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النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدوليةشروط   

. ىنوع العريب التقليد )ن يكون اخلط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
Simplefied  11وحجمه .) 

و أن يكون اخلط بالعربية  (Microsoft Word)أن يرسل البحث إلكرتونياً، و يشرتط أن يكون مكتوبًا على برنامج  .2
(Simplefied)  على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد و بالنسبة هلوامش الصفحة من األعلى و 11مقاسه ،

( سم . ) و خيطر الباحث باستالم حبثه يف حينه (، أما إذا كان البحث  2سم ) ومن اليسار  2.2األسفل و من اليمني ) 
 . ((Time New Romanط نوع باللغة اإلجنليزية فيكتب خب

على أن ال يقل عن ترمجة، وأن يقدم الباحث هلا ملخصًا بالعربية  وأتقبل البحوث باللغة العربية يف العموم واإلجنليزية تأليفا  .3
 مئة ومخسني كلمة .

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

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

راجع كتابة إسم ملؤلف، عنوان الكتاب، إسم املرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان يراعى يف أسلوب كتابة اهلوامش و عرض امل  .6
النشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اهلوامش و قائمة املراجع العربية و اإلجنليزية ينبغي أن يكون عنوان 

 الكتاب أو اجمللة باخلط احملرب.
 ن كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بعد التقييم.تلتزم اجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثه 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 وجداإلسم الباحث، وختصصه، وجمال عمله واهلاتف، والربيد إأن 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 رسال نسخة علي بريده اإلإشعاره 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

 أو علي بريد املندوبني.  يدوياً أو إرساله علي بريد اجمللة CDلنهائية علي قرص مدمج أالبحث يف صورته 
الذين يستعملون بعض اإلقتباسات من )النت ( بطريقة القص ، أن يعيدوا طباعتها يف حبوثهم لعدم تنبيه على البحاث  .13

 تكيفها فنيا يف اخراج اجمللة . 
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إذا  اأمريكي ادوالر ( 05)إذا كان الباحث من داخل ليبيا، و  اليبي ادينار  (05)قدره  ايدفع الراغب يف نشر حبثه مبدئيًا مبلغ .11
حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون  ادوالر  (055)أو  ادينار  (055)ويتمم املبلغ إىل  كان الباحث من خارج ليبيا،

 . تعديل، أو مقبول للنشر مع التعديل
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 كلمة العدد 
و تراقصت ألكلمات على أألسطر، و تعانقت أملعاين يف رحاب أألماين، ملتفحة برداء أجلدية و أملوضوعية، مستضيئة خبيوط 

، مبتسمة لألمل أملنشود، فاحتة ذراعيها خبفقان قلب خلي، م6102مشس آمال أفقها الرحب و هي تودع عددها أألول مع عام 
، مبا نتمناه له من بشائر اخلري على ألبالد و م6102و هي تستقبل بشائر ألعلم و رحيق أملعرفة، يف عددها الثاين مفتتح عام 

 العباد.
خطوطنا أملنهجية، و الدقة و األسبقية يف ألنشر، و كما عودنا قراءنا أألكارم على املوضوعية و التنوع أملعريف، مبا إلتزمناه يف رسم 

أإلقتصاد، و اللغة و األدب،  -و بكل ما يتعلق باجلانب أألكادميي ألعلمي أحملّكم بالسرية والنزاهة، هلذا تنوع عددنا مبوضوعات:
 ت احلّية.و القانون، و ألرتبية، و علم أملكتبات، و التاريخ أللييب ألقدمي أملرتجم، و كذا أملؤلف باللغا

و يتوسع أفق هنلها من أجلامعات ألليبية، و جامعات أجلزائر الشقيقة، و جامعات ألسودان، ليمتد عطاءها جلل الشرائح 
أإلجتماعية يف جمتمعنا، و حتتل بفضل تشجيعكم و مساندتكم على موضعها املرموق بني أجملالت الليبية أحملكمة أجلامعية، و 

للدوريات احملّكمة، لتقفز يف وثبة نوعية عاملية فتحصل يف مركز ألرتقيم ألدويل أملوحد للدوريات  تسجل يف هيأة ألبحث ألعلمي
ISSN   6102-2622) رمتد ( على رقم . 

 إهنا خطوات واعدة حنو مستقبل مشرق و تطلع كبري لألفضل و أألكمل، و هذا ال يتم و يتكامل إال بكم و من خاللكم.
 ددا  و أنتم على خري.حيدونا األمل للقاء بكم جم

 ولكم التقدير

 رئيس التحرير
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توافر متطلبات معايري األداء املهني للخدمات االستشارية للمراجع للخارجي املقدمة 
 للمصارف التجارية الليبية

 ......................................................... د. بوبكر فرج شريعة و د. كاملة صاحل كويري
جامعة بنغازي –كلية اإلقتصاد 

ص
ّ
 امللخ

الدراسة إيل معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات معايري األداء املهين للخدمات االستشارية لدي املراجع اخلارجي الذي يقوم  هدفت
 بتقدمي هذه اخلدمات للمصارف التجارية الليبية.

 ،االستبيان لتجميع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسةلتحقيق هذا اهلدف مت إتباع املنهج الوصفي، كما مت استخدام استمارة  و
قيدة يف سجل مصرف ليبيا املراجعة امل حيث مت توزيع استمارات االستبيان علي جمتمع الدراسة واملتمثل يف مكاتب احملاسبة و

 اليت تقوم بتقدمي اخلدمات االستشارية للمصارف التجارية الليبية. املركزي 
وافر معظم متطلبات معايري األداء املهين للخدمات االستشارية لدي املراجعني اخلارجيني للتطبيق علي قد أظهرت الدراسة ت و

 خدماهتم االستشارية املقدمة للمصارف التجارية الليبية. 
ارجيني الرغم من أن هذه الدراسة ركزت علي معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات معايري األداء املهين لدي املراجعني اخلعلى 

املراجعة املقدمة  للتطبيق علي خدماهتم االستشارية املقدمة للمصارف التجارية الليبية، إال أهنا ركزت فقط علي مكاتب احملاسبة و
أن  عليه فإن تعميم نتائج هذه الدراسة سوف يكون حمدودا  يف هذه الفئة فقط، و هلذه اخلدمات للمصارف التجارية يف ليبيا، و

نه من املمكن تطبيق إحيث  ،ملعرفة املزيد حول هذا املوضوع امطلوب أمرا عدي  ث أخري يف جماالت أخري يف ليبيا التوسع يف حبو 
هذه الدراسة علي املراجعني اخلارجيني الذين يقومون بتقدمي اخلدمات االستشارية ألنواع  أخري من املصارف أو ألي قطاع من 

تفسري البيانات  وسيلة جلمع البيانات ميثل قيدا على بوصفها استمارة االستبيان ن استخدامأالقطاعات األخرى بالدولة، كما 
خر خمتلف أو استخدام منهجية آبذلك ميكن القول بأن حتليل البيانات املتحصل عليها باستخدام مدخل  واملتحصل عليها، 

 أو دراسة احلالة رمبا تعطي نتائج إضافية أو خمتلفة. ،استخدام منهج املسح الشامل -:أخري علي سبيل املثال
بأمهية معرفة هذه   ،رفع درجة الوعي للمجتمع بشكل عام و لدي املراجعني اخلارجيني بشكل خاص علىن هذه الدراسة تساعد إ

حيث تعمل هذه املعايري   ،تقدمي اخلدمات االستشارية للمصارف التجارية الليبية ىمسامهتها يف رفع مستو  و ،املتطلبات املهنية
خلق نوع من التغيري يف  كقواعد مرشدة للسلوك املهين ألداء اخلدمات االستشارية من قبل مراجعي احلسابات باجلودة املطلوبة ، و

يبيا زيادة اخلدمات االستشارية يف ل الدراسة تقدم مسامهة للنواحي العملية للتعريف بدور هذه املتطلبات و ، و عليه فإن هذهليبيا
 املضي قدما الستخدام ذلك بأكثر فاعلية.  تقدير الدور احلايل القوي للمؤثرات اخلارجية و و ،عن طريق التعريف هبا

ركزت علي موضوع مالءمة وظيفة املراجعة لتقدمي مثل هذه اخلدمات لنفس عمالء  قد جند أن أغلب البحوث السابقة يف هذا اجملالإذ 
هذه لذلك فإن  يح املعايري املهنية اليت حتكم أداء املراجعني اخلارجيني عند تقدميهم هلذه اخلدمات لعمالئهم،أنه مل يتم توض املراجعة، و

وذلك لتطويرهم بنجاح  ،الدراسة أوضحت التحدي الكبري الذي يواجه املراجعني اخلارجيني يف ليبيا ملعرفة متطلبات هذه املعايري املهنية
 ة السائدة.الديني الثقافية و السياسية و لوضع معايري خاصة هبم حتكم أداءهم عند تقدميهم هلذه اخلدمات يف ظل الظروف القانونية و
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ABSTRACT 
Purpose- The aim of this study is to know whether the standards requirements of professional 

performance for the consultation services for the External Auditors, which they provide to the 

Libyan Commercial Banks are available or not.  

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

used. The main data collection method that was used was a questionnaire.  The society of the 

study composed all External Auditors' offices that were listed in the Central Bank of Libya 

record and they provide consultation services to Libyan Commercial Banks.  

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

performance for the consultation services for the External Auditors exist.    

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

standards requirements of professional performance for the consultation services, it has 

focused only on External Auditors' offices they provide consultation services to Libyan 

Commercial Banks.  

Consequently, even though commercial banks have many similarities, the generalisibility of 

this study is limited. Wider research of other contexts within Libya and beyond is needed to 

illuminate further the influence of social and cultural factors, communication and greater 

technological unification on the practice of this issue. It would be useful to replicate the study 

in other Libyan private commercial banks within Libya.  The use of a questionnaire, while 

revelatory at one level, limits the interpretation of data. A different theoretical approach, or 

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

qualitative case study, could provide different or additional insights. 

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

External Auditors in particular in increasing the knowledge of these standards and is a starting 

point for making a difference in Libya.  It provides a contribution to practical knowledge of 

the role of these requirements in increasing the consultation services in Libya, by identifying 

issues in the Libyan environment, acknowledging the present of powerful global influences, 

and pointing the way forward to use it in a more significant way.  

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

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

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

acknowledges that the challenge for External Auditors in Libya, in knowing the standards of 

consultation services, is to adapt them successfully to their own regulatory, legal, political, 

cultural and religious setting.  

 

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

Purpose- The aim of this study is to know whether the standards requirements of professional 

performance for the consultation services for the External Auditors, which they provide to the 

Libyan Commercial Banks are available or not.  

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

used. The main data collection method that was used was a questionnaire.  The society of the 

study composed all External Auditors' offices that were listed in the Central Bank of Libya 

record and they provide consultation services to Libyan Commercial Banks 

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

performance for the consultation services for the External Auditors exist.    

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

standards requirements of professional performance for the consultation services, it has 

focused only on External Auditors' offices they provide consultation services to Libyan 

Commercial Banks. Consequently, even though commercial banks have many similarities,the 

generalisibility of this study is limited. Wider research of other contexts within Libya and 
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beyond is needed to illuminate further the influence of social and cultural factors, 

communication and greater technological unification on the practice of this issue. It would be 

useful to replicate the study in other Libyan private commercial banks within Libya.  The use 

of a questionnaire, while revelatory at one level, limits the interpretation of data. A different 

theoretical approach, or different research methods, for example, a larger style of a survey or 

a different kind of qualitative case study, could provide different or additional insights. 

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

External Auditors in particular in increasing the knowledge of these standards and is a starting 

point for making a difference in Libya.  It provides a contribution to practical knowledge of 

the role of these requirements in increasing the consultation services in Libya, by identifying 

issues in the Libyan environment, acknowledging the present of powerful global influences, 

and pointing the way forward to use it in a more significant way.  

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

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

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

acknowledges that the challenge for External Auditors in Libya, in knowing the standards of 

consultation services, is to adapt them successfully to their own regulatory, legal, political, 

cultural and religious setting.  

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

 مقدمة
تعترب مهام املراجع اخلارجي متعددة ومتنوعة، فعلى الرغم من أن الوظيفة األساسية للمراجع تتمثل يف مراجعة القوائم املالية 

الرأي عن مدى عدالة بياناهتا، إال أن هناك العديد من للمشروعات طبقا  ملا تقتضي به معايري املراجعة املتعارف عليها هبدف إبداء 
( فنجد أن دور املراجع مل 2002الشاذيل،  اخلدمات اليت ميكن أن يقدمها املراجع اخلارجي يف العديد من اجملاالت املختلفة )إبراهيم و
ايد أل صحاب رأ  املال عن رأي املراجع يف مدى يقتصر فقط على تقدمي خدمات املراجعة التقليدية املتمثلة يف تقدمي تقرير فين حم 

امليزانية عن املركز املايل  ومدى تعبري قوائم الدخل عن حقيقة نتائج النشاط و ،الدفاتر املستندات و سالمة السجالت و صحة و
ترب يف األصل داخلة نتيجة  لتطور النشاط االقتصادي جلأت املشروعات إىل املراجع للقيام بأعمال أ خرى ال تع احلقيقي للمشروع، و

لكنها مرتبطة هبا ارتباطا  كبريا  كتقدمي  هي التأكد من سالمة ما حتتويه القوائم املالية من بيانات( و ضمن نطاق مهمته األصلية )و
هنة تقليدية ملالغريها من اخلدمات األخرى غري  تقدمي اخلدمات االستشارية لإلدارة و اإلقرارات الضريبية إىل مصلحة الضرائب و

 .(6991املراجعة )الصعيدي، 
 من أهم اخلدمات األخرى خبالف  (MAS)  (Management Advisory Services)تعترب خدمات االستشارات اإلدارية  و

 )توما األديب للمهنة  املعايري األخالقية و و مسئولياته اليت تتفق مع مهارته املهنية واملراجع اخلارجي،   املراجعة اليت ميكن أن يقدمها
 (.  6006: 6999هنكي،  و

تقليدية الهنا نوع من أنواع اخلدمات غري إكما تعترب خدمات االستشارات اإلدارية أحد االجتاهات احلديثة يف جمال املراجعة حيث 
ائمة، تتمثل خدمات االستشارات اإلدارية يف دراسات اجلدوى للمشروعات اجلديدة أو التوسعات يف املشروعات الق للمراجعة، و

تنفيذ برامج التدريب  تقييم أنظمة التكاليف املتطورة، وتصميم و تصميم و إدخال احلاسب اآليل يف تشغيل النظام احملاسيب، و و
 (.2000درويش،  غريها )الصحن، راشد و تنمية املوارد البشرية و و
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شكل واضح من جانب أعضاء املهنة، الشخصي بيظهر فيها احلكم  تنوعها، و نظرا  ألن طبيعة هذه اخلدمات تتميز بتعددها و و
اليت جتعل من احملاسب القانوين )مراجع احلسابات( يلعب دور املؤيد أو املدافع عن عميله، مما قد يرتتب عليه التضحية بقدر من 

ظهرت يف  (؛ حيث6999املوضوعية املطلوبة منه، خصوصا  إذا كان هذا سيؤدي خدمة املراجعة لنفس العميل )توما  وهنكي، 
من هذه القضايا التوسع يف اخلدمات  و ،املراجعة الفرتة األخرية عدد من القضايا املثرية للجدل اليت أثرت بدورها على مزاولة مهنة

الذي يقوم مبراجعة القوائم املالية أن يقدم خدمات أخرى لنفس العميل  ،اليت عادة ما يطلب مبوجبها من املراجع ،األخرى للمراجع
نظرا  ألن مثل  ميم نظام رقايب حيد من الغش واملخالفات بعد اكتشاف املراجع ملثل هذا الغش عند مراجعة القوائم املالية،مثل تص

حياده فضال  عن مسألة األتعاب اليت  غريها عند تقدميها لنفس العميل قد ت ضعف من استقاللية املراجع و هذه اخلدمات و
بدوره إىل تعرض مهنة احملاسبة القانونية )املراجعة(  ى(، الذي أد2002حسن، حن، عبيد و)الص  يتقاضاها من مثل هذه اخلدمات

حيث يرون أنه من غري املمكن قيام  ،غريهم الواليات املتحدة و  إىل النقد يف السنوات األخرية من قبل أعضاء الكوجنر  يف
غريه من  هلذا السبب و ، والوقت نفسهحيادهم يف  تقالهلم واحملافظة على اس املراجعني بتقدمي اخلدمات االستشارية لعمالئهم و

 The Committee On Management Advisory)األسباب بدأت جلنة اخلدمات االستشارية اإلدارية التنفيذية 

Services Executive)   التابعة جملمع احملاسبني القانونيني األمريكي(American Institute Of Certified Public 

Accountants) (AICPA) يف تعريف دور احملاسب القانوين )مراجع احلسابات( يف تقدمي هذه اخلدمات بشكل أكثر وضوحا  و 
تساعد احملاسب القانوين  نتيجة هلذه اجلهود صدرت عدة نشرات متتالية باملعايري اليت حتكم ممارسة اخلدمات االستشارية، و دقة، و

 (. 6002: 6999هبذه املعايري)توما  وهنكي، )مراجع احلسابات( على التمسك 
 مشكلة الدراســـة:

 ،2000الغرياين،  ،2000العموري،  ،2002العماري،  ،6999باخلري،  توصلت العديد من الدراسات )بن غربية، كبالن و
( اليت أ جريت يف البيئة الليبية إىل نتيجة هامة مفادها: عدم وجود معايري 2002كاجيجي،   ،2001الشيخي،  ،2002بوزيد، 

 ملزمة يف البيئة الليبية. حملية مدونة و
مراجعي حساباهتا بتبين املعايري الدولية يف احملاسبة واملراجعة كما نصت عليها  نتيجة  لذلك فقد صدرت التعليمات إيل املصارف و و

رفق بقرار اللجنة الشعبية العامة (22املادة )
 
م بإنشاء 2001( لسنة 620رقم ) من النظام األساسي لسوق األوراق املالية اللييب امل

(، و نصت 606: 2001سوق األوراق املالية و إصدار نظامه األساسي يف اجلزء الذي يتناول اإلفصاح )اللجنة الشعبية العامة، 
 (.2002م )مؤمتر الشعب العام،  2002( لسنة 6رف رقم )( من قانون املصا22عليها املادة )

                                                
و نظرا إىل أن اخلدمات األخرى اليت يقدمها املراجعون  كاإلستشارات الضريبية و اإلستشارات األخرى و اخلربة املالية و احملاسبية 

 نظرا  إيل أن اخلدمات األخرى اليت يقدمها املراجعون كاالستشارات الضريبية و و اجعة،ال تنطبق عليها املعايري الدولية للمر 
مبعىن أن هذه املعايري ال يتم تطبيقها على  ،احملاسبية ال تنطبق عليها املعايري الدولية للمراجعة اخلربة املالية و االستشارات األخرى و

 (.612: 2002ألهنا خترج عن إطار عمل املعايري الدولية للمراجعة )حامد،  اخلدمات االستشارية اليت يقدمها املراجع لعميله
 
( اليت أ جريت يف ليبيا توصلت إىل أن معظم شركات احملاسبة العامة الليبية ,EL-Sharif 6990أن إحدى الدراسات ) و

 املصارف.  ات متعلقة باحملاكم واستشار  تركيب نظم وخدمات استشارات إدارية و املشاركة يف الدراسة تقدم خدمات تصميم و
املطلوب  ى( اليت أ جريت يف ليبيا توصلت إىل أن هذه اخلدمات ليست يف املستو 6999إال أن إحدى هذه الدراسات )الدراجي، 

 من اجلودة.
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تقنن  قوانني تنظم و لوائح و أسس و و ي  ( أ جريت يف ليبيا إىل ضرورة صياغة مباد6999لذلك دعت دراسة أخري )املربوك،  و
ضبط تقدمي اخلدمات  ( بضرورة رقابة و2002النعمي،، 2000العمل االستشاري، كما أوصت دراسات أخري )الغرياين، 

قدمة لتلك اخلدمات. اجلهات اليت يتم مراجعتها من قبل نفس مكاتب احملاسبة و االستشارية لنفس الشركات و
 
املراجعة امل

ستشارية هو دليل واضح على اإل ن وضع معـايري للخدماتإحيث ،نا تظهر أمهية تبين معـايري خاصة باخلدمـات االستشاريةمن ه و
يساعد أيضا  على تقييم هذه اخلدمات املقدمة  و ،التشجيع على أداء هذه اخلدمات من قبل املنظمات املهنية هتمام واإل

ن موضوع تقدمي هذه اخلدمات يف الفرتة األخرية تعرض أ هذه اخلدمات، خاصة  وتنظيم تقدميها من قبل م قدمي  و ،للعمالء
م لحة للخدمات  للعديد من االنتقادات من ِقبل العديد من الباحثني ما بني مؤيد ومعارض ، فنجد أن هناك حاجة ضرورية و

اهتمامنا يف هذه الدراسة يف ظل م ؤشرات وتوقعات اليت هي موضوع املراجع يف ليبيا خاصة  للمصارف االستشارية اليت يقدمها 
جند أن  إذ ،اليت من بينها قطاع املصارف ،بتحول االقتصاد اللييب حنو سياسة التحرر االقتصادي أو اخلصخصة يف كل القطاعات

حاجة م لحة إىل مثل هذه  سريعة التطور مما جيعلها يف القطاع املصريف اللييب من القطاعات اليت تعمل يف بيئة اقتصادية متغرية و
عليه فإن حاجتها للخدمات  زادت أنشطتها و خاصة  بعد أن توسعت املصارف يف أداء خدماهتا للعمالء و اخلدمات، و

شار إليه. االستشارية باتت أمرا  ضروريا  ملواكبة هذا التوسع و
 
 التطور امل

مها مراجع احلسابات كخدمات إضافية، تظهر ضرورة أمهية وجود نتيجة  لنمو الطلب على اخلدمات االستشارية اليت يقد و      
 تنظيم مهين يف ليبيا قادر على تنظيم وتقييم تقدمي تلك اخلدمات االستشارية ، كما تظهر ضرورة أمهية وجود املعايري املهنية و

مبا ال  ت بالكفاءة املطلوبة وذلك حىت يتم تقدمي هذه اخلدما الضوابط التنظيمية اليت حتكم أداء مقدمي تلك اخلدمات، و
بالتايل فإن مشكلة الدراسة مت تلخيصها يف  وؤدي هبا مراجع احلسابات مهامه. املعايري اليت ي الضوابط و يتعارض مع األسس و

 -:التايل السؤال الرئيسي
 لدى المراجع الخارجي للتطبيق على خدماته هل تتوافر متطلبات معايير األداء المهني للخدمات االستشارية   

 االستشارية المقدمة للمصارف التجارية الليبية؟
 :األسئلة الفرعية التالية  مت صياغةهذا السؤال  عنإلجابة ل
 ؟ الليبيةهل تتوافر متطلبات املعايري العامة لدى املراجع اخلارجي للتطبيق على خدماته االستشارية املقدمة للمصارف التجارية  -
تشارية املقدمة للمصارف االس هل تتوافر متطلبات املعايري العامة اإلضافية لدى املراجع اخلارجي للتطبيق على خدماته -

 الليبية؟ التجارية
 ماهية الخدمات االستشارية:

: 6991،حممود  ،602: 6992،عساف ،69: 6992،)أبو طالب الباحثني تعددت حماوالت الك تاب و 
: 2002إمعيطر، ،222: 2000حممد،  ،66: 2006املليجي،،12:2000عبد  الشايف،،99: 6991،الصعيدي،2

وغريها  (AICPA,2011)  جممع احملاسبني القانونيني األمريكي و( 02:2009لطفي، ،00: 2009أبو حجر،، 62
 The Midwest Society Of Professional) للمستشارين املهنيني الغرب األوسط جمعيةة كيمن املنظمات املهن

Consultants) (MSPC) ((Chapin ,  2004 .يف وضع تعريف للخدمات االستشارية

                                                           
 *وهي المعايير الصادرة عن لجنة الخدمات اإلستشارية التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين 
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حيث جند أن هذه التعريفات اليت تناولت مفهوم خدمات االستشارات اإلدارية ال ختتلف حول العناصر األساسية اليت    
جمرد اختالفات يف استعمال الرتاكيب اللغوية،  ون االختالف بني هذه التعريفات هأ حتدد يف جمموعها طبيعة هذا املفهوم، و

 يف تناوهلا هلذه العناصر.   و
 نا ميكن حتديد أهم عناصر هذا املفهوم كما يلي:من ه و 

 التأهيل: الخبرة و .0
اخلربة املهنية  لديهم املعرفة وتتوافر  حيث يؤدي هذه اخلدمات شخص مؤهل أو جمموعة من األشخاص املؤهلني الذين      

 الكافية لتأدية هذا النوع من اخلدمات مبوجب تكليف خاص من العميل )اإلدارة(. الالزمة و
 االستقالل والموضوعية:  .6

بصورة جتنبه التحيز ألية جهة أخرى، مما  هو ميار  هذه اخلدمات، و إن القائم باخلدمة جيب أن يتمتع باستقالل ملمو  و
                                                                                                                              (.602: 6992)عساف،   يضمن حتقق شرط املوضوعية كأسا  لتأدية هذه اخلدمات بنجاح

 الكفاءة والفعالية: .3
استغالهلا  املوارد املتاحة له، و فعالية استخدام العميل للطاقات و اهلدف من هذه اخلدمات هو حتسني كفاءة وجند أن  

خالل مساعدة العميل )اإلدارة( على حل املشاكل  هذا يتم من لكي ميكن حتقيق أهداف التنظيم، و ،االستغالل األمثل
 بوظائفه لتحقيق أهداف املشروع. ذلك لتحسني قدرته على القيام اليت تواجهه و

 زام:ــدم اإللـع .4
ن اجلهة الطالبة للخدمة هلا احلق يف األخذ إحيث  ،إن هذه اخلدمات غري ملزمة التنفيذ للجهة اليت طالبت بتقدميها )العميل(

مشورة  دراسات ت قدم يف شكل ن صح وو  تبقى جمرد اقرتاحات أهناهبذه اخلدمات وتطبيقها أو رفضها، على أسا  
 (.602: 6992)عساف، 

أية مهام تنفيذية املشورة دون أن يسند له  التعريفات أوضحت بأن القائم باخلدمة يقوم بتقدمي النصح وعليه نري أن هذه  و
 القرارات نيابة عن عميله. اختاذأو 

 ر األداء:ـمعايي .1
ؤدي يهبذه املعايري  االلتزاماملعايري احملددة، وذلك ألن  ن القائم باخلدمة يقوم بأداء هذه اخلدمات وفقا  جملموعة من القواعد وإ

 إىل جودة عملية تقدمي هذه اخلدمات.
تاب عديد من الك   وجهة نظربالرتكيز على جوانب أخرى لطبيعة هذا املفهوم من  هتناولكما جند أن هذا التعريف قد مت 

 2006علي،  ،62: 2000درويش،  الصحن، راشد و ،62ب: 6991لطفي،  ،622أ: 6991)لطفي، 
 حيث تتمثل هذه اجلوانب فيما يلي: ،(  29:  2009لطفي،  ،22: 2002الشيشيين،  ؛21: 2000التميمي،  ،26

اليت يقصد هبا مجيع اخلدمات اليت تؤديها منشآت  من أنواع اخلدمات غري تقليدية للمراجعة اهذه اخلدمات تعترب نوعن أ   .0
حيث تعترب هذه اخلدمات من ضمن اخلدمات  احملاسبية، اخلدمات الضريبية و املراجعة خبالف مراجعة القوائم املالية و

 املراجعة دون غريهم.  كاتب احملاسبة واليت قد استقر إسنادها ملالتقليدية للمراجعة، 
فهي خدمات ال تقدم أي  ،من أنواع اخلدمات اليت ال تؤدي إىل التعبري عن رأي )إبداء الرأي( اتعترب هذه اخلدمات نوع .6

 ،ي بني فيه رأيه ال يقدم تقريرا  بشأهنا ؛ حيث يقوم املراجع بتقدميها و(Non Assurance Service)تأكيد أو ضمان 
 توجد مزاعم أو تأكيدات مكتوبة يوصلها طرف لطرف آخر لكي يصادق عليها مراجع احلسابات، مثل خدمات أي ال

 االستشارات الضريبية. السجالت و مسك الدفاتر و



 
 7102مارس  –العدد الثاني                   مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية   

 

 

 8 

                                                                    عميله مباشرة. متتاز هذه اخلدمات بأهنا ثنائية األطراف فهي تتم ما بني مراجع احلسابات و .3
 بناء  على ما سبق ميكن استخالص تعريف اخلدمات االستشارية لإلدارة على أهنا: و
اليت يقوم بتقدميها شخص مؤهل أو جمموعة من األشخاص املؤهلني الذين اخلدمات غري التقليدية للمراجعة نوع من أنواع  

لتأدية هذا النوع من اخلدمات مبوجب تكليف خاص من العميل  املهنية الالزمةاخلربة  يتمتعون بقدر كاٍف من املعرفة و
مبا حيقق أهداف املشروع،  املوارد املتاحة له و فعالية استخدام العميل للطاقات و ذلك هبدف حتسني كفاءة و )اإلدارة(، و

دي إىل التعبري عن رأي )إبداء رأي(، فهي اليت ال تؤ شاري )املراجع( بتقدميها فهي إحدى اخلدمات األخرى اليت يقوم االست
مشورة، غري  إمنا هتدف إىل تقدمي مقرتحات للعميل )اإلدارة( يف شكل نصح و خدمات ال تقدم أي تأكيد أو ضمان، و

ك ذل بدون أن ي شارك االستشاري )املراجع( يف عملية اختاذ القرار و ملزمة التنفيذ أو التطبيق من ِقبل العميل )اإلدارة(، و
 القواعد احملددة. و وفقا  جملموعة من املعايري

 عوامل ظهور الخدمات االستشارية:
؛ 6992يلي )أبو طالب،  هي كما و نتيجة جملموعة من العوامل بوصفها ظهرت اخلدمات االستشارية اليت حتتاجها اإلدارة

 (:2006؛ املليجي، 2000الشايف،  عبد ،90: 6991الصعيدي، 
 : المشروعاتم ـكبر حج. 0

اليت ساعدت على منو وتطور مهنة  عترب من العواملياجلغرايف  انتشارها وتعقد عملياهتا  إن كرب حجم املشروعات احلديثة و
كذلك ساعدت على اإلقبال على خدمات املراجعني  يف خمتلف الدول، و زيادة عدد أعضائها املراجعة و احملاسبة و

 .( 2002اخلارجني )شاهني،
تعددت  بالتايل تنوعت و و ،التكنولوجي احلديث أن املشروعات يف ازدياد مستمر نتيجة التطور العلمي و لذلك نرى  

القائمني  و املسؤولنيهو ما يستدعي من  التجاري اليت ميكن أن متارسها تلك املشروعات، و جماالت النشاط الصناعي و
بالتايل ظهرت احلاجة  بني البدائل املختلفة اليت ميكن إتباعها، و للمفاضلة  بعدة دراسات املشروعات القيامعلى إدارة تلك 

دراسات اجلدوى املرتبطة هبا حىت ميكن  الدراية بعمليات تقييم املشروعات و إىل وجود شخص أو أشخاص لديهم اخلربة و
موارد املنشأة اليت يتم ختصيصها  الذي يتمثل يف ذلك القدر من ،ثمارياختاذ القرار املناسب بتوجيه عمليات اإلنفاق االست

يالحظ أن إدارة املشروع ال  أو التضحية هبا حاليا  أمال  يف احلصول على عائد من هذا اإلنفاق خالل فرتات مستقبلية، و
الدراية  لعدم توافر اخلربة و و ،ن ناحيةالفنية م ذلك لكثرة أعبائها اإلدارية و تستطيع التفرغ بنفسها لعمل تلك الدراسات، و

)الصعيدي،  هو ما يستدعي االستعانة بأحد اخلرباء االستشاريني و ،تلك املشاكل املتشابكة من ناحية أخرى الفنية بكل
6991)                                                                                                       .                           

 طلب على اخلدمات االستشارية اليت تقدم لإلدارة .البالتايل جند أن التوسع يف حجم املشروعات سيؤدي إىل زيادة  و
( إىل أن هذا التوسع سيؤثر على الفئات التالية من حيث زيادة 2000فقد توصلت إحدى الدراسات )عبد الشايف،   

 وهم : املالك، اإلدارة و مستخدمي تقرير مراجع احلسابات اخلارجيني.تلك اخلدمات  الطلب على
( يف نتائجها إىل هذه الفئات الثالث من خالل عرضها 2006)املليجي،  و هي دراسة كما أشارت إحدى الدراسات

يف الطلب  حيث توصلت إىل أن أهم أسباب التوسع ،لعوامل طلب خدمات االستشارات اإلدارية من ِقبل مراجع احلسابات
 على هذه اخلدمات هو:

التطورات االقتصادية املتمثلة يف انتهاج سياسة التحرر االقتصادي أو اخلصخصة أدت إىل اتساع نطاق أو جمال الطلب على  .0
نه يف ظل تلك السياسة يتم انفصال اإلدارة عن املالك، إحيث  ،خدمات االستشارات اإلدارية اليت يقدمها مراجع احلسابات
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اإلدارة حباجة إىل خدمات تساعدها    فإن املالك حباجة إىل التحقق من مدى كفاءة اإلدارة يف أداء وظائفها، ومن مث و
 على حتقيق أهداف املشروع.

تطور حاجات العمالء، حيث أصبح العمالء حباجة إىل خدمات مهنية متطورة تساعدهم على مواكبة التطورات االقتصادية  .6
غريها من اخلدمــات  الفحـص اخلاص و طلب فحص القــوائم املرحلية و راجعة التنبؤات املالية وومن أمثلة هذه اخلدمات م

 العاملني يف سوق األوراق املالية و املسامهني، و الدائنني، و احملللني، املاليني و حيتاجها العمالء كاملستثمرين، و األخــرى اليت
 غريهم.

البيئة احلديثة  هم عوامل عرض تلك اخلدمات يتمثل يف تعقد احلياة االقتصادية وكما توصلت هذه الدراسة أيضَا إىل أن أ
 الطرف الثالث ذو العالقة مبنشأة هذا العميل و لألعمال، أدى هذا إىل ظهور جمموعة من احلاجات اجلديدة للعميل و

البد من أن يقوم مراجع احلسابات بتقدمي خدمات بالتايل كان  حمللي االستثمار، و احملللني املاليني و املتمثل يف املستثمرين و
 االستشارات اإلدارية إلشباع تلك احلاجات املتطورة.

 زيادة حدة المنافسة بين المشروعات : .6
ال شــــــك أن التنــــــافس بــــــني املشــــــروعات االقتصــــــادية ظــــــاهرة قدميــــــة، كمــــــا أن حــــــدة املنافســــــة بــــــني املشــــــروعات يف ازديــــــاد 

ــــــوجي يف شــــــىت امليــــــادين ممــــــا يهــــــدد كثــــــري مــــــن املشــــــروعات مســــــتمر نتيجــــــة لظهــــــور االخرتاعــــــات  احلديثــــــة والتطــــــور التكنول
وذلـــــك يف حالـــــة عــــدم مواكبتهـــــا ملثـــــل هـــــذه التطــــــورات  ،باالهنيــــار واإلفـــــال  أمـــــام مشـــــروعات أخــــرى مماثلـــــة  )أو منافســـــة(

                                                           (.                                                      6991واالخرتاعـات )الصعيدي، 
( توصلت يف نتائجها إىل أن التنافس يف بيئة األعمال تعترب من أهم أسباب 2006فنجد أن إحدى الدراسات )املليجي، 

رية يف قطاع حيث إن التنافس الشديد الذي تشهده السنوات األخ ،التوسع يف الطلب على خدمات االستشارات اإلدارية
الذي أدى باملشروعات إىل حماولة الوصول باألداء إىل مستوى األداء األمثل من خالل حماولة تطبيق األساليب  األعمال و
متكنها من حتقيق أهداف املشروع، مما ترتب عليه ضرورة االستعانة بذوي اخلربة إلبداء  و اليت تساعد اإلدارةالعلمية  الفنية و
يف هذه اجملاالت، األمر الذي أدي إىل زيادة الطلب من ِقبل هذه املشروعات على خدمات االستشارات املشورة  الرأي و

 اإلدارية، اليت يقوم بتقدميها مراجع احلسابات.
 زيادة حجم األصول المملوكة للمشروع: .3

احلديث تتميز بزيادة حجم  ( بأن الكثري من املشروعات يف العصر60: 6992أوضحت إحدى الدراسات )أبو طالب،    
من ضمن األهداف الرئيسية  هحيث إن ،هذا أدى إىل زيادة األعباء امللقاة على عاتق إدارة املشروع األصول اململوكة هلا، و

( بأنه لكي تتمــكن اإلدارة من 1: 2000بينت دراســة أخــرى )عبد الشايف، كما احملافظة على ممتلكات املشروع.  لإلدارة 
 اكتشافه إن وجــد و حتــقيق هذا اهلدف فعليها أن تقوم بتوفري أنظمة الرقابة الداخلية القادرة على محايتها من أي تالعب و

جــع حساباهتم لطلب اخلدمات اخلاصة لضمان تصحيحه بأقصى سرعــة ممكنة، لذلك تلجأ اإلدارة أو مــالك املشروع إيل مرا
املتخصصني يف تصميم أنظمة رقابة داخلية فعالة  تتناسب  كاالستعانة ببعض اخلرباء و احملافظة التامة على أصول املشروع

 املتخصصني يف اجملاالت اليت ال كذلك االستعانة ببعض اخلرباء و مع احتياجات املشروع وحجم األصول اليت ميلكها، و
تستطيع إدارة املشروع القيام هبا مبفردها، كإجياد الوسائل الالزمة الكتشاف أي أخطاء أو تالعب يف أصول املشروع عن 

عمل الربامج التدريبية  تصميم نظم احلاسبات االلكرتونية و تقييم األداء و نظم التكاليف و طريق تصميم النظم احملاسبية و
 (.6991للعاملني )الصعيدي، 

 رات التكنولوجية واستخدام الحاسبات اإللكترونية :التطو  .4
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( بأنــه مــن النتــائج األساســية للتطــور التكنولــوجي ظهــور احلاســبات 2: 2000أوضــحت إحــدى الدراســات )عبــد الشــايف،  
ت متعــددة فيمــا يتعلــق ذلــك مــن خــالل إحــداث تغيــريا االلكرتونيــة وتطورهــا بســرعة مذهلــة، ممــا أدى إىل تطــور علــم اإلدارة و
كذلك فيما يتعلق باألنشطة املختلفة اليت يزاوهلـا املشـروع  بالعملية اإلدارية سواء من ناحية التخطيط أو التنظيم أو الرقابة، و

ذلــك مــن أجــل حتقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد املتاحــة  أكانــت أنشــطة إنتاجيــة أو تســويقية أو متويليــة أو حماســبية، و ســواء
الــذي كــان لــه أثــر كبــري يف ونيــة، لكرت اإلحصــائية عــن طريــق اســتخدام احلاســبات اإل باســتخدام األســاليب العلميــة الكميــة و

حتقيقـا  لـذلك كـان البـد مـن جلـوء إدارة املشـروعات  حتقيق أفضـل النتـائج، و احملافظة على أموال املالك )أصحاب املشروع( و
اهتم مــــــــــــــن أجــــــــــــــل إعـــــــــــــداد الدراســــــــــــــات الالزمــــــــــــــة إلدخــــــــــــــال إىل طلـــــــــــــب استشــــــــــــــارات إداريــــــــــــــة مــــــــــــــن مراجـــــــــــــع حســــــــــــــاب

 تكاليفها. دراسة جدواها و إدخاهلا باملشروع و متابعة أية تطورات و و أحدث التقنيات
 االتجاه نحو تعظيم المسئولية االجتماعية للمشروعات :

مدى مسامهة تلك  و ،وسط  احمليط بهالنقاش حول عالقة املشروع باجملتمع أو ال ي ثار يف الفرتة األخرية بعض اجلدل و       
محاية اجملتمع من تلوث  املشروعات يف إجياد احللول لبعض املشاكل اليت تواجه اجملتمع كاملسامهة يف أحباث تلوث البيئة و

هو ما يطلق عليه  اإلسكان والبطالة واملسامهة يف برامج التعليم و كذلك املشاركة يف حل أزمات املواصالت و البيئة، و
 (.92: 6991"باحملاسبة عن املسئولية االجتماعية" )الصعيدي، 

( بأنه إذا أخذ املشروع يف اعتباره 2: 2000؛ عبد الشايف، 66: 6992حيث أوضح البعض منهم )أبو طالب،    
اجمه بر  سياساته و خططه و املسؤولية االجتماعية امللقاة على عاتقه فهذا سوف يستدعي ضرورة تعديل أهداف املشروع و

لكن جيب باإلضافة  بشكل يتالءم مع هذا االجتاه، فمثال : جيب أال تقتصر أهداف املشروع على حتقيق أقصى ربح ممكن و
إىل ذلك ضرورة أن يهدف املشروع إىل حتقيق أقصى أو أكرب حجم ممكن من اخلدمات للمجتمع يف خمتلف اجملاالت،  

جانب ذلك جيب أن يهتم املشروع بقيا  العائد  إىل و ،صادي للمشروعكذلك جيب االهتمام ليس فقط بقيا  العائد االقت
عليه جيب تعديل القوائم املالية من حيث التصميم حبيث حتتوي على كل األنشطة اليت يزاوهلا املشروع فيما  االجتماعي، و

 شروع من حل للمشكالت السابقة وما يتطلبه امل يف هذه احلالة يتم املوازنة بني أهداف املشروع و يتعلق خبدمة اجملتمع، و
ميكن لإلدارة أو املالك طلب الدراسات اخلاصة بذلك من مراجع حساباهتا يف حالة تقدميه هلذه  ضرورة املشاركة يف حلها، و

حيث إن اإلدارة يف حاجة إىل احلصول على  ،تكلفة املشروع النوعية من اخلدمات االستشارية مما يؤدي إىل توفري وقت و
 ة املتخصصني يف هذه اجملاالت الذين يستطيعون تقدمي املشورة الفنية السليمة هلا.استشار 

اليت دعت اإلدارة إيل ضرورة االعتماد عجلت بظهور اخلدمات االستشارية  مما سبق يتضح أن هناك كثريا من العوامل اليت و
األنشطة، حبيث أدت إىل  ف اجملاالت وهذا تطور طبيعي فرضته ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي يف خمتل عليها، و

الفنيني يف  بالتايل ظهرت احلاجة إىل تضافر مجيع جهود اخلرباء و و تشابك العالقات فيما بينها، و تداخل العلوم املختلفة
زيادة  نتيجة  للتطورات اليت حصلت يف املصارف التجارية الليبية جند أن هناك خمتلف اجملاالت لتقدمي شيئ نافع للمجتمع، و

زيادة حدة  كما أن هناك توقعا بكرب حجم عملياهتا، و فروعها يف كافة أرجاء مناطق ليبيا ، و يف عدد املصارف التجارية و
التوسع يف استخدام احلاسب اآليل، كل هذه العوامل تتطلب زيادة حاجة املصارف  زيادة حجم أصوهلا و املنافسة بينها، و

( جمموعة من األسباب 92: 6991ذكر أحد الك تاب )الصعيدي،  للمراجع اخلارجي والتجارية للخدمات االستشارية 
 هي: األخرى اليت جتعل اإلدارة تلجأ إىل االستعانة هبذه اخلدمات و
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القات تأثري الع احلاجة إيل احلصول على رأي حمايد يف حل مشكلة من املشاكل اليت تواجه اإلدارة جتنبا  للشبهات، و
جملاالت اليت قد يفتقر إليهما املشروع يف بعض اري املعرفة واملهارة املتخصصتني احلاجة إيل توف الشخصية بني العاملني، و
كذلك احلاجة إيل دعم وجهة نظر اإلدارة يف عالجها لبعض املشاكل اليت  و املتعلقة بتحقيق أهدافه،

نصح واملشورة من ِقبل مستشار خارجي، فضال  عن توفري املساعدة الكثيفة تواجهها بتوفري دليل موضوعي يتمثل يف تقدمي ال
لكن مشاغل العمل اليومي تصرفها عن ختطيط  هنا يف حاجة إىل إجراء تغيري، وأاملتخصصة بصفة مؤقتة عندما تشعر اإلدارة 

سد  و يت من بينها: دفع عجلة العمل،هذا التغيري، كما أن اخلدمات االستشارية تقدم لإلدارة العديد من املزايا األخرى ال
 القيام بدور الوسيط يف عملية التغيري. احلد من املسائل املشكوك يف صحتها، و و احتياجات العاملني،

( إىل أن هناك اختالفات معنوية بني بعض عوامل وأسباب قيام املشروعات 6999كما توصلت إحدى الدراسات )عرفة، 
حيث قام الباحث برتتيب هذه العوامل تنازليا  حبسب قيمة متوسط درجة  ،ستشارات اإلداريةباالستعانة بشركات خدمات اال

 املوافقة كما يلي:
 احلاجة ملهارات خاصة ملواجهة أحد املواقف أو املشاكل. .6
 الب عد عن الضغوط الداخلية. احلاجة للموضوعية التامة و .2
 ية.عدم توافر بعض اإلمكانيات إال لدى جهات استشارية خارج .2
 أخرى. طبيعة املشكالت قد تتطلب ذلك كتكرار ظهور املشكلة بني فرتة و .0
 متطلبات قانونية تفرض االستعانة جبهات استشارية خارجية. .2
احلاجة للسرية )مثل البحث عن مسؤول كبري للمشروع، أو إدخال منتج جديد، أو دراسة اندماج مشروع يف وحدات  .1

 اخل(.… أ خرى
ساءلة  .2

 
 يف حالة عدم جناح احلل املقرتح لو قدمته اجلهة املختصة باملشروع.الب عد عن امل

 صياغة متطلبات معايير الخدمات االستشارية:                                             
بنــــــاء  علــــــى وجــــــود حاجــــــة م لحــــــة ملعــــــايري حتكــــــم أداء اخلــــــدمات االستشــــــارية بكفــــــاءة ، فقــــــد صــــــدر عــــــن جلنــــــة اخلــــــدمات 

 The Committee On Management Services)تابعـــة جملمـــع احملاســـبني القـــانونيني األمريكـــي اإلداريـــة ال

Of The AICPA)   جمموعـــة مـــن املعــــايري جيـــب توافرهـــا فـــيمن ميـــار  خـــدمات االستشـــارات اإلداريـــة؛ حيــــث مت
 :(AICPA, 2011)تقسيم هذه املعايري إيل جمموعتني مها 

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

( مــــــــن قواعــــــــد الســــــــلوك املهــــــــين للمجمــــــــع األمريكــــــــي للمحاســــــــبني القــــــــانونيني 206هــــــــي م ضــــــــمنة يف القاعــــــــدة رقــــــــم ) و
(AICPA) هي كما يلي: تنطبق على كل اخلدمات اليت تؤدي عن طريق األعضاء و و- 

 :) ( Professional Competenceاألهلية أو الجدارة المهنية ) الكفاءة المهنية (  .أ 
ــــة الــــيت يتوقــــع أن يتمهــــا العضــــو أو شــــركة العضــــو علــــى حنــــو مقبــــول بكفــــاءة         أّي القيــــام فقــــط بتلــــك اخلــــدمات املهني
 . (AICPA, 2011)مهنية 
 Gulf Cooperation)كـمــــــا أن هـيــــــأة احملاسبــــــة واملراجعـــــة لـــــدول جملـــــس التعـــــاون لـــــدول اخللـــــيج العربيـــــة          

Council Accounting And Auditing Organization) (GCCAAO)  ـــــد أشـــــارت إىل ق



 
 7102مارس  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                     العدد الثاني 

 

 

 12 

املعايري العامة وهي مشاهبة (  من قواعد سلوك وآداب املهنة، واليت تتناول 0معيار الكفاءة املهنية من ضمن القاعدة رقم )
حيث ألزمت اهليئة العضو بأن ال يقبل سوى اخلدمات املهنية اليت يستطيع هو  ،(AICPA)للمعايري العامة الصادرة عن    

  (GCCAAO, 2003:41) .)أو شركة احملاسبة املهنية اليت ينتمي إليها( أداءها بكفاءة 
هنكي،  توما  و ،0791أبو طالب،  ،01: 0791بالرجوع إيل أدبيات الدراسة املختلفة )رئيس جملس الوزراء ،  و        
0797 :0101، Eveloff,1992،  ،حممد،  ،2110املليجي، ،20:2111؛ عبد الشايف، 000: 0771الصعيدي
 -التأهيل املهين على النحو التايل : ( فإنه ميكن اقرتاح صياغة ألهم متطلبات معيار القدرة أو00: 2119لطفي، ،2110

جيــــب أن يكــــون ممــــار  اخلدمـــــة االستشــــارية متحصــــال  علـــــى بكــــالوريو  حماســــبة مــــن إحـــــدى اجلامعــــات املعــــرتف هبـــــا، أو  .6
دبلــــوم احلاســـــب اآليل، أو  -مــــا يعادلـــــه مــــع وجـــــود دراســــات متخصصـــــة أخــــرى تؤهلـــــه إلعطــــاء االستشـــــارة املطلوبــــة مثـــــل:

غريهــــــا بعــــــد احلصــــــول علــــــى البكــــــالوريو ،  ، أو حبــــــوث العمليــــــات، أو دراســــــات اجلــــــدوى ودبلــــــوم اقتصــــــاد، أو اإلحصــــــاء
                                                                                                                                                      ميكـــــــن االســـــــتعانة باملختصـــــــني يف بعـــــــض اجملـــــــاالت لتعـــــــويض الــــــــنقص الـــــــذي يواجهـــــــه املراجـــــــع عنـــــــد تقـــــــدمي استشــــــــارة و

 تتطلب ختصصا دقيقا ال يلم به املراجع.
لتكن عشرة سنوات علي أعمال االستشارات اإلدارية يف أحد املكاتب  أن ميضي ممار  اخلدمة االستشارية فرتة تدريب و .2

يكون املمار  قد أمضي هذه املدة يف حصوله علي اخلربة املهنية املصرح هلا مبزاولة مهنة االستشارات اإلدارية ، أي أن 
 ذلك وفقا  لقرار جملس الوزراء بالئحة استخدام املكاتب االستشارية. ملمارسة هذا النوع من اخلدمات، و

 وير وهبدف تط ،ضرورة خضوع ممار  اخلدمة االستشارية لربامج أو دورات تدريبية مكثفة يف جمال االستشارات اإلدارية .2
حبـــــوث  العمليات وتطبيقاهتا، احلاسب اآليل واللغات املستخدمة يف كتابة براجمه،  -:حتديث معرفة املمار  يف جماالت مثــــل

غريها من اجملاالت املختلفة األخرى؛ لرفع مستوى املستشارين اإلداريني من  األساليب احلديثة يف حل املشاكل اإلدارية و
مستمرة ملواكبة ما يستجد من تطورات يف هذه  العملية وعلى أن تكون تلك الربامج بصورة منتظمة والناحية العلمية و 

 اجملاالت.
طالع على األحباث اإل ذلك من خالل القيام باألحباث أو الدراسات و أن يقوم ممار  اخلدمة بدراسة ذاتية أو شخصية و .0

املراجعة واليت تتضمن  رورة وجود مكتبة مرجعية يف مكاتب احملاسبة وأو الدراسات اليت ختدم جماله املهين، باإلضافة إىل ض
حىت يستطيع ممار  هذه اخلدمات من أن ينمي تأهيله املهين و  ،املفيدة يف ممارسة اخلدمات االستشارية املراجع املهمة و
 يصل هبما إىل مستوى أفضل. قدرته املهنية و

 : ( Due Professional Care)العناية المهنية الواجبة  . ب
تأييداَ لذلك فأن هيئة احملاسبة  ، و (AICPA, 2011)جيب أن تتم ممارسة العناية املهنية الواجبة عند أداء اخلدمات املهنية 

قد أشارت إىل هذا املعيار على النحو  (GCCAAO, 2003: 41)املراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  و
 عضو أن يبذل يف أداء خدماته املهنية العناية املهنية الواجبة ".التايل:" على ال

؛ 6002:  6999؛ توما  وهنكي، 62: 6920بالرجوع إيل أدبيات الدراسة املختلفة )رئيس جملس الوزراء،  و
( جند أن أهم 02:  2009؛ لطفي، 2006؛  املليجي، 21:  2000؛ عبد الشايف، 666:  6991الصعيدي، 
 ر بذل العناية املهنية املعقولة تتمثل يف ما يلي:متطلبات معيا

لتزام بكافة املعايري املهنية األخرى اخلاصة إلبا أن يتم إجناز اخلدمات االستشارية داخل نطاق آداب وسلوك املهنة و -0
بتنظيم أداء اخلدمات االستشارية وخاصة  تلك املعايري املهنية الصادرة عن جممع احملاسبني القانونيني األمريكي 

(AICPA) . 
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 ملوكلة إليه.ذلك عند إجنازه للمهمة ا أن يتم بذل االهتمام واجلهد املناسب من قبل املهين ممار  اخلدمة االستشارية و -2
يكون من اختصاصها وضع املعايري  ضرورة وجود جهة مهنية مشرفة تعمل على تنظيم ممارسة اخلدمات االستشارية و -1

الرقابة على أداء ممارسي اخلدمات االستشارية، كما جيب أن حتدد  اإلشراف و تتناسب مع البيئة الليبية و اليت تتالءم و
تضع اإلجراءات التأديبية اليت تتخذ يف حالة اإلخالل بتلك  كاتب االستشارية وليات املو مسئو  تلك اجلهة واجبات و

 الواجبات .
 : ( Planning And Supervision )جـ. التخطيط واإلشراف 

 التخطــــــــــــــــــــيط واإلشــــــــــــــــــــراف علــــــــــــــــــــى أداء اخلــــــــــــــــــــدمات املهنيــــــــــــــــــــة إذ جيــــــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــــــتم علــــــــــــــــــــى حنــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــاٍف       
(AICPA , 2011) احملاسـبة واملراجعـة لـدول جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة قـد أشـارت إىل ، وتأييـداَ لـذلك فـإن هيئـة

ـــــــى العضـــــــو أن  طـــــــط و ـــــــى النحـــــــو التـــــــايل : " عل ـــــــة  هـــــــذا املعيـــــــار عل ـــــــة بصـــــــورة كافي يشـــــــرف علـــــــى أداء اخلـــــــدمات املهني
"(GCCAAO,2003:41). 

؛ عبد الشايف، 666:  6991، ؛ الصعيدي6002:  6999هنكي،  وبالرجوع إيل أدبيات الدراسة املختلفة )توما  و
(  ميكن صياغة أهم 02:  2009؛ لطفي، 2009؛ اشتيوي، 2002؛حممد،  2006؛ املليجي،21:  2000

 متطلبات هذا املعيار على النحو التايل :
جيب على ممار  اخلدمة االستشارية عند التخطيط للخدمات االستشارية أن يكون على معرفة جيدة باملهمة االستشارية  .6

جتميع  عمليات العميل من خالل الدراسة امليدانية للعميل و الغرض منها مع اإلملام الكامل بطبيعة نشاط و طلوبة منه وامل
 و متابعتهم ختصاصات على مساعديه واإل أن يتم تقسيم العمل و بيانات عنه واملالحظة لسري العمل، و معلومات و

 اإلشراف عليهم.
 احلاجة للرقابة عليها. مدى االستشارية أن يطلع عميله على طبيعة خطة االرتباط، وممار  اخلدمة على جيب  .2
 جيب أن يتضمن اإلشراف توجيه املساعدين القائمني باملهمة االستشارية لتحقيق اهلدف . .2
 بيئة االرتباط .جيب أن تكون خطة االرتباط مرنة حبيث تأخذ يف احلسبان ما يستجد من تغريات هامة يف  .0
مع  سلوكهم العام داخل املكتب االستشاري و العقاب يرتبط بكفاءة أداء املساعدين و جيب أن يتم وضع نظام للثواب و .2

 موظفي العميل . إدارة و
يف وضع خطة  ونجيب أن يعمل ممار  اخلدمة االستشارية مع مساعديه كفريق عمل واحد حبيث يشارك هؤالء املساعد .1

عليه أن يناقش ممار  اخلدمة االستشارية املساعدين يف املشاكل اجلوهرية اليت  تعديلها، و يذ املهمة االستشارية ووبرنامج تنف
تبادل الرأي بشأن أهم احللول العملية هلا، كما جيب عليه إجياد قنوات لالتصال الرأسي  تنتج أثناء تأدية املهمة االستشارية و

 بني املساعدين بعضهم البعض. املساعدين و األفقي بني ممار  اخلدمة و و
 : ( Sufficient Relevant Data )د. كفاية البيانات المالئمة 

أّي احلصول على بيانات ذات صلة كافية لتعطي أساسا  معقوال  ألي استنتاجات أو توصيات تتعلق بأي خدمات       
 . ( AICPA , 2011)مهنية م ؤداه 

املراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  قد أشارت إىل هذا املعيار ) احلصول  كما جند أن هيأة احملاسبة و       
 مالئمة( على النحو التايل :  على معلومات كافية و

وصيات اليت ي توصل " على العضو احلصول على القدر املناسب من املعلومات حبيث تكون أساسا  معقوال  للنتائج أو الت    
 . (GCCAAO,2003:41)إليها فيما يتعلق باخلدمات املهنية اليت يؤديها " 
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: 6991؛ حممود، 666:6991؛ الصعيدي،6002: 6999بالرجوع إيل أدبيات الدراسة املختلفة )توما  وهنكي،  و
جند أن متطلبات  (206:  2009؛ أرينزولوبك، 02:  2009؛ لطفي، 2006؛ املليجي، 2000؛ عبد الشايف، 9

 معيار كفــاية البيـانات املــالئمة  ميكن صياغتها على النحو التايل:                                                  
 أن يتم الرتكيز على البيانات و نوعية تلك البيانات، و جيب أن حيدد ممار  اخلدمة االستشارية ما حيتاجه من بيانات و .6

حيث أن املعلومات الزائدة متثل جهدا  ضائعا  يف حد  ، احلقائق الضرورية للمهمة االستشارية إلحصاءات وا املعلومات و
      حتليل البيانات . أهنا تعوق إىل حد كبري عملية ذاته و

مهمته وذلك  جيب على ممار  اخلدمة أن جيمع قدرا  كافيا  من البيانات املالئمة أو املناسبة )اليت مت حتديدها سابقا ( عن .2
 بالشكل الذي يوفر له أساسا  مناسبا  لتقدمي التوصيات املناسبة للعميل.

جيب على ممار  اخلدمة أن يأخذ يف احلسبان العوامل اليت تزيد من مستوى ثقته  يف البيانات اجملمعة ) أّي صالحية بيانات  .2
 منها : مرتفعة أو بيانات ميكن االعتماد عليها( و

البيانـــــــــــــــات     صـــــــــــــــدق مصـــــــــــــــدر البيانـــــــــــــــات : أي أن يكـــــــــــــــون مصـــــــــــــــدر هـــــــــــــــذه البيانـــــــــــــــات مســـــــــــــــتقال يف تـــــــــــــــوفريه هلـــــــــــــــذه .أ 
 أن تكون هذه البيانات موضوعية. )أي أن يكون غري متحيز(، و  .ب 
 فعالية الرقابة الداخلية لدى العميل الذي يقوم بتوفري البيانات الالزمة ألداء املهمة االستشارية. .ج 

الزمة ملعرفة  ناسب وخربةمتأهيل ذا جيب أن يكون الشخص الذي يقدم هذه البيانات  ،مدى خربة مصدر البيانات : مبعىند. 
       نوعية البيانات املطلوبة ملمارسة املهمة االستشارية على أكمل وجه. 

القائمني بعمليات املراجعة داخل  ارية وضرورة وجود تعاون يف تبادل املعلومات والبيانات بني القائمني باالستشارات اإلد .0
 بيانات تفيد الفريق اآلخر عند تأدية مهمته. حيث إن كال الفريقني قد  حيصل على معلومات و ،املراجعة  مكتب احملاسبة و

ارف املتع بني املعايري العامة الثالث ملعايري املراجعة املقبولة و إن هذه املعايري العامة ال ينبغي اخللط بينها و
فنجد أن  ،(Boynton And Kell, 1996) (GAAS)  (Generally Accepted Auditing Standards)عليها

كذلك املتطلبات )جـ ،  ( و2، 6( يتمتعان بنفس جوهر معايري املراجعة العامة أرقام )206املتطلبني )أ، ب( يف القاعدة )
أن الفارق الوحيد  ( من معايري العمل امليداين للمراجعة، و2، 6)( يتمتعان بنفس ما جاء به املعيارين 206د( يف القاعدة )

( ميكن تطبيقها على كافة أنواع اخلدمات، بينما تطبق معايري املراجعة فقط على 206الذي ميكن مالحظته هو أن القاعدة )
 (. 622:  2009خدمة املراجعة )أرينزولوبك، 

ءة املهنية( ال تشمل فقط املؤهالت الفنية للعضو وموظفيه، بل تشمل أ( )الكفا 206إيضاحا  لذلك جند أن القاعدة ) و
تقييم جودة  على اإلشراف و Certified Public Accountant) )(CPA)أيضا  قدرة احملاسب العام املرخص 
العضو ( موجه بشكل خاص إىل عملية اختاذ القرار عند  206هذا اجلزء من القاعدة ) العمل الذي يقوم به اآلخرون، و

على أسا  حقائق  –يعتقد   (CPA)( ما إذا كان سيقبل أو يرفض االرتباط )التعاقد(، فإذا كانCPAعندما حيدد )
 بأن لديه القدرة على إكمال املهمة وفقا  للمعايري املهنية فمن اجلائز أخالقيا  قبول االرتباط )التعاقد(، و –معلومة حينها 

 ليس بإمكاهنم احلصول على املعرفة الضرورية  و يهم اخلربة الالزمة ملراجعة العميل و( أو شركته لدCPAلكن إذا مل يكن )
 اإلشراف و بالتايل فليس من املالئم من الناحية األخالقية قبول االرتباط )التعاقد(، كما أن العناية املهنية الواجبة لتخطيط و

يف تنفيذ أي خدمة، فااللتزام هبذه املتطلبات يساهم يف رفع جودة كفاية البيانات املالئمة تنظم املمارسات اليت جيب إتباعها 
 .   (Boynton And Kell , 1996)صاحل املهنة  أداء االرتباطات )التعاقدات( املهنية لكل من الصاحل العام و
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  :(The Additional General Standards)ثانياً : المعايير العامة اإلضافية 
( علي املعايري العامة اإلضافية التالية لكل اخلدمات االستشارية هي منشورة ملخاطبة 6رقم ) ( SSCS) لقد اشتمل الـ 

التفاهم واالتفاق مع العميل قد وضع قيود قانونية على أداء املمار  هلذه الطبيعة اليت متيز اخلدمات االستشارية حيث 
( ) االلتزام باملعايري( من قواعد السلوك املهين 202هذه املعايري مقررة أو متعارف عليها بالقاعدة رقم ) اخلدمات، و

 اليت تنص على :، (AICPA , 2011)لـلمجمع األمريكي للمحاسبني القانونيني 
الفحص و مجع وتصنيف البيانات، و االستشارة اإلدارية، و االستشارة  الضريبية  و على العضو الذي يؤدي املراجعة" جيب 

 2009أو أي خدمة مهنية أخرى أن يلتزم باملعايري املنشورة بواسطة األجهزة ) اهليئات( اليت يعينها اجمللس"  ) أرينزولوبك ، 
 :621 . )  

رورة أن يلتزم املراجع عند أداء كافة اخلدمات املهنية مبعايري املراجعة املتعارف عليها ذات العالقة أي أن هذه القاعدة تعين ض
أن املعــايري  (Boynton And Kell, 1996 : 86)الباحثنيحيث أوضح بعض   (.  2002) الصحن،عبيد و حسن، 

، جلنـــة خدمـــــات   من قبل جمـــلس معــــايري املــــراجعةالفنيــة التـي تقــع ضمن هذه القـاعدة هي تلك املعـايري اليت صدرت 
        .  اللجنة التنفيذية خلدمات االستشارة اإلدارية املراجعـــة، و احملاســـبة و

 ( من دستور املهنة، و202أي أن املعايري اليت حتكم أداء اخلدمات االستشارية للمراجع تستمد شرعيتها من القاعدة رقم )
  -يه فإن هذه املعايري هي كما يلي :عل

 :(   Client Interest) منفعة ( العميل –مصلحة ) فائدة  .أ 
( وهو مدير سابق لقسم اخلدمات االستشارات اإلدارية للمجمع األمريكي للمحاسبني القانونني 6996) Kuttnerأوضح 
 وجه التحديد لتلبية احتياجات العميل.اجلديد يوفر أساسا  للخدمات املهنية اليت هتدف على  ( SSCSبأن الـ )

ار  اخلدمة االستشارية ) املراجع( ي ؤدي فقط ألجل استخدام و حيث ينص هذا املعيار على  ،منفعة العميل أّي أن عمل مم 
 اآليت :" جيب على املمار  أن  دم مصلحة العميل من خالل السعي إىل حتقيق األهداف املقررة عن طريق التفاهم و

                                                                                                              .(AICPA , 2011)املوضوعية"  ق مع العميل طاملا أنه حيافظ على النزاهة واالتفا
 (CPA)ار( احملاسب العام املرخص( بأن لغة هذا املعيار توضح أن اخلبري ) املستش6996)  Kuttnerو باملعىن نفسه بني  

 ال يتخلى عن النزاهة واملوضوعية مع أن حاجة العميل هي أسا  التعاقد.
 بناء  علي ما سبق جند أن متطلبات هذا املعيار تتمثل فيما يلي : و

العمل على خالل  ذلك من ، و تهفائدو العميل  صلحةمل اققحمخلدمات استشارية  اممارسبوصفه أن يكون أداء املراجع  .6
 العميل قبل تأدية هذه اخلدمات، حتقيق األهداف اليت مت االتفاق عليها ما بني املمار  و

 أي أن يتم يف األسا  تلبية احتياجات العميل.
 املوضوعية عند تقدميه هلذه اخلدمات. جيب أال يتخلى املمار  عن النزاهة و .2

 .من ممار  اخلدمة املهنية أن يكون حمايدا   فائدة العميل تتطلب املوضوعية  كأسا  لتلبية مصلحة و
 .(  AICPA , 2011مبسئولياته املهنية ) يف املظهر وأال يكون له أي مصاحل متعارضة عند القيام مستقال  يف احلقيقة و و .2
خدماته املهنية، كما  موثوقا  به عند أدائه لواجباته و صادقا  و تتطلب النزاهة )االستقامة( من ممار  اخلدمة أن يكون أمينا  و .0

 : (GCCAAO, 2003:33)جيب عليه حىت يكون نزيها  حتقيق ما يلي
                                                           

 اريةــات االستشــايير لخدمــعن معالجديد  انـالبي   (The Statement On Standards For Consulting Services) (SSCS)    وفيهاا ما

 مقسي  هذه المعايير إلي مجموعتين هما مجموعة المعايير العامة ومجموعة المعايير العامة اإلضافية.
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   . أن حيافظ على سرية معلومات عمالئه 
 خدماته املهنية . عدم وجود أي مصلحة أو منفعة شخصية عند أدائه لواجباته و 
  األخالقية. بكافة املعايري الفنية و ذلك من خالل االلتزام االستقامة )النزاهة( وجيب أن يكون ممار  اخلدمة على قدر مرتفع من 
  حيث أن النزاهة تستوعب اخلطأ غري املقصود و ،جيب على ممار  اخلدمة أال يتعمد إىل عرض املعلومات على غري حقيقتها 

التغاضي عن  سوء النية واإلمهال و حيث املبدأ ولكن ال ميكن أن تستوعب الغش أو التبعية من  ختالف يف الرأي الصادق، واإل
 املبادئ أو حماولة حتريفها أو حتميلها ما ال حتتمل.

 جتعله يقع حتت تأثري اآلخرين مما يهدد موضوعية حكمه  جيب على ممار  اخلدمة أال يضع نفسه يف مواقف تؤثر على حياده و
 املهين.

تقدير املنفعة املتوقع أن حيصل عليها العميل من هذه اخلدمات، كما أنه  ديد وجيب علي املراجع قبل تنفيذ املهمة أن حياول حت .2
جيب إخبار العميل بأية حتفظات تكون لدى املراجع، فضال  عن هذا فإن املمار  جيب أن ال يتعهد بالنتائج ضمنيا  أو صراحة ، 

املمار  تقديرات للنتائج القابلة للصياغة الكمية  فإن هذا جيب أن يفسر بوضوح على أنه جمرد تقديرات  من مث فعندما يقدم و
قد أكدت إحدى الدراسـات و (،  01:2009؛ لطفي،   662:  6991؛ الصعيدي، 6000:  6999)توما  وهنكي، 

توقع أن حيصل عليها العميل عند أداء تلك اخلدمات،  ( يف نتائجهـا بأن املراجـع جيب عليه أن يقدر املنفعة امل2006)املليجي، 
معقوليتها،   التحقق من مدى صدقها و يف حالة كون تلك املنافع منافع احتمالية فهنا جيب على املراجع أن يقوم بالتأكد و و

ن ال يتعهد بالنتائج بصورة يقدر املنافع املعرب عنها بصورة غري مالية أو غري ملموسة للعميل، إال أنه جيب أ كما جيب أن يقيم و
أنه قد بذل العناية املهنية الواجبة يف تقديرها إال أهنا يف  البديل أن يوضح ذلك على أنه جمرد تقديرات و ضمنية أو صرحية، و

افع املتوقعة النهاية مازالت جمرد تقديرات، كما جيب على ممار  اخلدمة ) املراجع( إبالغ العميل بأية تغريات يف العالقة ما بني املن
 بصورة جوهرية أثناء تأدية االرتباط )االتفاق(. التكاليف املتوقعة للمهمة إذا حدثت تلك التغريات و و

 : ( Understanding With The Client)التفاهم أو االتفاق مع العميل  . ب
 هذا املعيار على النحو التايل : AICPA  (2011)لقد بني       

حيدد بصورة قاطعة مع العميل من خالل التفاهم الشفوي أو املكتوب مسئوليات الطرفني وطبيعة و جيب على ممار  اخلدمة أن 
 أن يتم تعديل التفاهم أو االتفاق إذا اقتضت الظروف تغريا  هاما  أثناء املمارسة . جمال وحدود اخلدمات املطلوب تأديتها، و

ار  اخلدمات االستشارية بأن يؤدي هذه اخلدمة على أسا  ( بأن هذا املعيار يتطلب من مم6996)  Kuttnerكما أكد   
اجلديد يوضح أن ذلك التفاهم أو االتفاق مع عميل اخلدمات  (SSCS)حيث أن الـ  ،االتفاق أو التفاهم مع العميل

ه حيدد مدى كما أن لية العميل، وو مسئو  و (CPA)االستشارية هو احملدد أو املقرر الرئيسي ملسئولية احملاسب العام املرخص 
 اخلدمات االستشارية بشكل أكثر دقة. 

أن التفاهم واالتفاق مع العميل قد حيتوي على قيود على نطاق ممارسة  AICPA (2011)ال و Kuttner (0770)وأوضح 
ؤدي للعمل االستشاري  

 
حيث يستطيع املراجع أن يوافق على قيود العميل التعاقدية  ،(The CPA Consultant)املراجع امل

 .راجع بأنه مالئم هلذا االلتزام حىت إذا كانت مثل هذه القيود تقلص من نطاق العمل الذي ميكن أن يعتقد امل
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ــــــــــــات ) املليجـــــــــــي،         ( يف نتـــــــــــــائجها إىل أنـــــــــــه جيـــــــــــب علـــــــــــى ممـــــــــــار  اخلدمـــــــــــة 2006فلقـــــــــــد توصـــــــــــلت إحـــــــــــــدى الدراسـ
أن يلخـــــص هـــــذا االتفـــــاق يف خطـــــاب التعاقـــــد أو  االستشـــــارية أن يعقـــــد اتفاقـــــا  مـــــع العميـــــل حـــــول املهمـــــة املطلـــــوب إجنازهـــــا و

تــــــاب وحيــــــث أوضــــــ، املمــــــار  مــــــذكرة تلخــــــص االتفــــــاق الشــــــفهي بــــــني العميــــــل  و  الب حــــــاث ) تومــــــا  و ح العديــــــد مــــــن الك 
                               ؛                                                                                                61ب :  6991؛ لطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 6002: 6999هنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 

ـــــــــد الشـــــــــايف،  تفـــــــــاق ) اخلطـــــــــاب أو املـــــــــذكرة ( جيـــــــــب أن يشـــــــــتمل ( أن هـــــــــذا اال96:  2006؛ املليجـــــــــي، 29:  2000عب
 على حتديد ما يلي :   

حيث تعكس تلك  ،الغرض منه أهداف هذا االرتباط و طبيعة املهمة املطلوبة من املراجع ) أو ممار  اخلدمة ( بالتحديد و .6
 األهداف النتائج املتوقع الوصول إليها من ذلك االرتباط )التعاقد(، لذا جيب حتديدها حتديدا  واضحا  من قبل ممار  اخلدمة.

نطاق االرتباط )نطاق اخلدمة االستشارية(، أي يتم حتديد املهام اليت ال يكون من املتوقع أن يقوم املراجع )أو ممار  اخلدمة(  .2
 تلك اليت جيب أداؤها من قبل املراجع . وبأدائها 

كذلك  حبيث يتضمن هذا اخلطاب دور كل من ممار  اخلدمة و ،دور كل شخص له عالقة هبذا االرتباط )التعاقد أو االتفاق( .2
ن يف حالة تعلق االرتباط بطرف ثالث، فيجب حتديد الشخص املسؤول ع العميل، و العميل، أي يتم حتديد مسئوليات املراجع و

 سواء أكان ممار  اخلدمة أو العميل طالب اخلدمة. األداء أمام الطرف الثالث
نوعية االتصال أو التقرير الذي يتوقع العميل احلصول عليه، ويقصد به األسلوب الذي سيتم به إبالغ النتائج )أو التوصيات( إىل  .0

 العميل سواء أكان شفهيا  أو كتابيا . 
هذه التعديالت جيب مناقشتها مع العميل  ناء التعاقد واليت تتطلب تعديالت يف نطاق اخلدمة والظروف واألحداث اليت حتدث أث .2

 و اعتبارها كجزء من االتفاق معه.
  .الوقت الالزم ألداء املهمة )االرتباط( : أي جيب أن يتم حتديد موعد بدء العمل وكذلك ميعاد االنتهاء منه .1
 راجع( مقابل قيامه بأداء تلك اخلدمات.األجر الذي سيتقاضاه ممار  اخلدمة )امل .2
 توضيح ما إذا كان املراجع سيعقد اجتماعات مع جملس إدارة العميل إلبالغه شفهيا  بالنتائج اليت توصل إليها. .9

 : ( Communication With The Client)جـ .االتصال مع العميل 
 : (AICPA , 2011)يقوم ممار  اخلدمة وفقا  هلذا املعيار بإبالغ العميل باآليت   

  التعـارض يف املصـلحة(Conflicts  Of  Interest) ( 602الـذي ميكـن أن حيـدث وفقـا  لتفسـريات  القاعـدة رقـم)  مـن مدونـة
 : (GCCAAO, 2003: 40; AICPA, 2011)اليت نصت علي اآليت  ،قواعد السلوك املهين

ويكـون لـدى العضـو أو مكتبـه عالقـة مـع شـخص )أو جهـة( حيدث تعارض املصاحل عندما يقوم العضو بتقدمي خدمة إىل العميـل 
يكــون يف رأي العضــو املهــين أن مثــل هــذه العالقــة قــد جتعــل العميــل يشــك يف موضــوعية العضــو، فــإذا اعتقــد العضــو أن  ثالــث و

هـذه اخلدمـة، مـع  أفصح عن العالقة ووافق العميـل علـى ذلـك، فـإن القاعـدة ال متنـع أداء اخلدمة املهنية ميكن تقدميها مبوضوعية و
ـــــــــــــــــار أن اإلفصـــــــــــــــــاح وموافقـــــــــــــــــة العميـــــــــــــــــل ال يعـــــــــــــــــين إمهـــــــــــــــــال القاعـــــــــــــــــدة )             ( اخلاصـــــــــــــــــة باالســـــــــــــــــتقالل                                                                                                          6األخـــــــــــــــــذ يف االعتب

يعـين  و ،صـة باالسـتقامة والنزاهـة إىل ضـرورة أن يكـون العضـو متحـررا  مـن صـراع املصـاحل( اخلا602عليه فقد أشارت القاعدة ) و
كمثـال ســيكون مـن غـري املالئـم للمراجــع  املوضـوعية، و التحـرر مـن صـراع املصـاحل عــدم وجـود عالقـات تتعـارض مــع االسـتقامة و
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حيـث أن احملـامي يعمـل علـى تأييـد العميـل بينمـا جيـب أن أن ميثل العميل يف األمور القانونية،  نفسه الذي يعمل حماميا  يف الوقت
( أن صراع املصاحل الظاهر قد ال يؤدي إىل انتهاك قواعد السـلوك إذا 602حيدد تفسري القاعدة ) يتسم سلوك املراجع بالتجرد، و

 (.2009يل )أرينزولوبك، مت اإلفصاح عن هذه املعلومات للعميل الذي يتعامل العضو معه  أو إىل اجلهة اليت يعمل فيها العم
 .  التحفظات اهلامة فيما يتعلق بنطاق أو فوائد االلتزام 
 -:ما يصاحب ذلك من أحداث هامة نتائج تحقيق االلتزام و  

( هذا  01:  2009؛ لطفي،  662:  6991؛ الصعيدي،6000:  6999أوضح العديد من الك تاب ) توما  وهنكي، 
 املعيار على النحو اآليت :

فضال  عن كافة  –جيب تبليغ العميل شفهيا  أو كتابة بكافة املعلومات العامة املتعلقة بنتائج  مهمة االستشارات اإلدارية "    
 بالشكل الذي يساعده على اختاذ القرار ". و –العقبات  التحفظات و

عني رئيسيني، فقد يكون هذا التقرير  كما يتضح من هذا املعيار أن التقرير الذي يصل إىل العميل ينقسم من حيث الشكل إىل نو 
النقاط  يف حالة التقرير الشفهي جيب على مؤدي اخلدمة أن يقوم بعمل مذكرة يدون هبا التوصيات اهلامة  و كتابيا  أو شفهيا ، و

 (.6001:  6999واملعلومات األخرى اليت مت مناقشتها مع العميل ) توما  وهنكي ، 
حيث إمكانية تبليغ النتائج  من (  وجهة نظر خمتلفة حول هذا املعيار92:  2006ليجي، قد بَينت إحدى الدراسات ) امل و

مينع إدعاء العميل بعدم قيام  و ،وضوحا   حيث أن تبليغ النتائج كتابة إمنا جيعل من مسئولية ممار  اخلدمة أكثر حتديدا  و ،شفهيا  
بالتايل  الشفهي يلزم هذا املعيار ممار  اخلدمة بإعداد مذكرة بالتوصيات، وأنه يف حالة التقرير  ممار  اخلدمة بإجناز مهمته، و

بالتايل ال ميثل إعداد تقرير كتايب  املعلومات اليت متت مناقشتها، و يعترب ممار  اخلدمة ملتزما  يف كلتا احلالتني بكتابة التوصيات و
بأن يصبح هذا املعيار بالشكل التايل : " جيب تبليغ العميل   من هنا اقرتحت هذه الدراسة جهدا  كبريا  على ممار  اخلدمة، و

 العقبات وبالشكل الذي فضال  عن كافة التحفظات و –كتابة بكافة املعلومات العامة املتعلقة بنتائج مهمة االستشارات اإلدارية 
 يساعده على اختاذ القرار ".

ــــــر ممــــــار  اخلــــــدمات و حيــــــث جنــــــد أن هــــــذا التقريــــــر جيــــــب أن  ،االستشــــــارية مــــــن املالحــــــظ أنــــــه ال يوجــــــد شــــــكل حمــــــدد لتقري
                                                    مالئمــــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــع املهمــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــيت أداهــــــــــــــــــــــــــا املراجــــــــــــــــــــــــــع، كمــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــه جيــــــــــــــــــــــــــب أن                                                                          يكــــــــــــــــــــــــــون متناســــــــــــــــــــــــــبا  و
ســـــــتند إليهـــــــا فضـــــــال  عـــــــن اإلفصـــــــاح عـــــــن أيـــــــة حتفظـــــــات أو االفـــــــروض الرئيســـــــية الـــــــيت  والتوصـــــــيات و يتضـــــــمن بإجيـــــــاز النتـــــــائج

 (. 6999هنكي،  عقبات تكون قد صادفت املراجع ) توما  و
( أن تقريــر املراجــع عــن اخلــدمات االستشــارية هــو تقريــر غــري منطــي ) أي ال  9:  6991حيــث أوضــح أحــد الب حــاث )حممــود، 

 ال حتكمه معايري حمددة بني أوساط املهنة( حتكمه طبيعة املهمة املسندة للمراجع. يه و ضع لنمط متعارف عل
( بأنه من غري العملي أن يتم اقرتاح شكل معني لتقرير املراجع عن اخلدمات االستشـارية الخـتالف  6991كما بني  الصعيدي )

ر يقدم لإلدارة فقط باعتبارها هي املستفيد الوحيـد منهـا، التقري لكون هذا تعددها، و أساليب معاجلتها و طبيعة تلك اخلدمات و
 بالتايل فليس هناك مسؤولية جتاه اآلحرين تفرض االلتزام بأسس معينة يف إعداده . و

( إىل تقســيم آخــر للتقــارير املقدمــة إىل العميــل مــن حيــث موعــد 2006؛ املليجــي، 6991يف حــني توصــل الــبعض )الصــعيدي، 
 التقارير النهائية. حيث تنقسم هذه التقارير إىل النوعني التاليني : التقارير املؤقتة أو الدورية و ؛تقدميها 
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آخر للتقارير عن اخلدمات االستشارية اليت يقدمها املراجع من  ا( بأن هناك تقسيم609:  6991كما بنين الصعيدي )      
ما حتتوي عليه من بيانات على طبيعة املشكلة  ر طوال  أو قصرا  وحيث ختتلف هذه التقاري ،حيث طول أو قصر هذه التقارير

 موضع الدراسة. 
االستشارية، نشري إيل أن هناك العديد من  مما سبق ذكره خبصوص عدم وجود شكل منطي لتقرير م قدم اخلدمة عن اخلدمات     

جند أن أحد الب حاث ) حممود ،  إذ ،من التقرير الب حاث الذين حاولوا وضع منط معني أو متعارف عليه عند إعداد هذا النوع
ميكن أن يطلق عليه " تقرير إبداء الرأي عن  ( اقرتح منوذجا  لتقرير منطي يصلح للتطبيق على تلك اخلدمات ، و 22:  6991

ليت يقدمها حيث يرى الباحث ضرورة توافر جمموعة من العناصر إلعداد تقرير عن اخلدمات االستشارية ا ،إجناز مهمة ... "
 املراجع لعميله تتمثل فيما يلي :

 التوافق مع األهداف املتوقعة للعميل. .6
 وصف كامل لنطاق املهمة. .2
 تشخيص املشكالت املتعلقة باملهمة. .2
 إظهار املعلومات عن البيئة احمليطة باملنشأة. .0
 إظهار إجراءات تنفيذ املهمة. .2
 إبداء رأي املراجع عن نتائج فحص املهمة. .1
 فظات عن نواحي القصور إن وجدت عند أداء املهمة وآثارها.بيان أية حت .2
                                                                توصيات. اقرتاحات و .9

( يف نتائجها أن شكل التقرير النهائي الذي يتم تقدميه إىل العميل 2006يف حني اقرتحت إحدى الدراسات ) املليجي،   
 يتضمن أربعة فقرات هي :

  :تتضمن اسم وعنوان ممار  اخلدمة واإلشارة إىل استقالل املمار  حتسبا  لوجود طرف ثالث له عالقة باخلدمة  و فقرة تمهيدية
لية ؤو كذلك توضيح مدى املس ، وكذلك اسم العميل املقدم إليه اخلدمة، مث صياغة أهداف االرتباط ، واالرتباط قرير وحمل الت

 اليت يتحملها ممار  اخلدمة يف حالة وجود أية توقعات أو تنبؤات ) إن وجدت(.
  : جيب على ممار  اخلدمة أدائها وتلك اليت ال تدخل فهي تتضمن توضيح لـنطاق االرتبـــاط املــتفق عليه واملـهام اليت فقرة النطاق

 ضمن نطاق االرتباط.
  : يتم جتميعها أو أية اشرتاطات  تستخدم لتوضيح ما إذا كانت هناك أية حتفظات أو قيود على البيانات اليتفقرة توضيحية

 جيب مراعاهتا لتحقيق النتائج املطلوبة .
  : االرتباط ، وكذلك التدعيم النسيب  البدائل املتوصل إليها من خالل إمتام التوصيات وفيها يتم تلخيص أهم  وفقرة للتوصيات

 ألي توصية أو أي بديل مقرتح .
يكون عليه  ن هنا جند أن التصور السابق الذي و ضع ملا ميكن أن تاريخ تقدميه، وم وي ذيل هذا التقرير بتوقيع ممار  اخلدمة و

 دميه إىل العميل يبقى جمرد اقرتاح.الذي يتم تقشكل التقرير النهائي 
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  The Rigos Professional Education)كـمـا نـجـد أن إحـدى الـمـدار  املتخصصـة لبــرامج التعليم املهين       
Program )   قد أوضحت أن اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونيني(AICPA )  قد بنين أن التقرير املكتوب هو نتاج العمل

 , Rigos )على ما يلي  النهائي ملمارسة اخلدمة، وأنه ال توجد متطلبات حمددة للتقرير، ومع ذلك فإن التقرير عادة يشتمل

2010)      : 
 طبيعة العمل املنجز . .6
 املعايري املتفق عليها واالفرتاضات املستخدمة يف التقييم . .2
 األداء .التقرير عن كل نتائج التحقيق اهلامة القائمة على حتليل  .2
 املؤهالت . التحفظات و بيان عن احلدود ) أو القيود ( و .0
 (. تـوضيـح من أنـه ال يوجد تأكيد مطلق ألي نتائج قائمة على املمارسة ) أي ال يضمن صحة النتائج .2

األســـــا  مـــــن املالحـــــظ أن كـــــل عناصـــــر التقريـــــر الســـــابقة قـــــد مت تناوهلـــــا يف االقرتاحـــــات الـــــيت ســـــبق عرضـــــها، ألهنـــــا متثـــــل  و     
ـــــذي وضـــــع مـــــن قبـــــل منظمـــــة مهنيـــــة إلعـــــداد أّي تقريـــــر ـــــث إن هـــــذا التقريـــــر  تلـــــف حبســـــب طبيعـــــة املهمـــــة املوكلـــــة إىل  ،ال حي

 ممار  اخلدمة ) املراجع(.
 عينة الدراسة : مجتمع و

اليت تقوم ة يف ليبيا مزاويل مهنة املراجع مت اختيار مكاتب احملاسبة و املراجعة املقيدة يف سجل مصرف ليبيا املركزي كأحد      
قد مت اختيار عينة عشوائية  حيث يتكون جمتمع الدراسة من ثالث طبقات و ،بتقدمي اخلدمات االستشارية للمصارف التجارية

الواقعة يف  املراجعة املقيدة يف سجل مصرف ليبيا املركزي و هذه الطبقات متثلت يف مكاتب احملاسبة و بسيطة من كل طبقة، و
 املدن الليبية األخرى.  بنغازي و طرابلس و نطاق مدينيت

  أداة تجميع البيانات : 
ذلك إلمكانية مجع بيانات من مفردات منتشرة  و ،مت جتميع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة باستخدام استمارة االستبيان     

 ( ، و620: 2002شاليب، )الدرويش، غنية و يف منطقة جغرافية واسعة يتعذر الوصول إليها باألساليب األخرى جلمع البيانات
قد مت تقسيم استمارة االستبيان إيل ثالثة أقسام، يشمل القسم األول معلومات عامة عن املشاركني تتعلق بصفات املشاركني و 

اؤالت تتعلق القسم الثاين يتضمن تس يف جمال تقدمي اخلدمات االستشارية، و مدة اخلربة يف جمال املراجعة و املؤهل العلمي و
مبتطلبات معايري األداء املهين للخدمات االستشارية للمراجع اخلارجي، أما القسم الثالث فيتضمن تساؤالت تتعلق باملتطلبات 

 اليت تؤكد وحتافظ علي استقاللية املراجع اخلارجي عند تقدميه للخدمات االستشارية للمصارف التجارية الليبية.
 أسلوب تحليل البيانات :

 Statistical Package For Socialلقد مت حتليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

Sciences) ( ((SPSSالنسب املئوية،  ، حيث مت استخدام أسلوب اإلحصاء الوصفي وذلك من خالل استخدام التكرارات و
 عتماد عليه كحد أدين للوصول إيل نتائج الدراسة.%( كمقيا  يتم اال10أنه مت اختيار نسبة ) و
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 النتائج والتوصيات:
 و املراجعني املشاركني يف الدراسة،يتناول هذا اجلزء عرضا ألهم النتائج املتحصل عليها من خالل التحليل الوصفي إلجابات 

االستشارية لدي املراجع اخلارجي للتطبيق علي ذلك هبدف معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات معايري األداء املهين للخدمات 
 ذلك من خالل اإلجابة علي التساؤالت الفرعية للدراسة اليت  خدماته االستشارية املقدمة للمصارف التجارية الليبية، و

                                                                                                خلصت الدراسة إيل جمموعة من التوصيات بناء  علي هذه النتائج.        سبق اإلشارة إليها يف مشكلة الدراسة، و
 أواًل: نتائج الدراسة :

دراسة النتائج ذات الصلة بتساؤالت الفرعية لل النتائج التمهيدية  ) الثانوية ( و -تنقسم نتائج الدراسة إيل قسمني رئيسيني مها:
 نتائج رئيسية (.)

 النتائج التمهيدية ) الثانوية ( : .0
% من املراجعني املشاركني يف الدراسة حيملون صفة مدير مكتب املراجعة  ) صاحب  92أظهرت الدراسة أن ما نسبته    -

هذا يدل علي  % من املراجعني املشاركني يف الدراسة  صفة شريك مكتب، و 69ميثل النسبة الباقية  مكتب املراجعة (، و
 مدراء مكاتب املراجعة مبوضوع الدراسة .اهتمام 

% من املراجعني قيد الدراسة لديهم  تأهيل جامعي يف جمال احملاسبة  )بكالوريو  حماسبة( ، يف حني كان 16تبني أن ما نسبته 
اج أن املشاركني دكتوراه ( ، فإنه ميكن استنت % من محلة الشهادات العليا يف جمال احملاسبة )ماجستري و29الباقون أي ما نسبته 

لديهم التأهيل الكايف يف جمال احملاسبة مما يعطي انطباعا جيدا عن قدرة جمتمع الدراسة علي إبداء أرائهم الفنية حول موضوع 
 الدراسة .

سـنة  62% مـن املـراجعني املشـاركني يف الدراسـة قـد قضـوا فـرتة عمـل يف جمـال املراجعـة مـن 90ـ   أظهرت الدراسـة أن مـا نسـبته  
                                        أكثر، ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجعني املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركني يف                                                                                  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـي نسـبة منخفضـة  وسـنة ،  62% منهم فرتة عملهم أقل من 20الدراسة هم ذوي خربة كبرية يف جمال املراجعة، يف حني كان 
 وغري مقبولة. 

 60% من املراجعني املشاركني يف الدراسة قد قضوا فرتة عمل يف جمال تقدمي اخلدمات االستشارية من 22.2تبني أن ما نسبته  -
يف حني  سنوات فأكثر ، مما يدل علي أن املراجعني املشاركني يف الدراسة لديهم خربة كبرية يف جمال تقدمي اخلدمات االستشارية ، 

 غري مقبولة . هي نسبة منخفضة و سنوات، و 60% منهم فرتة عملهم أقل من 20.2كان 
 النتائج ذات الصلة بتساؤالت الفرعية للدراسة ) النتائج الرئيسية ( : .6

 النتائج المتعقلة بمتطلبات المعايير العامة : 0.6
متطلبات املعايري العامة ال تتوافر لدي املراجعني املشاركني يف الدراسة بناء  علي التحليل الوصفي لبيانات الدراسة، تبني لنا أن أهم 

 املتمثلة يف عدم توافر متطلبات معيار الكفاءة املهنية، يف حني جند أن معظم متطلبات معيار العناية املهنية الواجبة متوافرة، و و
يانات املالئمة متوافرة لدي املراجعني املشاركني يف اإلشراف ومتطلبات معيار كفاية الب أن كافة متطلبات معيار التخطيط و

 كما يلي:      هفيما يلي سيتم عرض نتائج الدراسة لكل معيار من املعايري العامة علي حد الدراسة، و
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 معيار الكفاءة المهنية : 0.0.6
أظهرت الدراسة أن املراجعني املشاركني يف الدراسة مل يسبق هلم احلصول علي دراسات متخصصة يف جمال تقدمي اخلدمات    -

%، 02الدراسات ، فقد كانت نسبة املتحصلني علي مثل هذه تؤهله إلعطاء االستشارة املطلوبةاالستشارية بعد املؤهل العلمي، 
 هي نسبة منخفضة تعكس عدم إدراك ألمهية مثل هذه الدراسات يف رفع كفاءة املراجع اخلارجي . و
مل يسبق للمراجعني قيد الدراسة احلصول علي فرتة تدريب علي أعمال االستشارات يف أحد املكاتب املصرح هلا مبزاولة     -

، فقد كانت نسبة املتحصلني علي فرتات تدريبية علي أعمال اخلدماتشارية قبل ممارستهم هلذه مهنة اخلدمات االست
، مما يدل اركني مل تتجاوز مدة العشر سنواتكما أن فرتة التدريب هلؤالء املش هي نسبة منخفضة ، و % ، و22االستشارات 

يف رفع كفاءة املراجع  الستشاريةعلي عدم إدراك ألمهـية احلصــول علي مثل هذه الدورات التدريبـية قـبل ممارسـة اخلدمـات ا
  .اخلارجي

ظمة أثناء ممارستهم مل يتحصل املراجعون قيد الدراسة علي دورات تدريبية يف جمال مهنة اخلدمات االستشارية بصفة دورية منت -
 هي نسبة منخفضة جدا، مما يدل علي عدم % ، و62، فقد كانت نسبة املتحصلني علي مثل هذه الدورات هلذه اخلدمات

، لرفع مستواه من الناحية العلمية االستشارية يف اجملاالت املختلفةإدراك ألمهية تطوير و حتديث معرفة املراجع املمار  للخدمات 
 ملواكبة ما يستجد من تطورات يف اجملاالت املختلفة للخدمات االستشارية . ، والعملية و

كفاءة العاملني معهم كممارسني للخدمة االستشارية يف مكتب  املراجعني وال يوجد برنامج تعليمي وتدرييب مستمر لزيادة كفاءة  -
هذا يؤكد علي  ، وهي نسبة منخفضة % ، و06، فقد كانت نسبة املراجعني الذين لديهم مثل هذا الربنامج املراجعة احملاسبة و

 ل تقدمي اخلدمات االستشارية .عدم مواكبة للتطورات احلاصلة يف جما عدم االهتمام برفع كفاءة املراجع اخلارجي و
ال يقوم املراجعون قيد الدراسة بدراسات  ذاتية ) شخصية ( يف جمال مهنة اخلدمات االستشارية ، فقد كانت نسبة املراجعني  -

 هي نسبة منخفضة إيل حد ما . %، و 29الذين يقومون مبثل هذه الدراسات 
لدراسة أكدوا علي وجود مكتبة مرجعية تتضمن املراجع املهمة و املفيدة % من املراجعني قيد ا19أظهرت الدراسة أن ما نسبته  -

 مقبولة .                                                                         هي نسبة مرتفعة و يف ممارسة اخلدمات االستشارية يف مكتب احملاسبة و املراجعة، و
ات معيار الكفاءة املهنية لدي املراجعني اخلارجيني للتطبيق علي خدماهتم االستشارية املقدمة مما سبق نستنتج عدم توافر متطلب و

 للمصارف التجارية الليبية .
 معيار العناية المهنية الواجبة : 6.0.6

من % 09عدم وجود معايري مهنية خاصة بتنظيم أداء املراجعني كممارسني للخدمات االستشارية، فقد أكد ما نسبته    -
هذا يدل علي عدم قيام اجلهات املهنية  غري مقبولة، و املراجعني قيد الدراسة علي وجود مثل هذه املعايري وهي نسبة منخفضة و

 املختصة  يف املراجعة يف ليبيا بدورها يف وضع مثل هذه املعايري .
ى حمدد من األداء جيب حتقيقه من قبلهم  % من املراجعني قيد الدراسة أكدوا علي وجود مستو 91أظهرت الدراسة أن ما نسبته  -

% 90.2مقبولة ، حيث أكد  هي نسبة مرتفعة و كمهنيني ممارسني للخدمات االستشارية عند إجنازهم للمهمة االستشارية ، و
أيضا  سلوك املهنة املتعارف عليها، و منهم علي أن هذا املستوى يتم حتقيقه عن طريق إجناز هذه اخلدمات بإتباع قواعد آداب و

% منهم علي أن هذا املستوي احملدد من األداء يتم حتقيقه عن طريق بذل االهتمام و اجلهد املناسب من قبلهم عند 90.2أكد 
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% منهم علي أن هذا املستوي احملدد من األداء يتم حتقيقه عن طريق االلتزام بكافة 91أكد  م للمهمة املوكلة إليهم ، كماإجنازه
هذا يدل علي إدراك هؤالء املشاركني ملفهوم بذل العناية  اصة بتنظيم أداء اخلدمات االستشارية إن وجدت، واملعايري املهنية اخل

 املهنية الواجبة عند أداءهم لعملهم املطلوب منهم. 
أكدوا  عدم وجود جهة مهنية مشرفة تعمل علي تنظيم ممارسة اخلدمات االستشارية، فقد كانت نسبة املراجعني قيد الدراسة الذين -

 غري مقبولة . هي نسبة منخفضة و % ، و 9علي وجود هذه اجلهة املهنية 
مما سبق نستنتج توافر معظم متطلبات معيار العناية املهنية الواجبة لدي املراجعني اخلارجيني للتطبيق علي خدماهتم االستشارية  و

 املقدمة للمصارف التجارية الليبية .
 : معيار التخطيط واإلشراف 3.0.6

أظهرت الدراسة أن املراجعني املشاركني يف الدراسة أكدوا علي أن التخطيط السليم للمهمة االستشارية املطلوبة منهم ال يتأيت   -
 إال من خالل ما يلي :

هي  ، ون املراجعني قيد الدراسة علي ذلك% م91، فلقد أكد الغرض منها املعرفة اجليدة باملهمة االستشارية املطلوبة منهم و .أ 
 مقبولة.  نسبة مرتفعة و

، حيث كانت نسبة املراجعني الذين أكدوا علي أهنم يقومون بذلك اإلملام عمليات للعميل اإلملام بشكل كامل بطبيعة نشاط و .ب 
 مقبولة . هي نسبة مرتفعة و % ، و90

للمهمة عند التخطيط % منهم علي القيام بذلك التقسيم 29، فلقد أكد العمل واالختصاصات علي مساعديهم جـ. تقسيم
  .مقبولة هي نسبة مرتفعة و ، واالستشارية املطلوبة منهم

هذا يدل علي أن  و مقبولة هي نسبة مرتفعة و %، و22.2اإلشراف عليهم ، فلقد جاءت بنسبة  د. متابعة مساعديهم و 
، كما يدركون ألمهية هذا املفهوم سليم واملراجعني قيد الدراسة يقومون بالتخطيط للمهمة االستشارية املطلوبة منهم بشكل جيد 

 عند إجنازهم للمهمة االستشارية  املطلوبة منهم .
، فقد كانت نسبة بإعداد  هذه اخلطة قيد الدراسة بإبالغ عميلهم بتفاصيل طبيعة خطة االرتباط عند قيامهم  ونيقوم املراجع -

 . مقبولة وهي نسبة مرتفعة  %، و26املراجعني الذين يقومون بذلك 
قيد الدراسة بتوجيه مساعديهم القائمني باملهمة االستشارية لتحقيق اهلدف من اخلطة عندما يتم اإلشراف عليهم  ونيقوم املراجع -

 هذا يدل علي أن مجيع املشاركني يف الدراسة يدركون ملفهوم اإلشراف بشكل جيد  . %(، و600) أي ما نسبته 
إعداد خطة االرتباط حبيث تأخذ يف احلسبان ما يستجد من تغريات هامة يف بيئة أكد املراجعون قيد الدراسة علي أنه يتم  -

 يعكس هذا علي إدراك ألمهية مرونة خطة االرتباط . مقبولة ، و هي نسبة مرتفعة و % (، و91االرتباط ) أي ما نسبته 
يطبق علي مساعديهم  و العقاب%( علي وجود نظام للثواب 16ن يف الدراسة )أي ما نسبتهو ن املشاركعو أكد املراج   -

هي نسبة مرتفعة ومقبولة؛ حيث أكد هؤالء علي أن هذا الربنامج يرتبط بكفاءة أداء املساعدين ) أي ما نسبته  ، وباملكتب
أيضا يرتبط بالسلوك العام  %(، و12كما يرتبط بالسلوك العام للمساعدين داخل املكتب ) أي ما نسبته  %( ، و90

 هي نسب مرتفعة مقبولة . %(، و20موظفي العميل )أي ما نسبته  رة وللمساعدين مع إدا
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 هــــي نســــبة مرتفعــــة و % مــــن املــــراجعني قيــــد الدراســــة علــــي أنــــه يــــتم العمــــل مــــع مســــاعديهم كفريــــق عمــــل واحــــد، و99أكــــد  -
 حيث أكدوا علي أنه يتم العمل كفريق عمل واحد عن طريق ما يلي : ،مقبولة

% مـــــــن 90لقـــــــد كانـــــــت بنســـــــبة  تعـــــــديلها، و برنـــــــامج تنفيـــــــذ املهمـــــــة االستشـــــــارية و مشـــــــاركة مســـــــاعديهم يف وضـــــــع خطـــــــة و .أ 
 املراجعني قيد الدراسة .

 % منهم .29مناقشة مساعديهم يف املشاكل اجلوهرية اليت تنتج أثناء تأدية املهمة االستشارية ، ولقد كانت بنسبة  .ب 
ــــــــــــــرأي مــــــــــــــع مســــــــــــــاعديهم بشــــــــــــــأن أهــــــــــــــم احللــــــــــــــول العمليــــــــــــــة هلــــــــــــــذه امل جـــــــــــــــ.                        شــــــــــــــاكل الــــــــــــــيت تنــــــــــــــتج أثنــــــــــــــاء تأديــــــــــــــة                                                                                                   تبــــــــــــــادل ال

                                            % منهم .                                                              99املهمة االستشارية ، ولقد كانت بنسبة 
 د.   إجيـــــــاد وتشـــــــغيل قنـــــــوات االتصـــــــال الرأســـــــي واألفقـــــــي بـــــــني املـــــــراجعني كممارســـــــني للخـــــــدمات  االستشـــــــارية ومســـــــاعديهم ، و

 % منهم .  وكل هذه النسب مرتفعة ومقبولة . 12بني مساعديهم بعضهم بعضا، وقد كانت بنسبة 
متطلبات معيار التخطيط واإلشراف لدي املراجعني اخلارجيني للتطبيق علي خدماهتم االستشارية املقدمة ومما سبق نستنتج توافر 

 للمصارف التجارية الليبية .
 معيار كفاية البيانات المالئمة : 4.0.6

عندما يقومون بتجميع  % من املراجعني قيد الدراسة يقومون مبراعاة حتديد ما حيتاجونه من بيانات ونوعيتها91أظهرت الدراسة أن  -
 نسبة مرتفعة ومقبولة . وهي  البيانات عن املهمة االستشارية املطلوب أدائها ،

% من املراجعني قيد الدراسة علي مراعاهتم يف أن تكون البيانات صحيحة ومالئمة هبدف االرتباط عندما يقومون 90أكد  -
 وهي نسبة مرتفعة ومقبولة .بتجميع البيانات عن املهمة االستشارية املطلوب أدائها ، 

% من املراجعني قيد الدراسـة يف أن تكــون البيـانات اجملمعـة عن املهمـة     االستشارية  املطلوب أدائها أكثر نفعا هلم  90مراعاة  -
 قبولة .كممارسني للخدمات االستشارية عن غريها من البيانات األخرى للوصول إيل توصياهتم النهائية ، وهي نسبة مرتفعة وم

االستشارية املطلوب أدائها كافية هلم كممارسني  % من املراجعني قيد الدراسة يف أن تكون البيانات اجملمعة عن املهمة92مراعاة  -
للخدمات االستشارية حبيث تساعدهم علي إعداد تقريرهم وبالشكل الذي يوفر أساسا مناسبا لتقدمي التوصيات املناسبة للعميل، 

 ومقبولة . وهي نسبة مرتفعة
ومما سبق جند أن املراجعني قيد الدراسة حيرصون علي استيفاء البيانات اجملمعة عن املهمة االستشارية املطلوب أدائها خلاصيتني 

 هامتني مها: مالئمة البيانات وكفاية البيانات. 
 أظهرت الدراسة أن املراجعني قيد الدراسة كممارسني للخدمات االستشارية يأخذون يف   -

 حلسبان العوامل اليت تزيد من مستوي ثقتهم يف البيانات اجملمعة وهي:ا
% ،  99فعالية الرقابة الداخلية لدي العميل الذي يقوم بتوفري البيانات الالزمة ألداء املهمة ، فقد كانت النسبة املتحصل عليها  .أ 

 وهي نسبة مرتفعة ومقبولة .
 مقبولة.  %، وهي نسبة مرتفعة و91عليها صدق مصدر البيانات ، فقد كانت النسبة املتحصل  .ب 

 مقبولة.                                                                                                      %، وهي نسبة مرتفعة و90جـ. مدي خربة مصدر البيانات، فقد كانت النسبة املتحصل عليها 
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راسة علي وجود تعاون يف تبادل املعلومات والبيانات بني القائمني باالستشارات اإلدارية % من املراجعني قيد الد91أكد  -
 والقائمني بعمليات املراجعة داخل مكتب احملاسبة واملراجعة،وهي نسبة مرتفعة ومقبولة .

علي خدماهتم االستشارية  ومما سبق نستنتج توافر متطلبات معيار كفاية البيانات املالئمة لدى املراجعني اخلارجيني للتطبيق
 املقدمة للمصارف التجارية الليبية .

 النتائج المتعلقة بمتطلبات المعايير العامة اإلضافية :  6.6
بناء  علي التحليل الوصفي لبيانات الدراسة ، تبني أن معظم متطلبات املعايري العامة اإلضافية متوافرة لدي املراجعني املشاركني يف 

د أن معظم متطلبات معيار مصلحة العميل وكذلك معظم متطلبات معيار االتصال مع العميل متوافرة لدي الدراسة؛ حيث جن
املراجعني املشاركني يف الدراسة ، يف حني جند أن كافة متطلبات معيار التفاهم واالتفاق مع العميل متوافرة لدي املراجعني 

 لدراسة لكل معيار من املعايري العامة اإلضافية علي حدي كما يلي :املشاركني يف الدراسة ، وفيما يلي سيتم عرض نتائج ا
 معيار مصلحة العميل : 0.6.6

% من املراجعني قيد الدراسة ميتنعون عن تقدمي اخلدمة االستشارية للعميل يف حالة عدم قدرهتم 91أظهرت الدراسة أن    -
ملراجعني كممارسني للخدمات االستشارية مبا حيقق مصلحة أو فائدة علي تلبية احتياجات العميل ، مما يدل علي أن أداء هؤالء ا

 العميل .
يف حالة وجود مصاحل متعارضة  % من املراجعني قيد الدراسة علي أهنم ميتنعون عن تقدمي اخلدمة االستشارية للعميل90أكد  -

موضوعيتهم عند ممارستهم هلذه اخلدمات كأسا   عند القيام مبسئولياهتم املهنية ، مما يدل علي أن هؤالء املراجعني حيافظون علي
 لتلبية مصلحة وفائدة العميل ، ويعكس هذا مراعاة املراجعني قيد الدراسة ملفهوم املوضوعية عند تقدميهم للخدمات االستشارية .

علي أهنم ميتنعون عن  ونأن املراجعني قيد الدراسة حيافظون علي نزاهتهم عند ممارستهم هلذه اخلدمات؛ حيث أكد هؤالء املراجع -
 تقدمي اخلدمة االستشارية للعميل يف احلاالت التالية: 

  .%، وهي نسبة مرتفعة ومقبولة12عدم القدرة علي احملافظة علي سرية معلومات العميل، وقد كانت النسبة املتحصل عليها  .أ 
%، وهي نسبة مرتفعة 99بة املتحصل عليها وجود أي مصلحة شخصية عند أدائهم لواجباهتم وخدماهتم املهنية ، وقد كانت النس .ب 

 مقبولة. 
      %.                                                                                                                           600جـ. تعارض العمل مع سلوكيات وأخالقيات املهنة ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 

 %. 90د . عرض املعلومات علي غري حقيقتها بشكل مقصود )متعمد( ، وقد كانت النسبة املتحصل  عليها 
من املراجعني قيد الدراسة علي أهنم  %12مبا أن النزاهة تستوعب اخلطأ غري املقصود واالختالف يف الرأي الصادق ، فقد أكد  -

الة عرض املعلومات علي غري حقيقتها بشكل غري مقصود ) خطأ غري ال ميتنعون عن تقدمي اخلدمة االستشارية للعميل يف ح
% من املراجعني قيد الدراسة علي أهنم ميتنعون عن تقدمي اخلدمة يف حالة االختالف يف الرأي 12مقصود ( ، يف حني أكد 

لخدمات االستشارية ما عدا يف الصادق، مما يدل علي أن مفهوم النزاهة لدي املراجعني قيد الدراسة يتم مراعاته عند تقدميهم ل
 حالة االختالف يف الرأي الصادق.

% من املراجعني قيد الدراسة علي القيام بتقدير وحتديد املنافع املتوقع أن حيصل عليها العميل من إجنازهم لتلك 29أكد  -
 اخلدمات قبل تنفيذ املهمة االستشارية .
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ون بإخبار العميل بأية حتفظات تكون لديهم جتاه املهمة االستشارية املطلوبة أظهرت الدراسة أن كافة املراجعني قيد الدراسة يقوم -
 % (. 600منهم ) أي ما نسبته 

أظهرت الدراسة بأنه يف حالة إذا كانت املنافع املتوقعة منافع احتمالية ، فإنه يتم التأكد من  مدي صدقها ومعقوليتها من قبل  -
 % ، وهي نسبة مرتفعة ومقبولة. 22.2املتحصل عليها  املراجعني قيد الدراسة، وقد كانت النسبة

%(، 10مل حيظي مطلب عدم تعهد املراجعون قيد الدراسة بضمان صحة النتائج بنسبة مرتفعة )أي متجاوزة النسبة املقبولة  -
 %( فقط، وهي نسبة منخفضة إيل حد ما .22حيث بلغت نسبة املشاركة )

ة يقومون بإبالغ العميل بأية تغريات جوهرية يف العالقة ما بني املنافع املتوقعة و % من املراجعني قيد الدارس 90تبني أن  -
 التكاليف املتوقعة أثناء تأدية االرتباط ، وهي نسبة مرتفعة ومقبولة. 

رية ومما سبق نستنتج أن معظم متطلبات معيار مصلحة العميل متوافرة لدي املراجعني اخلارجيني للتطبيق علي خدماهتم االستشا
 املقدمة للمصارف التجارية الليبية .

 معيار التفاهم واالتفاق مع العميل : 6.6.6
يل حول املهمة املطلوب إجنازها أظهرت الدراسة أن كافة املراجعني قيد الدراسة يؤكدون علي وجود اتفاق وتفاهم مع العم   -
 % (. 600أي ما نسبته )

يكون شكل اتفاقهم مكتوبا، سواء يف حالة إعداد مذكرة مكتوبة ) االتفاق الشفهي ( % من املراجعني قيد الدراسة  90تبني أن  -
 أو يف حالة إعداد خطاب التعاقد ) االتفاق املكتوب (.

                                          -أظهرت الدراسة بأن االتفاق املكتوب يشتمل علي حتديد ما يلي : -
 %.99ممار  اخلدمة بالتحديد،وقد كانت النسبة املتحصل عليها طبيعة املهمة املطلوبة من  .أ 
 %.16أهداف هذا االتفاق حبيث تعكس النتائج املتوقع الوصول إليها من ذلك االتفاق، وقد كانت النسبة املتحصل عليها  .ب 

     جــــــــــــــــ. نطـــــــــــــــاق االرتبـــــــــــــــاط: أي يـــــــــــــــتم حتديـــــــــــــــد املهـــــــــــــــام الـــــــــــــــيت ال يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن املتوقـــــــــــــــع أن يقـــــــــــــــوم املمـــــــــــــــار  بأدائهـــــــــــــــا     
 %.20.2وتلك اليت جيب أداؤها من قبل املمار ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 

د.   دور كل شخص له عالقة هبذا االرتباط :أي يتم حتديد مسئوليات ممار  اخلدمة والعميل ، وقد كانت النسبة املتحصل  
 %.20.2عليها 

 %.19كانت النسبة املتحصل عليها   هـ . نوعية التقرير الذي يتوقع العميل احلصول عليه ، وقد
و.  الظروف واألحداث اليت حتدث أثناء التعاقد واليت تتطلب تعديالت يف نطاق اخلدمة واليت جيب مناقشتها مع العميل، وقد   

 %.16كانت النسبة املتحصل عليها 
نتهاء منه ، وقد كانت النسبة املتحصل ز. الوقت الالزم ألداء االرتباط : أي أن يتم حتديد ميعاد بدء العمل وكذلك ميعاد اال

 %.99عليها 
 %.99حـ . األجر الذي سيتقاضاه ممار  اخلدمة مقابل قيامه بأداء تلك اخلدمات ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 

يقومون بتحديد أظهرت الدراسة بأنه يف حالة تعلق االتفاق املكتوب مع العميل بطرف ثالث فإن املراجعني املشاركني يف الدراسة  -
 %.20.2الشخص املسئول عن األداء أمام الطرف الثالث يف االتفاق، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 
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                                                                           ومما سبق نستنتج أن متطلبات معيار التفاهم واالتفاق مع العميل متوافرة لدي املراجعني                                            
 اخلارجيني للتطبيق علي خدماهتم االستشارية املقدمة للمصارف التجارية الليبية .

 معيار االتصال مع العميل : 3.6.6
ستشــارية وذلــك عنــد يقــوم معظــم املــراجعني قيــد الدراســة بــإبالغ العميــل بكافــة املعلومــات العامــة املتعلقــة بنتــائج املهمــة اال    -

 %.91االنتهاء من املهمة االستشارية املطلوب إجنازها، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 
يقــــوم معظــــم املــــراجعني قيــــد الدراســــة بــــإبالغ العميــــل عــــن كافــــة التحفظــــات والعقبــــات الــــيت تصــــادفهم أثنــــاء أدائهــــم ملهمــــة     -

 % .91االستشارية املطلوب إجنازها ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها االستشارية وذلك عند االنتهاء من املهمة 
يقوم معظم املراجعني قيد الدراسة باإلفصاح عـن وجـود عالقـة هامـة مـع طـرف ثالـث للعميـل ، وقـد كانـت النسـبة املتحصـل     -

االستشارية للعميل ، وقد كانت النسبة %، ويف حالة موافقة العميل علي هذه العالقة ال ميتنع هؤالء عن تقدمي اخلدمة 90عليها 
 %، مما            11املتحصل عليها 

( مـن 602يدل علي عدم وجود أي تعارض يف املصلحة عند تقدمي اخلدمة االستشارية للعميل، وذلك وفقا لتفسريات القاعدة رقـم ) 
 مدونة قواعد السلوك املهين .

 %.26 العميل شفهيا ، وقد كانت النسبة املتحصل عليهاال يتم إبالغ نتائج املهمة االستشارية إيل  -
 شكل مكتوب.  % من املراجعني قيد الدراسـة يقومـون بإبـالغ نتـائج املهمة االستشـارية يف  91تبني أن  -
د عدم وجود شكل حمدد لتقرير ممار  اخلدمة االستشارية للعميل، فقد كانت نسبة املراجعني الذين أكـدوا علـي وجـود شـكل حمـد -

 %، وهي نسبة منخفضة وغري مقبولة مما يدل علي أن هذا التقرير غري منطي.22هلذا التقرير 
 أظهرت الدراسة أسباب عدم وجود شكل حمدد لتقرير ممار  اخلدمة االستشارية متثلت فيما يلي : -
 %.90نسبة املتحصل عليها أن هذا التقرير جيب أن يكون متناسبا ومالئما مع املهمة اليت أداها املمار  ، وقد كانت ال .أ 
ألنه من غري العملي أن يتم اقرتاح شكل معني لتقرير املمار  عن اخلدمات االستشارية الختالف طبيعة تلك اخلدمات وأساليب  .ب 

 %. 92معاجلتها وتعددها ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 
ـــــــــــــث يقـــــــــــــدم فقـــــــــــــط إيل كـــــــــــــل مـــــــــــــن لـــــــــــــه ع القـــــــــــــة باملهمـــــــــــــة االستشـــــــــــــارية        جــــــــــــــ . أن هـــــــــــــذا التقريـــــــــــــر حمـــــــــــــدود االســـــــــــــتخدام، حي

باعتبـــــــــــــارهم هـــــــــــــم املســـــــــــــتفيدين الوحيـــــــــــــدين منهـــــــــــــا ، وبالتـــــــــــــايل فلـــــــــــــيس هنـــــــــــــاك مســـــــــــــؤولية جتـــــــــــــاه اآلخـــــــــــــرين تفـــــــــــــرض  االلتـــــــــــــزام 
 %.20بأسس معينة يف إعداده ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 

 لي ما يلي :تبني أن تقرير املمار  عن اخلدمة االستشارية املطلوب أدائها للعميل يشتمل ع -
 %.90طبيعة العمل الذي مت إجنازه، وقد كانت النسبة املتحصل عليها  .أ 
 %. 92املعايري املتفق عليها واالفرتاضات املستخدمة  يف تنفيذ املهمة، وقد كانت النسبة املتحصل عليها  .ب 

 %. 91جـ. التقرير عن كل نتائج التحقيق اهلامة ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها 
% .  90تلخيص ألهم التوصيات والبدائل املتوصل إليها من خالل إمتام املهمة االستشارية، وقد كانت النسبة املتحصل عليها د.   

 وكما أن هذا التقرير ال يشتمل علي ما يلي :
                                             %، وهي نسبة منخفضة وغري مقبولة.  22بيان عن احلدود والتحفظات واملؤهالت، وقد كانت النسبة املتحصل عليها  .أ 
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%، وهي نسبة منخفضة و غري  22توضيح عدم ضمان صحة أي نتائج قائمة علي املمارسة ، وقد كانت النسبة املتحصل عليها .ب 
 مقبولة. 

علي خدماهتم ومما سبق نستنتج أن معظم متطلبات معيار االتصال مع العميل متوافرة لدي املراجعني اخلارجيني للتطبيق 
 االستشارية املقدمة للمصارف التجارية الليبية. 

وبالتايل خنرج بنتيجة هنائية تنص علي توافر معظم متطلبات معايري األداء املهين للخدمات االستشارية لدي املراجعني اخلارجني 
 للتطبيق علي خدماهتم االستشارية املقدمة للمصارف التجارية الليبية. 

 ات :ثانياً: التوصي
 بناء  علي ما مت عرضه من نتائج ميكن اخلروج مبجموعة من التوصيات منها :

ضرورة وجود دراسات متخصصة يف جمال تقدمي اخلدمات االستشارية بعد احلصول علي املؤهل العلمي اجلامعي ، يتم إعطاؤها  -6
 جلامعات واملعاهد العليا.من قبل اهليئات املهنية كنقابة احملاسبني واملراجعني واهليئات األكادميية كا

ضرورة أن ميضي املراجع املمار  للخدمة االستشارية فرتة تدريب علي أعمال االستشارات ال تقل عن عشرة سنوات يف أحد  -2
 املكاتب املصرح هلا مبزاولة مهنة اخلدمات االستشارية قبل ممارسته هلذه اخلدمات.

ذه اخلدمات من خالل مشاركتهم يف دورات تدريبية متخصصة ، مع استمرار تنمية مهارات وقدرات املراجعني أثناء ممارستهم هل -2
 التدريب والتطوير املستمر هلم .

 احلسابات من كافة جوانبه النظرية و إعداد املناهج العلمية اليت تتضمن موضوع تقدمي اخلدمات االستشارية من قبل مراجعي -0
 التطبيقية .

اخلدمات االستشارية من قبل املراجعني اخلارجيني ، وعرض األحباث والدراسات اليت ختدم ضرورة عقد ندوات حول تنظيم تقدمي  -2
 جمال تقدمي اخلدمات االستشارية .

من اختصاصها وضع املعايري اليت  العمل علي إنشاء جهة مهنية مشرفة تعمل علي تنظيم ممارسة اخلدمات االستشارية ، ويكون -1
واإلشراف والرقابة علي أداء ممار  اخلدمات االستشارية ، وحتديد الواجبات واملسئوليات ملكاتب  تتالءم وتتناسب مع البيئة الليبية

 املراجعة اليت تقدم خدمات استشارية ووضع اإلجراءات التأديبية اليت تتخذ يف حالة اإلخالل بتلك الواجبات.  احملاسبة و
 للخدمات االستشارية للمصارف التجارية .                                                                 ضرورة وضع دليل واضح ملكاتب احملاسبة واملراجعة املقدمة  -2
ضرورة إصدار القوانني والقواعد الالزمة لتنظيم ممارسة اخلدمات االستشارية بواسطة أعضاء املهنة ، حبيث تكون موضوعة وفقا  -9

 ية.ألسس أو معايري معينة سواء دولية أو حمل
 ضرورة إصدار معايري األداء املهين اليت جيب علي أعضاء املهنة االلتزام هبا عند أداء اخلدمات االستشارية لإلدارة . -9

النتائج ضمنيا أو صراحة يف تقريره املقدم  االستشارية للعميل بضمان صحة   ـ جيب أن ال يتعهد املراجع اخلارجي املقدم للخدمات60
 للعميل . عن اخلدمات االستشارية

 املؤهالت يف تقريره املقدم عن اخلدمات االستشارية للعميل . التحفظات و ـ العمل علي بيان عن احلدود و66
 

************** 
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 قائمة المراجع
 أوالً / الـمراجـع العـربيـة :

 : الـكـتـب 
 ( 2009أرينز ، ألفني وجيمس لوبك )تعريب : حممد حممد عبد القادر الديسطي وأمحد حامد  المراجعة مدخل متكامل ،

 حجاج ، الرياض : دار املريخ للنشر .
 ( 2002إبراهيم ، جالل مطاوع وحتسني هبجات الشاذيل  )، مركز جامعة القاهرة لتعليم املفتوح  دراسات تطبيقية في المراجعة

. 
 ( 2009إشتيوي، إدريس عبد السالم  ) الطبعة اخلامسة ، بنغازي : منشورات جامعة قاريونس . وإجراءاتالمراجعة معايير ، 
 ( 2000التميمي، هادي ) الطبعة الثانية ، األردن : دار وائل للنشر . مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ، 
 ( 6999تـومـا ، وليم وأمرسون هنكي  )د حجاج وكمال الدين سعد ، ، تعريب : أمحد حام المراجعة بين النظرية والتطبيق

 الرياض : دار املريخ للنشر .
 ( 2002حامد ، طارق عبد العال  ) موسوعة معايير المراجعة شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية ) الجزء

 ، اإلسكندرية : الدار اجلامعية . األول (
 البحث العلمي في العلـوم اإلداريـة والماليـة ( 2002يب )الدرويش ، بشري حممد واملهدي طاهر غنية والبهلول عمر شال

 ، بنغـازي : دار الكتب الوطنية . األسس والمفاهيم و المناهـج
 ( 2002شاهني ، إبراهيم عثمان )الطبعة السادسة ، بدون ناشر . أصول المراجعة ، 
 ( 2002الـشيشيـين ، حاتـم حمـمـد  )ورة : املكتبة العصرية .، املنص أساسيات المراجعة مدخل معاصر 
 ( 2002الصحن ، عبد الفتاح حممد وحسني أمحد عبيد وشريفة علي حسن )اإلسكندرية: املكتب  أسس المراجعة الخارجية ،

 اجلامعي احلديث .
 ( 2000الصحن، عبد الفتاح حممد ورجب السيد راشد وحممود ناجي درويش  )اإلسكندرية : الدار اجلامعية  أصول المراجعة ،

. 
 ( 6991الصعيـدي، إبـراهيـم أحـمـد )القاهرة : كلية التجارة ، جامعة عني مشس . المـراجعـة ومتغيرات العصر ، 
 ( 2006علي، عبد الوهاب نصر ) خدمات مراقب الحسابات لسوق المال " المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة

 ، اإلسكندرية : الدار اجلامعية . ة " ) الجزء األول (العلمية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية واألمريكي
           

  ( 2009لطفي ، أمني السيد أمحد  ) المراجعة و خدمات التأكد بعد قانون- Sarbanes  Oxley ،  : اإلسكندرية
 الدار اجلامعية .

 ( 6991لطفي، أمني السيد أمحد  ) القاهرة : دار  أو ألغراض خاصةإعداد تقارير المراجعة والفحص للقوائم المالية أ ،
 مكتبة األكادميي . –النهضة العربية 
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 ( 6991لطفي ، أمني السيد أمحد  ) إعادة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ضوء األوضاع الراهنة وآفاق ب
 ، القاهرة : دار النهضة العربية . المستقبل

 ( 2000حممد ، نصر صاحل  ) طرابلس : منشورات أكادميية الدراسات للمراجعة وأثره على معاييرهانحو إطار نظري عام ،
 العليا .

 ب . الـدوريات والمجـالت :
 ( معايري املراجعة وقواعد السلوك املهين يف اجلماهريية ،  6999بن غربية ، سامل حممد وعبد السالم كبالن وأمحد باخلري ) مجلة

 . 621 – 662األول ، ص ص  ، اجمللد األول، العدد البحوث االقتصادية
 ( املعايري احملاسبية املقبولة قبوال  عاما  مقبولة من قبل من ؟، 2002بو زيد ، حممد )( ، ص 62، العدد ) مجلة الدراسات العليا

 . 202 – 209ص 
 ( قرار شراء املنظمات للخدمات املتخصصة : دراسة تطبيقية على اخلدمات االستشارية اإلدارية،  6999عرفة ، طارق بدران )

 . 100 – 222، العدد الثاين، ص ص  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة
 ( مفهوم اخلدمات االستشارية وأخالقها، 6992عساف،عبد املعطي حممد )662 – 606، ص ص امةدورية اإلدارة الع. 
 ( ألك أن تعرف أين تتجه ؟،  2002كاجيجي، خالد علي )26 – 29، العدد األول، ص ص مجلة المحاسبون . 
 ( مدى مالئمة معايري املراجعة الدولية للتطبيق على اخلدمات اإلضافية للمراجع " إطار مقرتح  6991حممود ، مسري عبد الغين )

 . 22 – 6، العدد األول ، ص ص  التجارةالمجلة العلمية لالقتصاد و "، 
 ( لسنة  661( دراسة حتليلية انتقادية للقانون رقم ) 2002حممد، نصر صاحل )بشأن تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف  6922

 . 622 – 600(، ص ص 62، العدد ) مجلة الدراسات العلياليبيا ، 
 ( دراسة حتليلية انتقادية لل2002حممد، نصر صاحل )( لسنة  661قانون رقم )بشأن تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف  6922

 600(، ص ص 62،العدد )مجلة الدراسات العلياليبيا، 
      – 622 . 

 جـ. الدراسات والرسائل العلمية :
 ( دور مراقب احلسابات يف أداء اخلدمات االستشارية لإلدارة ، 6992أبو طالب، أمحد حممد أمحد )كلية  ستيررسالة ماج ،

 التجارة ، جامعة القاهرة ، القاهرة .
 ( استقالل املراجع اخلارجي من وجهة نظر الطرف الثالث " دراسة استكشافية يف مدينة  2009أبو حجر ، حممد األمني حممد )

 الدراسات العليا ، بنغازي . ، أكادمييةرسالة ماجستير بنغازي" ، 
 ( ( اخلدمات االستشارية  وأثرها على استقالليـة الـمـراجع اخلارجي اللييب ) دراسة 2002إمعيطر ، عبد احلكيم عبد احلميد حممد

 ، أكادميية الدراسات العليا ، بنغازي . رسالة ماجستيرتطبيقية ( ، 
 ( تقييم جودة خدمات مكاتب املراجعة يف ليبيا 6999الدراجي ، عبد السالم حممد )  ،كلية االقتصاد ـ  رسالة ماجستير ،

 جامعة قاريونس ، بنغازي.



 
 7102مارس  –العدد الثاني                   مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية   

 

 

 31 

 ( أسباب تدين مستوى الثقة يف املراجعني اخلارجيني من جانب مصلحة الضرائب يف ليبيا " 2001الشيخي، املعتز رمضان )
لية االقتصاد ـ جامعة ، ك رسالة ماجستيردراسة حتليلية على مصلحة الضرائب واملراجعني اخلارجيني يف شعبية بنغازي " ، 

 قاريونس ، بنغازي .
 ( تقييم خدمات املراجع يف جمال األعمال االستشارية من وجهة نظر البنوك ،  2000عبد الشايف ، أمل أبو هاشم ) رسالة

 ، كلية التجارة ـ جامعة القاهرة ، القاهرة . ماجستير
 ( فجوة التوقعات بني مراج2002العماري، إمباركة سامل مفتاح ) عي احلسابات ومستخـدمي املعلومات احملاسبية يف ليبيا أسباهبا

 ، كلية االقتصاد ـ جامعة قاريونس، بنغــازي . رسالة ماجستيرواألسلوب املقرتح لتضمينها )دراسة نظرية تطبيقية(، 
 ( املشاكل الناجتة عن القصور يف القوانني واللوائح املنظمة ملهنة امل2000العموري ، زينب عمر ) ، رسالة راجعة اخلارجية يف ليبيا

 ، كلية االقتصاد ـ جامعة قاريونس ، بنغازي. ماجستير
 ( مدى خضوع املراجع اخلارجي اللييب لضغوط إدارة العميل " دراسة استكشافية على 2000الغرياين، وجدي حممد سعد )

 اد ـ جامعة قاريونس ، بنغازي.، كلية االقتص رسالة ماجستيرمكاتب املراجعة يف مدينيت طرابلس وبنغازي "، 
 ( االستشارات اإلدارية واجتاهات املديرين حنوها " دراسة ميدانية عن بعض شركات النفط و 6999املربوك ، خريية عمر )

 أكادميية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية ، طرابلس . رسالة ماجستيرشركات خدمية مبدينة طرابلس "،  
 ( دراسة أمهية ونطاق اخلدمات االستشارية وحمددات كفاءة مراقب احلسابات يف أدائها مع 2006املليجي، أماين حممد أمحد )

 ،   كلية التجارة ـ جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية . رسالة ماجستيردراسة تطبيقية ، 
 ( العوامل املؤثرة علي جودة أداء مكاتب 2002النعمي ، جناة الصديق ) املراجعة يف ليبيا "دراسة تطبيقية علي مكاتب املراجعة

 ، كلية االقتصاد ـ جامعة قاريونس ، بنغازي .رسالة ماجستيريف ليبيا"، 
 د. القوانين والقرارات :

  ( 22)م، اجلريدة الرمسية ، العدد  6920رئيس جملس األمـانـات ، قـرار جملس الوزراء بالئحة استخدام املكاتب االستشارية لسنة
 . 20 – 60م ، ص ص  6920/  62/  60، تاريخ 

 ( لسنة 620اللجنة الشعبية العامة ، قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم )م بإنشاء سوق األوراق املالية وإصدار نظامه  2001
 – 622م، ص ص  2001/  1/  2األساسي ، القواعد والتشريعات ذات العالقة بسوق األوراق املـاليـة اللييب، صـدر يف 

602 . 
 ( لسنة 6مؤمتر الشعب العام، قانون املصارف رقم )م . 2002/  6/  62م،  صدر يف سرت بتاريخ  2002 

 هـ. شبكة المعلومات اإللكترونية :
 ( هيئـة احملاسبـة واملـراجعـة لـدول جملـس التعـاون لـدول اخلليج العربيةGCCAAO( )2002قـواعـد سلـوك وآداب امل ) هنـة )من

 ( . 2060/  0/  2) تاريخ الدخول :   http://www.gccaao.orgاالنتـرنـت(، متاح على :
 
 
 

http://www.gccaao.org/
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 ثانياً / المراجع األجنبية:
A. Books : 

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

B. Periodicals : 
 El – Sharif , Y.H.(1980) An Empirical Investigation of  Libyan Professional 

Accounting Services, Dirasat (studies) In Economics And Business , Vol. 16 
, No.1,2,P.P.3-11   

C. Other Sources 
 American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ) (2011) Statement 

On Standards For Consulting Services No.1 ( From Internet) New York , 
AICPA , Available From : http:// www.aicpa.org (2012 / 3 / 3 :  لتاريخ الدخو ). 

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

 :6  /0  /2060  
 Eveloff ,S.H.(1992) How to Develop Consulting Skills ?, Journal of 

Accountancy (From Internet)Vol.173, Available from : http://www. 
questia.com/  (2010 / 4 / 1 : تاريخ الدخول ( 

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

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

************* 
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http://www.mspc.org/
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: دراسة حتليل اجتاهات القيادات اإلدارية حنو أبعاد التسويق األخضر باملؤسسات الصناعية اجلزائرية
 (SCHSسود إلنتاج اإلمسنت )ميدانية مبؤسسة حجار ال

 أبوبكر الشريف خوالد الدكتور ...................................................................
 اجلزائر –أستاذ مساعد كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة باجي خمتار، عنابة 

 
 لخصالم

من املالحظ أنه ويف العقد األخري أصبح املستهلكون أكثر إدراكا بتوجهات احلفاظ على البيئة، وضمن هذا الصدد يندرج موضوع 
هذه الدراسة إىل  البيئة أو ذات املنافع البيئية، وهتدف التسويق األخضر القائم على بيع املنتجات وتقدمي اخلدمات احملافظة على

)إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها،  :دراسة وحتليل اجتاهات القيادات اإلدارية حنو خمتلف أبعاد التسويق األخضر األربعة وهي
ا  يف املسسسات الصناعية ازجاائرية  إعادة تصميم مفهوم املنتج، وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه البيئي أمرا مرحب

  فقرة تغطي األبعاد األربعة السابق ذكرها للتسويق األخضر، 62طور الباحث إستبانة مكونة من )ولتحقيق اهلدف السابق الذكر 
العليا    من القيادات اإلدارية )املدراء واإلطارات 26حيث قام الباحث بتوزيع هذه االستبانة على عينة قصدية مكونة من )

إىل  31/80/6832ازجاائر، وذلك خالل الفرتة املمتدة من  –العاملة مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والية سكيكدة 
  ويف األخري أظهرت نتائج الدراسة وجود تصورات واجتاهات اجيابية عالية للقيادات اإلدارية باملسسسة 81/38/6832غاية 

 التسويق األخضر األربعة  املبحوثة حنو خمتلف أبعاد فلسفة
  الكلمات الدالة

مسسسة حجار السود إلنتاج  – قيادات اإلداريةال -املسسسات الصناعية  – أبعاد التسويق األخضر – تسويق األخضرال
 اإلمسنت

Abstract 
In the last decade, consumers have become more enlightened on environmental 

issues, So green marketing refers to selling product or rendering services based 

on environmental benefits. This research aims to study and analysis the attitudes 

of head managers about the various dimensions of green marketing (abolition of 

the dumps concept, product re-design, the clear relationship between price and 

cost, making the environmental approach a profitable business) in Algerian 

industrial intuitions. To achieve that, the researcher formed  a questionnaire 

consisted of (26) items covering the four dimensions of green marketing, this 

questionnaire has distributed to a sample of (42) head managers working in the 

Company of Hadjar-Soud for the Cement Production, Skikda – Algeria, during 

the period of 13/08/2016 – 03/10/2016. Finely the study concluded that there is 

a high positive attitudes of head managers about the various dimensions of 

green marketing in the Company of Hadjar-Soud for the Cement Production. 

Key Words 

Green Marketing – Green Marketing Dimensions  – Industrial Institutions – 

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

واق املنتجات مع اشتداد املنافسة يف األسواق ورغبة املسسسات يف التميا عن منافسيها أصبح التوجه البيئي وسيلة للتميا يف أس
واخلدمات املتشاهبة، ويف سبيل ذلك أصبحت املسسسات تعتمد على مقاربة بيئية للتسويق، تركا على إظهار املسسسة كشركة 
مسسولة وواعية بالتااماهتا جتاه البيئة، وبأن منتجاهتا غري مضرة بالوسط الطبيعي، هذا املنحى احلديث يف التسويق أصبح يعرف 

الذي أضحى مبثابة سالح اسرتاتيجي بيد خمتلف املسسسات ال سيما الصناعية منها بغية حتقيق خمتلف بالتسويق األخضر، 
 أهدافها من كفاءة ومنو ورحبية، ونيل رضا زبائنها ورسم صورة ذهنية طيبة عنها يف اجملتمع 

 الدراسة مشكلة: أوال
والعلماء للوعي البيئي يف خمتلف اجملاالت وعلى مستوى العامل   لقد شهدت العقود الثالثة املاضية اهتماما واضحا من قبل الباحثني

 ،ككل، وذلك بسبب التداعيات البيئية اخلطرية اليت كان ورائها العديد من األسباب منها ارتفاع مستوى التلوث يف اهلواء واملياه
مما دفع العلماء واملختصني إىل وضع  وكذلك زيادة توسع فتحة طبقة األوزون وغريها من األسباب، ،وظاهرة االحتباس احلراري

حلول استعجالية ملعازجة وإزالة خمتلف األسباب املسدية إىل هذه التداعيات البيئية اخلطرية، ولعل أحد أهم تلك األسباب هو 
اإلدارة ، األمر الذي دفع رجال وخصوصا املسسسات الصناعية خملفات العمليات اإلنتاجية والتسويقية اليت تقوم هبا املسسسات

 واالقتصاد إىل االهتمام املتاايد بالبيئة وبالطرائق الكفيلة باحملافظة عليها 
وإن املسسسة الراغبة فعال يف تبين فلسفة التسويق األخضر عليها ربط جل أنشطتها وفعاليتها التسويقية بأربعة أبعاد أساسية 

إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها، إعادة تصميم مفهوم  :عادتتكامل فيما بينها من أجل حتقيق هذا املفهوم، وتشمل هذه األب
املنتج، وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا، و لذا جاءت هذه الدراسة  حملاولة التعرف على 

نتاج اإلمسنت والعاملة بوالية اجتاهات القيادات اإلدارية حنو األبعاد األربعة السابقة الذكر، وذلك مبسسسة حجار السود إل
 :شرق ازجاائر، وذلك عرب حماولة اإلجابة على السسال الرئيسي التايل –سكيكدة 

 ما مستوى اجتاه القيادات اإلدارية مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت مبختلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر ؟ -
 : أهمية الدراسةثانيا

 :النقاط التاليةتنبع أمهية هذه الدراسة من 
االهتمام العاملي الكبريري الريذي ىظريى بريه موضريوع التسريويق األخضرير مرين لريدن املسسسريات واهليئريات البيئيرية احملليرية والدوليرية وخمتلريف  -

 مجعيات محاية البيئة واملستهلكني 
املسسسريريات مريرين حتقيريريق أهريريدافها أمهيريرية تبريريين فلسريريفة التسريريويق األخضريرير الريرييت أصريريبحت مبثابريرية ميريرياة تنافسريريية جديريريدة ومسريريتدامة  كريرين  -

 وأهداف زبائنها يف آن واحد 
إىل توجيهريات وآليريات واضريحة  –خصوصريا الرييت فلريف منتجاهتريا ضريررا كبريريا علريى البيئرية  –حاجرية املسسسريات الصريناعية ازجاائريرية  -

 تساعدها على جتنب الضرر البيئي 
 : أهداف الدراسةثالثا

 :التاليةهتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة األهداف 
  التأكيد على أمهية الوعي البيئي لدى املسسسات الصناعية ازجاائرية -
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التعرف على عمل القيادات اإلدارية باملسسسة املبحوثة لفلسفة التسويق األخضر وخمتلف أبعادها، واهتمامها مبجال تطبيق  -
  التفوق التنافسي للمسسسةهذه الفلسفة احلديثة و كوهنا تعد مبثابة مفتاح للتقدم واحلفاظ على 

تقدمي بعض التوصيات ذات الفائدة واليت من املمكن أن تساعد املسسسة املبحوثة واملسسسات الصناعية ازجاائرية بشكل عام  -
  على تبين خمتلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر واالستفادة منها قدر املستطاع

 ضر يف ازجاائر فتح آفاق دراسات جديدة حول موضوع التسويق األخ -
 نموذج الدراسةأ: رابعا

 :  أدناه83انطالقا من مشكلة الدراسة مت صياغة أمنوذج فرضي للدراسة ميكن عرضه يف الشكل )
 

 نموذج الدراسةأ(: 10الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 من إعداد الباحث  المصدر:
 الدراسة: فرضيات خامسا

 :بناءا على األمنوذج السابق وبغية اإلجابة على مشكلة الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية
هل توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد إلغاء  : الفرضية األولى

 مفهوم النفايات أو تقليلها؟
توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد إعادة  هل :لثانيةالفرضية ا

 تصميم مفهوم املنتج؟
توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد وضوح  هل :ثالثةالفرضية ال

 العالقة بني السعر والتكلفة؟

مسسسة حجار السود 
مسنت إلنتاج اإل

(SCHS   سكيكدة
 ازجاائر -

جعل التوجه 
 البيئي أمرا مرحبا

وضوح العالقة 
بني السعر 

 والتكلفة

إعادة تصميم 
 مفهوم املنتج

إلغاء مفهوم 
النفايات أو 

 تقليلها

 القيادات اإلدارية )املدراء/ واإلطارات العليا 

 فلسفة التسويق األخضر
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توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد جعل  هل :رابعةلفرضية الا
 التوجه البيئي أمرا مرحبا؟

 الدراسات السابقة
أما حاليا وخصوصا يف العقدين يف فرتة ليست بالبعيدة كانت الدراسات السابقة حول موضوع التسويق األخضر نادرة جدا، 

األخريين فنالحظ توجه عدد كبري من الباحثني لدراسة هذا املوضوع، حيث  كن الباحث من االطالع على عدد معترب من هذه 
الدولية الدراسات باللغات العربية واالجنلياية وحىت الفرنسية، والالفت للنظر أنه رغم تاايد أمهية هذا املوضوع على الساحة العربية و 

إال أن الدراسات احمللية تبقى قليلة، هلذا فسيتم فصيص هذا ازجاء بالكامل ملناقشة الدراسات احمللية اليت عنيت بدراسة موضوع 
 :التسويق األخضر يف ازجاائر، ومن أبرز هذه الدراسات

 (8112 ،قريشيدراسة ) :أوال
جمموعة من احملددات على سلوك املستهلك األخضر ازجاائري واليت بشكل أساسي إىل دراسة وحتليل أثر هدفت هذه الدراسة 

االهتمام البيئي، املعرفة، ازجماعات املرجعية، إدراك الذات، مصدر التحكم، القيم  :افرتضت الباحثة بأهنا سبعة حمددات هي
قامت بتوزيعها على عينة منتظمة الثقافية البيئية، واخلصائص الشخصية، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره صممت الباحثة استبانة 

ازجاائر العاصمة، عنابة،  :  مستهلكا جاائريا تابعني جملموعة من متاجر التجائة موزعة بستة مدن جاائرية هي153مكونة من )
فة، املعر  :سكيكدة، األغواط، غرداية، ورقلة، وبعد عملية التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج وجود أثر معنوي للمحددات التالية

 :ازجماعات املرجعية، مصدر التحكم على سلوك املستهلك األخضر ازجاائري، يف حني مل يظهر أي أثر معنوي للمحددات التالية
االهتمام البيئي، إدراك الذات، القيم الثقافية البيئية على سلوك املستهلك األخضر ازجاائري، أما حمدد اخلصائص الشخصية فقد 

خيص الوظيفة واملوقع ازجغرايف ومنط السكن وعدم التأثري فيما خيص ازجنس والسن واحلالة االجتماعية انقسم بني التأثري فيما 
 واحلالة التعليمية والدخل الشهري 

 (8102قريشي، : دراسة )ثانيا
عرض جتربة شركة سعت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح الدور الذي يلعبه التسويق األخضر يف تعايا مبادئ التنمية املستدامة عرب 

سوناطراك ازجاائرية العاملة يف جمال البحث والتنقيب واالستغالل والنقل للمحروقات، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره اشتملت هذه 
الدراسة على إطار نظري مفصل عرضت من خالله الباحثة خمتلف أشكال اهتمام املسسسات بالبيئة، مت تطرقت ملفهوم التسويق 

وأهدافه، أما ميدانيا فقد قامت الباحثة مبحاولة توضيح مدى تطبيق مسسسة سوناطراك ملختلف مبادئ التسويق األخضر وأمهيته 
األخضر عرب عرض وحتليل عناصر املايج التسويقي األخضر املطبق يف هذه املسسسة "املنتج، التسعري، التوزيع، والرتويج"، تلتها 

ملبحوثة يف سبيل حتقيق مبادئ التنمية املستدامة يف خمتلف القطاعات، وعرب حماور بعرض أبرز األنشطة احملققة من طرف الشركة ا
دراستها  كنت الباحثة يف األخري من إثبات الدور الذي يلعبه التسويق األخضر يف تعايا مبادئ التنمية املستدامة األمر الذي 

 وق احمللية والعاملية وجعلها قريبة من زبائنها وفقا للباحثة وضع مسسسة سوناطراك على قمة اهلرم التنافسي ومنحها القيادة يف الس
 (8102دراسة )مقري،  :ثالثا

هدفت هذه الدراسة عموما إىل توضيح عالقة سياسات املايج التسويقي األخضر )املنتج، السعر، التوزيع، والرتويج  بتبين 
الدراسة تأسس هذا البحث على دراسة ميدانية أجرهتا الباحثة بشركة إسرتاتيجيات التسويق األخضر، ولتحقيق هدف هذه 

اإلمسنت العاملة بوالية باتنة )شرق ازجاائر ، حيث صممت الباحثة أداة استبانة قامت فيما بعد بتوزيعها على عينة مكونة من 
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  استبانة صاحلة 25، يف حني مت اسرتجاع )  فردا من املوظفني واإلطارات العاملني باملديرية العامة ومصنع الشركة املبحوثة55)
ألغراض التحليل اإلحصائي، وقد توصلت هذه الدراسة يف األخري إىل عدة نتائج أبرزها وجود عالقة ارتباط بني خمتلف سياسات 

سياسة السعر  املايج التسويقي األخضر األربعة واسرتاتيجيات التسويق األخضر لكن بدرجات متفاوتة، أقصاها عالقة االرتباط مع
 األخضر، تليها سياسة التوزيع، مث سياسة املنتج، وأخريا سياسة الرتويج 

 (8102دراسة )برني ومشري،  :رابعا
هدف هذا البحث إىل تقييم مدى الوعي البيئي لدى املسسسات االقتصادية ازجاائرية وازجهات الوصية وكذلك دراسة وحتليل واقع 

ته يف املسسسات االقتصادية ازجاائرية، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره جاءت هذه الدراسة ضمن ممارسات التسويق األخضر ومعيقا
عالقة املسسسة االقتصادية بالبيئة، واقع االهتمام بالبيئة يف  :قالب وصفي حتليلي تناول الباحثان من خالله عدة نقاط أبرزها

اائرية بالثقافة الصديقة للبيئة، متطلبات تبين ثقافة صديقة للبيئة يف ازجاائر، اإلطار الوظيفي الهتمام املسسسات االقتصادية ازج
املسسسات االقتصادية ازجاائرية، ويف األخري فقد أشار الباحثان إىل أنه أصبح لااما على املسسسات اإلقتصادية ازجاائرية تبين الطرح 

 وظائف أساسية يف ماجيها البيئي يف وظائفها بالتدرج، وخاصة وظيفة التسويق اليت جتمع بني عدة 
 (8102دراسة )أعراب،  :خامسا

هدفت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح أثر التسويق البيئي أو األبعاد التسويقية للمسسولية البيئية على تنافسية املسسسة الصناعية، 
الواقعة مبنطقة مفتاح والية ولتحقيق اهلدف السابق ذكره أجرى الباحث دراسة ميدانية على مستوى مسسسة إمسنت متيجة 

بومرداس )وسط ازجاائر ، واملتخصصة يف إنتاج وتسويق اإلمسنت، وعرب دراسته امليدانية قام الباحث بوصف موسع لعدة نقاط 
تمام حتليل واقع صناعة اإلمسنت يف العامل ويف ازجاائر، خمتلف ازجوانب البيئية لنشاط املسسسة املبحوثة، خمتلف نتائج االه :أبرزها

بالبعد البيئي يف التسويق على تنافسية املسسسة املبحوثة، وبالتايل فقد  كن الباحث يف األخري من التوصل إىل عدة نتائج أبرزها 
وجود اهتمام ضعيف من قبل املسسسة املبحوثة باإلدارة البيئية التسويقية، إال أن هناك أثر اجيايب لالستثمار البيئي على أداء 

 املسسسة 
 انب النظريالج
 مفهوم التسويق األخضر :أوال

 على أنه ترمجة ملتطلبات املسسولية االجتماعية واألخالقية للتسويق،  Green marketing) ميكن النظر إيل التسويق األخضر
املنهج التسويقي متاامنا مع تاايد  ويأيت هذا والذي خرج إىل النور كاستجابة للتحديات البيئية املتاايدة يف السنوات األخرية 

هتدف إىل محاية حقوق الناس للعيش يف بيئة  ظهور حركات منظمة ذات توجه بيئيو ي حبماية حقوق املستهلك، املاالهتمام الع
هوم وقد مهدت هذه احلركات الطريق لظهور مف ،واليت مرت بعدة مراحل منذ الستينيات من القرن املاضي وحىت اآلن نظيفة وآمنة،

وبدءا تنبغي اإلشارة إىل أن  (81، 8102)كافي،   التسويق األخضر يف النصف األخري من عقد الثمانينات من القرن املاضي
  قد برز كمفهوم حديث يف التسويق يف بداية التسعينات من القرن املاضي Green marketingمصطلح التسويق األخضر )

(Ottman, 2004, 15) املصطلح كفرع من فروع التسويق إال أن البدايات احلقيقية له تعود إىل عام ، لكن رغم حداثة هذا
  حيث استخدمت العديد من املصطلحات للتعبري عن العالقة بني النشاط التسويقي واالعتبارات البيئية، فمصطلح 3355)

 ,Henion and Kinner  و)Fisk, 1974  استخدمه )Ecological Marketingالتسويق اإلحيائي أو االيكولوجي )



 7102مارس  –العدد الثاني         لمتوسط الدولية         مجلة جامعة البحر ا 

 

 

 22 

 ، ومصطلح التسويق Fuller, 1999استخدمه )  Sustainable Marketing ، ومصطلح التسويق املستدام )1976
 ، ومصطلح التسويق األكثر خضرة Peattie, 1995  و)Ottman, 1992  استخدمه )Green Marketingاألخضر )

، لكن يف (22، 8101)طالب وآخرون،   Charter and Polonsky, 1999استخدمه )
 Greenالفرتة األخرية أصبح هناك شبه اتفاق بني خمتلف الباحثني واملتخصصني على استخدام مصطلح التسويق األخضر )

Marketing   
ومبا أن مصطلح التسويق األخضر من املصطلحات احلديثة يف علم اإلدارة بشكل عام ويف جمال التسويق بشكل خاص، فلعل 

أبرزت معضلة نوعا ما يف تقدمي تعريف شامل ومتفق عليه من قبل خمتلف الباحثني، حيث تعددت وتباينت هذه النقطة قد 
  :  أبرز وأحدث التعريفات املقدمة83تعريفاهتم للتسويق األخضر، ونستعرض يف ازجدول )

 أحدث التعريفات المقدمة لمفهوم التسويق األخضر :(10الجدول )
 التعريف المقدم )الباحث، السنة، الصفحة(

(Dalrymple and 

Parson, 2000, 19) 

"مدخل إداري خالق يهدف إىل املوازنة بني حاجات الابائن واملتطلبات البيئية وهدف الرحبية 
 للمسسسة" 

(Peattie, 2001, 29)  البيئة واجملتمع، والنامجة عن "جمموعة النشاطات التسويقية اهلادفة إىل خفض التأثريات السلبية على
 استخدام املنتج والعمليات اإلنتاجية عرب الرتويج للمنتجات واخلدمات األقل ضررا" 

(Pride and Ferrell, 

2003, 90) 

 "تطوير وتسعري وترويج وتوزيع معني للمنتجات اليت ال تسذي البيئة" 

قة بالتسعري والرتويج والتوزيع للمنتجات غري الضارة بيئيا واملنبثقة من "جمموعة األنشطة والفعاليات املتعل  635، 6880)بدراوي، 
اإلسرتاتيجية اليت تتبناها املسسسة وضمن ثقافتها التنظيمية، واملشبعة حلاجات ورغبات املستهلكني، 

 واملسامهة بتحقيق عائد مقبول، واملعازة للرفاه االجتماعي" 

(Straughan and 

Roberts, 2009, 125) 

 "حماولة لربط املكونات الكالسيكية للتسويق وإدارة القضايا البيئية" 

"التاام املسسسات بالسلع الصديقة للبيئة والقيام باألنشطة التسويقية يف إطار االلتاام القوي باملسسولية   2، 6883)الصمادي، 
 الضرر هبا"  البيئية وضمن ضوابط حمددة لضمان احملافظة على البيئة الطبيعية وعدم إحلاق

"مدخل إداري يهدف إىل حتقيق التكامل ما بني عناصر املايج التسويقي من أجل حتقيق رغبات   50، 6838)طالب وآخرون، 
 وحاجات الابائن وكذلك أهداف املسسسة واملتمثلة يف الرحبية بطريقة مستدمية مع عدم اإلضرار بالبيئة" 

(Kotler and Keller, 

2012,82) 

 املنتجات لتقدميها للابائن دون ضرر بيئي" "تطوير 
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"أحد فروع علم االقتصاد األخضر، وهو العلم الذي يدرس مجيع أنشطة املسسسة ذات البعد البيئي   125، 6832)قريشي، 
أثناء فطيطها وتنفيذها وتوجيهها ورقابتها وتطويرها لعناصر املايج التسويقي هبدف حتقيق أهدافها 

 بات املستهلكني احلاليني واحملافظة على بيئة املستهلكني املرتقبني" وإشباع حاجات ورغ

"ممارسة كافة األنشطة التسويقية اليت تعمل على فطيط وتنفيذ سياسات تسويقية هدفها تقدمي   635، 6832)بلرباهيم، 
فعهم من منتجات ذات مواصفات بيئية معينة تساهم يف إرضاء األشخاص بشأن اهتماماهتم البيئية ومنا

 جهة، وحتقيق أهداف املسسسة من جهة أخرى" 

 جهة، وحتقيق أهداف املسسسة من جهة أخرى"  

 من إعداد الباحث باالعتماد على املراجع املذكورة يف ازجدول أعاله  :المصدر
بالتسويق األخضر   أعاله استطاع الباحث أن يصوغ تعريفه اخلاص 83وتأسيسا على خمتلف التعريفات الواردة يف ازجدول )

"كافة األنشطة والفعاليات التسويقية اليت تقدمها املسسسة يف إطار حتمل مسسوليتها االجتماعية  :حيث يرى بأنه يشري إىل
 واألخالقية والقانونية والبيئية، إرضاء لابائنها احلاليني واحملتملني وحتقيقا ألهدافها يف آن واحد" 

 :عة جوانب أساسيةإن التعريف السابق الذكر ميس أرب
 ويتمثل يف هدف زيادة الرحبية وتعظيم العوائد يف ظل التعامل باملنتجات الصديقة للبيئة  :الجانب االقتصادي/ التجاري -0
خصوصا الرامية ويتمثل يف ضرورة التاام املسسسات بالقوانني والتشريعات واألنظمة اليت تسنها احلكومة  :الجانب القانوني -8

 منها إىل محاية البيئة 
ويتمثل يف ضرورة التاام املسسسات بأخالقيات التسويق وحتقيق رفاهية أفراد اجملتمع،  :الجانب األخالقي/ االجتماعي -3

 ازجودة، وعدم اإلضرار باملستهلك 
البيئة الطبيعية اليت تنشط فيها وعدم اإلضرار هبا واحلفاظ عليها  ويتمثل يف ضرورة التاام املسسسات حبماية :الجانب البيئي -2

 لألجيال القادمة 
 :ويف األخري تنبغي اإلشارة إىل أنه مهما اختلفت التعريفات املقدمة ملفهوم التسويق األخضر إال أهنا تشرتك يف النقاط التالية

 (22-28، 8108)البكري، 
 ه مدخل نظمي اإلشارة إىل التسويق األخضر على أن -
 التأثري يف تفضيالت الابائن  -
 تقدمي املايج التسويقي املالئم  -
 حتقيق املوازنة بني محاية البيئة واملستهلكني  -

 فوائد تبني فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات :ثانيا
فوائد وماايا، فمن املمكن أن يضع املسسسة يف قمة اهلرم من الواضح أن تبين مفهوم التسويق األخضر ىقق للمسسسات عدة 

التنافسي، ولرمبا مينحها القيادة يف السوق، فتبين فلسفة التسويق األخضر جيعل املسسسة قريبة من زبائنها وبالذات الذين لديهم 
 (22، 8102كافي، ) توجه بيئي فضال عن احملافظة على البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية
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فيما  (Kotler, 2000, 147)وهناك جمموعة من املربرات اليت دفعت املسسسات لتبين مفهوم التسويق األخضر اليت جيوزوهنا 
 :يلي
 تناقص املواد األولية يف الطبيعة وخاصة الغري قابلة للتجديد  -
 احلالية مع احلاجة للبحث عن مصادر بديلة االرتفاع املستمر يف كلف الطاقة، وقرب انتهاء العمر االفرتاضي ملصادر الطاقة  -
  تاايد معدالت التلوث البيئي، مما قد يشكل تدمريا للبيئة الطبيعية -
تغري دور احلكومات وزيادة وعيها البيئي، واملتمثل يف سن القوانني والتشريعات حلماية البيئة، وتاايد األصوات اليت تنادي  -

 منا للعيش لنا ولألجيال القادمة آ باحملافظة على البيئة زجعلها مكانا
وعموما هناك جمموعة من الفوائد األساسية اليت تعود على املسسسات بالنفع إن هي تبنت فلسفة التسويق األخضر واليت نوجاها 

 (12، 8100)عقون،  :فيما يلي
وجيعلها يف موقع ميكنها  ملسسسةا فاقا جديدة أمامآإن هذا املدخل من املمكن أن يفتح أسواقا و  :إرضاء حاجات المالكين -0

رائدة يف تقدمي منتجات صديقة للبيئة، مما قد يسهم يف  مسسسةمن جتنب املنافسة التقليدية، وأن تدخل يف ميدان جديد ك
 مساعدهتا على حتقيق منو األرباح واكتساب مسعة ممتازة 

لى تقدمي منتجات غري ضارة باملستهلكني أو البيئة إن الرتكيا عتحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات:  -8
تركا أوال على رفع كفاءة عملياهتا اإلنتاجية، حبيث ففض من مستوى التلف والتلوث الناتج عن تلك العمليات،  سسسةجيعل امل

 ويف نفس الوقت جينبها هذا التوجه التعرض للمالحقات القانونية أو طلب التعويضات من قبل املتضررين 
اليت تنتهج هذا املنهج يف عملياهتا تكسب قبوال اجتماعيا كبريا من قبل أفراد  سسسةإن امل: مؤسسةالقبول االجتماعي لل -3

اجملتمع، مما يساهم يف توطيد عالقاهتا بابائنها احلاليني وكسب تأييد بقية أعضاء اجملتمع الذين من املمكن أن يصبحوا زبائن 
  سسسةمستقبليني لتلك امل

اخلضراء تتجنب العديد من املشاكل القانونية والبيئية اليت من املمكن أن يثريها التوجه  سسسةإن املديمومة األنشطة:  -2
واستمرار إدارة عملياهتا يف البيئة اليت  سسسةالتقليدي، لذلك فإن هذا املنحى من املمكن أن يساهم يف دعم دميومة أنشطة امل

 تعمل فيها 
 أبعاد فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات :ثالثا

 (7-6، 8112)الصمادي،  إىل أربعة أبعاد رئيسية، تشمل:يف املسسسات التسويق األخضر  فلسفةيستند تطبيق 
 (Peattie, 1992, 105) (Pride and Ferrell, 2003, 91) 

لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسويق إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها:  -0
األخضر، حيث أصبح الرتكيا على إنتاج سلع بدون نفايات )أو باحلد األدىن  بدال من كيفية التخلص منها، وذلك من خالل 

 جية، أي أن املهم هو ليس ما جيب أن نفعله بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدون نفايات رفع كفاءة العمليات اإلنتا
يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج ملفهوم االلتاام البيئي، حبيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبري مفهوم المنتج:  صميمإعادة ت -8

تعود إىل مصنعها بالنهاية حيث ميكن تفكيكها وإعادهتا إىل على مواد خام غري ضارة بالبيئة، واستهالك احلد األدىن منها، ل
 الصناعة مرة أخرى )ضمن حلقة مغلقة ، أما التغليف فيعتمد على مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتدوير 

 مفهوم املنتج: صميمصيل عملية إعادة تاتفالوازجدول التايل يوضح بأكثر 
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 لمؤسسة( منتجات اشكيل)ت صميم(:إعادة ت18الجدول )
 اعتبارات التصميم األخضر المرحلة 

 تصميم الستخدام مواد أقل، طاقة أقل، مكونات طبيعية  التطوير 3

 الرتكيا على املواد األولية، املكونات، السيطرة على إهدار الطاقة واملوارد  التصنيع 6

 الطاقة، املواد االحتياطية، الرزم، القدرة على إعادة الصنع بعد االستخدام املواد التشغيلية، استخدام  االستخدام 1

 ازجمع، إعادة استخدام األغطية، اإلهدار، إعادة املعازجة  إعادة الصنع 2

 (Terpster and Foley, 2000, 720) :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
يعكس سعر املنتج تكلفته احلقيقية أو أن يكون قريبا منها، وهذا يعين أن سعر جيب أن وضوح العالقة بين السعر والتكلفة:  -

السلعة )التكلفة احلقيقية على املستهلك  جيب أن يوازي القيمة اليت ىصل عليها من السلعة، مبا يف ذلك القيمة املضافة النامجة 
  اعن كون املنتج أخضر 

العديد من املنظمات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد  نح لقد أدركت  جعل التوجه البيئي أمرا مربحا: -2
تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب السريع بغض النظر  سسساتمياة تنافسية لرمبا تكون مستدامة، يف الواقع إن معظم امل سسسةامل

سرتاتيجيا، ميكن أن يأخذ إذا تنافسيا عن اآلثار السلبية على البيئة، واملتمعن يف املنافسة يف السوق يدرك أن هذا يعترب منف
 إىل نوع أخر من املنافسة، وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوهلم التدرجيي إىل مستهلكني خضر  سسسةامل

ن خالل ومن ماايا هذا التوجه االسرتاتيجي هو أن اهليئات الرمسية وغري الرمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي ومستمر م
اليت تتبىن منهج  سسساتأجهاة اإلعالم املختلفة، ويف ذلك مساعدة ودعم جماين من هذه ازجهات زجهود الرتويج اخلاصة بامل

 التسويق األخضر وبالتايل سيكون هذا التوجه أمرا مرحبا وخاصة يف املدى الطويل 
 الطريقة واإلجراءات

 الدراسة مصادر: منهج و أوال
لتحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث بشكل أساسي على املنهج الوصفي التحليلي لكونه أنسب منهج يف معازجة مثل هكذا 
مواضيع وذلك عرب وصف وحتليل خمتلف أبعاد الظاهرة املدروسة واليت عنيت بفلسفة التسويق األخضر يف دراستنا هذه، أما فيما 

ت واملعلومات فقد مت االعتماد على ما توفر من دراسات سابقة عربية وأجنبية حول التسويق خيص مصادر احلصول على البيانا
األخضر من كتب، مذكرات وأطروحات، جمالت، ملتقيات،    ، وغريها، يف ازجانب النظري، أما يف ازجانب العملي فقد مت 

دارية حنو خمتلف أبعاد التسويق األخضر باملسسسة االعتماد بشكل أساسي على أداة طورها الباحث لقياس توجهات القيادات اإل
املبحوثة، كما مت االعتماد أيضا على إجراء مقابلة مع مديرة ازجودة والبيئة مبسسسة حجار السود، باإلضافة إىل بعض الوثائق 

 الداخلية اخلاصة باملسسسة وكذلك استخراج بيانات أخرى من موقعها االلكرتوين 
 : مجتمع الدراسةثانيا
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من مجيع املدراء واإلطارات العليا واإلطارات املتوسطة وأعوان التحكم والتنفيذ العاملني باملديرية العامة  يتكون جمتمع هذه الدراسة
 :  أدناه81ومبصنع حجار السود إلنتاج اإلمسنت، والذين نوضح تعدادهم وطبيعة وظائفهم يف ازجدول )

 تعداد وطبيعة وظائف الموارد البشرية بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت :(13الجدول )
 تعداد الموظفين طبيعة العمل

 85 املدراء

 50 اإلطارات العليا

 55 اإلطارات املتوسطة

 383 أعوان التحكم

 10 أعوان التنفيذ

 653 اجملموع

 (SCHS, 2016, P 01) :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
 :وفيما يلي نقدم نبذة موجاة عن املسسسة املبحوثة

 ، GICAازجاائر ) مسنتهي شركة ذات أسهم تابعة للمجمع الصناعي إل  SCHSمسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت )
كة مع اجملمع دخلت هذه املسسسة الشرا  6880فيفري شباط/ 83من  وابتداءدج،  888 888 3558مال قدره  رأسذات 

 ( www.sch.dz.com)  %25)وجملمع اإلمسنت احلصة األكرب بنسبة   %15)  بنسبة UNICEM-BOZZIااليطايل )
سكيكدة وعنابة، ويتبع  يتالرابط بني والي  22)تقع مسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت يف نقطة منتصف الطريق الوطين رقم 

هكتارا   63)داريا لبلدية بكوش خلضر دائرة بن عاوز والية سكيكدة، ويرتبع املصنع على مساحة تفوق إمصنع حجار السود 
 على طول خط السكة احلديدية الذي مير جاء منه داخل املصنع 
علريريريريريريريى مراعريريريريريريرياة   3351)والتسريريريريريريريويقي سريريريريريريرينة  اإلنتريريريريريريرياجيشريريريريريريرياطها وتعمريريريريريريريل شريريريريريريريركة حجريريريريريريريار السريريريريريريريود إلنتريريريريريريرياج اإلمسنريريريريريريريت منريريريريريريريذ بدايريريريريريريرية ن

املريريريريادة األوليريريريرية، النقريريريريريل،  إنتريريريرياجبريريريريدءا مريريريريرين موقريريريريع  اإلنتريريريرياجاإلمسنريريريريريت يف مجيريريريريع مراحريريريريل  إنتريريريرياجواملقريريريرياييس املعمريريريريول هبريريريريا يف  اإلجريريريريراءات
، كريريريريل ذلريريريريك ينريريريريتج عنريريريريه املنريريريريتج األساسريريريريي للمسسسريريريرية وهريريريريو ، التخريريريرياين، والتسريريريريويق"إمسنريريريريت نصريريريريف مصريريريرينع"(klinker)  إنتريريريرياج

  وإلنتريريريريريريريرياج هريريريريريريريريذا املنريريريريريريريريتج تسريريريريريريريريتعمل املسسسريريريريريريريرية حمجريريريريريريريريرتني، حمجريريريريريريريريرة الكلريريريريريريريريس الواقعريريريريريريريرية يف جبريريريريريريريريل CPJ-CEM2/A42.5إمسنريريريريريريريريت )
الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفية، وحمجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرة الطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني الواقعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية يف الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواد الكبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريث تعتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب 

نت تبسة هاتان املادتان األساسيتان يف إنتاج اإلمسنت، باإلضافة إىل الرمل الذي ميون من شركة اإلمس
(SCT( واحلديد اخلام الذي ميون من طرف شركة ، Ferplios( مبنجم الوناة، وازجبس ومادة الفيلست  TUF اللذان ميونان  

  حمجرة عني مليلة، وبقايا احلديد اليت  ون من مصنع احلديد والصلب احلجار عنابة CRANV-ESFمن طرف شركة )
(AM   

http://www.sch.dz.com/
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 ، يف حني بلغ 6836  ملياد دج سنة )5260جار السود إلنتاج اإلمسنت قد قدر بري )جدير بالذكر أن رقم أعمال مسسسة ح
 ( www.sch.dz.com)  طن يف نفس السنة  3368832اإلنتاج )

 
 ثالثا: عينة الدراسة

احلصر الشامل، حيث قام الباحث بتوزيع االستبانة على مجيع املدراء فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد مت اختيارها بأسلوب 
  مبحوثا باملديرية العامة، وقد مت اختيار هذه الفئة بالذات 21واإلطارات العليا العاملني مبسسسة حجار السود البالغ عددهم )

  استبانة،  كن الباحث من اسرتداد 21توزيع ) ألهنا من املفرتض أن تكون األكثر فهما ملوضوع دراستنا احلديث، وبالتايل فقد مت
  أدناه:82  استبانة، كما اتضح وجود استبانات غري صاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي وذلك وفقا ملا يوضحه ازجدول )58)

 (: وضعية استبانات الدراسة الميدانية12الجدول )
 االستبانات العدد

 االستبانات املوزعة 21

 املسرتجعةاالستبانات  58

 االستبانات غري الصاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي 80

 االستبانات املعتمدة يف الدراسة 26

من إعداد الباحث المصدر:
 رابعا: وصف أداة الدراسة

الوصفي عموما، ويف تعد االستبانة من أبرز أدوات البحث العلمي يشيع استخدامها يف الدراسات االجتماعية ذات الطابع 
الدراسات اإلدارية واالقتصادية على وجه اخلصوص، حيث أن االستبانة هي عبارة عن استمارة هبا جمموعة من األسئلة املفتوحة أو 

 املغلقة تسلم للمبحوث لإلجابة عنها وفقا ملا يراه أو يعمل به يف مسسسته 
 :نين أساسييوقد روعي يف تصميم استبانة هذه الدراسة أمر 

فقرات سهلة، بسيطة، غري مركبة، مع اعتماد أسلوب األسئلة املغلقة لتسهيل مهمة  صياغةالبساطة والسهولة، وذلك عرب  -3
 املبحوثني قدر اإلمكان 

 قدرة االستبانة على قياس خمتلف مضامني أبعاد فلسفة التسويق األخضر  -6
 مخسة حماور وذلك كما يلي:  فقرة موزعة على 62وقد مشلت استبانة هذه الدراسة على )

 ،مشل جمموعة البيانات الدميغرافية والشخصية اخلاصة باألفراد املبحوثني واملتعلقة بري )ازجنس، السن، املسهل العلمي المحور األول:
 اخلربة   ،املركا الوظيفي

   فقرات 2املقدرة بري )مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها و  المحور الثاني:
   فقرات 5مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد إعادة تصميم مفهوم املنتج واملقدرة بري ) المحور الثالث:

http://www.sch.dz.com/
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   فقرات 5مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة واملقدرة بري ) المحور الرابع:
   فقرات 5مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا واملقدرة بري ) الخامس:المحور 

 
 خامسا: صدق أداة الدراسة

يقصد بصدق أداة الدراسة التأكد من أن االستبانة اليت أعدها الباحث ميكنها أن تقيس فعال خمتلف متغريات الدراسة، وقد مت 
 التحقق من ذلك بطريقتني:

بعد انتهاء الباحث من تصميم االستبانة قام بعرضها على أربعة حمكمني من كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري التحكيم:  -0
 على االستبانة وفقا ملقرتحاهتم  الالزمةالتصويبات و ازجاائر، وقد مت إجراء التعديالت  –جبامعة عنابة 

  أفراد من 38طبقت أداة الدراسة يف البداية على عينة استطالعية )جتريبية  من جمتمع الدراسة بلغت )عية: العينة االستطال -8
 ستبانة إلاإلدارة العليا مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت، حيث أخذت بعض مالحظاهتم يف الصياغة النهائية ل

 األساليب اإلحصائية المستخدمة :سادسا
 فقد مت االعتماد على املسشرات اإلحصائية التالية: انةاإلحصائية املستخدمة يف حتليل نتائج االستبفيما خيص األساليب 

  ةن املئوياوز األ، املتوسطات احلسابية، النسب املئوية ،التكرارات
املقياس األكثر  ، إذ يعترب هذاانة  الثالثي لقياس استجابة املبحوثني لفقرات االستبLikertولقد مت استخدام مقياس ليكارت )

شيوعا يف الدراسات اإلدارية و اإلجتماعية، حيث يطلب من املبحوث أن ىدد درجة موافقته أو عدم موافقته على خيارات 
  85حمددة، وهذا املقياس مكون من ثالثة خيارات متدرجة، حيث خيتار املبحوث واحدا منها على النحو املوضح يف ازجدول )

 أدناه:
 (:درجات مقياس ليكارت الثالثي12الجدول )

 االستجابة ال أتفق محايد أتفق

 الدرجة 3 6 1

 من إعداد الباحث المصدر: 
إليه من  ، الذي مت التوصل 6 ، وبذلك يكون الوسط احلسايب الفرضي يف هذه الدراسة هو )1  إىل )3أي مبدى استجابة من )

    6=1/1+6+3=  جمموع األوزان /عددها خالل املعادلة التالية:    الوسط احلسايب الفرضي=
 مستويات أساسية وذلك باالعتماد على املعادلة التالية:ثالث ولقد حدد الباحث مدى تبين أبعاد متغريات الدراسة بتخصيص 

 وعليه تكون الدرجات كما يلي:25 8=  1 3-1ات ،أي: )القيمة الدنيا /عدد املستوي -)القيمة العليا طول الفئة=
   25 3- 3الدرجة الضعيفة ) -
    12 6-25 3الدرجة املتوسطة ) -
    1-12 6الدرجة القوية ) -
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 حداوسط احلسايب والوزن املئوي ودرجة املوافقة لكل فرضية على تأما خبصوص اختبار الفرضيات فقد قام الباحث باحتساب امل
  ، وتكون النتيجة قبول الفرضية إذا كان الوسط احلسايب املرجح أعلى من الوسط 6بالوسط احلسايب الفرضي البالغ ) ومقارنته

 احلسايب الفرضي، وإذا كانت النتيجة العكس فيتم رفض الفرضية 
 سابعا: حدود الدراسة

 فيما خيص حدود الدراسة فقد  ثلت يف:
 أكتوبر/تشرين األول 81إىل غاية   6832أوت/آب  31: مت إجراء هذا البحث خالل الفرتة املمتدة من الحدود الزمنية -0

6832 
   ازجاائر -مسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والية سكيكدة  الحدود المكانية:  -8
 من القيادات اإلدارية العاملة مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت   26عينة قصدية مكونة من ) الحدود البشرية: -3

 جانب العمليال
 مالمح التوجه نحو التسويق األخضر بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت: أوال
 إدارةخصوصا، فقد سطرت  األخضرالتوجه البيئي عموما و التسويق  بأمهيةاإلمسنت  إلنتاجمن مسسسة حجار السود  إميانا

املسسسة جمموعة هامة من املشاريع و اخلطوات اهلادفة للحفاظ على البيئة، ومحاية املستهلك، وحتسني صورهتا االجتماعية، وميكن 
أوت/آب  88)مقابلة مع مديرة قسم الجودة والبيئة بمؤسسة حجار السود، بتاريخ يلي:  االستدالل على ذلك كما

 على الساعة العاشرة صباحا( 8106
 8112سنة  -0
 مليار سنتيم    388)بتكلفة   6)والفرن   3)بكل من الفرن  أكمامتركيب مصفاتني ذات  -
 مليار سنتيم   3)املواد املتسربة بتكلفة  إزالة -
 8101سنة  -8
 يورو    365888)بتكلفة   3)بورشة اإلمسنت  ضجيجفض للتثبيت خم -
  8100سنة  -3
   مليار سنتيم  55 1)ي ما يعادل أيورو سنويا   615888)بدون كروم بتكلفة  اآلجراستعمال  -
 مليار سنتيم سنويا   35 8)حتاليل املطابقة بتكلفة  -
  8103سنة  -2
  0 8)للسرطان بأنابيب بالستيكية صحية بتكلفة  ميونت املسببتغيري القنوات املمونة للمياه الشروب واحملتواة على مادة األ -

 مليار سنتيم 
 مليار سنتيم    25)بتكلفة   Klinker)تركيب مصفاتني ثانيتني على مستوى تربيد الكلنكر  -
 مليار سنتيم    2 8)يف الورشات بتكلفة ظتن -
 مليار سنتيم   2 8)التسربات بتكلفة  إلزالةو احملجرة  صنعتغيري حمطات البناين بامل -
 مليار سنتيم   1 8)طن من زيوت االسكارال اخلطرية ملعازجتها تقنيا بتكلفة   368)تصدير حنو بلجيكا  -
 مليار سنتيم   5 8)املركا النووي بازجاائر لتخاينها بتكلفة  إىلرساهلا إمنبع مشع مبختلف املخازن و   28)تفكيك  -
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  8102سنة  -2
  مليار سنتيم   5 1)مصايف للغبار مبحجرة الكلس بتكلفة   83)تركيب  -
  8106سنة  -6
 يبها للنفايات مع توض حظرية إنشاءمشروع  -

 دراسة الخصائص الديمغرافية والشخصية لعينة الدراسة: ثانيا
الدراسريريريريريريريرية والريريريريريريريرييت نوضريريريريريريريريحها بالتفصريريريريريريريرييل يف  تضريريريريريريريمنت االسريريريريريريريريتبانة مخسريريريريريريريرية أسريريريريريريريريئلة حريريريريريريريريول البيانريريريريريريريريات الشخصريريريريريريريية والدميغرافيريريريريريريريرية لعينريريريريريريريرية

:  التاليريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية82 ، )85 ، )82 ، )81 ، )86األشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكال )
 

 
   Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

يف   ،%60 22)نسريريريريريبة ب نيفريريريريريردا ممثلريريريريري  65)بلريريريريريغ عريريريريريددهم إذ هريريريريريم ذكريريريريريور  ينريريريريريةالع غلريريريريريب أفريريريريريرادأأعريريريريرياله نالحريريريريريظ أن  مريريريريرين الشريريريريريكل
 ، وميكريريريريريريرين تفسريريريريريريريري ذلريريريريريريريك علريريريريريريريى أن العمريريريريريريريل يف قطريريريريريريرياع اإلمسنريريريريريريريت يف %53 15) نسريريريريريريريبةبفريريريريريريريردا   35اإلنريريريريريريرياث )حريريريريريريريني بلريريريريريريريغ عريريريريريريريدد 

ازجاائريريريريريريريريريريريريرير يسريريريريريريريريريريريريريتقطب بصريريريريريريريريريريريريريريفة أكريريريريريريريريريريريريريرب جريريريريريريريريريريريريرينس الريريريريريريريريريريريريريريذكور حريريريريريريريريريريريريريىت ولريريريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريريريان ضريريريريريريريريريريريريريمن جمريريريريريريريريريريريريريريال اإلدارة بشريريريريريريريريريريريريريركات اإلمسنريريريريريريريريريريريريريريت

 
   Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

  فردا 32  سنة حيث بلغ عددهم )53-23نالحظ أن أعلى نسبة من أفراد العينة هي من الفئة العمرية )  81من الشكل )
 ، مث حلت الفئة %35 18  فردا بنسبة )31)سنة والبالغ عددهم   28-13) ، مث تليها الفئة العمرية من %11 11بنسبة )

  سنة والبالغ 58 ، وأخريا تأيت الفئة العمرية األكثر من )%21 63  أفراد وبنسبة )3  سنة بتعداد )18-30العمرية الشابة )
  ، ويعود تفوق الفئة األوىل لكوهنا تعد األكثر اندماجا يف عامل الشغل %60 32  أفراد وذلك بنسبة )2عددهم )

 خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس( 02)الشكل 

 ذكر

 أنثى

 خصائص عينة الدراسة من حيث السن( 03)الشكل 

 سنة 18-30

 سنة 31-40

 سنة 41-50

 سنة 50أكثر من 
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   Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

  فردا وبنسبة 65نالحظ من خالل الشكل أعاله أن أكرب نسبة من أفراد العينة ذات املستوى التعليمي ازجامعي إذ بلغ عددهم )
  فردا وذلك 35ستوى التعليمي الثانوي + الدبلوم حيث بلغ عددهم ) ، مث يليها بعد ذلك األفراد ذوي امل%56 53مقدرة بري )
 ، وهذا ما يدل %52 2 ، وأخريا بلغ عدد األفراد املتحصلني على شهادات الدراسات العليا فردين وبنسبة )%53 15بنسبة )

 على حرص املسسسة املبحوثة على توظيف الكفاءات ازجامعية 

 
   Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر: 

  فردا بنسبة 13من الشكل أعاله يتضح أن أغلب املبحوثني هم من فئة اإلطارات العليا أو السامية إذ بلغ تعدادهم )
 ، وكل ذلك يعود للتنظيم الداخلي ملسسسة 5)  مدراء من أصل 1  بتعداد )32 5 ، يف حني بلغت نسبة املدراء )02% 36)

 حجار السود 

 

 خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي( 04)الشكل 

 دبلوم+ ثانوي 

 جامعي

 دراسات عليا

 خصائص عينة الدراسة من حيث المركز الوظيفي( 05)الشكل 

 مدير

 إطار عالي

 خصائص عينة الدراسة من حيث الخبرة( 06)الشكل 

 سنوات 5-1من 

 سنوات 10-6من 

 سنة 15 -11من 

 سنة 15أكثر من 
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   Excelعلى برنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد  المصدر: 
بنسبة سنة   35-33أعاله نالحظ أن عددا معتربا من القيادات اإلدارية املبحوثة من ذوي اخلربة العالية بني )  82من الشكل )

  فردا بنسبة 33سنة  حيث بلغ عددهم ) 35  فردا، تليها فئة اخلربة العالية جدا )فوق 32  وبلغ عددهم )%83 10قدرها )
  %85 33سنوات  بنسبة ) 38 – 2 ، وتأيت يف املرتبة املوالية نسبة القيادات اإلدارية الذين ترتاوح خربهتم بني )33% 62)

  %25 32سنوات  بنسبة ) 5-3رتبة األخرية القيادات اإلدارية ذوي اخلربة املنخفضة بني )  أفراد، ويف امل0وبلغ عددهم )
   موظفني 5بتعداد )

 النتائج واختبار فرضيات الدراسة: تحليل ثالثا
 تحليل نتائج بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها واختبار الفرضية األولى -0

الدراسة من املدراء واإلطارات يف إجابات عينة  درجة املوافقةاحلسابية واألوزان املئوية و    أدناه خمتلف األوساط82يبني ازجدول )
 :العليا العاملني مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها

 واختبار الفرضية األولىبعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها وصف  :(16الجدول )
رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

حترص املسسسة على تقدمي منتجات سليمة ال تسدي إىل  2
 أضرار بالبيئة واملستهلك 

 1 قوية 22 36 50 6 6 5 15

تتبع املسسسة أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بشكل  5
 يقلل من خملفاهتا وأضرارها 

 6 قوية 35 05 6 3 2 15

تلتام املسسسة مبعازجة نفاياهتا وخملفاهتا بطريقة صحية  0
 وآمنة يف إطار حتمل مسسوليتها االجتماعية 

 2 قوية 00 22 6 1 3 18

يعد إلغاء النفايات أو التقليل منها من األهداف  3
 اإلسرتاتيجية للمسسسة 

 2 قوية 22 08 26 6 5 38 65

تتقيد املسسسة حرفيا بالقوانني واألنظمة احملافظة على  38
 البيئة 

 5 قوية 11 02 53 6 1 33 60

تستخدم املسسسة الطاقات النظيفة واملتجددة من أجل  33
 احلفاظ على البيئة وتقليل النفايات 

 3 قوية 11 30 35 6 3 8 23

 األول قوية 38 58 6 35 13 332 المجموع

 6 الوسط الحسابي الفرضي
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 القبول نتيجة الفرضية األوىل

  واآللة احلاسبة من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
ضمن فلسفة التسويق لنا أن مجيع الفقرات املكونة لبعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها وبناءا على نتائج ازجدول السابق يتبني 

  املتعلقة باستخدام 33األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
املسسسة الطاقات النظيفة واملتجددة من أجل احلفاظ على البيئة وتقليل النفايات يف املركا األول من حيث ترتيب األمهية وذلك 

  وبدرجة قبول قوية، يف حني حلت %11 30  وبنسبة اتفاق عالية قدرت بري )35 6متوسط حسايب بلغ ) حبصوهلا على أعلى
  املتعلقة باعتبار إلغاء النفايات أو التقليل منها من األهداف اإلسرتاتيجية للمسسسة يف املرتبة األخرية من حيث األمهية 3الفقرة )

     وبدرجة قبول قوية22 08  بنسبة اتفاق بلغت )26 6البعد بلغ )وذلك حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا 
 ، بنسبة اتفاق 6  وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ )58 6وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد )

وهذا ما يدل على وجود   وبدرجة قبول قوية حيث احتل هذا البعد الرتتيب األول من حيث االتفاق، %38عالية بلغت )
اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها، 

 وبالتايل قبول الفرضية األوىل 
 تحليل نتائج بعد إعادة تصميم مفهوم المنتج واختبار الفرضية الثانية -8

الدراسة من املدراء واإلطارات يف إجابات عينة  درجة املوافقةأدناه خمتلف األوساط احلسابية واألوزان املئوية و   85يبني ازجدول )
 :العليا العاملني مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول بعد إعادة تصميم مفهوم املنتج

 واختبار الفرضية الثانيةبعد إعادة تصميم المنتج وصف  :(07الجدول )
رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

تلتام املسسسة باستخدام مواد أولية صديقة للبيئة يف  36
 عملياهتا اإلنتاجية 

 1 قوية 11 35 02 6 1 8 13

 تلتام املسسسة بعدم هدر املواد األولية املستخدمة يف 31
 العمليات اإلنتاجية 

 3 قوية 388 1 8 8 26

يوجه نشاط البحث والتطوير يف املسسسة حنو جعل  32
 منتجات املسسسة صديقة للبيئة 

 2 قوية 11 38 53 6 2 2 12

يتم تغليف منتجات املسسسة مبواد صديقة للبيئة وقابلة  35
 للتدوير 

 6 قوية 22 32 38 6 8 3 28

منتجات املسسسة بعد انتهاء يتم تدوير خملفات  32
 املستهلك من استخدامها 

 5 ضعيفة 11 56 55 3 65 38 5
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 الرابع قوية 22 02 28 6 16 35 326 اجملموع

 6 الوسط احلسايب الفرضي

 القبول نتيجة الفرضية الثانية

  واآللة احلاسبة من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
لنا أنه تقريبا مجيع الفقرات املكونة لبعد إعادة تصميم مفهوم املنتج ضمن فلسفة التسويق على نتائج ازجدول السابق يتبني  بناء  

  املتعلقة بالتاام 31األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
دم هدر املواد األولية املستخدمة يف العمليات اإلنتاجية يف املركا األول من حيث ترتيب األمهية وذلك حبصوهلا على املسسسة بع

  وبدرجة قبول قوية جدا، يف حني حلت الفقرة %388  وبنسبة اتفاق عالية جدا قدرت بري )1أعلى متوسط حسايب بلغ )
د انتهاء املستهلك من استخدامها يف املرتبة األخرية من حيث األمهية وذلك   املتعلقة بتدوير خملفات منتجات املسسسة بع32)

  وبدرجة قبول 11 56  بنسبة اتفاق متوسطة بلغت )55 3حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا البعد بلغ )
 ضعيفة، وتعد هذه الفقرة الوحيدة اليت مل تتحصل على متوسط حسايب أعلى من املتوسط الفرضي 

 ، بنسبة اتفاق 6  وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ )28 6بلغ املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد ) وقد
  وبدرجة قبول قوية وقد احتل هذا البعد الرتتيب الرابع من حيث االتفاق، وهذا ما يدل على وجود %22 02عالية بلغت )

رية مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد إعادة تصميم مفهوم املنتج، وبالتايل اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدا
 قبول الفرضية الثانية 

 تحليل نتائج بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثة -3
الدراسرية مرين املريدراء واإلطريارات يف إجابريات عينرية  درجة املوافقةئوية و   أدناه خمتلف األوساط احلسابية واألوزان امل80يبني ازجدول )

:العليريريريريريريريريريريريا العريريريريريريريريريريرياملني مبسسسريريريريريريريريريريرية حجريريريريريريريريريريريار السريريريريريريريريريريريود إلنتريريريريريريريريريريرياج اإلمسنريريريريريريريريريريريت حريريريريريريريريريريريول بعريريريريريريريريريريريد وضريريريريريريريريريريريوح العالقريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريني السريريريريريريريريريريريعر والتكلفريريريريريريريريريريرية
 بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثةوصف  :(12الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

من الطبيعي أن تكون أسعار املنتجات اخلضراء مرتفعة  35
 نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة باملنتجات غري اخلضراء 

 3 قوية 32 00 6 8 6 13

عادة ما تكون تكاليف املنتجات اخلضراء مرتفعة نتيجة  30
والتطوير واستخدام تقنيات حديثة لنفقات البحث 

 مكلفة 

 1 قوية 11 02 52 6 0 1 13

 5 قوية 11 53 10 6 1 68 33تلجأ املسسسة يف تسعري منتجاهتا اخلضراء إىل القيمة  33
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 اإلضافية اليت حتققها السلعة للمستهلك 

ينبغي أن تراعي املسسسة دخل املستهلك يف حتديدها  68
 ألسعار املنتجات اخلضراء 

 2 قوية 11 01 58 6 6 35 61

على املسسسة استخدام مواد أولية صديقة للبيئة ولو   63
 كانت أسعارها مرتفعة 

 6 قوية 22 36 50 6 3 5 12

 الثالث قوية 05 23 6 32 23 322 اجملموع

 6 الوسط احلسايب الفرضي

 القبول نتيجة الفرضية الثالثة

  واآللة احلاسبة نتائج الدراسة اإلحصائية من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
لنا أن مجيع الفقرات املكونة لبعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة ضمن فلسفة التسويق على نتائج ازجدول السابق يتبني  بناء  

بأنه من   املتعلقة 35األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
الطبيعي أن تكون أسعار املنتجات اخلضراء مرتفعة نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة باملنتجات غري اخلضراء يف املركا األول من 

  وبدرجة قبول %32  وبنسبة اتفاق عالية قدرت بري )00 6حيث ترتيب األمهية وذلك حبصوهلا على أعلى متوسط حسايب بلغ )
  املتعلقة  بلجوء املسسسة يف تسعري منتجاهتا اخلضراء إىل القيمة اإلضافية اليت حتققها السلعة 33) قوية، يف حني حلت الفقرة

  بنسبة 10 6للمستهلك يف املرتبة األخرية من حيث األمهية وذلك حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا البعد بلغ )
     وبدرجة قبول قوية%11 53اتفاق بلغت )

 ، بنسبة اتفاق 6  وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ )23 6املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد )وقد بلغ 
  وبدرجة قبول قوية وقد احتل هذا البعد الرتتيب الثالث من حيث االتفاق، وهذا ما يدل على وجود %05عالية بلغت )

سة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبسس
 وبالتايل قبول الفرضية الثالثة 

 تحليل نتائج بعد جعل التوجه البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعة -2
الدراسة من املدراء واإلطارات ابات عينة يف إج درجة املوافقة  أدناه خمتلف األوساط احلسابية واألوزان املئوية و 83يبني ازجدول )

 :العليا العاملني مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا
 بعد جعل التوجه البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعةوصف  :(12الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

 5 متوسطة 22 51 63 6 38 31 33ميكن املسسسة من  ايعد التسويق األخضر بديال جيد 66
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 حتسني أرباحها 

يعمل التسويق األخضر بشكل واضح على حتسني  61
 مكانة وصورة املسسسة يف أذهان العمالء 

 1 قوية 11 35 02 6 3 2 15

تبين فلسفة التسويق األخضر دليال واضحا على  يعد 62
 حتمل املسسسة ملسسوليتها االجتماعية واألخالقية 

 3 قوية 11 35 36 6 1 1 10

إن تبين املسسسة لفلسفة التسويق األخضر يساهم يف  65
 زيادة رضا ووالء الابائن هلا 

 6 قوية 32 00 6 6 3 13

عرب تبنيها لفلسفة حتقق املسسسة مياة تنافسية مستدامة  62
 التسويق األخضر 

 2 قوية 00 25 6 2 5 13

 الثاين قوية 11 38 53 6 68 60 322 اجملموع

 6 الوسط احلسايب الفرضي

 القبول نتيجة الفرضية الرابعة

  واآللة احلاسبة من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
لنا أن مجيع الفقرات املكونة لبعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا ضمن فلسفة التسويق على نتائج ازجدول السابق يتبني  بناء  

  املتعلقة باعتبار تبين 62األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
حتمل املسسسة ملسسوليتها االجتماعية واألخالقية يف املركا األول من حيث ترتيب  فلسفة التسويق األخضر دليال واضحا على

  وبدرجة قبول قوية، %11 35  وبنسبة اتفاق عالية قدرت بري )36 6األمهية وذلك حبصوهلا على أعلى متوسط حسايب بلغ )
سسسة من حتسني أرباحها يف املرتبة األخرية من   املتعلقة باعتبار التسويق األخضر بديال جيدا ميكن امل66يف حني حلت الفقرة )

  وبدرجة 22 51  بنسبة اتفاق بلغت )63 6حيث األمهية وذلك حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا البعد بلغ )
   قبول متوسطة

 ، بنسبة اتفاق 6)   وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ53 6وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد )
  وبدرجة قبول قوية وقد احتل هذا البعد الرتتيب الثاين من حيث االتفاق، وهذا ما يدل على وجود %11 38عالية بلغت )

اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا، وبالتايل 
 فرضية الرابعة قبول ال

 النتائج والتوصيات
 أوال: نتائج الدراسة

 :بناءا على ما مت تناوله يف ازجانب النظري من هذه الدراسة فقد مت التوصل إىل النتائج التالية :نتائج الدراسة النظرية -0
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التسويق عموما والتسويق األخضر خصوصا يف  وجود اختالف وتعارض واضحني بني خمتلف الباحثني واملتخصصني يف ميدان -
  بل حىت يف استخدام هذا املصطلح ومصطلحات أخرى Green Marketingحتديد مفهوم مصطلح التسويق األخضر )

 ، التسويق Environemental Marketing ، التسويق البيئي )Sustainable Marketingمشاهبة كالتسويق املستدام )
   ،     ، وغريهاEcological Marketingاإليكولوجي )اإلحيائي أو 

رغم التعارض الكبري بني خمتلف األفكار والرؤى حول مفهوم التسويق األخضر إال أن أغلب الباحثني يتفقون على أن التسويق  -
  عية والبيئيةاألخضر يشري ضمنيا إىل مااولة املسسسة ملختلف أنشطتها التسويقية يف ظل احرتام مسسولياهتا االجتما

بين فلسفة التسويق األخضر يف املسسسات يساهم يف حتقيقها لعدة ماايا وفوائد  كنها من تعايا مااياها التنافسية عرب أربعة تإن  -
إرضاء حاجات املالكني، حتقيق األمان يف تقدمي املنتجات وإدارة العمليات، القبول االجتماعي للمسسسة،  :حماور أساسية هي
 ودميومة األنشطة 

إلغاء مفهوم  :إن التبين السليم لفلسفة التسويق األخضر يف املسسسات يتطلب منها العمل وفق أربعة أبعاد أساسية هي -
 مفهوم املنتج، وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا النفايات أو تقليلها، إعادة تصميم 

 :بناء  على ما مت تناوله يف ازجانب العملي من هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية :نتائج الدراسة العملية -8
إلنتاج اإلمسنت حنو بعد إلغاء مفهوم النفايات أو  وجود اجتاهات إجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبسسسة حجار السود -

تقليلها، وهذا ما يدل على وجود تصور واضح لدى مدراء وموظفي اإلدارة العليا املبحوثني عن أمهية هذا البعد كمطلب أساسي 
 لتطبيق فلسفة التسويق األخضر 

افية من الدراية بأمهية تطبيق بعد إعادة تصميم مفهوم أن القيادات اإلدارية مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت على درجة ك -
 املنتج كضامن لنجاح تطبيق فلسفة التسويق األخضر 

وجود اجتاهات إجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد وضوح العالقة بني السعر  -
املدراء وموظفي اإلدارة العليا املبحوثني عن أمهية هذا البعد كمطلب  والتكلفة، وهذا ما يدل على وجود تصور واضح لدى

 أساسي لتطبيق فلسفة التسويق األخضر 
وجود اتفاق لدى مدراء وموظفي اإلدارة العليا مبسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول أمهية بعد جعل التوجه البيئي أمرا  -

ع عن وجود تصور واضح لديهم عن أمهية هذا البعد كمطلب أساسي لتطبيق مرحبا ضمن فلسفة التسويق األخضر، وهذا ناب
 فلسفة التسويق األخضر 

لكن بالرغم من الوعي واإلدراك التامني لدى إدارة مسسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بأمهية تطبيق فلسفة التسويق األخضر 
دانية واملصاريف املرصودة لتجسيد هذا اهلدف من جهة أخرى، واحلفاظ على البيئة الطبيعية من جهة، وخمتلف اإلجراءات املي

تبقى طبيعة املنتج وتصميم العملية اإلنتاجية باملسسسة املبحوثة تشكل أضرارا على صحة العمال يف املصنع والسكان القاطنني 
ئة وضرورة تسريع وترية تبين بضواحي املصنع، وهذا ما يفرض على املسسسة املبحوثة تعهدات أكرب يف جمال احملافظة على البي

 فلسفة التسويق األخضر هبا 
 توصيات الدراسة :ثانيا

تأسيسا على خمتلف النتائج املتوصل إليها فإنه ال يسعنا يف األخري سوى تقدمي جمموعة من املقرتحات اليت من شأهنا تعايا 
 :الصناعية ازجاائرية لعل من أبرزهاممارسات التسويق األخضر باملسسسة املبحوثة وبغريها من املسسسات 



 7102مارس  –العدد الثاني         لمتوسط الدولية         مجلة جامعة البحر ا 

 

 

 25 

يتوجب على املسسسات الصناعية ازجاائرية تبين خمتلف أبعاد التسويق األخضر ضمن خمتلف أنشطتها واسرتاتيجياهتا حتمال  -
 ملسسوليتها االجتماعية واألخالقية يف احلفاظ على البيئة وإرضاء الابون وحتقيق األرباح 

جب على خمتلف املسسسات الصناعية ازجاائرية أن تقوم بتصميم منتجاهتا بطريقة تسمح بإعادة تدويرها مبا يتالئم مع يتو  -
املتطلبات البيئية وعدم اإلضرار هبا، مع ضرورة استخدام األساليب العلمية احلديثة يف التخلص من النفايات الغري قابلة للتدوير  

 ملواد القابلة للتحلل كاستخدام أساليب الطمر الصحي وا
 تشجيع املسسسات الصناعية ازجاائرية ملختلف أنشطة البحث والتطوير املتعلقة باملنتجات اخلضراء أو الصديقة للبيئة  -
ضرورة إدماج خمتلف مدراء وإطارات وموظفي املسسسات ضمن دورات تكوينية وتدريبية يف جمال إدارة اإلنتاج والعمليات  -

 ة وفقا للمعايري البيئية والتسويق وازجود
 :تثمني وتعايا الدور ازجوهري الذي تلعبه السلطات والوزارات املعنية يف تطبيق أبعاد فلسفة التسويق األخضر وذلك من خالل -
  سن القوانني والتشريعات احملافظة على البيئة وإلاام املسسسات بتطبيقها حبذافريها 
  الداعمة للتوجه البيئي اإلعفاء الضرييب بنسب حمددة للمسسسات 
  التأكيد على أن تكون املنتجات املستوردة مستوفية لالعتبارات البيئية والتحقق امليداين من ذلك 
  توعية املستهلكني بأمهية استحضار العامل البيئي يف قرارات الشراء لصاحل األجيال القادمة 
 رف باملنظمات اخلضراء دعم تأسيس املنظمات ومجعيات احملافظة على البيئة أو كما تع 
  دعم تدريس مقاييس التسويق واالقتصاد األخضر بازجامعات واملعاهد، وتشجيع إقامة املس رات والندوات املعنية بالتوجه

 البيئي 
ويف األخري تنبغي اإلشارة إىل أن معازجة مشكلة هذه الدراسة ال تنتهي هنا، وإمنا هي قابلة لإلثراء من عدة جوانب أخرى من 
خالل حبوث مستقبلية تستهدف عدة مسسسات تنتمي إىل قطاعات خمتلفة، كما أن هذا الطرح ال ىيط بكل جوانب تبين 
فلسفة التسويق األخضر يف املسسسات ألن املوضوع متشعب جدا وىتاج إىل معازجة عدة نقاط أخرى كعناصر املايج التسويقي 

 ستهلك األخضر،    ، وغريها األخضر، إسرتاتيجيات التسويق األخضر، سلوك امل

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

 قائمة المراجع

 قائمة املراجع العربية :أوال

دراسة حالة  :األبعاد التسويقية للمسسولية البيئية وانعكاساهتا على تنافسية املسسسة الصناعية ، 6835أعراب، خالد، ) -
: تسويق، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، التجارية، فصص، مذكرة ماجستري غري منشورة يف العلوم مسسسة إمسنت متيجة مبفتاح

 ازجاائر 

، إثراء للنشر إسرتاتيجيات التسويق األخضر: تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة ، 6836البكري، ثامر ياسر، ) -
 ، عمان، األردن 3والتوزيع، ط
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، امللتقى اخلامس للتسويق األخضر، احلادي والعشرين: توجه العامل يف القرن التسويق األخضر ، 6883الصمادي، سامي، ) -
 بريوت، لبنان 
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تفعيل التسويق األخضر بتوجهات البيئة المعتمدة في السوق في منظمات األعمال  ، 6880بدراوي، عبد الرضا فرج، ) -
  616-683 ، 18) ، العدد 03، جملة تنمية الرافدين، اجمللد )دراسة استطالعية :العراقية

، جملة االقتصاديات املالية البنكية وإدارة األعمال، المعيقات في الجزائر :التسويق األخضر ، 6832برين، ميلود، مشري فريد، ) -
  133-633 ، كانون الثاين/ جانفي، 83خمرب مالية بنوك وإدارة أعمال، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ازجاائر، العدد )

مع  –دراسة نظرية تحليلية  :أهمية ودور التسويق األخضر في زيادة تنافسية منظمات األعمال ، 6832ال، )بن ابراهيم، مج -
، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ازجاائر، العدد  –اإلشارة إلى تجربة شركة ميورا 

  02-52 ، حايران/ جوان 36)
، دار صفاء للنشر فلسفة التسويق األخضر ، 6838رحان   حبيب، عبد احلسني حسن   العوادي، أمري غامن، )طالب، عالء ف -

 ، عمان، األردن 3والتوزيع، ط
حالة المؤسسات االقتصادية  :دور التسويق األخضر في دعم تنافسية المؤسسات االقتصادية ، 6833عقون، شراف، ) -

 تنافسية املسسسات "الشروط املالية والتجارية"، جامعة باجي خمتار، عنابة، ازجاائر  :، امللتقى الوطين حولالجزائرية
، مذكرة ماجستري غري حالة المستهلك الجزائري:محددات سلوك المستهلك األخضر ، 6880قريشي، حليمة السعدية، ) -

 تسويق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ازجاائر  :منشورة يف العلوم التجارية، فصص
 –شركة سوناطراك الجزائرية  :دور التسويق األخضر في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة ، 6832قريشي، حليمة السعدية، ) -

  150-113 ، 68323335باملس ر العلمي املشرتك، اجمللد )، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ازجامعة، عدد خاص  –نموذجا 
 ، عمان، األردن 3، مكتبة اجملتمع العريب، طلسفة التسويق األخضرف ، 6832كايف، مصطفي يوسف، )  -
دراسة ميدانية  :عالقة سياسات المزيج التسويقي األخضر بتبني إستراتيجيات التسويق األخضر ، 6832مقري، زكية، ) -

  16-3 ، ازجاائر، 86 ، جامعة قسنطينة )83، جملة دراسات اقتصادية، العدد )بشركة اإلسمنت بباتنة
 قائمة المراجع األجنبية :ثانيا

 
nd

, 2Basic Marketing Management: Tests and CasesDalrymple D.J, Parsons L.J, (2000),  -

Edition, John Wiley and Sons, Inc, USA. 

Hall, Inc, New -, the Millennium Edition, PrenticeMarketing ManagementKotler P, (2000),  -

Jersey, USA. 

Hall, New -Edition, Prentice 
th

, 14Marketing ManagementKotler P, Keller, K.L, (2012),  -

Jersey, USA. 

, Journal of International Business, Removing the BarriersOttman J.A, (2004),  -

Vol.(26),N.(01), PP: 14-31. 

Hall, New Jersey, USA.-, PrenticengGreen MarketiPeattie K, (1992),  - 

, Marketing Towards Sustainability: The Third Age of Green MarketingPeattie K, (2001),  -

Review, Vol.(02), N.(02), PP: 129-146. 

Edition, Houghton  
th

, 12Marketing Concepts and Strategies, (2003), O.CPride W, Ferrell  -

and Mifflin Co, Mishawaka, In, USA. 

trimestre 2016. 
eme

, 2Situation des effectifsSCHS,  - 



 7102مارس  –الدولية                          العدد الثاني مجلة جامعة البحر المتوسط  

 

 

 
25 

Environmental Segmentation AlternativesStraughan R.D, Roberts J.A, (1999),  -:a Look at  

Consumer Marketing, Vol.(16), , Journal of Green Consumer Behavior in the Millennium

N.(06), PP: 558-575. 

Western, -Edition, Thomson, South 
th

, 15International MarketingTerpster V, Foley J, (2000),  -

USA. 

 www.sch.dz.com - 
 

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

 

 

 

 

 

http://www.sch.dz.com/


 7102مارس  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                      العدد الثاني  

 

 

 25 

: دراسة حتليل اجتاهات القيادات اإلدارية حنو أبعاد التسويق األخضر باملؤسسات الصناعية اجلزائرية
 (SCHSسود إلنتاج اإلمسنت )ميدانية مبؤسسة حجار ال

 أبوبكر الشريف خوالد الدكتور ...................................................................
 اجلزائر –أستاذ مساعد كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة باجي خمتار، عنابة 

 
 لخصالم

من املالحظ أنه ويف العقد األخري أصبح املستهلكون أكثر إدراكا بتوجهات احلفاظ على البيئة، وضمن هذا الصدد يندرج موضوع 
هذه الدراسة إىل  احملافظة على البيئة أو ذات املنافع البيئية، وهتدفالتسويق األخضر القائم على بيع املنتجات وتقدمي اخلدمات 

)إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها،  :دراسة وحتليل اجتاهات القيادات اإلدارية حنو خمتلف أبعاد التسويق األخضر األربعة وهي
يئي أمرا مرحبا( يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية. إعادة تصميم مفهوم املنتج، وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه الب

( فقرة تغطي األبعاد األربعة السابق ذكرها للتسويق األخضر، 62طور الباحث إستبانة مكونة من )ولتحقيق اهلدف السابق الذكر 
ء واإلطارات العليا( ( من القيادات اإلدارية )املدرا26حيث قام الباحث بتوزيع هذه االستبانة على عينة قصدية مكونة من )

إىل  31/80/6832اجلزائر، وذلك خالل الفرتة املمتدة من  –العاملة مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والية سكيكدة 
. ويف األخري أظهرت نتائج الدراسة وجود تصورات واجتاهات اجيابية عالية للقيادات اإلدارية باملؤسسة 81/38/6832غاية 

 أبعاد فلسفة التسويق األخضر األربعة. املبحوثة حنو خمتلف
  الكلمات الدالة

مؤسسة حجار السود إلنتاج  – قيادات اإلداريةال -املؤسسات الصناعية  – أبعاد التسويق األخضر – تسويق األخضرال
.اإلمسنت

Abstract 
In the last decade, consumers have become more enlightened on environmental 

issues, So green marketing refers to selling product or rendering services based 

on environmental benefits. This research aims to study and analysis the attitudes 

of head managers about the various dimensions of green marketing (abolition of 

the dumps concept, product re-design, the clear relationship between price and 

cost, making the environmental approach a profitable business) in Algerian 

industrial intuitions. To achieve that, the researcher formed  a questionnaire 

consisted of (26) items covering the four dimensions of green marketing, this 

questionnaire has distributed to a sample of (42) head managers working in the 

Company of Hadjar-Soud for the Cement Production, Skikda – Algeria, during 

the period of 13/08/2016 – 03/10/2016. Finely the study concluded that there is 

a high positive attitudes of head managers about the various dimensions of 

green marketing in the Company of Hadjar-Soud for the Cement Production. 

Key Words 

Green Marketing – Green Marketing Dimensions  – Industrial Institutions – 

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

واق املنتجات مع اشتداد املنافسة يف األسواق ورغبة املؤسسات يف التميز عن منافسيها أصبح التوجه البيئي وسيلة للتميز يف أس
واخلدمات املتشاهبة، ويف سبيل ذلك أصبحت املؤسسات تعتمد على مقاربة بيئية للتسويق، تركز على إظهار املؤسسة كشركة 
مسؤولة وواعية بالتزاماهتا جتاه البيئة، وبأن منتجاهتا غري مضرة بالوسط الطبيعي، هذا املنحى احلديث يف التسويق أصبح يعرف 

الذي أضحى مبثابة سالح اسرتاتيجي بيد خمتلف املؤسسات ال سيما الصناعية منها بغية حتقيق خمتلف بالتسويق األخضر، 
 أهدافها من كفاءة ومنو ورحبية، ونيل رضا زبائنها ورسم صورة ذهنية طيبة عنها يف اجملتمع.

 الدراسة مشكلة: أوال
والعلماء للوعي البيئي يف خمتلف اجملاالت وعلى مستوى العامل   لقد شهدت العقود الثالثة املاضية اهتماما واضحا من قبل الباحثني

 ،ككل، وذلك بسبب التداعيات البيئية اخلطرية اليت كان ورائها العديد من األسباب منها ارتفاع مستوى التلوث يف اهلواء واملياه
مما دفع العلماء واملختصني إىل وضع  وكذلك زيادة توسع فتحة طبقة األوزون وغريها من األسباب، ،وظاهرة االحتباس احلراري

حلول استعجالية ملعاجلة وإزالة خمتلف األسباب املؤدية إىل هذه التداعيات البيئية اخلطرية، ولعل أحد أهم تلك األسباب هو 
اإلدارة ، األمر الذي دفع رجال وخصوصا املؤسسات الصناعية خملفات العمليات اإلنتاجية والتسويقية اليت تقوم هبا املؤسسات

 واالقتصاد إىل االهتمام املتزايد بالبيئة وبالطرائق الكفيلة باحملافظة عليها.
وإن املؤسسة الراغبة فعال يف تبين فلسفة التسويق األخضر عليها ربط جل أنشطتها وفعاليتها التسويقية بأربعة أبعاد أساسية 

إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها، إعادة تصميم مفهوم  :عادتتكامل فيما بينها من أجل حتقيق هذا املفهوم، وتشمل هذه األب
املنتج، وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا، و لذا جاءت هذه الدراسة  حملاولة التعرف على 

نتاج اإلمسنت والعاملة بوالية اجتاهات القيادات اإلدارية حنو األبعاد األربعة السابقة الذكر، وذلك مبؤسسة حجار السود إل
 :شرق اجلزائر، وذلك عرب حماولة اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل –سكيكدة 

 ما مستوى اجتاه القيادات اإلدارية مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت مبختلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر ؟ -
 : أهمية الدراسةثانيا

 :النقاط التاليةتنبع أمهية هذه الدراسة من 
االهتمام العاملي الكبريري الريذي ىظريى بريه موضريوع التسريويق األخضرير مرين لريدن املؤسسريات واهليئريات البيئيرية احملليرية والدوليرية وخمتلريف  -

 مجعيات محاية البيئة واملستهلكني.
املؤسسريريات مريرين حتقيريريق أهريريدافها أمهيريرية تبريريين فلسريريفة التسريريويق األخضريرير الريرييت أصريريبحت مبثابريرية ميريريزة تنافسريريية جديريريدة ومسريريتدامة  كريرين  -

 وأهداف زبائنها يف آن واحد.
إىل توجيهريات وآليريات واضريحة  –خصوصريا الرييت فلريف منتجاهتريا ضريررا كبريريا علريى البيئرية  –حاجرية املؤسسريات الصريناعية اجلزائريرية  -

 تساعدها على جتنب الضرر البيئي.
 : أهداف الدراسةثالثا

 :التاليةهتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة األهداف 
 .التأكيد على أمهية الوعي البيئي لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية -
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التعرف على عمل القيادات اإلدارية باملؤسسة املبحوثة لفلسفة التسويق األخضر وخمتلف أبعادها، واهتمامها مبجال تطبيق  -
 .التفوق التنافسي للمؤسسةهذه الفلسفة احلديثة و كوهنا تعد مبثابة مفتاح للتقدم واحلفاظ على 

تقدمي بعض التوصيات ذات الفائدة واليت من املمكن أن تساعد املؤسسة املبحوثة واملؤسسات الصناعية اجلزائرية بشكل عام  -
 .على تبين خمتلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر واالستفادة منها قدر املستطاع

 ضر يف اجلزائر.فتح آفاق دراسات جديدة حول موضوع التسويق األخ -
 نموذج الدراسةأ: رابعا

 :( أدناه83انطالقا من مشكلة الدراسة مت صياغة أمنوذج فرضي للدراسة ميكن عرضه يف الشكل )
 

 نموذج الدراسةأ(: 10الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 من إعداد الباحث. المصدر:
 الدراسة: فرضيات خامسا

 :بناءا على األمنوذج السابق وبغية اإلجابة على مشكلة الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية
هل توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد إلغاء  : الفرضية األولى

 مفهوم النفايات أو تقليلها؟
توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد إعادة  هل :لثانيةالفرضية ا

 تصميم مفهوم املنتج؟
توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد وضوح  هل :ثالثةالفرضية ال

 العالقة بني السعر والتكلفة؟

مؤسسة حجار السود 
مسنت إلنتاج اإل

(SCHS)  سكيكدة
 اجلزائر -

جعل التوجه 
 البيئي أمرا مرحبا

وضوح العالقة 
بني السعر 

 والتكلفة

إعادة تصميم 
 مفهوم املنتج

إلغاء مفهوم 
النفايات أو 

 تقليلها

 القيادات اإلدارية )املدراء/ واإلطارات العليا(

 فلسفة التسويق األخضر
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توجد اجتاهات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد جعل  هل :رابعةلفرضية الا
 التوجه البيئي أمرا مرحبا؟

 الدراسات السابقة
أما حاليا وخصوصا يف العقدين يف فرتة ليست بالبعيدة كانت الدراسات السابقة حول موضوع التسويق األخضر نادرة جدا، 

األخريين فنالحظ توجه عدد كبري من الباحثني لدراسة هذا املوضوع، حيث  كن الباحث من االطالع على عدد معترب من هذه 
الدولية الدراسات باللغات العربية واالجنليزية وحىت الفرنسية، والالفت للنظر أنه رغم تزايد أمهية هذا املوضوع على الساحة العربية و 

إال أن الدراسات احمللية تبقى قليلة، هلذا فسيتم فصيص هذا اجلزء بالكامل ملناقشة الدراسات احمللية اليت عنيت بدراسة موضوع 
 :التسويق األخضر يف اجلزائر، ومن أبرز هذه الدراسات

 (8112 ،قريشيدراسة ) :أوال
عة من احملددات على سلوك املستهلك األخضر اجلزائري واليت بشكل أساسي إىل دراسة وحتليل أثر جممو هدفت هذه الدراسة 

االهتمام البيئي، املعرفة، اجلماعات املرجعية، إدراك الذات، مصدر التحكم، القيم  :افرتضت الباحثة بأهنا سبعة حمددات هي
بتوزيعها على عينة منتظمة  الثقافية البيئية، واخلصائص الشخصية، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره صممت الباحثة استبانة قامت

اجلزائر العاصمة، عنابة،  :( مستهلكا جزائريا تابعني جملموعة من متاجر التجزئة موزعة بستة مدن جزائرية هي153مكونة من )
املعرفة،  :سكيكدة، األغواط، غرداية، ورقلة، وبعد عملية التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج وجود أثر معنوي للمحددات التالية

 :اجلماعات املرجعية، مصدر التحكم على سلوك املستهلك األخضر اجلزائري، يف حني مل يظهر أي أثر معنوي للمحددات التالية
االهتمام البيئي، إدراك الذات، القيم الثقافية البيئية على سلوك املستهلك األخضر اجلزائري، أما حمدد اخلصائص الشخصية فقد 

الوظيفة واملوقع اجلغرايف ومنط السكن وعدم التأثري فيما خيص اجلنس والسن واحلالة االجتماعية انقسم بني التأثري فيما خيص 
 واحلالة التعليمية والدخل الشهري.

 (8102قريشي، : دراسة )ثانيا
جتربة شركة سعت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح الدور الذي يلعبه التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية املستدامة عرب عرض 

سوناطراك اجلزائرية العاملة يف جمال البحث والتنقيب واالستغالل والنقل للمحروقات، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره اشتملت هذه 
الدراسة على إطار نظري مفصل عرضت من خالله الباحثة خمتلف أشكال اهتمام املؤسسات بالبيئة، مت تطرقت ملفهوم التسويق 

افه، أما ميدانيا فقد قامت الباحثة مبحاولة توضيح مدى تطبيق مؤسسة سوناطراك ملختلف مبادئ التسويق األخضر وأمهيته وأهد
األخضر عرب عرض وحتليل عناصر املزيج التسويقي األخضر املطبق يف هذه املؤسسة "املنتج، التسعري، التوزيع، والرتويج"، تلتها 

وثة يف سبيل حتقيق مبادئ التنمية املستدامة يف خمتلف القطاعات، وعرب حماور بعرض أبرز األنشطة احملققة من طرف الشركة املبح
دراستها  كنت الباحثة يف األخري من إثبات الدور الذي يلعبه التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية املستدامة األمر الذي 

 حمللية والعاملية وجعلها قريبة من زبائنها وفقا للباحثة.وضع مؤسسة سوناطراك على قمة اهلرم التنافسي ومنحها القيادة يف السوق ا
 (8102دراسة )مقري،  :ثالثا

هدفت هذه الدراسة عموما إىل توضيح عالقة سياسات املزيج التسويقي األخضر )املنتج، السعر، التوزيع، والرتويج( بتبين 
اسة تأسس هذا البحث على دراسة ميدانية أجرهتا الباحثة بشركة إسرتاتيجيات التسويق األخضر، ولتحقيق هدف هذه الدر 

اإلمسنت العاملة بوالية باتنة )شرق اجلزائر(، حيث صممت الباحثة أداة استبانة قامت فيما بعد بتوزيعها على عينة مكونة من 
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( استبانة صاحلة 25حني مت اسرتجاع ) ( فردا من املوظفني واإلطارات العاملني باملديرية العامة ومصنع الشركة املبحوثة، يف55)
ألغراض التحليل اإلحصائي، وقد توصلت هذه الدراسة يف األخري إىل عدة نتائج أبرزها وجود عالقة ارتباط بني خمتلف سياسات 

سة السعر املزيج التسويقي األخضر األربعة واسرتاتيجيات التسويق األخضر لكن بدرجات متفاوتة، أقصاها عالقة االرتباط مع سيا
 األخضر، تليها سياسة التوزيع، مث سياسة املنتج، وأخريا سياسة الرتويج.

 (8102دراسة )برني ومشري،  :رابعا
هدف هذا البحث إىل تقييم مدى الوعي البيئي لدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية واجلهات الوصية وكذلك دراسة وحتليل واقع 

 املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ولتحقيق اهلدف السابق ذكره جاءت هذه الدراسة ضمن ممارسات التسويق األخضر ومعيقاته يف
عالقة املؤسسة االقتصادية بالبيئة، واقع االهتمام بالبيئة يف  :قالب وصفي حتليلي تناول الباحثان من خالله عدة نقاط أبرزها

ية بالثقافة الصديقة للبيئة، متطلبات تبين ثقافة صديقة للبيئة يف اجلزائر، اإلطار الوظيفي الهتمام املؤسسات االقتصادية اجلزائر 
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ويف األخري فقد أشار الباحثان إىل أنه أصبح لزاما على املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية تبين الطرح 

 ف أساسية يف مزجيها.البيئي يف وظائفها بالتدرج، وخاصة وظيفة التسويق اليت جتمع بني عدة وظائ
 (8102دراسة )أعراب،  :خامسا

هدفت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح أثر التسويق البيئي أو األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية على تنافسية املؤسسة الصناعية، 
مبنطقة مفتاح والية ولتحقيق اهلدف السابق ذكره أجرى الباحث دراسة ميدانية على مستوى مؤسسة إمسنت متيجة الواقعة 

بومرداس )وسط اجلزائر(، واملتخصصة يف إنتاج وتسويق اإلمسنت، وعرب دراسته امليدانية قام الباحث بوصف موسع لعدة نقاط 
حتليل واقع صناعة اإلمسنت يف العامل ويف اجلزائر، خمتلف اجلوانب البيئية لنشاط املؤسسة املبحوثة، خمتلف نتائج االهتمام  :أبرزها

بعد البيئي يف التسويق على تنافسية املؤسسة املبحوثة، وبالتايل فقد  كن الباحث يف األخري من التوصل إىل عدة نتائج أبرزها بال
وجود اهتمام ضعيف من قبل املؤسسة املبحوثة باإلدارة البيئية التسويقية، إال أن هناك أثر اجيايب لالستثمار البيئي على أداء 

 املؤسسة.
 ريالجانب النظ

 مفهوم التسويق األخضر :أوال
 على أنه ترمجة ملتطلبات املسؤولية االجتماعية واألخالقية للتسويق،( Green marketing) ميكن النظر إيل التسويق األخضر

التسويقي متزامنا مع تزايد ويأيت هذا املنهج  والذي خرج إىل النور كاستجابة للتحديات البيئية املتزايدة يف السنوات األخرية.
هتدف إىل محاية حقوق الناس للعيش يف بيئة  ظهور حركات منظمة ذات توجه بيئيو ي حبماية حقوق املستهلك، املاالهتمام الع
وقد مهدت هذه احلركات الطريق لظهور مفهوم  ،واليت مرت بعدة مراحل منذ الستينيات من القرن املاضي وحىت اآلن نظيفة وآمنة،

وبدءا تنبغي اإلشارة إىل أن  (81، 8102)كافي،  .ويق األخضر يف النصف األخري من عقد الثمانينات من القرن املاضيالتس
( قد برز كمفهوم حديث يف التسويق يف بداية التسعينات من القرن املاضي Green marketingمصطلح التسويق األخضر )

(Ottman, 2004, 15)  كفرع من فروع التسويق إال أن البدايات احلقيقية له تعود إىل عام ، لكن رغم حداثة هذا املصطلح
( حيث استخدمت العديد من املصطلحات للتعبري عن العالقة بني النشاط التسويقي واالعتبارات البيئية، فمصطلح 3355)

 ,Henion and Kinner( و)Fisk, 1974( استخدمه )Ecological Marketingالتسويق اإلحيائي أو االيكولوجي )

(، ومصطلح التسويق Fuller, 1999استخدمه ) (Sustainable Marketing(، ومصطلح التسويق املستدام )1976
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(، ومصطلح التسويق األكثر خضرة Peattie, 1995( و)Ottman, 1992( استخدمه )Green Marketingاألخضر )
لكن يف  ،(22، 8101)طالب وآخرون، (.Charter and Polonsky, 1999استخدمه )

 Greenالفرتة األخرية أصبح هناك شبه اتفاق بني خمتلف الباحثني واملتخصصني على استخدام مصطلح التسويق األخضر )

Marketing.) 
ومبا أن مصطلح التسويق األخضر من املصطلحات احلديثة يف علم اإلدارة بشكل عام ويف جمال التسويق بشكل خاص، فلعل 

معضلة نوعا ما يف تقدمي تعريف شامل ومتفق عليه من قبل خمتلف الباحثني، حيث تعددت وتباينت هذه النقطة قد أبرزت 
  :( أبرز وأحدث التعريفات املقدمة83تعريفاهتم للتسويق األخضر، ونستعرض يف اجلدول )

 أحدث التعريفات المقدمة لمفهوم التسويق األخضر :(10الجدول )
 التعريف المقدم السنة، الصفحة()الباحث، 

(Dalrymple and 

Parson, 2000, 19) 

"مدخل إداري خالق يهدف إىل املوازنة بني حاجات الزبائن واملتطلبات البيئية وهدف الرحبية 
 للمؤسسة".

(Peattie, 2001, 29)  واجملتمع، والنامجة عن "جمموعة النشاطات التسويقية اهلادفة إىل خفض التأثريات السلبية على البيئة
 استخدام املنتج والعمليات اإلنتاجية عرب الرتويج للمنتجات واخلدمات األقل ضررا".

(Pride and Ferrell, 

2003, 90) 

 "تطوير وتسعري وترويج وتوزيع معني للمنتجات اليت ال تؤذي البيئة".

سعري والرتويج والتوزيع للمنتجات غري الضارة بيئيا واملنبثقة من "جمموعة األنشطة والفعاليات املتعلقة بالت (635، 6880)بدراوي، 
اإلسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسة وضمن ثقافتها التنظيمية، واملشبعة حلاجات ورغبات املستهلكني، 

 واملسامهة بتحقيق عائد مقبول، واملعززة للرفاه االجتماعي".

(Straughan and 

Roberts, 2009, 125) 

 لربط املكونات الكالسيكية للتسويق وإدارة القضايا البيئية"."حماولة 

"التزام املؤسسات بالسلع الصديقة للبيئة والقيام باألنشطة التسويقية يف إطار االلتزام القوي باملسؤولية  (2، 6883)الصمادي، 
 ا".البيئية وضمن ضوابط حمددة لضمان احملافظة على البيئة الطبيعية وعدم إحلاق الضرر هب

"مدخل إداري يهدف إىل حتقيق التكامل ما بني عناصر املزيج التسويقي من أجل حتقيق رغبات  (50، 6838)طالب وآخرون، 
 وحاجات الزبائن وكذلك أهداف املؤسسة واملتمثلة يف الرحبية بطريقة مستدمية مع عدم اإلضرار بالبيئة".

(Kotler and Keller, 

2012,82) 

 لتقدميها للزبائن دون ضرر بيئي"."تطوير املنتجات 

"أحد فروع علم االقتصاد األخضر، وهو العلم الذي يدرس مجيع أنشطة املؤسسة ذات البعد البيئي  (125، 6832)قريشي، 
أثناء فطيطها وتنفيذها وتوجيهها ورقابتها وتطويرها لعناصر املزيج التسويقي هبدف حتقيق أهدافها 
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 هلكني احلاليني واحملافظة على بيئة املستهلكني املرتقبني".وإشباع حاجات ورغبات املست

"ممارسة كافة األنشطة التسويقية اليت تعمل على فطيط وتنفيذ سياسات تسويقية هدفها تقدمي  (635، 6832)بلرباهيم، 
منتجات ذات مواصفات بيئية معينة تساهم يف إرضاء األشخاص بشأن اهتماماهتم البيئية ومنافعهم من 

 هة، وحتقيق أهداف املؤسسة من جهة أخرى".ج

 جهة، وحتقيق أهداف املؤسسة من جهة أخرى". 

 من إعداد الباحث باالعتماد على املراجع املذكورة يف اجلدول أعاله. :المصدر
األخضر ( أعاله استطاع الباحث أن يصوغ تعريفه اخلاص بالتسويق 83وتأسيسا على خمتلف التعريفات الواردة يف اجلدول )

"كافة األنشطة والفعاليات التسويقية اليت تقدمها املؤسسة يف إطار حتمل مسؤوليتها االجتماعية  :حيث يرى بأنه يشري إىل
 واألخالقية والقانونية والبيئية، إرضاء لزبائنها احلاليني واحملتملني وحتقيقا ألهدافها يف آن واحد".

 :أساسيةإن التعريف السابق الذكر ميس أربعة جوانب 
 ويتمثل يف هدف زيادة الرحبية وتعظيم العوائد يف ظل التعامل باملنتجات الصديقة للبيئة. :الجانب االقتصادي/ التجاري -0
الرامية ويتمثل يف ضرورة التزام املؤسسات بالقوانني والتشريعات واألنظمة اليت تسنها احلكومة خصوصا  :الجانب القانوني -8

 منها إىل محاية البيئة.
ويتمثل يف ضرورة التزام املؤسسات بأخالقيات التسويق وحتقيق رفاهية أفراد اجملتمع،  :الجانب األخالقي/ االجتماعي -3

 اجلودة، وعدم اإلضرار باملستهلك.
ة الطبيعية اليت تنشط فيها وعدم اإلضرار هبا واحلفاظ عليها ويتمثل يف ضرورة التزام املؤسسات حبماية البيئ :الجانب البيئي -2

 لألجيال القادمة.
 :ويف األخري تنبغي اإلشارة إىل أنه مهما اختلفت التعريفات املقدمة ملفهوم التسويق األخضر إال أهنا تشرتك يف النقاط التالية

 (22-28، 8108)البكري، 
 نظمي. اإلشارة إىل التسويق األخضر على أنه مدخل -
 التأثري يف تفضيالت الزبائن. -
 تقدمي املزيج التسويقي املالئم. -
 حتقيق املوازنة بني محاية البيئة واملستهلكني. -

 فوائد تبني فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات :ثانيا
ومزايا، فمن املمكن أن يضع املؤسسة يف قمة اهلرم من الواضح أن تبين مفهوم التسويق األخضر ىقق للمؤسسات عدة فوائد 

التنافسي، ولرمبا مينحها القيادة يف السوق، فتبين فلسفة التسويق األخضر جيعل املؤسسة قريبة من زبائنها وبالذات الذين لديهم 
 (22، 8102كافي، ).توجه بيئي فضال عن احملافظة على البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية

فيما  (Kotler, 2000, 147)اك جمموعة من املربرات اليت دفعت املؤسسات لتبين مفهوم التسويق األخضر اليت جيوزوهنا وهن
 :يلي
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 تناقص املواد األولية يف الطبيعة وخاصة الغري قابلة للتجديد. -
 مع احلاجة للبحث عن مصادر بديلة. االرتفاع املستمر يف كلف الطاقة، وقرب انتهاء العمر االفرتاضي ملصادر الطاقة احلالية -
 .تزايد معدالت التلوث البيئي، مما قد يشكل تدمريا للبيئة الطبيعية -
تغري دور احلكومات وزيادة وعيها البيئي، واملتمثل يف سن القوانني والتشريعات حلماية البيئة، وتزايد األصوات اليت تنادي  -

 لعيش لنا ولألجيال القادمة.منا لآباحملافظة على البيئة جلعلها مكانا 
وعموما هناك جمموعة من الفوائد األساسية اليت تعود على املؤسسات بالنفع إن هي تبنت فلسفة التسويق األخضر واليت نوجزها 

 (12، 8100)عقون،  :فيما يلي
وجيعلها يف موقع ميكنها  ملؤسسةفاقا جديدة أمام اآإن هذا املدخل من املمكن أن يفتح أسواقا و  :إرضاء حاجات المالكين -0

رائدة يف تقدمي منتجات صديقة للبيئة، مما قد يسهم يف  مؤسسةمن جتنب املنافسة التقليدية، وأن تدخل يف ميدان جديد ك
 مساعدهتا على حتقيق منو األرباح واكتساب مسعة ممتازة.

تقدمي منتجات غري ضارة باملستهلكني أو البيئة  إن الرتكيز علىتحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات:  -8
تركز أوال على رفع كفاءة عملياهتا اإلنتاجية، حبيث ففض من مستوى التلف والتلوث الناتج عن تلك العمليات،  ؤسسةجيعل امل

 ويف نفس الوقت جينبها هذا التوجه التعرض للمالحقات القانونية أو طلب التعويضات من قبل املتضررين.
اليت تنتهج هذا املنهج يف عملياهتا تكسب قبوال اجتماعيا كبريا من قبل أفراد  ؤسسةإن امل: مؤسسةالقبول االجتماعي لل -3

اجملتمع، مما يساهم يف توطيد عالقاهتا بزبائنها احلاليني وكسب تأييد بقية أعضاء اجملتمع الذين من املمكن أن يصبحوا زبائن 
 .ؤسسةمستقبليني لتلك امل

اخلضراء تتجنب العديد من املشاكل القانونية والبيئية اليت من املمكن أن يثريها التوجه  ؤسسةإن املديمومة األنشطة:  -2
واستمرار إدارة عملياهتا يف البيئة اليت  ؤسسةالتقليدي، لذلك فإن هذا املنحى من املمكن أن يساهم يف دعم دميومة أنشطة امل

 فيها. تعمل
 أبعاد فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات :ثالثا

 (7-6، 8112)الصمادي،  إىل أربعة أبعاد رئيسية، تشمل:يف املؤسسات التسويق األخضر  فلسفةيستند تطبيق 
 (Peattie, 1992, 105) (Pride and Ferrell, 2003, 91) 

لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسويق إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها:  -0
األخضر، حيث أصبح الرتكيز على إنتاج سلع بدون نفايات )أو باحلد األدىن( بدال من كيفية التخلص منها، وذلك من خالل 

 املهم هو ليس ما جيب أن نفعله بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدون نفايات.رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية، أي أن 
يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج ملفهوم االلتزام البيئي، حبيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبري مفهوم المنتج:  صميمإعادة ت -8

نعها بالنهاية حيث ميكن تفكيكها وإعادهتا إىل على مواد خام غري ضارة بالبيئة، واستهالك احلد األدىن منها، لتعود إىل مص
 الصناعة مرة أخرى )ضمن حلقة مغلقة(، أما التغليف فيعتمد على مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتدوير.

 مفهوم املنتج: صميمصيل عملية إعادة تاتفالواجلدول التايل يوضح بأكثر 
 لمؤسسة( منتجات اشكيل)ت صميم(:إعادة ت18الجدول )

 اعتبارات التصميم األخضر المرحلة 
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 تصميم الستخدام مواد أقل، طاقة أقل، مكونات طبيعية. التطوير 3

 الرتكيز على املواد األولية، املكونات، السيطرة على إهدار الطاقة واملوارد. التصنيع 6

 االحتياطية، الرزم، القدرة على إعادة الصنع بعد االستخدام.املواد التشغيلية، استخدام الطاقة، املواد  االستخدام 1

 اجلمع، إعادة استخدام األغطية، اإلهدار، إعادة املعاجلة. إعادة الصنع 2

 (Terpster and Foley, 2000, 720) :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
تكلفته احلقيقية أو أن يكون قريبا منها، وهذا يعين أن سعر  جيب أن يعكس سعر املنتجوضوح العالقة بين السعر والتكلفة:  -

السلعة )التكلفة احلقيقية على املستهلك( جيب أن يوازي القيمة اليت ىصل عليها من السلعة، مبا يف ذلك القيمة املضافة النامجة 
 .اعن كون املنتج أخضر 

مات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد  نح لقد أدركت العديد من املنظ جعل التوجه البيئي أمرا مربحا: -2
تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب السريع بغض النظر  ؤسساتميزة تنافسية لرمبا تكون مستدامة، يف الواقع إن معظم امل ؤسسةامل

اتيجيا، ميكن أن يأخذ سرت إعن اآلثار السلبية على البيئة، واملتمعن يف املنافسة يف السوق يدرك أن هذا يعترب منفذا تنافسيا 
 إىل نوع أخر من املنافسة، وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوهلم التدرجيي إىل مستهلكني خضر. ؤسسةامل

ومن مزايا هذا التوجه االسرتاتيجي هو أن اهليئات الرمسية وغري الرمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي ومستمر من خالل 
اليت تتبىن منهج  ؤسساتعالم املختلفة، ويف ذلك مساعدة ودعم جما ي من هذه اجلهات جلهود الرتويج اخلاصة باملأجهزة اإل

 التسويق األخضر وبالتايل سيكون هذا التوجه أمرا مرحبا وخاصة يف املدى الطويل.
 الطريقة واإلجراءات

 الدراسة مصادر: منهج و أوال
أهداف البحث اعتمد الباحث بشكل أساسي على املنهج الوصفي التحليلي لكونه أنسب منهج يف معاجلة مثل هكذا لتحقيق 

مواضيع وذلك عرب وصف وحتليل خمتلف أبعاد الظاهرة املدروسة واليت عنيت بفلسفة التسويق األخضر يف دراستنا هذه، أما فيما 
مت االعتماد على ما توفر من دراسات سابقة عربية وأجنبية حول التسويق  خيص مصادر احلصول على البيانات واملعلومات فقد

األخضر من كتب، مذكرات وأطروحات، جمالت، ملتقيات، ...، وغريها، يف اجلانب النظري، أما يف اجلانب العملي فقد مت 
أبعاد التسويق األخضر باملؤسسة  االعتماد بشكل أساسي على أداة طورها الباحث لقياس توجهات القيادات اإلدارية حنو خمتلف

املبحوثة، كما مت االعتماد أيضا على إجراء مقابلة مع مديرة اجلودة والبيئة مبؤسسة حجار السود، باإلضافة إىل بعض الوثائق 
 الداخلية اخلاصة باملؤسسة وكذلك استخراج بيانات أخرى من موقعها االلكرتو ي.

 : مجتمع الدراسةثانيا
من مجيع املدراء واإلطارات العليا واإلطارات املتوسطة وأعوان التحكم والتنفيذ العاملني باملديرية العامة  الدراسة يتكون جمتمع هذه

 :( أدناه81ومبصنع حجار السود إلنتاج اإلمسنت، والذين نوضح تعدادهم وطبيعة وظائفهم يف اجلدول )
 تعداد وطبيعة وظائف الموارد البشرية بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت :(13الجدول )
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 تعداد الموظفين طبيعة العمل

 85 املدراء

 50 اإلطارات العليا

 55 اإلطارات املتوسطة

 383 أعوان التحكم

 10 أعوان التنفيذ

 653 اجملموع

 (SCHS, 2016, P 01) :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
 :وفيما يلي نقدم نبذة موجزة عن املؤسسة املبحوثة

(، GICAاجلزائر ) مسنتهي شركة ذات أسهم تابعة للمجمع الصناعي إل( SCHSمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت )
كة مع اجملمع دخلت هذه املؤسسة الشرا  6880فيفري شباط/ 83من  وابتداءدج،  3558.888.888مال قدره  رأسذات 

 ( www.sch.dz.com).(%25)وجملمع اإلمسنت احلصة األكرب بنسبة  (%15)( بنسبة UNICEM-BOZZIااليطايل )
سكيكدة وعنابة، ويتبع  يتالرابط بني والي (22)تقع مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت يف نقطة منتصف الطريق الوطين رقم 

هكتارا  (63)داريا لبلدية بكوش خلضر دائرة بن عزوز والية سكيكدة، ويرتبع املصنع على مساحة تفوق إمصنع حجار السود 
 على طول خط السكة احلديدية الذي مير جزء منه داخل املصنع.
علريريريريريريريى مراعريريريريريريرياة  (3351)والتسريريريريريريريويقي سريريريريريريرينة  اإلنتريريريريريريرياجيشريريريريريريرياطها وتعمريريريريريريريل شريريريريريريريركة حجريريريريريريريار السريريريريريريريود إلنتريريريريريريرياج اإلمسنريريريريريريريت منريريريريريريريذ بدايريريريريريريرية ن

املريريريريادة األوليريريريرية، النقريريريريريل،  إنتريريريرياجبريريريريدءا مريريريريرين موقريريريريع  اإلنتريريريرياجاإلمسنريريريريريت يف مجيريريريريع مراحريريريريل  إنتريريريرياجواملقريريريرياييس املعمريريريريول هبريريريريا يف  اإلجريريريريراءات
، كريريريريل ذلريريريريك ينريريريريتج عنريريريريه املنريريريريتج األساسريريريريي للمؤسسريريريرية وهريريريريو ، التخريريريريزين، والتسريريريريويق"إمسنريريريريت نصريريريريف مصريريريرينع"(klinker)  إنتريريريرياج

( وإلنتريريريريريريريرياج هريريريريريريريريذا املنريريريريريريريريتج تسريريريريريريريريتعمل املؤسسريريريريريريريرية حمجريريريريريريريريرتني، حمجريريريريريريريريرة الكلريريريريريريريريس الواقعريريريريريريريرية يف جبريريريريريريريريل CPJ-CEM2/A42.5إمسنريريريريريريريريت )
الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريفية، وحمجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرة الطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريني الواقعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية يف الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريواد الكبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري حيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريث تعتريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرب 

نت تبسة هاتان املادتان األساسيتان يف إنتاج اإلمسنت، باإلضافة إىل الرمل الذي ميون من شركة اإلمس
(SCT( واحلديد اخلام الذي ميون من طرف شركة ،)Ferplios( مبنجم الونزة، واجلبس ومادة الفيلست )TUF اللذان ميونان )

( حمجرة عني مليلة، وبقايا احلديد اليت  ون من مصنع احلديد والصلب احلجار عنابة CRANV-ESFمن طرف شركة )
(AM.) 

(، يف حني بلغ 6836( ملياد دج سنة )5260جار السود إلنتاج اإلمسنت قد قدر بري )جدير بالذكر أن رقم أعمال مؤسسة ح
 ( www.sch.dz.com)( طن يف نفس السنة. 3368832اإلنتاج )

 

http://www.sch.dz.com/
http://www.sch.dz.com/
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 ثالثا: عينة الدراسة
احلصر الشامل، حيث قام الباحث بتوزيع االستبانة على مجيع املدراء فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد مت اختيارها بأسلوب 

( مبحوثا باملديرية العامة، وقد مت اختيار هذه الفئة بالذات 21واإلطارات العليا العاملني مبؤسسة حجار السود البالغ عددهم )
( استبانة،  كن الباحث من اسرتداد 21توزيع ) ألهنا من املفرتض أن تكون األكثر فهما ملوضوع دراستنا احلديث، وبالتايل فقد مت

( أدناه:82( استبانة، كما اتضح وجود استبانات غري صاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي وذلك وفقا ملا يوضحه اجلدول )58)
 (: وضعية استبانات الدراسة الميدانية12الجدول )

 االستبانات العدد

 االستبانات املوزعة 21

 املسرتجعةاالستبانات  58

 االستبانات غري الصاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي 80

 االستبانات املعتمدة يف الدراسة 26

من إعداد الباحث المصدر:
 رابعا: وصف أداة الدراسة

الوصفي عموما، ويف تعد االستبانة من أبرز أدوات البحث العلمي يشيع استخدامها يف الدراسات االجتماعية ذات الطابع 
الدراسات اإلدارية واالقتصادية على وجه اخلصوص، حيث أن االستبانة هي عبارة عن استمارة هبا جمموعة من األسئلة املفتوحة أو 

 املغلقة تسلم للمبحوث لإلجابة عنها وفقا ملا يراه أو يعمل به يف مؤسسته.
 :نين أساسييوقد روعي يف تصميم استبانة هذه الدراسة أمر 

فقرات سهلة، بسيطة، غري مركبة، مع اعتماد أسلوب األسئلة املغلقة لتسهيل مهمة  صياغةالبساطة والسهولة، وذلك عرب  -3
 املبحوثني قدر اإلمكان.

 قدرة االستبانة على قياس خمتلف مضامني أبعاد فلسفة التسويق األخضر. -6
 مخسة حماور وذلك كما يلي:( فقرة موزعة على 62وقد مشلت استبانة هذه الدراسة على )

 ،مشل جمموعة البيانات الدميغرافية والشخصية اخلاصة باألفراد املبحوثني واملتعلقة بري )اجلنس، السن، املؤهل العلمي المحور األول:
 اخلربة(. ،املركز الوظيفي

 ( فقرات.2املقدرة بري )مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها و  المحور الثاني:
 ( فقرات.5مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد إعادة تصميم مفهوم املنتج واملقدرة بري ) المحور الثالث:
 ( فقرات.5مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة واملقدرة بري ) المحور الرابع:

 ( فقرات.5مشل خمتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا واملقدرة بري ) الخامس:المحور 
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 خامسا: صدق أداة الدراسة
يقصد بصدق أداة الدراسة التأكد من أن االستبانة اليت أعدها الباحث ميكنها أن تقيس فعال خمتلف متغريات الدراسة، وقد مت 

 التحقق من ذلك بطريقتني:
بعد انتهاء الباحث من تصميم االستبانة قام بعرضها على أربعة حمكمني من كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري التحكيم:  -0

 على االستبانة وفقا ملقرتحاهتم. الالزمةالتصويبات و اجلزائر، وقد مت إجراء التعديالت  –جبامعة عنابة 
( أفراد من 38طبقت أداة الدراسة يف البداية على عينة استطالعية )جتريبية( من جمتمع الدراسة بلغت )عية: العينة االستطال -8

 ستبانة.إلاإلدارة العليا مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت، حيث أخذت بعض مالحظاهتم يف الصياغة النهائية ل
 األساليب اإلحصائية المستخدمة :سادسا

 فقد مت االعتماد على املؤشرات اإلحصائية التالية: انةاإلحصائية املستخدمة يف حتليل نتائج االستبفيما خيص األساليب 
 .ةن املئوياوز األ، املتوسطات احلسابية، النسب املئوية ،التكرارات

املقياس األكثر  ، إذ يعترب هذاانة( الثالثي لقياس استجابة املبحوثني لفقرات االستبLikertولقد مت استخدام مقياس ليكارت )
شيوعا يف الدراسات اإلدارية و اإلجتماعية، حيث يطلب من املبحوث أن ىدد درجة موافقته أو عدم موافقته على خيارات 

( 85حمددة، وهذا املقياس مكون من ثالثة خيارات متدرجة، حيث خيتار املبحوث واحدا منها على النحو املوضح يف اجلدول )
 أدناه:

 (:درجات مقياس ليكارت الثالثي12الجدول )
 االستجابة ال أتفق محايد أتفق

 الدرجة 3 6 1

 من إعداد الباحث.المصدر: 
إليه من (، الذي مت التوصل 6(، وبذلك يكون الوسط احلسايب الفرضي يف هذه الدراسة هو )1( إىل )3أي مبدى استجابة من )

   .6=1/1+6+3=  جمموع األوزان /عددها خالل املعادلة التالية:    الوسط احلسايب الفرضي=
 مستويات أساسية وذلك باالعتماد على املعادلة التالية:ثالث ولقد حدد الباحث مدى تبين أبعاد متغريات الدراسة بتخصيص 

 وعليه تكون الدرجات كما يلي:8.25=  1(3-1ات ،أي: )القيمة الدنيا(/عدد املستوي -)القيمة العليا طول الفئة=
 (.3.25- 3الدرجة الضعيفة ) -
 ( .6.12-3.25الدرجة املتوسطة ) -
 (. 1-6.12الدرجة القوية ) -

 حداوسط احلسايب والوزن املئوي ودرجة املوافقة لكل فرضية على تأما خبصوص اختبار الفرضيات فقد قام الباحث باحتساب امل
( ، وتكون النتيجة قبول الفرضية إذا كان الوسط احلسايب املرجح أعلى من الوسط 6بالوسط احلسايب الفرضي البالغ ) ومقارنته

 احلسايب الفرضي، وإذا كانت النتيجة العكس فيتم رفض الفرضية.
 سابعا: حدود الدراسة

 فيما خيص حدود الدراسة فقد  ثلت يف:
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 أكتوبر/تشرين األول 81إىل غاية   6832أوت/آب  31: مت إجراء هذا البحث خالل الفرتة املمتدة من الحدود الزمنية -0
6832.

  .اجلزائر -مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والية سكيكدة  الحدود المكانية:  -8
 من القيادات اإلدارية العاملة مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت. (26عينة قصدية مكونة من ) الحدود البشرية: -3

 جانب العمليال
 مالمح التوجه نحو التسويق األخضر بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت: أوال
 إدارةخصوصا، فقد سطرت  األخضرالتوجه البيئي عموما و التسويق  بأمهيةاإلمسنت  إلنتاجمن مؤسسة حجار السود  إميانا

املؤسسة جمموعة هامة من املشاريع و اخلطوات اهلادفة للحفاظ على البيئة، ومحاية املستهلك، وحتسني صورهتا االجتماعية، وميكن 
أوت/آب  88)مقابلة مع مديرة قسم الجودة والبيئة بمؤسسة حجار السود، بتاريخ يلي:  االستدالل على ذلك كما

 على الساعة العاشرة صباحا( 8106
 8112سنة  -0
 مليار سنتيم . (388)بتكلفة  (6)والفرن  (3)بكل من الفرن  أكمامتركيب مصفاتني ذات  -
 مليار سنتيم. (3)املواد املتسربة بتكلفة  إزالة -
 8101سنة  -8
 يورو.  (365888)بتكلفة  (3)بورشة اإلمسنت  ضجيجفض للتثبيت خم -
  8100سنة  -3
  .مليار سنتيم (1.55)ي ما يعادل أيورو سنويا  (615888)بدون كروم بتكلفة  اآلجراستعمال  -
 مليار سنتيم سنويا. (8.35)حتاليل املطابقة بتكلفة  -
  8103سنة  -2
 (8.0)للسرطان بأنابيب بالستيكية صحية بتكلفة  ميونت املسببتغيري القنوات املمونة للمياه الشروب واحملتواة على مادة األ -

 مليار سنتيم.
 مليار سنتيم . (25)بتكلفة ( Klinker)تركيب مصفاتني ثانيتني على مستوى تربيد الكلنكر  -
 مليار سنتيم . (8.2)يف الورشات بتكلفة ظتن -
 مليار سنتيم. (8.2)التسربات بتكلفة  إلزالةو احملجرة  صنعتغيري حمطات البنزين بامل -
 مليار سنتيم. (8.1)طن من زيوت االسكارال اخلطرية ملعاجلتها تقنيا بتكلفة  (368)تصدير حنو بلجيكا  -
 مليار سنتيم. (8.5)املركز النووي باجلزائر لتخزينها بتكلفة  إىلرساهلا إمنبع مشع مبختلف املخازن و  (28)تفكيك  -
  8102سنة  -2
 .مليار سنتيم  (1.5)مصايف للغبار مبحجرة الكلس بتكلفة  (83)تركيب  -
  8106سنة  -6
 يبها.للنفايات مع توض حظرية إنشاءمشروع  -

 دراسة الخصائص الديمغرافية والشخصية لعينة الدراسة: ثانيا
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الدراسريريريريريريريرية والريريريريريريريرييت نوضريريريريريريريريحها بالتفصريريريريريريريرييل يف  تضريريريريريريريمنت االسريريريريريريريريتبانة مخسريريريريريريريرية أسريريريريريريريريئلة حريريريريريريريريول البيانريريريريريريريريات الشخصريريريريريريريية والدميغرافيريريريريريريريرية لعينريريريريريريريرية
:( التاليريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية82(، )85(، )82(، )81(، )86األشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريكال )

 

 
 (.Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

يف  (،%22.60)نسريريريريريبة ب نيفريريريريريردا ممثلريريريريري (65)بلريريريريريغ عريريريريريددهم إذ هريريريريريم ذكريريريريريور  ينريريريريريةالع غلريريريريريب أفريريريريريرادأأعريريريريرياله نالحريريريريريظ أن  مريريريريرين الشريريريريريكل
(، وميكريريريريريريرين تفسريريريريريريريري ذلريريريريريريريك علريريريريريريريى أن العمريريريريريريريل يف قطريريريريريريرياع اإلمسنريريريريريريريت يف %15.53) نسريريريريريريريبةبفريريريريريريريردا ( 35اإلنريريريريريريرياث )حريريريريريريريني بلريريريريريريريغ عريريريريريريريدد 

اجلزائريريريريريريريريريريريريرير يسريريريريريريريريريريريريريتقطب بصريريريريريريريريريريريريريريفة أكريريريريريريريريريريريريريرب جريريريريريريريريريريريريرينس الريريريريريريريريريريريريريريذكور حريريريريريريريريريريريريريىت ولريريريريريريريريريريريريريريو كريريريريريريريريريريريريريان ضريريريريريريريريريريريريريمن جمريريريريريريريريريريريريريريال اإلدارة بشريريريريريريريريريريريريريركات اإلمسنريريريريريريريريريريريريريريت

 
 (.Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

( فردا 32( سنة حيث بلغ عددهم )53-23نالحظ أن أعلى نسبة من أفراد العينة هي من الفئة العمرية )( 81من الشكل )
(، مث حلت الفئة %18.35( فردا بنسبة )31)سنة والبالغ عددهم  (28-13)(، مث تليها الفئة العمرية من %11.11بنسبة )

( سنة والبالغ 58(، وأخريا تأيت الفئة العمرية األكثر من )%63.21( أفراد وبنسبة )3( سنة بتعداد )18-30العمرية الشابة )
 (، ويعود تفوق الفئة األوىل لكوهنا تعد األكثر اندماجا يف عامل الشغل.%32.60( أفراد وذلك بنسبة )2عددهم )

 

 خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس( 02)الشكل 

 ذكر

 أنثى

 خصائص عينة الدراسة من حيث السن( 03)الشكل 

 سنة 18-30

 سنة 31-40

 سنة 41-50

 سنة 50أكثر من 
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 (.Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

( فردا وبنسبة 65نالحظ من خالل الشكل أعاله أن أكرب نسبة من أفراد العينة ذات املستوى التعليمي اجلامعي إذ بلغ عددهم )
( فردا وذلك 35ستوى التعليمي الثانوي + الدبلوم حيث بلغ عددهم )(، مث يليها بعد ذلك األفراد ذوي امل%53.56مقدرة بري )
(، وهذا ما يدل %2.52(، وأخريا بلغ عدد األفراد املتحصلني على شهادات الدراسات العليا فردين وبنسبة )%15.53بنسبة )

 على حرص املؤسسة املبحوثة على توظيف الكفاءات اجلامعية.

 
 (.Excelبرنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر: 

( فردا بنسبة 13من الشكل أعاله يتضح أن أغلب املبحوثني هم من فئة اإلطارات العليا أو السامية إذ بلغ تعدادهم )
(، وكل ذلك يعود للتنظيم الداخلي ملؤسسة 5)( مدراء من أصل 1( بتعداد )5.32(، يف حني بلغت نسبة املدراء )36.02%)

 حجار السود.

 

 خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي( 04)الشكل 

 دبلوم+ ثانوي 

 جامعي

 دراسات عليا

 خصائص عينة الدراسة من حيث المركز الوظيفي( 05)الشكل 

 مدير

 إطار عالي

 خصائص عينة الدراسة من حيث الخبرة( 06)الشكل 

 سنوات 5-1من 

 سنوات 10-6من 

 سنة 15 -11من 

 سنة 15أكثر من 
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 (.Excelعلى برنامج )اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد  المصدر: 
بنسبة سنة(  35-33أعاله نالحظ أن عددا معتربا من القيادات اإلدارية املبحوثة من ذوي اخلربة العالية بني )( 82من الشكل )

( فردا بنسبة 33سنة( حيث بلغ عددهم ) 35( فردا، تليها فئة اخلربة العالية جدا )فوق 32( وبلغ عددهم )%10.83قدرها )
( %33.85سنوات( بنسبة ) 38 – 2(، وتأيت يف املرتبة املوالية نسبة القيادات اإلدارية الذين ترتاوح خربهتم بني )62.33%)

( %32.25سنوات( بنسبة ) 5-3رتبة األخرية القيادات اإلدارية ذوي اخلربة املنخفضة بني )( أفراد، ويف امل0وبلغ عددهم )
 ( موظفني.5بتعداد )

 النتائج واختبار فرضيات الدراسة: تحليل ثالثا
 تحليل نتائج بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها واختبار الفرضية األولى -0

الدراسة من املدراء واإلطارات يف إجابات عينة  درجة املوافقةاحلسابية واألوزان املئوية و  ( أدناه خمتلف األوساط82يبني اجلدول )
 :العليا العاملني مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها

 واختبار الفرضية األولىبعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها وصف  :(16الجدول )
رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

حترص املؤسسة على تقدمي منتجات سليمة ال تؤدي إىل  2
 أضرار بالبيئة واملستهلك.

 1 قوية 36.22 6.50 6 5 15

تتبع املؤسسة أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بشكل  5
 يقلل من خملفاهتا وأضرارها.

 6 قوية 35 6.05 3 2 15

تلتزم املؤسسة مبعاجلة نفاياهتا وخملفاهتا بطريقة صحية  0
 وآمنة يف إطار حتمل مسؤوليتها االجتماعية.

 2 قوية 00 6.22 1 3 18

يعد إلغاء النفايات أو التقليل منها من األهداف  3
 اإلسرتاتيجية للمؤسسة.

 2 قوية 08.22 6.26 5 38 65

تتقيد املؤسسة حرفيا بالقوانني واألنظمة احملافظة على  38
 البيئة.

 5 قوية 02.11 6.53 1 33 60

تستخدم املؤسسة الطاقات النظيفة واملتجددة من أجل  33
 احلفاظ على البيئة وتقليل النفايات.

 3 قوية 30.11 6.35 3 8 23

 األول قوية 38 6.58 35 13 332 المجموع

 6 الوسط الحسابي الفرضي
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 القبول نتيجة الفرضية األوىل

 .واآللة احلاسبة من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
ضمن فلسفة التسويق لنا أن مجيع الفقرات املكونة لبعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها وبناءا على نتائج اجلدول السابق يتبني 

( املتعلقة باستخدام 33األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
املؤسسة الطاقات النظيفة واملتجددة من أجل احلفاظ على البيئة وتقليل النفايات يف املركز األول من حيث ترتيب األمهية وذلك 

( وبدرجة قبول قوية، يف حني حلت %30.11( وبنسبة اتفاق عالية قدرت بري )6.35متوسط حسايب بلغ ) حبصوهلا على أعلى
( املتعلقة باعتبار إلغاء النفايات أو التقليل منها من األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف املرتبة األخرية من حيث األمهية 3الفقرة )

 . ( وبدرجة قبول قوية08.22( بنسبة اتفاق بلغت )6.26البعد بلغ )وذلك حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا 
(، بنسبة اتفاق 6( وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ )6.58وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد )

وهذا ما يدل على وجود ( وبدرجة قبول قوية حيث احتل هذا البعد الرتتيب األول من حيث االتفاق، %38عالية بلغت )
اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها، 

 وبالتايل قبول الفرضية األوىل.
 تحليل نتائج بعد إعادة تصميم مفهوم المنتج واختبار الفرضية الثانية -8

الدراسة من املدراء واإلطارات يف إجابات عينة  درجة املوافقةأدناه خمتلف األوساط احلسابية واألوزان املئوية و ( 85يبني اجلدول )
 :العليا العاملني مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول بعد إعادة تصميم مفهوم املنتج

 واختبار الفرضية الثانيةبعد إعادة تصميم المنتج وصف  :(07الجدول )
رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

تلتزم املؤسسة باستخدام مواد أولية صديقة للبيئة يف  36
 عملياهتا اإلنتاجية.

 1 قوية 35.11 6.02 1 8 13

 تلتزم املؤسسة بعدم هدر املواد األولية املستخدمة يف 31
 العمليات اإلنتاجية.

 3 قوية 388 1 8 8 26

يوجه نشاط البحث والتطوير يف املؤسسة حنو جعل  32
 منتجات املؤسسة صديقة للبيئة.

 2 قوية 38.11 6.53 2 2 12

يتم تغليف منتجات املؤسسة مبواد صديقة للبيئة وقابلة  35
 للتدوير.

 6 قوية 32.22 6.38 8 3 28

منتجات املؤسسة بعد انتهاء يتم تدوير خملفات  32
 املستهلك من استخدامها.

 5 ضعيفة 56.11 3.55 65 38 5
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 الرابع قوية 02.22 6.28 16 35 326 اجملموع

 6 الوسط احلسايب الفرضي

 القبول نتيجة الفرضية الثانية

 .واآللة احلاسبة من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
لنا أنه تقريبا مجيع الفقرات املكونة لبعد إعادة تصميم مفهوم املنتج ضمن فلسفة التسويق على نتائج اجلدول السابق يتبني  بناء  

( املتعلقة بالتزام 31األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
دم هدر املواد األولية املستخدمة يف العمليات اإلنتاجية يف املركز األول من حيث ترتيب األمهية وذلك حبصوهلا على املؤسسة بع

( وبدرجة قبول قوية جدا، يف حني حلت الفقرة %388( وبنسبة اتفاق عالية جدا قدرت بري )1أعلى متوسط حسايب بلغ )
د انتهاء املستهلك من استخدامها يف املرتبة األخرية من حيث األمهية وذلك ( املتعلقة بتدوير خملفات منتجات املؤسسة بع32)

( وبدرجة قبول 56.11( بنسبة اتفاق متوسطة بلغت )3.55حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا البعد بلغ )
 ضعيفة، وتعد هذه الفقرة الوحيدة اليت مل تتحصل على متوسط حسايب أعلى من املتوسط الفرضي.

(، بنسبة اتفاق 6( وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ )6.28بلغ املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد ) وقد
( وبدرجة قبول قوية وقد احتل هذا البعد الرتتيب الرابع من حيث االتفاق، وهذا ما يدل على وجود %02.22عالية بلغت )

رية مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد إعادة تصميم مفهوم املنتج، وبالتايل اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدا
 قبول الفرضية الثانية.

 تحليل نتائج بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثة -3
الدراسرية مرين املريدراء واإلطريارات يف إجابريات عينرية  درجة املوافقةئوية و ( أدناه خمتلف األوساط احلسابية واألوزان امل80يبني اجلدول )

:العليريريريريريريريريريريريا العريريريريريريريريريريرياملني مبؤسسريريريريريريريريريريرية حجريريريريريريريريريريريار السريريريريريريريريريريريود إلنتريريريريريريريريريريرياج اإلمسنريريريريريريريريريريريت حريريريريريريريريريريريول بعريريريريريريريريريريريد وضريريريريريريريريريريريوح العالقريريريريريريريريريريرية بريريريريريريريريريريريني السريريريريريريريريريريريعر والتكلفريريريريريريريريريريرية
 بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثةوصف  :(12الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

من الطبيعي أن تكون أسعار املنتجات اخلضراء مرتفعة  35
 نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة باملنتجات غري اخلضراء.

 3 قوية 32 6.00 8 6 13

عادة ما تكون تكاليف املنتجات اخلضراء مرتفعة نتيجة  30
والتطوير واستخدام تقنيات حديثة لنفقات البحث 

 مكلفة.

 1 قوية 02.11 6.52 0 1 13

 5 قوية 53.11 6.10 1 68 33تلجأ املؤسسة يف تسعري منتجاهتا اخلضراء إىل القيمة  33
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 اإلضافية اليت حتققها السلعة للمستهلك.

ينبغي أن تراعي املؤسسة دخل املستهلك يف حتديدها  68
 ألسعار املنتجات اخلضراء.

 2 قوية 01.11 6.58 6 35 61

على املؤسسة استخدام مواد أولية صديقة للبيئة ولو   63
 كانت أسعارها مرتفعة.

 6 قوية 36.22 6.50 3 5 12

 الثالث قوية 05 6.23 32 23 322 اجملموع

 6 الوسط احلسايب الفرضي

 القبول نتيجة الفرضية الثالثة

 .واآللة احلاسبة نتائج الدراسة اإلحصائية من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
لنا أن مجيع الفقرات املكونة لبعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة ضمن فلسفة التسويق على نتائج اجلدول السابق يتبني  بناء  

بأنه من ( املتعلقة 35األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
الطبيعي أن تكون أسعار املنتجات اخلضراء مرتفعة نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة باملنتجات غري اخلضراء يف املركز األول من 

( وبدرجة قبول %32( وبنسبة اتفاق عالية قدرت بري )6.00حيث ترتيب األمهية وذلك حبصوهلا على أعلى متوسط حسايب بلغ )
( املتعلقة  بلجوء املؤسسة يف تسعري منتجاهتا اخلضراء إىل القيمة اإلضافية اليت حتققها السلعة 33) قوية، يف حني حلت الفقرة

( بنسبة 6.10للمستهلك يف املرتبة األخرية من حيث األمهية وذلك حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا البعد بلغ )
 . ( وبدرجة قبول قوية%53.11اتفاق بلغت )

(، بنسبة اتفاق 6( وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ )6.23املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد )وقد بلغ 
( وبدرجة قبول قوية وقد احتل هذا البعد الرتتيب الثالث من حيث االتفاق، وهذا ما يدل على وجود %05عالية بلغت )

سة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبؤس
 وبالتايل قبول الفرضية الثالثة.

 تحليل نتائج بعد جعل التوجه البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعة -2
الدراسة من املدراء واإلطارات ابات عينة يف إج درجة املوافقة( أدناه خمتلف األوساط احلسابية واألوزان املئوية و 83يبني اجلدول )

 :العليا العاملني مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا
 بعد جعل التوجه البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعةوصف  :(12الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األهمية

 5 متوسطة 51.22 6.63 38 31 33ميكن املؤسسة من  ايعد التسويق األخضر بديال جيد 66
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 حتسني أرباحها.

يعمل التسويق األخضر بشكل واضح على حتسني  61
 مكانة وصورة املؤسسة يف أذهان العمالء.

 1 قوية 35.11 6.02 3 2 15

تبين فلسفة التسويق األخضر دليال واضحا على  يعد 62
 حتمل املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية واألخالقية.

 3 قوية 35.11 6.36 1 1 10

إن تبين املؤسسة لفلسفة التسويق األخضر يساهم يف  65
 زيادة رضا ووالء الزبائن هلا.

 6 قوية 32 6.00 6 3 13

عرب تبنيها لفلسفة حتقق املؤسسة ميزة تنافسية مستدامة  62
 التسويق األخضر.

 2 قوية 00 6.25 2 5 13

 الثا ي قوية 38.11 6.53 68 60 322 اجملموع

 6 الوسط احلسايب الفرضي

 القبول نتيجة الفرضية الرابعة

 .واآللة احلاسبة من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
لنا أن مجيع الفقرات املكونة لبعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا ضمن فلسفة التسويق على نتائج اجلدول السابق يتبني  بناء  

( املتعلقة باعتبار تبين 62األخضر قد حتصلت على متوسطات حسابية أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
حتمل املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية واألخالقية يف املركز األول من حيث ترتيب  فلسفة التسويق األخضر دليال واضحا على

( وبدرجة قبول قوية، %35.11( وبنسبة اتفاق عالية قدرت بري )6.36األمهية وذلك حبصوهلا على أعلى متوسط حسايب بلغ )
ؤسسة من حتسني أرباحها يف املرتبة األخرية من ( املتعلقة باعتبار التسويق األخضر بديال جيدا ميكن امل66يف حني حلت الفقرة )

( وبدرجة 51.22( بنسبة اتفاق بلغت )6.63حيث األمهية وذلك حبصوهلا على أضعف متوسط حسايب ضمن هذا البعد بلغ )
 . قبول متوسطة

(، بنسبة اتفاق 6) ( وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي البالغ6.53وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لكامل هذا البعد )
( وبدرجة قبول قوية وقد احتل هذا البعد الرتتيب الثا ي من حيث االتفاق، وهذا ما يدل على وجود %38.11عالية بلغت )

اجتاهات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا، وبالتايل 
 فرضية الرابعة.قبول ال

 النتائج والتوصيات
 أوال: نتائج الدراسة

 :بناءا على ما مت تناوله يف اجلانب النظري من هذه الدراسة فقد مت التوصل إىل النتائج التالية :نتائج الدراسة النظرية -0
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التسويق عموما والتسويق األخضر خصوصا يف  وجود اختالف وتعارض واضحني بني خمتلف الباحثني واملتخصصني يف ميدان -
( بل حىت يف استخدام هذا املصطلح ومصطلحات أخرى Green Marketingحتديد مفهوم مصطلح التسويق األخضر )

(، التسويق Environemental Marketing(، التسويق البيئي )Sustainable Marketingمشاهبة كالتسويق املستدام )
 .(، ....، وغريهاEcological Marketingاإليكولوجي )اإلحيائي أو 

رغم التعارض الكبري بني خمتلف األفكار والرؤى حول مفهوم التسويق األخضر إال أن أغلب الباحثني يتفقون على أن التسويق  -
 .عية والبيئيةاألخضر يشري ضمنيا إىل مزاولة املؤسسة ملختلف أنشطتها التسويقية يف ظل احرتام مسؤولياهتا االجتما

بين فلسفة التسويق األخضر يف املؤسسات يساهم يف حتقيقها لعدة مزايا وفوائد  كنها من تعزيز مزاياها التنافسية عرب أربعة تإن  -
إرضاء حاجات املالكني، حتقيق األمان يف تقدمي املنتجات وإدارة العمليات، القبول االجتماعي للمؤسسة،  :حماور أساسية هي
 ودميومة األنشطة.

إلغاء مفهوم  :إن التبين السليم لفلسفة التسويق األخضر يف املؤسسات يتطلب منها العمل وفق أربعة أبعاد أساسية هي -
 مفهوم املنتج، وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا.النفايات أو تقليلها، إعادة تصميم 

 :بناء  على ما مت تناوله يف اجلانب العملي من هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية :نتائج الدراسة العملية -8
إلنتاج اإلمسنت حنو بعد إلغاء مفهوم النفايات أو  وجود اجتاهات إجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبؤسسة حجار السود -

تقليلها، وهذا ما يدل على وجود تصور واضح لدى مدراء وموظفي اإلدارة العليا املبحوثني عن أمهية هذا البعد كمطلب أساسي 
 لتطبيق فلسفة التسويق األخضر.

افية من الدراية بأمهية تطبيق بعد إعادة تصميم مفهوم أن القيادات اإلدارية مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت على درجة ك -
 املنتج كضامن لنجاح تطبيق فلسفة التسويق األخضر.

وجود اجتاهات إجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حنو بعد وضوح العالقة بني السعر  -
املدراء وموظفي اإلدارة العليا املبحوثني عن أمهية هذا البعد كمطلب  والتكلفة، وهذا ما يدل على وجود تصور واضح لدى

 أساسي لتطبيق فلسفة التسويق األخضر.
وجود اتفاق لدى مدراء وموظفي اإلدارة العليا مبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حول أمهية بعد جعل التوجه البيئي أمرا  -

ع عن وجود تصور واضح لديهم عن أمهية هذا البعد كمطلب أساسي لتطبيق مرحبا ضمن فلسفة التسويق األخضر، وهذا ناب
 فلسفة التسويق األخضر.

لكن بالرغم من الوعي واإلدراك التامني لدى إدارة مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بأمهية تطبيق فلسفة التسويق األخضر 
دانية واملصاريف املرصودة لتجسيد هذا اهلدف من جهة أخرى، واحلفاظ على البيئة الطبيعية من جهة، وخمتلف اإلجراءات املي

تبقى طبيعة املنتج وتصميم العملية اإلنتاجية باملؤسسة املبحوثة تشكل أضرارا على صحة العمال يف املصنع والسكان القاطنني 
ئة وضرورة تسريع وترية تبين بضواحي املصنع، وهذا ما يفرض على املؤسسة املبحوثة تعهدات أكرب يف جمال احملافظة على البي

 فلسفة التسويق األخضر هبا.
 توصيات الدراسة :ثانيا

تأسيسا على خمتلف النتائج املتوصل إليها فإنه ال يسعنا يف األخري سوى تقدمي جمموعة من املقرتحات اليت من شأهنا تعزيز 
 :الصناعية اجلزائرية لعل من أبرزهاممارسات التسويق األخضر باملؤسسة املبحوثة وبغريها من املؤسسات 
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يتوجب على املؤسسات الصناعية اجلزائرية تبين خمتلف أبعاد التسويق األخضر ضمن خمتلف أنشطتها واسرتاتيجياهتا حتمال  -
 ملسؤوليتها االجتماعية واألخالقية يف احلفاظ على البيئة وإرضاء الزبون وحتقيق األرباح.

جب على خمتلف املؤسسات الصناعية اجلزائرية أن تقوم بتصميم منتجاهتا بطريقة تسمح بإعادة تدويرها مبا يتالئم مع يتو  -
املتطلبات البيئية وعدم اإلضرار هبا، مع ضرورة استخدام األساليب العلمية احلديثة يف التخلص من النفايات الغري قابلة للتدوير  

 ملواد القابلة للتحلل.كاستخدام أساليب الطمر الصحي وا
 تشجيع املؤسسات الصناعية اجلزائرية ملختلف أنشطة البحث والتطوير املتعلقة باملنتجات اخلضراء أو الصديقة للبيئة. -
ضرورة إدماج خمتلف مدراء وإطارات وموظفي املؤسسات ضمن دورات تكوينية وتدريبية يف جمال إدارة اإلنتاج والعمليات  -

 ة وفقا للمعايري البيئية.والتسويق واجلود
 :تثمني وتعزيز الدور اجلوهري الذي تلعبه السلطات والوزارات املعنية يف تطبيق أبعاد فلسفة التسويق األخضر وذلك من خالل -
 .سن القوانني والتشريعات احملافظة على البيئة وإلزام املؤسسات بتطبيقها حبذافريها 
  الداعمة للتوجه البيئي.اإلعفاء الضرييب بنسب حمددة للمؤسسات 
 .التأكيد على أن تكون املنتجات املستوردة مستوفية لالعتبارات البيئية والتحقق امليدا ي من ذلك 
 .توعية املستهلكني بأمهية استحضار العامل البيئي يف قرارات الشراء لصاحل األجيال القادمة 
 رف باملنظمات اخلضراء.دعم تأسيس املنظمات ومجعيات احملافظة على البيئة أو كما تع 
  دعم تدريس مقاييس التسويق واالقتصاد األخضر باجلامعات واملعاهد، وتشجيع إقامة املؤ رات والندوات املعنية بالتوجه

 البيئي.
ويف األخري تنبغي اإلشارة إىل أن معاجلة مشكلة هذه الدراسة ال تنتهي هنا، وإمنا هي قابلة لإلثراء من عدة جوانب أخرى من 
خالل حبوث مستقبلية تستهدف عدة مؤسسات تنتمي إىل قطاعات خمتلفة، كما أن هذا الطرح ال ىيط بكل جوانب تبين 
فلسفة التسويق األخضر يف املؤسسات ألن املوضوع متشعب جدا وىتاج إىل معاجلة عدة نقاط أخرى كعناصر املزيج التسويقي 

 ستهلك األخضر، ...، وغريها.األخضر، إسرتاتيجيات التسويق األخضر، سلوك امل

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

 قائمة المراجع

 قائمة المراجع العربية :أوال

دراسة حالة  :األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاساهتا على تنافسية املؤسسة الصناعية(، 6835أعراب، خالد، ) -
: تسويق، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، التجارية، فصص، مذكرة ماجستري غري منشورة يف العلوم مؤسسة إمسنت متيجة مبفتاح

 اجلزائر.
، إثراء للنشر إسرتاتيجيات التسويق األخضر: تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة(، 6836البكري، ثامر ياسر، ) -

 ، عمان، األردن.3والتوزيع، ط
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، امللتقى اخلامس للتسويق األخضر، احلادي والعشرين: توجه العامل يف القرن التسويق األخضر(، 6883الصمادي، سامي، ) -
 بريوت، لبنان.

(، تفعيل التسويق األخضر بتوجهات البيئة املعتمدة يف السوق يف منظمات األعمال 6880بدراوي، عبد الرضا فرج، ) -
 .616-683(، 18(، العدد )03العراقية: دراسة استطالعية، جملة تنمية الرافدين، اجمللد )

، جملة االقتصاديات املالية البنكية وإدارة األعمال، التسويق األخضر: املعيقات يف اجلزائر(، 6832ميلود، مشري فريد، ) بر ي، -
 .133-633(، كانون الثا ي/ جانفي، 83خمرب مالية بنوك وإدارة أعمال، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد )

مع  –أمهية ودور التسويق األخضر يف زيادة تنافسية منظمات األعمال: دراسة نظرية حتليلية (، 6832بن ابراهيم، مجال، ) -
، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، العدد  –اإلشارة إىل جتربة شركة ميورا 

 .02-52(، حزيران/ جوان 36)
، دار صفاء فلسفة التسويق األخضر(، 6838عبد احلسني حسن . العوادي، أمري غامن، ) طالب، عالء فرحان . حبيب، -

 ، عمان، األردن.3للنشر والتوزيع، ط
دور التسويق األخضر يف دعم تنافسية املؤسسات االقتصادية: حالة املؤسسات االقتصادية (، 6833عقون، شراف، ) -

 سسات "الشروط املالية والتجارية"، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر.، امللتقى الوطين حول: تنافسية املؤ اجلزائرية
، مذكرة ماجستري غري حمددات سلوك املستهلك األخضر:حالة املستهلك اجلزائري(، 6880قريشي، حليمة السعدية، ) -

 منشورة يف العلوم التجارية، فصص: تسويق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر.
 –دور التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية املستدامة: شركة سوناطراك اجلزائرية (، 6832مة السعدية، )قريشي، حلي -

-113(، 68323335باملؤ ر العلمي املشرتك، اجمللد )، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، عدد خاص  –منوذجا 
150. 

 ، عمان، األردن.3، مكتبة اجملتمع العريب، طاألخضرفلسفة التسويق (، 6832كايف، مصطفي يوسف، )  -
: دراسة ميدانية بشركة عالقة سياسات املزيج التسويقي األخضر بتبين إسرتاتيجيات التسويق األخضر(، 6832مقري، زكية، ) -

 .16-3(، اجلزائر، 86(، جامعة قسنطينة )83، جملة دراسات اقتصادية، العدد )اإلمسنت بباتنة
 قائمة المراجع األجنبية :ثانيا
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 سيميائية العنوان يف الشعر الليبي احلديث
( ) إبراهيم اهلوني أمنوذجا  

 جامعة بنغازي كلية الرتبية -د. جنية معيتيق الطرية..................................................................
 

 ملخص الدراسة
إحلددددذيي اييدددد إاشمن إجدددد . لق  أدددد       د ددددذ ل ددددد  يهددددذا ادددد إ إدراددددي يا يةإاددددا اددددشعش اشا إد  دددد إ    إد دددد   إد شدددد  

إدذةإا ت إد  ذيا إحلذيثا إد   إ  إاتع م    إا    ، فه  من لامن إد تر ت إد صشا إمل إزيا د  ص إد اشسد  ، إددت رضد ل   دد إددذإة  
ت   ةمد ز،   اد ا إدذةإادا ل  ي ف   ذا  ،   يتضاصه  قرل إد د ج   ل ع ق إد ص     ي ذ إمل هج إدسدشعش ا  إد  د  ين يرد ةإ

  ظ اضهدددددددددددددددد  ر إكشرهدددددددددددددددد  ،   ادددددددددددددددد  ة إيرشددددددددددددددددا   ف سددددددددددددددددضا إ تش ةادددددددددددددددد ،  حت ددددددددددددددددل إد  دددددددددددددددد  ين   ردددددددددددددددد   إجدددددددددددددددد .  ف دددددددددددددددد   د ع

Abstract 
This research aims to study the semiotic of title in modern Libyan poetry (Ibrahim 

Elhoni as model) 

In modern critical studies the title considers one of the most important parallel 

thresholds, which obliged the researches to examine carefully before starting text's studying 

and the semiotic approach deals with titles as signal and symbols, this study analyzed the title 

in (Ibrahim El Honi) poetry in the following themes: 

How the poet chose them, their structures, and their functions. 
 
 المقدمة

إحلذيي ايي إاشمن إج . لق  أ      هتذا يا م  فا إملك ن ت رت   ل ا ا إدذةإاا م ض ع اشعش اشا إد   إ    إد    إد ش  
إد     ل  حي ق د ضسه حض ةإ  ممشزإ    إد    إد ش  إحلذيي  ا إ إدرتكشرشا   إدت كشالت إجلع دشا د    إ     ر  ا  ف ذ إاتط ع

إد   ي  نصه ل  د د    يأمهشته إ   ش   يل ك   ي ركز فشه    د إد صذ،   مل يكن إ تش ةا د    ين قص اذا إ تر ط
،  مزيذإُ من إدذالالت   إإلحي ءإت ،   غذت  ترا ق إاشا ل ا مست  ا يرتإكشره  ،   صش غته  ،   ظ اضه  إألم  إد ي م اه  ؛

  حتضز إد  قذ   د م  ق ته    حت ش ه      ي أع إ تش ة ا إ إمل ض ع ألار ب  ذة لمهه    إد  ةئ   ر عل   د إأت إب
 ق ا ي  مل يكن نذةة إدذةإا ت إد  ذيا إدت رتخ  من إد   إ    إد    إد ش  إحلذيي جم ال  د ذةإاا   إدراي   -1
 فتح آف ق أذيذة د ر حثني مل ض   ت أذي ة ي الاتع م   جم ل إدذةإا ت إدسشعش اشا   -2

  إد    إد ش  إحلذيي ،   فهمن لق طه    مك ن هت ،   صشغ لا دشره  ،   ر  ق   ّ  نادر  يف إد  ةئ يتج يا إ -3
 مج دش هت  

إدذةإاا إاتثع ة آدش ت إمل هج إدسشعش ا     أل  من ض  ةإت إدراي إد  ع  حتذيذ إمل هج إد  ذي ، ف ذ ح  د  ا ا 
إدت ي ف   ذا  إدر حي دذةإاا ر إكشره ،    إد  ذي ، فه  من لي ز إد تر ت إد صشا، إد ي ل ذ إد   إ  من ل د ي ت م    ه 

 فهمن م تضش ره إدض شا،   م  فا ر كشالره،   ظ اضه إدتذإ دشا  
 مم  ال رك فشه ل  إدذةإا ت إدس ي ا ر ذ ق  ذة لا اشا أليا يةإاا   عشا أذيذة     إت إدتخصص ، فه  رس  ذ 

ش ت م ض  ه،   إاتش  ب أزاش ره إدصغرية ،   ر  ٌفه مبص يةا   م إأ ه ،   متٌك ه من ر ششمن إمل جز إد  ع  إدر حي   د فهمن حشث
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إدس يق ، دش  م   د ض اه يصش غا لاذإا حبثه ،   حتذيذ حم  ةا،   يأ إءإره، د  ص ل يا نت اج متثل يض فا أذيذة   ةصشذ 
 إمل  فا إإلنس نشا 

 ي ا إدت لف يت م ه  ا ا إدذةإاا    من لامن إدذةإا ت إدس  
   2002،  1أريإة أش ش  ,  تر ت ,  رذإحلق ي   يذ   إدذإة إد  يشا د    م ن ر    , م   ةإت إال تالا ، ط  1
 حم ض إت إمل ت د إد طين د سشعش ء   إد ص إألييب أ م ا حمعذ  شض  ، يسك ة  2
محذإ  حمسن   ل إحل ةث    إد   إ    إد ص إد   ي إحلذيي   إملع كا إد  يشا إدس  ييا ، يةإاا  صضشا حت ش شا     3

 ك شا إد غا إد  يشا  الت    –أ م ا لم إد  ى  –ةا دا م أستري 
 ب  إد ّ  نه   متظه إهت    إد ص إإليذإ   إد  يب   لمث ا  رطرش  ت   خمط ط كت  –كع ل  رذإد محن   4

 لم   طا إدراي إدت ُةِسم  ج ا إدذةإاا ف ذ ر كّ   م  مله    مراثني  
   -األول : نظري:

    ّ  نا  إد    إد  يب ، متهشذإ  د اذيي  ن جت يا إد  ّ  نا  ي  ا إد   إ  دغا    إصطالح   ،   ي  ل ي كل م أز دت ةيخ إد
إد    إد ش  إحلذيي    دك مبالح ا     ين إملطر ع من إدذ إ ين إد   يا   يةإاا آدش ت ر كّ ه  ،   فاص 

  جت يتهمن إد   يا    مب  ة إدزمن    ط يق إجلذة ،   إاليذإع ،     ّ  ناإ تش ةإت إد   إء ج  ، إد ين ا ةت إد
 إاليتك ة  

  -الثاني : تطبيقي :
  ف    د عا  ة إيرشا    –  ي تض  يا يةإاا إد   إ    ر   يي إاشمن إج . 

 إد   إ  إخل ةأ  ا    إ  إدذي إ     -1
 رشا   ي ّكز ا إ إجلزء من إدراي   د إد   ط إي –إد    ين إدذإ  شا ا    ين إد ص اذ  -2

 ط إاق إات ر ط إد   إ     - ل
 إد   إ   ي شا  - ب
 ر كشل إد   إ    - ت

  من إدص  ي ت إدت  إأه  ا ا إدذةإاا  
 إضط إب إملصط ح إد  ذي إحلذيي ،   ر ذي مض اشعه ،   كث ة مسعش ره ،   إ تالا إيةإء ح ده من ن قذ يا ل     -1
 ذم ر ف  إدرشئا إد  عشا إملالاعا د راي   إدذةإاا،    دك د ظ  ا إد  ما إدت مت  هب  إدرالي   إن ك اه  إدس     د   -2

 كل مظ ا  إحلش ة   
 المبحث األول ) النظري (

 أوالً : مفهوم السيمياء : ـ
 السيمياء لغًة: - أ

إدسشعش ء   إمل جمن إد غ ي  ا  "     ، إدس ما   إدسشعشا   إدسشعش ء   إد الما  ا م إدض   أ ل   شده إدسدشعا     
ق ل إأل  إيب   إدسشمن إد الم ت   د ص ا إدغ من         إحلذيي   ق ل ي م يذة   ا م إ فإ  إملالاكا قذ ا م  " لي إ ع  إ 
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"       قذ جت ء إدسشع    إدسشعش  حمذ يين ،    1اق ل ر  ا " اشع امن    أ اهمن دكمن  الما ي  ا هب  ي ضكمن ي ض      
 لن ذ ألاشذ ين     ء إدضزإةي ميذح  عش ه حني ق ِسه ق ل 

 اهلل بحســـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــا   رمـــــــــــــــــــــا  غـــــــــــــــــــــ م
ـــــــــــــــو  نحـــــــــــــــر  ـــــــــــــــا  لقـــــــــــــــ     كـــــــــــــــفو الحر 

 

 لــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــيمياء ال   ــــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــــ  الب ــــــــــــــــــــــــــر
 (2)و ـــــــــــــــف  يــــــــــــــــد  ال ــــــــــــــــ ري و ــــــــــــــــف و هــــــــــــــــ  القمــــــــــــــــر

 
 ي إ  إدسشعا مبضه مه  إد غ ي ر ين إد الما ،   هب إ إمل ىن  ةيت   قصشذة اهتكمن  إلي إاشمن إج . حشي ي  ل   

ـــــــــــــــ  الخيـــــــــــــــر ـــــــــــــــا مـــــــــــــــ   ب ـــــــــــــــرنا  نـــــــــــــــ  ل   
ــــــــــــــــــــــــــــــ   و ــــــــــــــــــــــــــــــفاً  ســــــــــــــــــــــــــــــيم    و إو طلب

 

 قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــا  مـــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــدنا بـــــــــــــــــاألم  مـــــــــــــــــد ر
ـــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــ  الخـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــل ا   (4)و أ ـــــــــــــــــبور (3)ب

 

 السيمياء ا   حاً : - ب
  إدددد ي ي دددين Semion  يا إألصدددل إدش نددد . إملكددد   مدددن   صددد ين اSémiotiqueملصدددط ح ا ي أدددع إجلددد ة إد غددد ي

  5ا  إد ي ي ين  ط ب ل    من ،   إدسشع د أش  ا    من إد الم ت  Logos الما ،   ا
  Sémio  يدني إجلد ةين ا  Semiotics  ل  اSémiotiqueجيعع مصط ح إدسشعش اشا حسد  صدشغته إألأ رشدا ا

  مب ددىن يردد ةة ل   المددا ، ي ددين إجلدد ة إدثدد . Sema   اSémio ةي إجلدد ة إأل ل   إدالرش شددا   ددد صدد ةرني ا   Tique  ا
  6ا   يصرح م ىن إملصط ح   من إإلر ةإت ل    من إد الم ت tique   اSemio  من ،   يذمج إدك عتني ا

  شزيا  حذا  سم  ي إل ا     د ذ محل ا ا إملصط ح   إدذةإا ت إدغ يشا رسعش ت  ذة ، "ف ه   إإلجن 
 Semeiology - Significs - Semiotics – Seminasiology – Semiology) 

 لم  مسعش ره إأل  ى إدت  ةيت   إمل  أمن إدسشعش اشا إملختصا فه    
 Semasiologie – Semanalyes – sémiologie – semeiologie – Semiotique(7))  

  إإلجن شزيددا مهدد  لردده  ادد ا إدتسددعش ت   Semioticsا  ,  إدض نسددشا Sémiologie  مددع  دددك رظددل إدتسددعشت   ا 
  2الكث ا  رش      

م حشدددي ، " إادددتخذم   جمددد ل إدطددد  1662  يا اددد ا Sémiologie  ر ددد ي يذإيدددا ظهددد ة مصدددط ح إدسدددشعش اشا ا
  لي يةإاا إإلر ةإت إدذإدا   د  6ايةإاا  الم ت إمل ضد ل  ل  إضهمن إجلسذيا " ]  ي صذ يه  [إد الأ  ل  إدط  إد ضس  ، 

م ل م ني ، لم    جم ل إد س ن ت إحلذيثا   ذ إدغ يني ، فش د ي إدضضل   م  فتهد  جد إ إملصط دح يا إدس يسد ي ا ف يي  ندذ يي 
  إد  ين   ضد   Charles Sandres Peirceا  10ا     إألم يك  ار ةل ا ذة  ي ة  F. de Saussureا اشدد   ا

    إدتزمده Sémiologie،   دكن مبصط اني خمت ضني ف  دذ إ تد ة إأل ل مصدط ح ادشع د أش  ا 11اإألا   إد  ع  د سشعش اشا
  إدددددددد ي ل ددددددد  يددددددده Semeiotike  , ا  Semiotiqueإأل ةيشددددددد   مدددددددن ي دددددددذا ،   فضدددددددل إدثددددددد . مصدددددددط ح ادددددددشع طش   ا

  غري ل  " اد إ إال دتالا إدمجإمجد   ال ي ضد  إد د ب إد دذيذ يدني إملصدط اني، يدل   ر إيفهعد  ف دسدشعش د أش  ي إ    12اإألم يكش  
    13ام إيفه د سشعش طش     م ض  هع  يةإاا لنظعا إد الم ت"

دا ن  ه ح  ل ي ض إدذإةاني إد  ب ر  يف إملصط ح   ر مجته، دك ه " رهذ لث  ء حم   و  ف النقد ال ربف الحد ث
    دك دألار ب إيرشا     14ايا إد  يشا ف ضد كررية ن جتا  ن  ذم فهمن      أشذ د عصط ح "
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" حم  دا رط يع إملصط ح دشتع رد   االاا إد غا إد  يشا ،   ر ص  إدكثري من إدر حثني د رتإث فشا  د   يجي ي إمل  يل 
يشا   جم ل إدرتمجا   إدت  ي  ،  إال تع ي   د إحمل  الت إدض ييا   ا إ ،    ذم ر سشق إجله ي إد    15اده   ر إث   إد  يب "

إملضع ة،   ك دك إ تالا مص ية إدرتمجا   إألص ل إدث  فشا د عرتمجني   جم ل إملصط ا ت ،   إ تالا دغ ت إملصط ا ت 
إا ت إد  ذيا إد  يشا إحلذيثا ، د حىت إي  د    ج إ مل ر تعذ إدذة   16اإألص شا إدذ دشا إدت ر  م ي ضع م  يالت   يشا ج  "

مصط ا   حمذيإ  ر إفق   شه ،   ر  ا د تذإ ل إد  ذي ، د ذالدا   د مصط ح إدسشعش ء ،   قذ نتج  ن  دك ر ذي مسعش ره   
زيا ,     من إد الم ت , إد  يشا ليض     رر ين آةإء إد   ي ح ج      من لي ز إملصط ا ت إد  يشا إمل إيفا ج إ إملصط ح   إد م  

    د خ  ج من م زدق إد ر    إات ع ل إملصط ح ،  رض يي    12ا، إد الم رشا  11ااشعش اشا ، اشعش ء ، إدذالا شا ، إدسشع طش  
  دالضط إب   إدت ت ، إد ي "يؤث    إدتضكري إد  ع  إد  يب نضسه ،   ي ش ه  ن إاتش  ب إملض اشمن إملستجذة ،    ن إإليذإع 

، ةلى ي ض إد   ي إد  ب إاتخذإم إملصط ح إدغ يب ي   ر مجا ل  ر  ي    16اإدت ذم ،   جم ةإة إد  مل   حب ثه   إاتك  ف ره "
كع  ا  إحل ل   ذ ا رذإهلل إدغ إم   إد ي ي  ل  ن حذيثه  ن إدسشعش د أشا "   د ذ إات  ت ده إِسه إدغ يب خم دض   ي دك م  

    ي  ل ليض   " فإ. إاتخذم  ن ك ا مصط ح ااشعش د أ     20ا  ب   ر  يره يا مصط ا ت "ح  ده ي ض إدذإةاني إد
    21ام تظ إ  م دذ مصط ح   يب حيل حم ه م طش   كل م  يتضع ه من يالالت"

ألق ب   قذ آث ت ا ا إدذةإاا إاتخذإم مصط ح اشعش اشا ألنه إألكث  رش     يني إد   ي   إدذإةاني إد  ب "   ا  إ
" فعض ية إدسشعش ء مض ية   يشا ج  ح ل ياليل دغ ي ث    ، ر  ةكه  فشه ك ع ت مثل إدسعا ,   22ايا إد ج ة إمل  مجشا إد  يشا

إدت ا  نضسه  م هج م تظمن دذةإاا إألنظعا  -لي   ك ن  لص ج  إد رش يا  -إدسعش ء    ك ه  ر ين إد الما إدسشعش ء  -إدسشعش ء , 
  23اإملخت ضا   إدث  فا إد  ما"إإلر ةيا 

، جنذ ل  حم  دا ر  يضه رتسمن ي  ء    ذم ضرط   حتذيذ جم ل إرتغ ده   نتشجا دالضط إب   إات ع ل إملصط ح ،
      24امن إدص  يا ، ألهن  رصطذم يت ذي مسعش ره "   إ تالا  أه ت إد ظ    حتذيذ ا يا ا إ إحل ل إمل    حتذيذإ  ق ةإ  "

  ا إ ي  ل يإنش ل ر  نذدز " ي اتث  ء ر  يف إدسشعش ء إألا ا  إأل ل ايةإاا إإلر ةإت  ال يتضق ل الم إدسشعش ء   د م  
    25ارتضع ه مصط ح إدسشعش اشا "

ص ة  ي  ي  ّفه  اا شذ    ش    كت يه ام جمن إملصط ا ت إألييشا إمل    26ا  دكن ا إ مل مي ع إمل جعشني من إحمل  دا
يأهن  " يةإاا دكل مظ ا  إدث  فا كع  د  ك ن  لنظعا د  الما إ تع يإ    د إفرتإل مظ ا  إدث  فا كأنظعا  الم ت   إد إقع 

   21ا"
 ثانيا : مفهوم ال نواو :

 ال نواو لغة : . أ
دشده ،    دن أ ء  ن إد   إ    دسد   إد د ب حتد  مد ية  د ن "       د  إدكتد ب ،   ل  تده لي   ضدته دده   صد فته ي

،      نته      نته مب ىن  إحذ ، م تق من إمل ىن            إدكتد ب ر  ش د       شتده ر  شدا ي إ   ّ  ناإدكت ب ي  ه          ه ك
    نته       ِسد    إن   ألنه ي ين إدكت ب من ن حشته     ق ل إين ي ي   إد   إ  إألث  ،   ق ل ا إة ين إملض ب   

  نوانهــــــــــــا ب ــــــــــــ  لحنهــــــــــــامــــــــــــ   و  ــــــــــــر 
 

 (22)و ــــــــــــــف  و هــــــــــــــا  ــــــــــــــم اء  ح ــــــــــــــف الــــــــــــــدوا يا
 

   أ ء   ه   دس   إد  ب ليض ُ حت  م ية      
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" ق ل إين اشذة   إد   إ  ، إد   إ  ِسا إدكت ب      نه    ره    إن        ا كالمه     ِسا ي د   إ     ق ل ليض     
إد ش    ِسا إدكت ب   قذ    ا   ل   ا ،      ن  إدكت ب      نته      ق ل إين اشذا     أرهته    إ  من كث ة إدسج ي لي 

  26الث      " 
    إد   إ  حس  ا إ إدت  يف   30اإمل جمن إد اشط يأنه " م  يستذل يه   د غريا   م ه    إ  إدكت ب"فه     ّ 

 م ررط ي دكت ب   دش  ي د صشذة ،   ا    يالدته إمل جعشا ، ي ين إدسعا ل  إد الما   إألث  ، إد ي يستذل يه   د ر ء 
ذالدا إد غ يا ، ي  ل إد       إدرش  إدس يع من قصشذره  قذ محل مصط ح إد   إ    ر   يي إاشمن إج . ا ا إد

 ا ت ب   
 إنمـــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــ   نوانـــــــــــــــــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــــــــــــــــحب نا

 

ـــــــــــــــ  الســـــــــــــــب  و األحـــــــــــــــد  ـــــــــــــــ  مح  (33)و نحـــــــــــــــ  ولف
 

 

  ي  ل ليض ُ ،  إصض   مج ل ا يس إ ،   فت ا نس اه  ،    دك    ت م قصدشذره  ا ةي   دد هت ئدا صدذيق ي دذ ةأد     
 من ا يس إ    

  نوانــــــــــــــــــاً  ليهــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــ  

 

 (32) ليســـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــــــــــــفا 
 
 

   ر ف ال نواو ا   حاً : -ب
ي   ا يأنه " م طع دغ ي لقل من إجلع ا نص   ل   عال  ف ش       ميكن إد ظ  يا إد   إ  من زإ يتني   ل  يإ ل اش ق ، 
ب    ةج إدسش ق     إد   إ  إدسش ق  يك    حذة مع إد عل   د إملست ى إدسشعش ا  ،   مي ك  ظشضا م إيفا د تأ يل   ما     

   33ا إات الل  ن إد عل دتسعشته   إدتض ق   شه اشعش اش   " إد   إ  إملسعد    إ  يست عل  
يؤكذ ا إ إدت  يف ل  إد   إ  ا  إد ص ل  إد عل إدضين ك ه ،   حيذيا يأقدل من إجلع ا   ا  ي إلمك   ل  يك   مج ا 

    ر  يضه د    إ  يأنه " جمع  ا من إد الق ت إد س نشا ، من ك ع ت   مجل   LoeHoekل  لكث  كع  ي ى ا د ي ا ك   ا
     34اعه ة إملستهذا"إجلدتج ب   ر ري حملت إا إدك  حىت نص ص  قذ رظه    د ةل  إد ص دتذل   شه ،   ر شٌ ه ، 

  د  ،  ي خص لي ز  ظ اضه    ا  ي ري يا م ضع إد   إ    إدغ  35ا  ي ذ ا إ إدت  يف " لكث  يقا   مش ال  "
 :  ّنونةثالحاً :  ار خ ال

مبضه مه  إحلذيي، دش  ف ط   د مست ى إدذ إ ين   إجمل مشع   ّ  نايالحظ إد  ةئ د     إد  يب إد ذمي غش ب إد
ألم  ، ي ذة م ك   إد   يا إدت   ف  يني إد  إء يأِس ء مؤدضشه ، يل ليض     د مست ى إد ص اذ "   ال ي ين ا إ قصذيا إملرذع د

     36انس    ث  فش  د ر  فشه إد ض اشا ،   ر ذي إدغ ل إد   ي   إد ص إد إحذ ي ةإ  ي ةزإ    ي  ء إد صشذة إد ذميا يال    إ  " 
   ةمب  ي  ل  دك ليض   يا إ ت  ي إد   إء يأ    إد    " ميكن إالاتغ  ء  ن إد   إ  أل  ح ش ا إد    ال ركعن   إحلذ ي

    قذ ل أذ إد     إد  يب إد ذمي  31اإمل  الت   إملض اشمن، يل   إالي  ع   إد مز   إإلحي ء   إملض ةقا   إالنضت ح   د إملط ق "
    ةمب  ج إ ك   إد   ي ميذح   حسن   32اقص اذا م ه    رسعشا إد صشذة حب ا ة يه  ل  مبط  ه   ّ  ناط ق   يذإال ل  ى د

   36ا ض    يني إاليتذإءإت إد   يا إالاتهالل   يض
    يذإيا إد ص  إحلذيي ، مل ي تض  إد   إء يا إد   إ  ، " ف ذ مح   ي إ ين لقط ب  ةم ز ر  إء إملذةاا 

  ّ  ناإدكالاشكشا لِس ء لصا هب  ، مثل إد  قش ت ، يي إ  ح فظ يي إاشمن ، يي إ  م   ا إد ص     غريامن    يالحظ ل  قط إد
ملث ل إأل ل اإد  قش ت  " ميا  إدت ني إجل س  ،   حيتضظ يك عا  إحذة م كرا من إامن إد     ر ق    يض فا  الما نسرا   إ

 مجع إملؤني يا إامن إد     إد ي لصرح م  ف   ي دالم    ي دك ن  ل   إدك عا إد إحذة كال  من إامن إد       قص اذا       "
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  إملث دني إدث .   إدث دي ايي إ    ّ  نامتذإ ل   إد ذمي إد  يب  ،   ي  ك   ن يةإ  ،   يتأدف قط إد  ّ  نا  ا إ إد عط من إد  40ا
يي إ  م   ا إد ص     من مصط ح اإدذي إ   إد ي يذل   د ر شني أ   إد ص إألييب ،   ا  إد      من  –ح فظ يي إاشمن 
  41ا إامن اإد      

دشا   إد مزيا   إجلع دشا ،   إحلذيي ي   لمهشا إد   إ  ،   إارتإرشجش ره ،   لي  يا إدذال  مب  ة إد ق  لصرح إد     
ا إدض  ل   إدتأثري   د إملت    ،   ف ض    شه مستجذإت إإليذإع إد   ي   م طش ره ، إدت من لي زا  إد حذة إمل ض  شا ة   ي

، فأ   ي عل  ا ه ،   ي ا  ق حيته    ّ  نا،   ل جت يا إد 42ا ر ره د  صشذة،   إدتأث  يتش ةإت إدتجذيذ   ي إ   إد      متط
 يستذ   خمز نه إدث    ، دشظض  ي   إ  غين ي إلحي ءإت   إإلر ةإت ،     د قذة من إد    يا   إدرتمشز ،   إدتكثششف  

ظه ة إد   إ    إدذ إ ين      إد    إد ش  إحلذيي ، يرن يي إ  اإحل ني إدظ مئ  د      ا    إد قش    يذإيا
ف ذ ُ  ف  يأِس ء لصا هب  ،   ا ا إدذ إ ين ا  ا   43اإد   يا إملطر  ا ، لم  إدذ إ ين إأل  ى إملطر  ا   إدس ي ا ج إ إدذي إ  

   45ا يي إ  إدر ة .   –يي إ   رذإهلل حي  إدر ة .  44ا –يي إ  لمحذ إدره  ل  –يي إ  مصطضد ين زك ي 
ين ل  إد     إد ش    يذإيا إد ص  إحلذيي ، إررع هنج إملذ ن ت إد   يا إد ذميا، إدت ل ذت إد   إ  لم إ  ال   ا إ ي 

 ض  ةة ده   مم  جتذة إإلر ةة يدشه ل  إد ص اذ   إدذ إ ين إدس ي ا قذ     ا  إأل  ى من إد    ين  
"  ي  ل "     ين إد ص اذ من  ضع حم ق  46امطر ع فه إ حم ق يي إ  مصطضد ين زك ي "   ا  ل ل يي إ  ر   دش 

   يستثين من ا إ إحلكمن قصشذة ا حكمن إدغ إم    حشي كت    ا مش  41اإدذي إ  ، لم  إد     ف من جي ل د ص اذا     ين"
  مصطضد ين     ا إ يدشل   د ل  إد     42اصضاته  إأل ا "    إ  ا ا إد صشذة       ي ه  إدذإ  شا من  ضع إد     "

 ،   يق  جت ا ه   عذإ  ي غرته ،   إ تش ةا ، جم ةإة مل  ا  ر اع    ص ا   ّ  نازك ي         ي ضشا إد
إد ص اذ ، يال لنه يالحظ من  الل ق إءهت  ل  لغ   ي  مل ركن    ّ  نا  ةغمن ل  حم ق إدذي إ  مل ي ضح م هجه   

  ر كشره  إد غ ي مك نا من ك عا ل  لكث ،  أذا  حم ق إدذي إ  حتعل  كل إد    ين مست رطا من مت   إد ص اذ،   ا 
 مذد الت إد ص،   م كزيته، ف نتخره  دتك      إن   ده  

لم  إد     ا شع   إدر ة . ، فك   ي ري   يذإيا كل قصشذة يا م  ارته    م ض  ه  ،   زمن يد  اه    فض  
، كت    ل  د إد صشذة "   ق   إد صشذة إيرشا   مذح أالدا م الن  إدس ط    رذإحلعشذ  قصشذره إأل ا إدت إفتتح هب  يي إنه

، ي م إحتض د   ي فتت ح مذةاا يض   إمل   فا إي  ي در ة نشا ،   قذ حض  ا  ية  زت ي ر  متص ا إد  إء ي   إك،   إمل ظض      
       46ااج يا " 1322ةيشع إأل ل ا ا  12 ،   ك    دك ي م ك فا إأل ش   من يالي مت ذية    طر  هب  ي ذ  طرا إدر ر

كت    يذإيا قصشذة ل  ى "   ق     إالحتض ل يأ ل إدس ا إدث نشا   ر هذت يأ  لنظمن كل ا ا قصشذة   د ا إ إدرا    
ء إجلرل إدغ يب إمل ك ة       يّ   ليض     يذإيا قصشذة ث دثا " ق   مه ئ   إجل  ب إألفخمن  زت ي ر  متص ا د إ 50اإد  ى"

    52ا   كت  ك دك   يذإيا قصشذة ةإي ا "   ق    إصض   ط إي     لا ه      "  51اإالحتض ل إدس يق "
يالحظ ل  إدسط ة إدت كتره  إد     ا شع   إدر ة . ل  د إد ص اذ إدس ي ا ،   ار   إد ص إد   ي ، دشس  

   53اا  م خص نث ي حيذي غ ل إد صشذة   ي إفع كت يته "    ين ي ملضه م إالصطالح  ، يق  
  إدالف  د  ظ  ، ل  يي إ  اإحل ني إدظ مئ  د      ا    إد قش    ،   ي  اجل إدرذإيا إدتأاشسشا دظه ة إد   إ    

ذ ظه ت ي ذا ي إ ين ر  يا     إدذ إ ين ، ف    ّ  ناإدذ إ ين إد   يا إد شرشا إملطر  ا يال لنه مل يكن حذإ  ف صال  د ه يا جت ال 
 من إد    ين    ا ا إدذ إ ين رص ف يا ثالث جمع   ت ا    د إد ا  إدت يل  
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ي إ ين ر  يا طر     لصا هب    د قشذ إحلش ة ،   دك همن مل يهتع إ ي   نته  ،    عذ إ ل  خت   ي إ ي همن م ه  فه   المجمو ة األول  :
 ال ي يذ   إأل   هب  كع    د ارشل إملث ل إجلزء إأل ل من يي إ  يي إاشمن إج . ،   يي إ  لمحذ إدض شه    54ا" يذ ا حذيثا " 

ي إ ين حم  ا  ن لص ل خمط طا ال حتعل     ين ،   فّضل حم   ا  ر ذميه    ص ةة لمش ا دألصل إد ي ر كه   شه   المجمو ة الحانية :
  عشا  ق إ ذ إدتا شق إدس شمن ، كع    يي إ  لمحذ إد  ةا ، إد ي مج ه إد       حش ره لصا هب ،   دك متسك   ي ألم نا إد

دك ه طرع ي ذ  ف ره      ا إ ي  ل ا    مصطضد إملص إ   د إد ي ك   ده إدضضل ل  ي ى نت ج إد     إد  ة د    إمل ذما إدت  
م       ك   ل ل د  ء مع إد     لمحذ إد  ةا       1642يز   م كتره  د ذي إ  " مث لرشا  ده ف صا إد  ية يا إد طن إد ز 

ر ذم يه   ] دكن[ك   لحل   شه ل  جيعع ر إةيا   يضمن مر ث إره ،   ك   لمحذ إد  ةا ر إق   ل  ي ى يي إنه جمع     مطر        
  ى   مضد إد شخ إد     يا إد  ط إد ه ا  ، إد ع  ،   ق ذ    زدته ،   ظل ةاش      يشته،    زدا ر ره  زدا ليب إد الء إمل

  55ا  ا ة   د إدذةب ،   إنت ل يا ةمحا ل اع من ينش  إد           "
  قذ     قص اذ ا إ إدذي إ  ك دك من إد    ين ،  ق م ا  د مصطضد إملص إ   هب ا إملهعا   ي  ل إملص إ  

إد    ين   ةل  إد ص اذ   إمل ط   ت من   ذن  ف د     مل جي ل   56ا ن "     م ضا   إدط ي ا إدت إرر ه    إ تش ةا د     ي
    51اد ص اذا    إ    قذ ح  د  ل  لأ ل    إ  إد ص اذ مالاع   مل ض  ه  "

ية إدراي   ي إ ين مؤاسا   د إجلعع ،   ا   ع شا ص را رتط   إجلهذ ،   إد ق   ،  إدصمج  ،   دك دتر ث  م  المجمو ة الحالحة :
يط   إدكت    إدذ ةي ت ،   ا ا دشس  يإاع  إحلص ل   شه  ي ألم  إدشسري   قذ آث  أ م   ا ا إدذ إ ين إد   يا ل  

ةأا إ  ل  م ح     ين ج ا إجمل مشع إد   يا ا  ر ذي   د  –لغ   إدظن  –ي امن مؤدف إدذي إ   فهمن   ّ  نايست  ل  ن إد
دك " فإ   ضع    إ  د كت ب من رأدشف إدغري لم  ص   ، أل  ا ا إملهعا إجل ش ا إدك ر  إ تص ص لصا هب   ال ة   د  

لقذة إد      د إد ش م هب  ، فه  إد ي   ش مع فك ره قرل ل  ر دذ ،   ا  إد ي  ضع    ص ا ،   قسمن لي إيه   فص ده ،   
 ره م   م ي إطن ال ي  عه  يال ا    فكشف ال يك   لقذة ح ة قض ي ا ،   مس ا ه   كتره ح ف   ح ف   ،   ده يني اط ةا   ك ع

    52اإد      د إد ش م يت ك إملهعا ، يل لَنى يستطشع لحذ ل  ي  ز ه لا شا إد ش م هب  ؟"
  مم  جتذة إإلر ةة يدشه ا   ل  يي إ  اإد     يي إاشمن إألاطد  ع   إد ي مج ه ل ل م ة كل من  ا رذإدر اط ا شع   

  ا رذإد طشف ر اني ، محل    إ  ايي إ  إدر رل   إد ك      دك   طر ته إأل ا إدت صذةت  ن مطر ا م  ك  إدذالل   
  طر ته إدث نشا إدت مج ه    ح  ه  ا رذإدر اط إدذالل  ،   صذةت  ن يإة   ّ  نام،    ال من إد1661إالاك ذةيا   م 

 إدض رح د طر  ا   إد    يةنا  
إدت ا يا  كت ب م جمن -ي إ لةين  ل  جن ي ق إءة يحص اشا د ذ إ ين إد   يا إد شرشا إملطر  ا    مع كل م  ارق

إملؤدض ت إد شرشا إملطر  ا   إأليب إحلذيي ،   إدت خت   من إد    ين جنذا  ال متّثل يال نسرا ضئش ا ي غ  ثالثا     يي إن   
 رصذة إد   إ  صضاا غالفه  إخل ةأ    ر  ير   من يمج يل إث ني   ثالثني  م اتني يي إ 

،   ليةك ل  إد   إ  " ا  م آة إد سشج إد ص    ا  إدذإفع   ّ  نا ا إ ي ين ل  إد     إد ش  إحلذيي إزيإي   شه ي د
يل   إد مزي      د   إءة     ا د إ   ف ألمهشا إدت حيظد هب  إد   إ ، ن ي ا من إ تر ةا مضت ح     إدت  مل مع إد ص   ي ذيه إدذال

  النه   ال ميكن ألي ق ةئ ل  ي ج   إمل إد ص ل  إدكت ب،   رضكشك ي ش ره إدرتكشرشا   إدذالدشا ،   إاتك  ا مذد الره   
  ج إ  ّظف ط ق ت إد غا   لي إهت  إدض شا دشا ق د    ي ه لكمج قذة     56ام  صذا  إدتذإ دشا ، ي   إمتالك إملضت ح لي إد   إ  " 

ن إإليذإع   إدط إفا ، كع  ن ع   ر إكشره  إد غ يا ،   ر كشالهت  إجلع دشا ، فتعشز ي ضه  ي دط ل نسرش   ، كع    يي إ  ا م
لن رشذ  ن إمل ت   إحل    إحل يا   حملعذ ف ح ت إد  ط م  ،   يي إ  ايمد ي  ر ين إأل    إد  ذيل إدض اع   إملذ  إد ث شا   
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،   إ تعذ   ي إ ين ل  ى   د  60ا إ  ا حي ص ا  إجلعشع   ر  ق كخش ط إدضش ء   د ع  ا مل إحل أ  د  د إدضزإ. ،   يي
إإلجي ز إد ذيذ حشي جنذ     ين رتأدف من ك عا  إحذة مثل يي إ  اق يت  ملضت ح  رذإد إزق م  ع ،   يي إ  اإدر قا  د رذإدسالم 

      د مست ى ر كشالت إد   إ  ، إأتهذ إد     إد ش  ل  رتسمن   61ا م شتشقخمت ة ا    ،   يي إ  اةي حني   حملعذ  رذإهلل
د الء  رذإج يي فعثل ا إ إد   إ  يسعد "    إ  صذما ا   62ا ي اليتك ة ،   إدتض ي ،   إدغ إيا كع    يي إ  اح ش  إد م ي  

 مشا ، يا   مل مسك   ي حل كا   إدسك     آ   إحذ فه    ي  ش  ان إملت    ،   يستضزا ،   خي أه من ة رني إدك ع ت إدش
   63ا،   ي صف ي د ر يا   ي ت ع أ  ة إدتج ن  إمل امن ي مل ىن دش ت ل ي د غا يا إدالمتج ن    إدالمأد ا"

ةح ا  –ييك إجلن إدط إي س   - لركأ   ي إ ين ل  ى   د   صشا إدت  ص ، كع    إدذ إ ين اكت ب إمل  م ت 
  يذ  ل إد   إ      يإا ة إدت  ص رصرح مهعا   64اي    ملضت ح إد ع ةي ،   يي إ  ا   يشذإ  ك   ةإمر   دض زيا راليب   إد  ض  

ق إءره   رأ ي ه مغ م ة رض ل   د من خي ضه  إدتز ي ي   ص  إدث  فا إدت لنتجته ، ل  يرتا نا من إألي إت إإلأ إاشا إدت متّك ه من 
  65اإد   إ  ح ه ،   يس  ذا   د إإلنت أشا إمل ا ما يطرش ته"  إدتا شل إد ي ي ط 

  إن ك ا   دث ةة إدتجذيذ   إد    إد  يب ،   إاتج يا   د ذإء إدتغشري ،   د هزإت إحلذإثا ، جنذ ي إ ين رتع ي   د نظ م 
ا ، هبذا زي ية إدذالالت نظ م إدكت يا إملأد  إد غا إملأد ا ، فترين     ي ه    د   صشا " إالنزي ح إدكت يب إد ي ي صذ يه كس  

   61ادض ج إد  ا  (BARFLY)فشظه  إد   إ  مكت ي   حب  ا لأ رشا كع    يي إ    66ا"إملعك ا
   ال ة   د ر كشالت إد   إ  إدس ي ا قذ خيت ة إد        إ  يحذى إد ص اذ دتك      إن   د ذي إ  ك ه "    دك مل  

،     62املخت ة من ِس ت يالدشا اشعش اشا ختتزل  ص ةة إدتج يا إد   يا ، إملستعذة من ةحشق إد ص اذ جمتع ا "يت ف   إد   إ  إ
   66ايي    ت متذإ  ا  –غذإ  يست رل إد يشع  –لغ شا إملشالي  –مّثل  دك     ين ي إ ين   دذ زغرشا إدت دشا   ا إدس ة إدكرري 

ش  إحلذيي يض فا أذيذة يا إإليذإع إد   ي ،   غذإ  ترا لا اشا من  تر ت   اك إ رّكلى إد   إ    إد    إد 
  10ا إد ص ، رستذ   إد ق ا   ذا ، دك ف خمر ءإره ،   م  فا لي  يا إجلع دشا   إدض شا 

 المبحث الحانف  )ال  بيقف (
إات   إد لي   إجل ن  إدتطرش   من ا ا إدذةإاا ،   د ر ص  اشعش اشا إد   إ    ر   يي إاشمن إج . ؛ ألنه ر    ده 
مك نته   إد    إد ش  إحلذيي ، إمت ك خمز ن   ث  فش   ،  جت يا حش رشا  صرا ، ك   ج  لث ا    نت أه إد   ي ، إد ي محل ِس ت 

يا ر ذ ح ال   صر   د   ذ   إدتا شل     ةغمن ل  إد     مل مي ح إجلزء إأل ل من يي إنه    إن   ،    لا  يشا ،   ص اص ر رري 
ك دك ف ل حم ق إجلزء إدث . دذي إنه ، يال ل      ين قص اذا ر ري يا ل  إ تش ةإره ج  حتكعه  "م  يري يالدشا   ض إيط  أذإنشا 

كع  ر ض ي   رتع يز ي ظ اف     12ام ق ش   ،   ر كرش   ،   مج دش   ،   يالدش   ،   جت ةي   "] فه  [ ي تين ر كشالهت    11ا لفق ف شا 
   صا ، رض ل هب   أ يا  ، ك ص يتعتع ي ذةة يالدشا ، رست ط  إدذإةاني  إد   ي   إدر حثني "  

   قذ ضمن ا إ إجل ن  من إدذةإاا إحمل  ة إيرشا 
    إد   إ  إخل ةأ  اإد   إ  إدغال  - ل

 إد   إ  إدذإ    ا    ين إد ص اذ     يراي   إد   ط إدت دشا   - ب
 آدشا إات ر ط إد   إ    -1
 ي شا إد   إ    -2
 ر كشالت إد   إ    -3
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 ال نواو الخار ف ال نواو )الغ  ف( ) المركزي ( -3
مؤدضه ، حشي يتصذة إد   إ  إخل ةأ  صضاا إدغالا إألم مشا   ي   ا يأنه " إامن ي ط  د  عل إألييب من ط ا 

    ا  " د كت ب ك الامن د   ء يه ي  ا ،   يضص ه يتذإ ل   ي  ة يه يدشه ،   يذل   13ايصضه ، ل    د إألقل ي ضح حمت إا"
  14ايه   شه ،   حيعل  امن كت يه    "

 ظ اضه    ي ذ إد   إ  إخل ةأ    إدذ إ ين   إجملع   ت إد   يا مذ ال  د ص ص  ذة جيع ه   يذل   شه  "  مج
  ا  ص ةة ك شا حتذي ا يا إإليذإع ،   جتعع ر ةإره ،   ي شا م  الرشا ، ر تعذ   د   15اإد ك شا   إجلع دشا   إدذالدشا "

    16اإالات  ةة   إدرتمشز "
م ،   قذ     من 1666من إجلزء إأل ل من يي إ  إج . ا ا  -حىت إي   -ظه ت إدطر ا إأل ا   إد حشذة 

،   إ ت د إامن إد     يذال  م ه ل  د صضاا إدغالا إألم مشا،   كت  ي    لا ي   خبط   يض ، " د ذالدا   د  إد   إ 
،  كأ  إد ص ص إد   يا رتجعع   يؤةة  إت مرذ ه  ، ر  ن  ن حض ةا  من  الده ،     ا إ رأكشذ   11اإمل كشا   إالره ة"

إمل أ شا    ي ات الدشته إ ،  مج يي   ه  إملثر  دألن  ، دت تذ ي ضسه   إر   ق اعا   د  أ ي  إت إد     ، "   ا طته   د إدذي  
  12اإدضك يا " 

،   إحتل إامن إد     مك   إد   إ ، متعشزإ  ي  نه إألا ي إدغ مق   ّ  ناك دك  ال إجلزء إدث . من يي إ  إد     من إد
   طه إدسعشك    هب إ إدص شع يك   كل من إد     ،   حم ق إجلزء إدث . من يي إنه ،  فشني د ت  دشذ إد   يا إدت ا ة   شه  

 ا هب  ،   ك   ج  فضل متشزا   اط ةك م إدكت  إدذ إ ين إد   يا إدت مح   لِس ء لص  ّ  ناإد    إد  يب إد ذمي   م ه  يمه ل 
 ال نواو الداولف ) ناو   الق ائد( -2

إد   إ  من لي ز  تر ت إد ص ،   ركعن لمهشته   لنه " دش  ف ط ا  ل ل م  نالحظ من إد ص   رك ه إمل يي ،   
    16ادك ه   ص  ا ط ي م ظمن د   إءة ،   ج إ إدتض ق رأثريا إد إضح   د كل رأ يل ممكن د  ص " 

  ف    د عا  ة إيرشا    م  ةيا د    إ  إدذإ      ر   يي إاشمن إج . ، رتط   يةإاته 
 ل د آدشا إات ر ط إد   إ   

 ب د ي شا إد   إ   
 أد د  ر كشل إد   إ   

 باط ال نواو نآلية اس  - أ
إد   إ   الما اشعش اشا   مذ ل ل يل د  إءة إد ص إد   ي ، " ال ميكن ختطشه ل  جت ا ه  ي  لةإي إد  ةئ إدتع   

  آدشا إات ر طه     21ا  "ا  ي  م   د ح يا إنت  ء إدذ إل   ر إكشره    ر كشالهت    20اإد  عشا   إدتا شل   إدذقا   إدتأ يل"
  إ تش ة إد   إ  إمل  ا  د  صشذة  ع شا ص را فشه  م  ن ة   مك يذة ،   رتاكمن فشه  قصذيا إد       ةؤيته  إدضك يا ،   

ف د    ين "  ر ةة  ن لنظعا يالدشا اشعش اشا ، حتعل  ( Rolane Barth   ضشته إدث  فشا ،   ي إف ه إد ضسشا  ي  ل اة ال  ي ةث
ي ؤيا إد  مل يغ     شه   ا  طش هت  قشع   ل القشا ،   إأتع  شا ،   ليذد أشا،   ا  ةا ال مسك كا مضع ه د الم ت يإدا م ر 

    22اإدط يع إإلحي ا "
،   يأ    قت     إدتذيري   إدتأ يل جيهذ نضسه   ي عل فك ا  ا    إد      حذة يتاعل مسؤ دشا إ تش ةا د    إ ، 

دت دشذا   حت ي ه دشصرح ي شا ج  لي  يا    يحي ءإهت    لم  إد    ين إدت يض ه  غري إد     ، فإهن  ال رزيذ  ن ك هن  إقرتإح ت 
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ا إ إمل  م ، مىت ي ضع إد   إ  قرل إد ص    إدسؤإل إد ي يط ح نضسه     23ا     ين ر رع من رأ يل لصا هب  د  عل إد   ي  
 لم ي ذا ،   كشف خيت ةا إد     ؟  

ي  إد  ل يأ  إد   إ  ا يق د  صشذة ، ي ين لهن  "ا  إدت ي ا   ا  إألصل،   ا إ لم  م    فه إد    من قرل أل  
  قذ مضد إد  ا إد   ي  –م همن   صا  إد ص اذ يذ ا حذيثا ، ل   هب  ر  إؤن  حم ك ة د   إء إدغ ب   إد  م نسشني  ّ  نا

  ي إ  إد   إ    إد صشذة ا  آ   م  يكت  فشه  ،  إد صشذة   24ا  ذن  خلعسا     ق ن   ل  يزيذ ي   ل  ي  ذ إد ص اذ     ين"
ي يذ   ي ذ كت يا إم  ف د   إ  إد  ال ر دذ من    إهن  ،   يق  إد   إ  ا  إد ي يت دذ م ه  ، ا ا يرك دشا ف شا كع  ي ى إدغ

إد صشذة، " ا     إ  غري ر  ي ، أ ء   ح دا غري ر  يا ،   ا  قشذ د تج يا ف ل   شه  ظ ع     ر سض  ؛ أل  إد     كتره 
ي ذ ل    ي " من اش مه   ةأع ده   شه ، قضز    ه   ةلاه دش تهك ح ما إد صشذة فش ذل يشت    يرذل ك عته   يضع    إن   ،   

     مع  دك فإ  إدغ إم  ال ي ك  ل  إد   إ  " ا    ية   25ا ية يظن لنه ي دك يص ح إد صشذة ، يش ع  ا  يضسذا "إد      
لكمج م   إد صشذة ي  ده إدصذإةة ،   يمجز متعشزإ  ي ك ه   حجعه ،   ا  ل ل د  ء يني إد  ةئ   إد ص    كأنه ن طا إالفرتإق 

  26ا ل ل ل ع ل إد  ةئ حشي ص ة ا  ل   ل ع ل إدك ر  ،   
ق  ي دذ زم ش   ي ذا  ،   قذ إاتط ع إد     ي  رذل إملؤر إت ل  إد   إ    ر   يي إاشمن إج . ال يسرق إد صشذة    

  21ال  جيعع يني  "إد شعا إدض شا   إد   يا د  عل إد   ي   ر شه إد ص   إد   إ  "
إد   إ  ، كاذيث    ن ر  يا إد ص ص إمل   ضا ي ذ إد   إ  ،   ا ا   اك إ ص ة " ي إلمك   ل  نتاذث  ن ر  يا 

إد   يا " م ض ية رترع ر  يا إد ص   دشس  م غعسا فشه  ف كل من إد   إ    إد ص ر  يته ، ال تالا إدتج يا،   إدض ةق إدزمين 
     22ايني  الية كل م هع "

 من إج . الحق د  ص   دش  ا يق ده م  ي     من إملؤر إت إدذإدا   د ل  إد   إ    ر   يي إاش
رس ا ليش ت ر  يا     من إد   إ  ،   قذ إات    كل جمع  ا ليش ت  140  ةيت   إجلزء إأل ل من يي إ  إد     ص   1

ا إأليش ت يضك ة م ش ا فض  إأليش ت إدثالث إأل ا ي ك  إد     من ر ك  لصا يه ده   إيت  يامن   ه ،     إدرشتني إدت دشني ج 
يك ف  ن ةليه   إدت ةيخ ، فه    ذا جم ي رز ي    ك ب ،   يك ة   إأليش ت إألةي ا إأل رية رك إا من لصا يه النص إفهمن 

   ه يا من مي ك إدث  ة  إمل ل 
ن م ة   إجلزء   إدالف  د  ظ  ل   أ ي يش  مض ي ل  لكث    هن يا إد صشذة ، خي دف ح ا إد ةى إد ي إدتزمته ، رك ة لكث  م

،  116،   إدرشتني إأل ريين ص  132،   إدرش  إأل ري ص  136إأل ل من إدذي إ  ، كع  ا  إحل ل   إدرشتني إأل ريين ص 
،   يرذ  ل  إد  ر  قذ ليةك ا إ إألم  فضصل يني منت إد صشذة ،   ا ا إأليش ت إملض ية ،  131  إأليش ت إدثالث إأل رية ص 

 د  ةئ  يض إصل دشعشزا  إ
  ال ن  من م  رضسري  دك "  لا  إدضش ع إد ي ح ق ي د ص اذ ، حىت لر    د م ظعه  ف من يرق فشه  يال ا ا إأليش ت ؟ لم ا  
إإلجي ز إد   ي ، إد ي محل اإد        د م  جلا إألم ة هب إ إد كل ؟ ، لم ا  إدرتا إد   ي إد ي لصرح فشه إد      ذ فئا 

    26اى يه إجع م   ر ض  ي ظعه إأل ق ت؟من إد   إء يض  ا رس  
   16 – 15أ ءت قصشذة يذ      إ  مك نا من اتا     يشت     مكت يا خبط إد        دك   إدصضاتني   2
     60اإجلزء إدث . من إدذي إ  ،  ض   دريى إد  ةئ ق  ج خمط طا من ر   إد      3
  إد       إمل ذما إدت كتره  د ذي إ  يأنه  أذ ي ض إد ص اذ يال     ين ف ضع ج      ين ص ح حم ق إجلزء إدث . من يي إ  4

 رت  ا   م ض ع إد صشذة  
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  مم  جتذة إإلر ةة يدشه ا   ، ل  ي ض     ين إد ص اذ إدت إ ت ةا  حم ق إدذي إ ، ختت ف  ن إد    ين إدت إ ت ةا  إد       ذ 
 ن  ا دت ك إد ص اذ   إدذ ةي ت إحمل شا ،   ا إ ي ين لم ين   

      61اي ل  إد  مل إالقتص يي إدتس ي   "ل  إد     يكت  إد صشذة مث يضك    م اه     إ    ذم  ي يذ ن  ا  " ل أولهما :
 قص اذا    ّ  نار  ط إد      متط ر ره ، ك ن   ةإء جل ء إد     يا 

ل  حم ق إدذي إ  ، مل يطّ ع   د إد ت ج إد   ي د      ، إمل   ة   إدذ ةي ت إحمل شا     إجلذ ل إدت يل ي ضح     ين  ثانيهما :
دث . من يي إ  إد       إد    ين إأل  ى إدت إ ت ةا  إد     ج ا إد ص اذ ،   ذم  ن  ا    إد ص اذ كع  أ ءت   إجلزء إ

 إدذ ةي ت إحمل شا  
 اس  الدور ة و  ار خ  دور ا  نواو الق يدة  ف الدور ة  نواو الق يدة  ف الد واو  

 صاشضا ط إي   إدغ ب من  ح  ا   زي ة  يا ا   1
 5م ص1662/  1 / 26

 اهمن إدصذيق إد ي ك   رأم ه م  أ ة لنذدسشا 2
م 1656ي نشدددا  21صدداشضا إدزمددد   ، إدثالثدد ء   

 2ص –

 إهلل ي ضشهمن  2 ر يا ا 3
 -م  1661لي يدل  20صاشضا إد قش  إخلعش  

 2ص

 د ال حتشزكمن م  ق م ق اعهمن إحل ب إإلا إاش شا إد  يشا 4
م 1661ي نشددد   22صددداشضا إد قشددد  ، إخلعدددش  

 2ص –

   إدص ي    جمن لأ    مغض ة زدزل إمل ج 5
 –م 1663فمجإيددد   21صددداشضا ي قدددا إجلذيدددذة ، 

 2ص
 2م ، ص1666م ي   3صاشضا إدزم   ،   ذ ي ك د ةي ر ى    حس     ةي   د هت ئا صذيق ي ذ ةأ    من ا يس إ 6

 –م 22/6/1663صددددداشضا إدزمددددد   ، إدسددددددر   يا إدغ  ي ةي ح  إ  1
 6ص

 مسك إخلت م  2ةي إد ع ا ا 2
 –م 1665مدد ي   13صدداشضا إد قشدد  إخلعددش  

 2ص

 إدكمجي  امس أ ا يني إدغ  ي   إج .   مص ع إدكمجي  6
 –م 1666ارتعمج  4صاشضا إد قش   إخلعش  

 2ص
 2م ص1662صاشضا إد قش  م فمجإي  ،  ةي   د  ت ب 4ةي  10

اددد ا رددده  مضدددد ي   ل  ردددأ  دته ئدددت دك دددين  5ةي  11
 لةل   ةك إين 

،  1664ييسدعمج  24صاشضا إد قش  إخلعش  
 2ص

 عأظ  إر ب من إدرا  ك  ي ر ي   2ةي   د صذيق ا 12
م ،  1666مدددد ي   11صدددداشضا إدزمدددد   إدثالثدددد ء 

 5ص

،  1666ي نشددددد   1ةي ددددد ء إأل –صدددداشضا إدزمددددد    ك ن إ   ك     ك   إد ي ث دث    1ةي   د صذيق ا 13
 2ص 

 يا مش ا  1اةي مش ا   14
،  1665لي يددل  26صدداشضا إد قشدد  ، إخلعددش  

 2ص
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يش ه  ، ل  إد     مي ك  مجة   حسن فين ي د ا اط  ار ضح ق إءة إجلذ ل إدس يق ،   رضاص إد    ين   إمل إزن
إإل المشا ،   إملك ن ت إدت ررييا د خط ب إإلره ةي ،   ا  لكث  ييةإك   د خص اص إدتج ةيا   إجلع دشا د    إ  إجلشذ ، إد ي 

 ظشضته إدت إص شا   إءة دذى إملت    دشا ق جبذإةة   ي عل   د حت يك مثريإت إد 
 ر طه د    إ  إخت ت إألرك ل إدت دشا   إج . يالحظ ل  آدشا إات  إد  ةئ د     

 ال نواو الموسو ا ف:  (3
  ا  إد ي يك ف مضع   إد صشذة ،   ي  ح يضك هت  إد  ما ،   ي عل   د يي  ل إد  ةئ    ق  مكمج يا   إمل 

    ي ذ إد   إ  إمل ض       62ا كل يسري "إد ص   فض ءإره إد   يا ،   ا  "   إ  رض ا ر س ب فشه إدذالالت   إمل  صذ ي
     اك إ أ ء   ر   يي إاشمن إج . ، ف ذ اجل ل  د  63ا"إألكث  إات ع ال    رذإ ال    إدس حا إألييشا   إدضك يا إدش م "

  م ة ،   من 136 ا  م ة ،     إجلزء إدث .44نسرا حض ة   يي إ  إد     جبزاشه إأل ل  إدث . ، ف ذ  ةي إجلزء إأل ل ا
إدصشذيل  - م ه   إجلزء إدث . ار  ةإت    64ا شذ إألضاد  –زي ةة ا    –خم طرا إحل ت  –  إجلزء إأل ل ا ر حش   لمث ته
   65ا إدض ري  –حذيي مع ك    –

    66ار زيا  –ةث ء  –  من ق  أه ليض   كل إد    ين إدت ر ري يا لحذ إألغ إل إد   يا مثل  اج ء 
  ا ا إد    ين ح    إدت  دق يني    إ  إد صشذة   مضع هن  ،   ك ن  ر خشص    ركثشض   د عنت إد   ي  ر ذ " 

    61ايل   إد   إ    إدتضصشل   إملضع   "ظ ا ة لا  يشا رستاق إدتأمل ألهن  مت ح إد صشذة   صشا إإلمج 
 االس نباطف: ال نواو (2

  ا  إد   إ  إملستل من منت إد صشذة ، حشي ي  م إد     يرترشح ك عا ل  لكث  من يإ ل إد ص إد   ي ، رك   
    إن   ده ، ي   رغشري ل  حت ي    صشغته  إألص شا، إدت  ةيت   إملنت  

  ثالث   سمسني م ة   إجلزء إدث .   53  ا  م إت   إجلزء إأل ل من يي إ  إد       ا6ا  قذ  ك  ا إ إد   إ  
 ض ض ء   –   66ااشه ت –   62ا  مثل ا إ إد   إ  قذ يك   ك عا مثل ازي ةة م حر   

       101اقس  يا ى د إإلنس     إد  من -    100اليه  إد  م –ل  ك عتني مثل ا م  إ لق ل 
      102اهت ئا   أ   ن إمل ض ع –من ك عتني مثل ا طعع إد عش     إد  ة ل  لكث  

  قذ يض ب إد     خب صشا إالقتص ي إد غ ي د    إ    ل إحل اط فشخت ة صذة يش  ،  ةي   إد صشذة ، دشك   
ي ين ليإفع  ن لال  –  104امن م  ق م  ق اعهمند ال حتشزك –  103ا   إن   ج  كع    إد    ين ااهمن إدصذيق إد ي ك   رأم ه

  102ا ذ ي ك د ةي ر ى   حس   –  101ا  إدص ي    جمن لأ    مغض ة –  106ايع   ك ينش  ال يذ م ن شعه  –  105اإدض يه ت
لر . ةيك  –  111افال رسأل فذيتك كشف ك   –  110اك ن إ  ك     ك   إد ي ث دث    –  106ا  إر ب من إدرا  حىت ر ر ي ظعأ   –

  إد ي ك ن  صشغته    113ا    قذ جي ي إد     ح ف     صذة إدرش  كع    إد   إ  ا مل ركن ن ةا ي يإ   112اي  ق ض  إجمل نني
إحمل ة   115ا  إد   إ  ا دش  إدتكال ك دكال   114اصذة إدرش  إأل ل من إد صشذة ا   قشذ   ش   مل ركن ن ةا ي يإ  

إد ي ك ن    111ا   ك دك إد   إ  اي م    إد      116امن إد صشذة ا  ا دش  إدتكال   إد ش ني ك دكال  من إدرش  إأل ل
   إ اي  م    إد    ل  إد    مرتهلصشغته   صذة إدرش  م  قرل إأل ري   ا  إدرش  إدث .   إدثالث   اك 

قذ إرسع  –  112ا سل   إد طق من ق ة   قذ يك      إ  إد صشذة مستل من  جز يش  ، كع    ا إدصع  من
  120اي  إألأ ن  اض إ م  طا  ا –  116اإخل ق   د إد إقع
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دك ين   -  قذ يك   إد   إ  يشت   ك مال إأت ره إد     من منت إد صشذة كع    اره  مضد ي   ل  رأ  دته شين 
    121ا ا ا لةضد   ةك إين   

من صذة يش    د إملستل من  جز يش  ل  إد ي ميثل يشت   ك مال   ك    منت   يالحظ ا   غ را إد   إ  إملستل 
  ّ  ناإد ص ،   لغ   إدظن ل  "دألم   القا يطرش ا إد صشذة إدت  شذيا إدت مل رتخل  ن ة ح إد صشذة إد ذميا إدت جلأت يا إد

   122اي ملط دع 
 ال نواو الم   :   (3

  سمد  5  قذ  ةي ا إ إد   إ    إجلدزء إأل ل مدن إددذي إ  ا  123ات      د حن  م  ""   ا  إد   إ  إد إةي   إد ص م  
   ثالثني م ة 30م إت ،     إجلزء إدث . ا

  إجلدددددددددددددددددددددددددددددددددددذ ل إدتدددددددددددددددددددددددددددددددددددد يل ي ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددح لمث ددددددددددددددددددددددددددددددددددددا جددددددددددددددددددددددددددددددددددد إ إد  دددددددددددددددددددددددددددددددددددد إ    إدصددددددددددددددددددددددددددددددددددددشغا إمل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددتق م هدددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 

 ال يغة الم    منها  ال نواو
  124اإد أ ل "" قذ مك ا إ ي  ف   زي ةة
  125ا" قصص  ةؤي ي   ةفق دشسع ه " ةؤي 
  126ا" ف  ي كل ي  أ  فشك ص حره " م  أ ة
  121اة يذك مهال  ف حلش ة ك  ب " متهل

 

 ال نواو المؤ ر: (4
  ا  جم ي  الما ر    إد ص متشزا ،   اذفه  مس  ذة إد  ةئ   د يجي ي إد عل إملط  ب   فه   إدكت ب ،       قذ ي ررط  

  122امبك   إدكت يا ل  يت ةيخ م ني"
 1645  إث ت    ة م ة   من ق  أه ا قش   ا ا 12  ا إ إد   إ  ك   لكث  حض ةإ    إجلزء إأل ل من إدذي إ  حشي  ك  ا

     131ام1651قش   ا ا   -  130ام1653قش   ا ا  – 126ا
 

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

 

 
  ب   ف ال دد القادم

 الهوامش
  26ا ةة إدضتح ، إييا   1
   306، ص  2003، يإة ص ية  1إين م ظ ة   دس   إد  ب   م ية ا م ج  2
 رست عل دإليل   إمل رشا يغ ل متششزا   ر ط ت   لرر ة ، لث ة إدك    د إخلذ ،     إد  ية   3
، لك يميشا إدضك  إجلع اريي   1يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إدث . ، مج ه   ح  ه   قذم ده ، ق ي ا زةق   نص    ط  4

   61، ص  2002دشرش   –، ط إي   
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 ي ظ    5
، ص  2010، إجلزإا  ،  1م   ةإت إال تالا ، طل  فشصل إألمح    م جمن إدسشعش اش ت   إدذإة إد  يشا د    م ن ر    ، 

11   
 1ب  ن ع   ي  ق ة ، إملصط ا ت إألا اشا   دس نش ت إد ص   حت شل إخلط ب ايةإاا م جعشا  ، أذإة د كت ب إد  مل  ، ط

  116ص  2006، إألةي  ،  ع   ، 
 ل د سشعش ء  إد ص إألييب أ م ا حمعذ  ضري ، يسك ة أد  ي   امن يفا ،   من إدسشعش ء   إد   إ    إد ص إألييب   إمل ت د إأل

   13، ص  2000 –ن فعمج  2 – 1
، ال  1433، حم م  2011ييسعمج ،  112ي  مال  خمت ة ، إدسشعش د أش    إد الما ا إملضه م   إملصط ح  جم ا إد إفذ ، ع 

 ص  
   11فشصل إألمح   م جمن إدسشعش اش ت   م أع ا يق ، ص  6
   13ق ، ص إمل أع إدس ي   1
 إمل أع نضسه    2
   120ن ع   ي ق ة ، م أع ا يق ، ص  6

جي  ل  يكت  ،   ي طق ي ة    دش  يري  ، ي ظ  ا شذ ي ك إي    Priceي ري ا شذ ي ك إي يا ل  إامن   10
   11  ي ة   الط ، إمل كز إدث    ، يري ت ، در    ، الت ، ص –إدسشعش اش ت   إدتأ يل امذ ل إدسشعش اش ت ش 

   120  ، ن ع   ي ق ة م أع ا يق ، صي ظ  11
، يري ت ، ر  ين إأل ل الكت ي    1يإنش ل ر  نذد  ، لا  إدسشعش اشا ر مجا طالل  ارا ، إمل ظعا إد  يشا د رتمجا، ط  12

   30،  ص  2002
 أش ،  ا ذيا م اد  ع  إدر ري   إدسشعش اشا   لص ج    م  اجه    مصط ا هت   أ م ا إدس يإ  د    م   إدتك  د  13

   2ك شا إد غ ت قسمن إد غا إد  يشا ، ص 
   14فشصل إألمح    م جمن إدسشعش اش ت   م أع ا يق ص   14
 إمل أع نضسه    15
    ر فشق إحلعذ   إملصط ح إد  يب   ر  طه   ر حشذا   جم ا أ م ا إخل شل د را ث ،قسمن إد غا إد  يشا ، أ م ا   16

   2ص،  2005،  1ج – 2إدريم ك ، لةيذ ، إألةي  ،  ج
  16 – 15 – 14ي ظ  فشصل إألمح   م جمن إدسشعش اش ت   م أع ا يق ، ص   11
   2004إملغ ب  –، إدذإة إدرشض ء  1م  ة  ش ر  ، إد الم رشا     من إد ص   إمل كز إدث    إد  يب ط  12
   41    ر فشق إحلعذ   إملصط ح إد  يب   ر  طه   ر حشذا   م أع ا يق، ص  16
ئا   إدتكضري ، من إد ر يا يا إدت  ي شا ، ق إءة ن ذيا ، د ع  ج ينس . م  ص  ، م ذمه نظ يا    رذإهلل إدغ إم    إخلطش  20

   41ص 2006إملغ ب ،  –، إدذإة إدرشض ء  6يةإاا رطرش شا   إمل كز إدث    إد  يب ط
   42إمل أع إدس يق ، ص   21
  إألص ل   إالمتذإي   م   ةإت إحت ي إدكت ب م الي     ي   مت   مصط ا ت إد  ذ إد  يب إدسشعش ء ي اإإلرك دشا   22

   116، ص  2005إد  ب ، الط ، يم ق ، 
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   14 – 13ا ذيا م اد  ع  إدر ري   إدسشعش اشا ، لص ج    م  اجه    مص ا هت   م أع ا يق ص   23
  1إمل أع إدس يق ، ص  24
  22ينش ل ر  نذد    لا  إدسشعش اشا   م أع ا يق ص   25
   13م جمن إدسشعش اش ت   م أع ا يق ، صي ظ  فشصل إألمح      26
إدذإة إدرشض ء  –يري ت ا رمج   1ا شذ    ش   م جمن إملصط ا ت إألييشا إمل  ص ة   يإة إدكت ب إد ر  . ، ط  21

   112م ، ص 1625إملغ ب ،  
   10إين م ظ ة   دس   إد  ب   م أع ا يق  م ية   ن ج  22
  10إمل أع إدس يق ، م ية   ن ، ص ج  26
  633، الب ، الت ، ص 4إد غا إد  يشا   إمل جمن إد اشط   مكترا إد   ق إدذ دشا ، طجمعع   30
  132، ص 1666، لي  ل اارتعمج   1يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إأل ل ، م   ةإت مكترا إألنذد  ، ط  31
   45يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص  32
  155صط ا ت إألييشا إمل  ص ة ، م أع ا يق ص ا شذ    ش ، م جمن إمل  33
، ص  2002،  1أريإة أش ش     تر ت    رذإحلق ي   يذ ، إدذإة إد  يشا د    م ن ر    ، م   ةإت إال تالا ، ط  34

21   
 .Leo hoek . la marque du titreن ال  ن 

Dispositifssémiotiquesd'unepratiquetextuelle , ed . la haye mouton, paris, 1981 . p17 
 إمل أع نضسه   .

محذإ  حمسن   ل إحل ةث    إد   إ    إد ص إد   ي إحلذيي   إملع كا إد  يشا إدس  ييا   يةإاا  صضشا حت ش شا ،   35
 . 14ك شا إد غا إد  يشا ، الت ، ص  –ةا دا م أستري ، أ م ا لم إد  ى 

ذكت ة يس م قط     إمل ت د إد طين إدث . اإدسشعش ء   إد ص إألييب إدطش  ي يةي دا   ق إءة   كت ب اشعش ء إد   إ  د   36
   24، ص  2002لي يل  16- 15  
  إدت  شذيا ، يإة ر ي  ل د     1ملزيذ من إمل   م ت ي ظ  ، حمعذ ي ش    إد    إد  يب إحلذيي ي ش ره   إيذإالهت  ا  31

   103 – 102، ص 2001 – 2إدذإة إدرشض ء ، إملغ ب ط
 Jan 161 – 132 2014 –ل140 رذإمل ك م ر ل ، م كزيا اقض نرك     يي إ  إد  ب ا حت شل م ك     32

Semat. Vol.2 No.1  
ي ظ  ليض    ع  ش ا شذة   اشعش اشا إد ّ  نا   يي إ  ل أ ع صضص فا   م إامن إإل ص ة  دش اف   غ شس    ةا دا  

- 22،ص 2013 – 2012ك شا إييإب   إد غ ت ، إجلعه ةيا إجلزإا يا ، م أستري ، أ م ا اطشف ، قسمن إد غا إد  يشا ،  
26   

   63حمعذ ي ش  ، إد    إد  يب إحلذيي ي ش ره   إيذإالهت  إدت  شذيا  م أع ا يق ، ص  36
   62إمل أع إدس يق ، ص  40
إدس  ييا ، م أع ا يق ، ي ظ    محذإ  حمسن   ل إحل ةث    إد   إ    إد ص إد   ي إحلذيي   إملع كا إد  يشا   41

   10 – 6ص 
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ي ظ    إدصشذ لي  يي    م جمن إملؤدض ت إد شرشا إملطر  ا   إأليب إحلذيي ، جم   إدث  فا إد  م ، ال ط ، إجلع ارييا   42
 م  2006إد شرشا ، 

حلذيي ، من كت يه م جمن إملؤدض ت إد شرشا إملطر  ا   إأليب إ 21 – 26 ك  إدذكت ة إدصشذ لي  يي    ا مش ص  43
لنه  ةي   د صضاا إدغالا إد ص إدت يل  "ا إ كت ب م تعل   د يي إ  إإلم م إجع م إد الما إد شخ  رذإهلل 

 إدر ة ."  
   21 – 26- 25إمل أع إدس يق ، ص   44
   11إدصشذ لي يي  ، م أع ا يق ، ص  45
در    د طر  ا   إد   ، إدطر ا مصطضد ين زك ي إدط إي س    إدذي إ  حت شق   ر ذمي     مصطضد  إملص إ  يإة   46

   60م ، ص 1666إحمل  ا إأل ا يري ت 
   11إمل أع إدس يق ، ص  41
   3، ص 1326ا شع   إدر ة .  إدذي إ    طرع مبطر ا إألهن ة إدر ة نشا ، مص  ، مج يي إأل ل ا ا   42
  1إمل أع إدس يق ، ص   46
   32إمل أع إدس يق ، ص   50
   51إمل أع إدس يق ، ص  51
   105  إد    إد  يب إحلذيي ي ش ره   ييذإالهت  إدت  شذيا   م أع ا يق، صحمعذ ي ش    52
   234 رذإهلل إدغ إم    إخلطشئا   إدتكضري   م أع ا يق ، ص  53
، م   ةإت إملكت  إدتج ةي ،  1لمحذ إد  ةا ر    من دشرش  ، يةإاا   يي إ   ي  من     مصطضد إملص إ ، ط  54

   11 – 10م ، ص1663يري ت ، نشس   لي يل 
    إألصل    إنني   رصاشح     ين   55
   12إمل أع إدس يق ، ص  56
إد  يف ح مت ين   ةا إد  .   إد   إ  إدصاشح د كت ب ر  يضه   لمهشته  ا ال م  فته   لحك مه لمث ا دأل ط ء فشه    51

   26اد ، ص 1416غ ة مج يي إأل  ة  –، يإة   مل إدض إاذ د       إدت زيع ، مكا إملك ما  1ط
 – 11إد  يب مص يشح   لمهشا إد   إ    إد عل إألييب ، جم ا لقالم إدث  فشا ، م تذى إدرالغا   إد  ذ   إمل  ل إألييب ،   52

 .م 2010 – 2
2010-2-http://www.aklam.net,forum,17 

   55 – 41إدصشذ لي  يي  ، م أع ا يق ، ص  56
   44 – 32 – 36إمل أع إدس يق ، ص  60
   51إمل أع إدس يق ، ص   61
  45 ع  ش ا شذة ، م أع ا يق ، ص  62
  61 – 56 – 50ي ظ  إدصشذ لي  يي  ، م أع ا يق  ، ص   63
   65 ع  ش ا شذة ، م أع ا يق ص   64

http://www.aklam.net,forum,17-2-2010/
http://www.aklam.net,forum,17-2-2010/
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    لكمج حمسين ، ةض  كش .   إألنزي ح إدكت يب   إد    إد  يب إمل  ص  ايةإاا   ن ذ  جم ا يةإا ت   إد غا إد  يشا   65
  60م ، ص 2013اد  1261  آيإهب  فص شا حمكعا إد ذي إدث .     رت ء 

   55إدصشذ لي يي  ، ص  66
 ا ادذ لي   رشذ   ع   تشق   يةإاا اشعش اشا   يي إ  ا ر ر ت أ ح   د    د    61

Semat . Vol2 , No.1 , 116 – 127 Jan .2014 , P. 118.  

، إجلع ارييا إد شرشا ،  1ي ظ    دذ زغرشا   إأل ع ل إد   يا إدك م ا   إد ج ا إد  رشا إد  ما د ث  فا   إإل الم ،ط  62
2001   

   65ي ظ  ،  ع  ش ا شذة ، م أع ا يق ، ص  66
  12ي ظ   ر ر ت أ ح ، ص  10
   53ع  ش ا شذ ، م أع ا يق ، صي ظ     11
 – Cybrariansjounnalع ييسعمج 33مهىن يقر ل ،   اذة مس  ي   إمل  يري إد ك شا كأيإة دت ششمن إدكت  إد  عشا   12

2215  - 8761 Issu –  ن ال  نRobent , paual , lepetit Robert m Dictionnaire de la langue 

Francaise , Paris 2000 P, 292  
م  1662إد   إ    اشعش طش  إالرص ل إألييب   إجشئا إملص يا إد  ما د كت ب ، ال ط ، ال ب ،  –حمعذ فك ي إجلزإة   13

   15ص 
    42ي   صالح إدذين حمعذ   ر  يا إد تر ت   ة إيا النثد إملذ   حلسني ةحشمن   جم ا يةإا ت م ص شا ، ع   14

   124ص  –م 2013اد ، ر  ين إأل ل  1434إحلجا 
ةمح .       اشعش اشا إد   إ    ة إي ت حمعذ أمجيل  إمل ت د إدذ يل إخل م  اإدسشعش ء   إد ص إألييب  ك شا إييإب   15

   2  ص  2002ن فعمج  11-15  إد   م إإلنس نشا   إالأتع  شا ، أ م ا يسك ة ا
  64، ص  2002أريإة أش ش     تر ت    رذإحلق ي   يذ ، م أع ا يق ،   16
ي غ  ط   ر  يا إد ص ص إمل إزنا   ي إ ين  رذإهلل مح يى ، ةا دا م أستري ، ر را إدرالغا   ر  يا إخلط ب ، ة فشا   11

م  2001 – 2006قسمن إد غا إد  يشا   آيإهب  ك شا إييإب   إد غ ت ، أ م ا م ت ةي قس طش ا ، إجلعه ةيا إجلزإا  
 50،ص

ص إمل إزي ،   ر ذي ق إةإره ا ترا إد   إ  ق  أ     جم ا أ م ا ي ظ  حمعذ إدت نس  أكش    إرك دشا م  ةيا إد   12
   31م ، ص 2006ي نش   1421 –مج يي إأل ل  – 12إألقصد غزة ،  ذي   ص ،

 م ال ص  2012-11-16اشعش اشا إد تر ت إد صشا ، لص إت جم ا لييشا ر م ا إجلع ا الص ،   –ين إدذين خب دا   16
A sswat . zerga .net 

 23  لمحذ حمعذ إد رشذي   إد   إ    قصص  أذإ  إخل  ب   ا يةإاا اشعش اشا جم ا يةإا ت م ص شا ، عي ظ      20
   62، ص 2006، رر ط 

  226فشصل إألمح    م جمن إدسشعش اش ت   م أع ا يق ، ص  21
   105  إدت  شذيا ، م أع ا يق ، ص1ي ظ  حمعذ ي ش  ، إد    إد  يب إحلذيي ي ش ره   ييذإالهت  ا  22
   235 رذإهلل إدغ إم    إخلطشئا   إدتكضري   م أع ا يق ، ص   23
   234إمل أع إدس يق ، ص   24
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    236إمل أع إدس يق ، ص   25
   235إمل أع إدس يق ، ص   26
 إمل أع نضسه   21
ن ةي مح يي إد شس  ، ا م  مك  إد  . ، م هج حت شق إد ص ص   ن  ا   مطر ا إمل  ةا ، الط ، يغذإي ،   22

   42م ، ص1615
   10ي ظ  يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إدث . ، م أع ا يق ، ص   26
   1حمعذ فك ي إجلزإة   إد   إ    اشعش طش   إالرص ل إألييب ، م أع ا يق ، ص  60
ر ييا ر       اشعش ء إد   إ    يي إ  ام  م إدر ح د      ي  رذإهلل إد      إمل ت د إد طين إأل ل اإدسشعش ء     61

   211م ، م أع ا يق ، ص 2000ن فعمج  2 – 1يسك ة  –يب   ، أ م ا حمعذ  شض  إد ص إألي
   21أريإة أش ش     تر ت ، م أع ا يق ص  62
  62 – 42 – 52يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إأل ل ، مصذة ا يق ، ص   63
   36 – 161 – 106يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص   64
  34 –  65 – 62 – 24اشمن إج . إدذي إ    إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، صيي إ  65
  ع   تشق   يةإاا اشعش اشا   يي إ  ا ر ر ت أ ح  د      ا اذ لي  رشذ    66

Semat . Vol2. No.1 , 116 – 127, Jan 2014, P,121.  

   135-12-20يي إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إأل ل ، مصذة ا يق ، ص   61
  55-54 إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص يي  62
  113-25يي إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إأل ل ، مصذة ا يق ، ص   66

   25-23يي إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص   100
   101-65يي إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص   101
م  1666 –ي نشا  21- .   قصشذة اهمن إدصذيق إد ي ك   رأم ه   صاشضا إدزم   إدثالث ء يي إاشمن إج  102
أ ءت ا ا إد صشذة   إجلزء إدث . من يي إ  إد     حت     إ  ام  أ ة لنذدسشا    ك   نص صذة إدرش    2ص -

 اهمن صذيق إد ي قذ ك   رأم ه  –ك دت يل 
  2، ص 1661ي نش   23ق م ق اعهمن ، صاشضا إد قش  ، إخلعش   يي إاشمن إج . ، قصشذة د ال حتشزكمن م   103
   35يي إاشمن إج . ، إدذي إ  ، إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ص  104
   106إملصذة إدس يق ، ص  105
م ص 1663 –فمجإي   21 –صاشضا ي قا إجلذيذة  -يي إاشمن إج .   قصشذة   إدص ي    جمن لأ    مغض ة   106
   21جلزء إدث . من إدذي إ  ا  ازدزإل إمل ج  ، ص     إ  ا ا إد صشذة   إ 2
   إ   – 2م ص1666م ي   3 –يي إاشمن إج . ، قصشذة   ذ ي ك د ةي ر ى   حس   صاشضا إدزم     101

    41ا ا إد صشذة   إجلزء إدث . من إدذي إ  اةي   د هت ئا صذيق  ن ةأ  ه من ا يس إ  ،  ص
م ي   11 –إدثالث ء  –درا  حىت ر ر ي ظعأ    صاشضا إدزم   يي إاشمن إج . قصشذة     إر ب من إ  102

   121  ص 2     إ  ا ا إد صشذة   إجلزء إدث . من إدذي إ  اةي   د صذيق  5م ص1666
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،  2م ص1666ي نش   1يي إاشمن إج .   قصشذة ك ن إ   ك     ك   إد ي ث دث     صاشضا إدزم   إألةي  ء   106
   116  ،  ص1زء إدث . من يي إ  اةي   د صذيق    إ  ا ا إد صشذة   إجل

،  2م ، ص1666م ي   4يي إاشمن إج . قصشذة   فال رسأل فذيتك كشف ك     صاشضا إدزم   إدثالث ء   110
   21   إ  ا ا إد صشذة   إجلزء إأل ل من يي إ  مصاا ي   ص

،  2م ، ص1652لي يل  13إجلذيذة يي إاشمن إج .   قصشذة لر . ةيك ي  ق ض  إجمل نني ، صاشضا ي قا   111
   141   إ  إد صشذة   إجلزء إأل ل من إدذي إ  اةي مذإ را صذيق  ،  ص

   62يي إاشمن إج .  إدذي إ  إجلزء إدث .، مصذة ا يق ص  112
   62يي إاشمن إج .  إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ص  113
   126ص يي إاشمن إج .  إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق،   114
 إملصذة نضسه   115
  ، 4، ص  1665/  13/1يي إاشمن إج . ، قصشذة ي  م    إد    ، صاشضا فزإ  ، إالث ني ، إمل إفق   116

  4ص
  21يي إاشمن إج . ، إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص   111
   101إملصذة إدس يق ، ص  112
م ، 1665ي  ي   22إخلعش   –قش  يي إاشمن إج .   قصشذة ي  إألأ ن  اض إ م  طا  ا ، صاشضا إد    116

 2ص
   152يي إاشمن إج . إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص  120
محذإ  حمسن   ل إحل ةث    إد   إ    إد ص إد   ي إحلذيي   إملع كا إد  يشا إدس  ييا   م أع ا يق ،   121

   46ص
   52إمل أع إدس يق ، ص  122
   16مصذة ا يق ، ص يي إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إأل ل     123
   23إملصذة إدس يق ، ص  124
   56يي إاشمن إج .   إدذي إ  إجلزء إدث . ، مصذة ا يق ، ص  125
   41إملصذة إدس يق ، ص   126
 م ، ال ص  2010-2-11إد  يب مص يشح   لمهشا إد   إ    إد عل إألييب   م تذي ت جم ا لقالم   121
  21 يق ، صيي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إأل ل ، مصذة ا  122
  61يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إأل ل ، مصذة ا يق ، ص  126
  61يي إاشمن إج .   إدذي إ    إجلزء إأل ل ، مصذة ا يق ، ص  130
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 ثبات القدرات العقلية وعالقتها ببعض املتغريات لدى تالميذ  مدارس املوهوبني
 )منوذج مدرسة الشهيد حممد فؤاد ببحري.(

جامعة امدرمان  –أ. د / مهيد حممد املتوكل مصطفى  -جامعة اخلرطوم  –أ. د / حممد األمني مصطفى خطيب 
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -د. جنده حممد عبد الرحيم جدي  - سالميةإلا  

 

 الملخص
تقصي مدى ثبات القدرات العقلية لدى تالميذ مدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم، ومعرفة  إىل الدراسة تدفه

) حيث اعتمدت مقياس  لذلك، مت استخدام املنهج الوصفي ، و قد والتلميذات  ي القدرات العقليةداللة الفروق بني التالميذ البنني
( واالختبارات اليت يقوم بإعدادها العاملون بوحدة الكشف واإلرشاد برئاسة اهليئة القومية ثالثال اإلصدارلذكاء األطفال ) ( وكسلر

ريقة ر عينة الدراسة بالطمت اختيا و قد كأدوات لقياس الذكاء والقدرات العقلية الرياضية واللغوية.  ،لرعاية األطفال املوهوبني
( تلميذة(، من بني من مت قبوهلم 411)و ( تلميذاً، 474مبحوثًا )) (043)  القدرات العقليةبلغ حجم بيانات ف ،القصدية

م. الختبار الفروض مت استخدام احلزمة اإلحصائية 0344م وحىت 0343مبدارس املوهبة والتميز أساس خالل األعوام من 
(SPSS وحتديدًا مت استخدام اختبار ،) ت( للفرق بني متوسطي جمموعتني مستقلتني وحتليل التباين األحادي. من النتائج عدم(

القدرتني اللغوية والرياضية لدى من مت قبوهلم مبدارس املوهبة مبجتمع البحث، وعدم وجود  الثبات  ي متوسطات الذكاء )وكسلر( و
 الرياضية. ني اللغوية والقدرت التلميذات  ي الذكاء و فروق دالة بني التالميذ البنني و

Abstract 

The extent of reliability of academic achievement and mental ability of students in school 

of gifted students in Khartoum state in the Sudan. 

Prof. Mohammed Elamin Mustafa Khateeb- University of khartoum 

Prof. Mohayed Mohammed Elmutwakel Mustafa- Oumdurman Islamic University 

Associate. Prof. Nagda Mohammed Abdelrahim- Sudan University 

  

  This study is aim to explore the mental abilities of students in the gifted schools students in 

the elementary level in Khartoum State in the Sudan.The study also tries to explore the 

significant differences between male and female in the the mental abilities. 

   The descriptive method used in the present study. The results of the intelligent tests namely 

Wechsler Intelligence Scale for Children (third Ed.) and other tests 

developed by the schools of gifted students are utilize as tools in the measuring the 

mental abilities, mathematical ability and language ability. 

  The data collected for analyzing the mental abilities (N= 340) 174 of them male students and 

166 female students. These students have been accepted throughout the years 2010 to 2014. 

 For testing the hypotheses of the study T test and the one way analysis of variance has been 

used to test the significant differences among groups means using SPSS . 

  The results also showed that the fluctuation in means in the results of intelligence and the 

language ability. Also the results showed that there is no significance difference between male 

students and female students in intelligence and language ability and mathematics ability.    
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 مقدمه:
 االهتمام نإ حيث ، جمتمع  ي أي القوة ودعائم الثروة مصادر أهم من أنواعهم اختالف على واملوهوبني العقلية املوهبة نإ  

 باملوهوبني والرتبية النفس اهتمام علماء يأيت هنا ومنر، املعاص والتكنولوجي العلمي التحدي يفرضها حضارية حتمية يعترب باملوهوبني
 العادينيهنم أقرا عن جوهريًا اختالفاً  جتعلهم خمتلفني متميزة قدرات ميتلكون فئة فهم ، اخلاصة القدرات ذوي فئات بني فئة واعتبارهم

 خصائصهم على والتعرف االهتمام باكتشافهم حيث من الفريدة هتماحتياجا تليب خاصة تربوية برامج إىل حيتاجون فهم وهلذا ،
 يعود مبا هتمواستعدادا هتمقدرا حسن استثمار على والعمل رعايتهم طرق بتهيئة وذلك واجلسمية واالنفعالية واالجتماعية النفسية
 جملتمع .ا أفراد على بالفائدة
 أن وهو شامل لتعريف  2002  عام برشلونة  ي املنعقد واملتفوقني املوهوبني لألطفال العاملي للمجلس عشر الرابع املؤمتر توصل
 إىل املستوى رفيع األكادميي والتحصيل اإلبداعي التفكري على والقدرة الذكاء  العامة القدرة  ي تتشكل إنسانية مسة العقلية املوهبة
 (047، 0330 صبحي،(  السلوكية اخلصائص جانب

األخرى، إذا ما أحسن إعدادها واستثمارها حيث يعترب املوهوبني  ثروة بشرية أعم نفعاً، وأكثر فائدة من مجيع الثروات املادية 
 ي تطوير اإلنتاج وزيادته وتنويعه، وأكرب دليل على ذلك ما وصلت إليه اليابان وكوريا اجلنوبية على سبيل املثال ال احلصر، من تقدم 

الغنية  ي ثرواهتا الطبيعية،  تكنولوجي وعلمي، مل يأت من امتالكهما لثروات مادية أو مالية، فهما قياساً بدول أخرى من الدول غري
لكنهما وصلتا إىل ما هو عليه بفضل حسن إعدادها للموارد البشرية واستثمارها بشكل صحيح، وخباصة املوهوبون منها الذين 

(، إذا 74، ص4891ميتلكون طاقات مبدعة قادرة على اإلضافة واالبتكار واالخرتاع والتوصل إىل حلول وأفكار جديدة )الطواب، 
ح مستقبل الدول وتقدمها  ي امتالك ناحية العلم والتكنولوجيا املتطورة، يعتمد إىل حد كبري على مدى اهتمام هذه الدول أصب

 (5، ص4898باملوهوبني ورعايتهم، وتوفري املناخ املناسب إلطالق قدراهتم اإلبداعية) معوض، 
 -مشكلة الدراسة:

و قطعت  ،بدء منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمان العامل دول من كثري  ي واملبدعني املوهوبني بالتالميذ هتماماإل من الرغم على
 عطين مل السودان  ي أننا إال معظم هذه الدول خطوات واسعة  ي الكشف عن املوهوبني و تطوير برامج متنوعة لرعايتهم،

أساس، و مثلها  نشاء  ثالث مدارسإ املبذولة  ي هذا اجلانب اجملهوداتمل تتجاوز  حيث ،هتمام الكا ياملوهوبني اإل التالميذ
 ) العاصمة القوية (، مع بدايه متواضعة ملدرسة أساس واحدة بوالية القضارف بشرق السودان. اخلرطوم لثانويات بوالية

لة الدراسة احلالية حتديدا و  ي جمال الربامج متت بعض اإلضافات للمنهج املدرسي املقرر للتالميذ العاديني. و ميكن تلخيص مشك
 - ي سؤالني أثنني مها:

ما مدى ثبات و استقرار أداء التالميذ و التلميذات الذين يتم قبوهلم مبدارس املوهبة و التميز ملرحلة األساس  ي اختبارات  -4
 الذكاء و القدرات املستخدمة  ي كشفهم؟

 ي اختبارات الذكاء و القدرات املستخدمة  ي  بوالية اخلرطوم لة األساس هل الفروق بني التالميذ و التلميذات املوهوبني مبرح  -0
 كشفهم، داللة إحصائية؟

 :همية الدراسة في النقاط التاليةأتي أت :  همية البحثأ
 منها.أمهية الشرحية املستهدفة و هم املوهوبون الذين ميثلون ثروة بشرية ميكن للدولة االستفادة  -
 احلاجة املاسة  ي اكتشاف و رعاية املوهوبني حىت تتم االستفادة منهم  ي مواكبة التطور. -
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 قد تسهم هذه الدراسة  ي توجيه نظر متخذي القرار و املهتمني باملوهوبني االستفادة من قدراهتم و مواهبهم اإلبداعية. -
 و تفجر طاقاهتم اإلبداعية.قد تسهم نتائج هذه الدراسة  ي توقري املناخات املناسبة إلطالق قدرات هؤالء املوهوبني  -

 هداف البحث في:أتي أأهداف البحث: ت
 معرفة مدى ثبات القدرات العقلية لتالميذ مدارس املوهوبني بوالية اخلرطوم. -4
 بالتعليم األساسي. ىل السابع (إرات العقلية للصفوف من ) الرابع ناث  ي القدوق بني الذكور واإللتعرف على الفر ا -0

 فروض البحث: 
 .تتصف القدرات العقلية لدى التالميذ املقبولني مبدارس املوهوبني ملرحلة األساس بالثبات  .4
 .)بنني / بنات(هناك االختالف  ي القدرات العقلية لدى التالميذ املقبولني مبدارس املوهوبني ملرحلة األساس تبعا ملتغري النوع  .0

 مصطلحات البحث:
 القدرات العقلية: -

موهوبا إذا زادت . ويعد الطفل ( وكسلر) ، أو مقياس ( بينيه –ستانفورد )حتدد ذلك مقاييس الذكاء كمقاييس  -
 نسبة ذكائه عن احنرافني معياريني فوق املتوسط. 

 الموهوبين:
 ،وتشري املوسوعات النفسية والرتبوية إىل وصف الطفل املوهوب املبدع بأنه " الطفل الذي يؤدي أي عمل بكفاءة عالية

 (  035،ص 0333وبصورة أفضل ممن هم  ي سنه، وبأسلوب يشري بتحقيق إجنازات وإسهامات عالية  ي املستقبل".)حبيب، 
 طار النظري والدراسات السابقة :اإل

من الخصائص  النفسي فإنه يمكن أن نستنتج جملة في التراث التربوي و ترفي ضوء التعريفات السابقة، وما توا و
 السمات التي تميز بها الموهوبون:  و

على اختبارات الذكاء،  جاباتهعلى قمة السلم اهلرمي  ي إفاملوهوب يرتبع  ،التفوق العقلي: يتسم املوهوبون بالقدرة العقلية العالية .4
 .يبتكار اإلوكذلك  ي اختبارات التفكري 

ميتلكه من مهارات متميزة تنبئ بتحقيق إجنازات عظيمة مستقبال ومبا ميتلكه من القدرة على أداء األعمال بكفاءة عالية، وذلك مبا  .0
 طاقة حيوية يسخرها للسيطرة على األشياء.

اء اجملردة بني األشياملكانية  كالعالقات الزمانية و  ،القدرة العالية على الفهم واإلدراك  ي تصور العالقات مبختلف مستوياهتا .0
واألفكار والوقائع، ويظهر مرونة  ي التفكري  ي إنتاج البدائل اجلديدة واحللول اليت تتصف باجلدية واألصالة واحلداثة، فاملوهوبون 

 يتعلمون عن طريق االكتشاف، ويرفضون أساليب احلفظ والتقليد.
ية والثقة بالنفس إىل درجة املخاطرة واملغامرة  ي القيام باملهام الصعبة، و ي تناول ولعل من أهم خصائص املوهوبني متيزهم باالستقالل .4

األسئلة  من األشياء وجتربتها، وتلعب دافعية املوهوب املتزايدة دوراً  ي رغبته  ي التعليم و ي االكتشاف والفضول املعر ي  ي فهم كثري
 ه  ي أحيان كثرية.والتساؤل مما يسبب اإلزعاج، والقلق لوالديه ومعلمي

جتماعية واملواقف التعليمية، فهو غالبا ما مييل املبدع أكثر حساسية للمشكالت اإل ن املوهوبإاحلساسية للمشكالت واملواقف: إذ   .5
 إىل اكتشاف التناقض  ي املواقف ويظهر العناصر املفقودة  ي حل املشكلة.

نظرررراً ألمهيرررة هرررذه اخلصرررائص واملميرررزات لررردى املوهررروبني املبررردعني فقرررد كانرررت األسررراس الررريت اعتمرررد عليهرررا العلمررراء  ي بنررراء  و
.الطالقرررررة املرونررررة و صررررالة وألهرررري : ا اختبررررارات التفكررررري اإلبررررداعي الرررريت تؤكرررررد مجيعررررا علررررى قيرررراس السررررمات األساسرررررية الررررثالث و
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 -: الموهوبين التالميذ تنمية في المدرسة دور
 ي تنشئة التالميذ املوهوبني وتربيتهم، حيث يقضى التلميذ معظم وقته داخل الفصول الدراسية فهي  دوراً مهماً تلعب املدرسة 

ويتعلم فيها املهارات األدائية واالجتماعية ويتواصل فيها مع  ،البيئة الثانية اليت  ينمو فيها التلميذ ويكتسب فيها املعارف واملعلومات
 اآلخرين من األفراد واملعلمني وغريهم.

هتمام هبذه البيئة وهتيئتها مبا حيقق تنمية مهارات التالميذ وتفعيل موهبته ومن املهام واملسؤوليات اليت جيب جيب اال ومن هنا 
 -يلي: أن تراعيها املدرسة جتاه الطفل املوهوب ما

تشاف والتعلم الذايت جتماعية والعقلية مبا يتيح الفرص لألطفال املوهوبني من االكي املناسب للتلميذ من الناحية اإلهتيئة املناخ املدرس -
 اجملتمع. لىواالنفتاح ع

 توفري برامج تعليمية وتدريبية لتنمية القدرات اإلبداعية  ي خمتلف األنشطة العلمية والثقافية والفنية واالجتماعية  ي املدرسة.  -
األنشطة املرغوبة،  وميكن للمعلم أن حيقق هدف تنمية اإلبداع لدى تالميذه من خالل التدريس عن طريق جمموعات املناقشة احلرة و

 نقدها. حماولة تفسريها و الوقائع و مجع املعلومات حول الظواهر و اإلطالع و على البحث و تشجيع التالميذ و
مثل أسلوب حل املشكالت وذلك عند دراستهم للموضوعات اليت   ،تدريب التالميذ على استخدام أساليب جديدة  ي التفكري -

نتاج الوسائل التعليمة واخلرائط والرسومات. ) منسي، إكعلى هتيئة بيئة غنية باملثريات  يتضمنها املنهج الدراسي، ومساعدهتم 
 (  091، ص 0330

 تتميز المدارس الخاصة للموهوبين بإيجابيات كثيرة ، من أهم اإليجابيات المحتملة ما يلي: 
ومعلميها وطلبتها وأولياء أمورهم لك ألن التوجه العام إلداراهتا وذ ،جيابيا داعما للتميز واإلبداعأ ر توفر املدرسة اخلاصة بطبيعتها مناخا إ

 حمكوم دائما من الناحية النظرية ر على األقل ر مبعايري التميز والتطوير  ي مجيع جوانب العملية الرتبوية.
املدرسة وذلك ألن  ،ن قبل زمالئهم  ي الصفوف العاديةب ر تقليل فرص شعور الطلبة املوهوبني واملتفوقني بأهنم أشبه بالغرباء أو املنبوذين م

 اخلاصة تقبل طلبة من نفس العمر ومستوى القدرة تقريبا وميارس الطلبة نشاطاهتم  ي جمتمع متجانس إىل حد كبري.
ر تصمم املناهج  ي املدارس اخلاصة عادة لتستجيب الحتياجات طلبتها املوهوبني واملتفوقني، ويأخذ املسؤولون عن تطوير هذه املناهج  ي  ج

 مستوى يتحدى قدرات الطلبة حىت ال يقعوا فريسة الضجر وامللل الذي يعا ي معظمهم منه  ي املدرسة اعتبارهم أن تكون  ي
املتفوق. العادية، ومن املعروف أن املناهج العامة  ي املدارس العادية ال تشكل حتد يذكر للطالب املوهوب و  

و ي تعاملهم مع  ،واملتفوقني، بكفاءة عالية  ي موضوع التخصص من جهةد ر يتمتع أعضاء اهليئة التعليمية  ي املدارس اخلاصة باملوهوبني 
هذه الكفاءة نامجة عن خربة أو تأهيل متخصص. وقد تكون  ،هؤالء الطلبة من جهة أخرى  

واملتفوقني ال خيار هلم سوى أن تكون  وبنياملوه خدماهتا على الطلبةالقائمني على مدرسة تقتصر   له ما يربره نظرا ألن إن هذا االفرتاض
.موها  ي مستوى طلبتهالإدارهتا و مع

   القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات العقليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة للموهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبين:
 ,Clark) (كرالرك وسريجو   ) ميتاز التالميذ املوهوبون بقدرات عقليرة وإبداعيرة متيرزهم عرن األطفرال العراديني، وتشرري كرل مرن     

1992; Seagoe, 1974)  إىل هذه اخلصائص والسمات اليت تتمثل باآليت: السرعة  ي اكتساب وتذكر املعلومات، الفضول  ي
البحررث عررن احلقرررائق، االجترراه للمثرررابرة الفعليررة، االسرررتمتاع  ي حررل املشرركالت، القررردرة علررى اسرررتيعاب املفرراهيم اجملرررردة، االجترراه حنرررو 

رباعررة  ي مفررردات اللغرررة، التوقعررات العاليررة مرررن الررذات واآلخرررين، اإلبرررداع الصرردق والعدالررة، السرررعي لتنظرريم األشررياء واألشرررخاص، ال
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احلررب إلجيرراد طرررق جديرردة للعمررل، الرتكيررز الشررديد واالهتمررام بررالنواحي املشرروقة، احلساسررية والتعرراطف والرغبررة بررأن يكررون  اخلررالق و
مرررل واالتكرررال علرررى الرررذات، التنررروع  ي االهتمامرررات مقبررروال مرررن اآلخررررين، الطاقرررة العاليرررة واحلرررذر، االسرررتقاللية وحرررب االنفرررراد  ي الع

واإلمكانات وتعدد القدرات. ومن اخلصائص اليت ميتاز هبا التالميذ املوهوبون مسة املثرابرة  ي حتقيرق اهلردف ومعرفرة اجلديرد، وهرذا رمبرا 
 ,Freedman, & Jensen) يفسررر بالدافعيررة العاليررة الرريت ميتلكهررا الطلبررة املوهوبررون  ي سررعيهم إلشررباع حاجرراهتم املعرفيررة 

1999)   . 
تعترررب مقرراييس القرردرة العقليررة العامررة ، كمقيرراس " بينيررة " ، ومقيرراس " وكسررلر " للررذكاء مررن األسرراليب املناسرربة واملعروفررة   قيرراس    

لفررد القدرة العقلية العامة للموهوبني واملتفوقني ، حيث متثل القدرة العقلية املرتفعة أحد األبعاد األساسية   التعرف عليهم ، ويعترب ا
الروسان ،  ( درجة فأكثر ) 403باً ومتفوقاً إذا زادت قدرته العقلية عن احنرافيني معياريني عن املتوسط ، وبلغت نسبة الذكاء ) موهو 

واعتمد كثري من الباحثني على قياس الذكاء العام كوسيلة لتحديد املوهوبني واملتفوقني وقد تفاوتت النسب لدى ( . 401:  4881
   ( درجرة علرى نفرس املقيراس ، وبرالرغم مرن التفراوت إال أن معظرم الدراسرات قرد اكتفرت بنسربة 443إىل )  ( 403الباحثني برني ) 

 ( . 934: 4884( درجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى االختبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارات اللفظيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الفرديرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة )الغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ،  403) 
يرث كانرت نسربة ذكرائهم وأكدت نتائج العديد من الدراسات على أن األفراد الذين مت اختيارهم على أساس نسربة الرذكاء املرتفعرة ح

 (. 039:  0334سيد ، وهوبني واملتفوقني ) ( درجة هم األكثر شيوعاً   دراسات امل453 -403ما بني ) 

 الدراسات السابقة:
بعنوان " الذكاء االنفعايل والنجاح األكادميي: فحص االنتقال من املدرسة الثانوية  (Parker, 2004)(  باركر)دراسة  

إىل اجلامعة"، هدفت إىل فحص العالقة بني الذكاء االنفعايل والتحصيل األكادميي، واستخدم االنتقال من املدرسة الثانوية إىل 
 ي  (Bar-On EQ-i: Short)عايل بصورته املختصرة للذكاء االنف ( أون-بار) اجلامعة كسياق هلذا الغرض. طبق مقياس 

هناية  الصغرية.  و ي (Ontario)( طالبا  ي جامعة أنتاريو070الشهر األول من السنة الدراسية األوىل من اجلامعة على عينة من )
( 45الفقرات القصرية )للذكاء االنفعايل ذي  ( أون-بار) الدراسية قورنت السجالت األكادميية للطالب  ي ضوء مقياس   السنة
أظهرت النتائج أن النجاح األكادميي للطالب يرتبط بقوة بأبعاد الذكاء االنفعايل، فالطالب الذين جتاوزت معدالهتم الرتاكمية حيث 
% فما دون. وقد متت مناقشة النتائج  ي 58% أعطوا مؤشرات أعلى على فقرات املقياس من أولئك الذين تبلغ معدالهتم 93

بعنوان تقدير الذكاء الناجح  ( محد) مهية الكفاية االنفعالية واالجتماعية أثناء االنتقال من املدرسة الثانوية إىل اجلامعة. دراسة سياق أ
ىل تقدير الذكاء الناجح لدى عينة من طالب املرحلة إهدف البحث  ، ووعالقته بالتوافقية لدى عينة من الفائقني وغري الفائقني

على طالب املرحلة  0330ني وغري الفائقني )برنامج ارشادي(. استخدم الباحث منوذج تصنيف الفائقني من سبريبرج الثانوية الفائق
  .الثانوية

عتماد عليه. ارتفاع بعد فراد وميكن اإلمل خصائص الفروق الفردية بني األن الذكاء الناجح حيأعتدايل على وزيع اإليشري الت هم النتائج:أ     
) دراسة  ،ء التحليلي واالبتكاري والتطبيقيلدى الفائقني مقارنة بغري الفائقني يوضح مظاهر الذكاء الناجح املختلفة  ي الذكاالتوافق 
ف عن املوهوبني  ي لكشلبعنوان عالقة القدرات العقلية والتحصيل الدراسي لدى تالمذة مدارس املوهوبني )دراسة تتبعية(  ( عطا اهلل

عداد صورة سودانية من قائمة لسمات املوهوبني )تقديرات املعلم إىل إهدفت الدراسة  ،كشف عن املوهوبنيساليب الأالسودان دليل 
 833ساسي(. طبقت الدراسة على تالميذ مدارس القبس بوالية اخلرطوم على عينة من األ لصفات املوهوبني  ي مرحلة التعليم

د من هم النتائج: تتميز القائمة بقدر جيأرتباطات والدرجات املعيارية.كتشاف الداخلي واإلستخدمت طرق اإل مفحوصا وقد ا
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، بعنوان مؤشرات 0337ماماإلطفال  ي جمتمع الدراسة. دراسة صاحلة لقياس املوهبة العقلية لأل داةأالصدق والثبات تعزز الثقة ك
املتفوقني... هدفت الدراسة اىل الكشف عن مؤشرات الذكاء املتعدد: دراسة مقارنة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعليم والعاديني و 

. صمم الباحث مقاييس وحتليل اتلميذ 045الذكاء املتعدد لدى التالميذ الذين لديهم احتياجات تعليمية متباينة تكونت العينة من 
حصائية حسب فروق التعلم  ي كل من الذكاء اللغوي واملنطقي إهم النتائج: وجود فروق أ. ( شيفيه )التباين الثالثي واختبار

ني ( بعنوان :الفروق  ي حركة التحكم ومفهوم الذات بني املوهوب 0344)  ( وشنان) علي واملوسيقي واحلس احلركي. دراسة 
 مرحلة الرابع الصف الميذت من والعاديني املوهوبني بني الفروق عن للكشف الدراسة هدفت ،ساسوالعاديني من تالميذ مرحلة األ

التحكم  مركز بني اإلرتباطية العالقة طبيعة معرفة إىل أيًضا هدفت كما الذات، مفهوم و التحكم مركز  ي بوالية اجلزيرة األساس
 سسيبال رتباطي واإل منهما منطني مستخدمة الوصفي املنهج الدراسة اتبعت . والعاديني من املوهوبني كل لدى الذات ومفهوم
 ) على(  بينيه ستانفورد) ملقياس ،باإلضافة ,الذات مفهوم مقياس و التحكم مركز مقياس وهي الدراسة أدوات تطبيق مت . املقارن

 فروق وجود الدراسة توصلت إليها اليت النتائج أهم منو  عاديني ( 100 )و موهوبني ( 100 )  منهم وتلميذه تلميذا  ( 200
 وجود أيًضا الدراسة أثبتت كما ،لصاحل املوهوبني الذات مفهوم و التحكم مركز  ي والعاديني املوهوبنيبني  إحصائية داللة ذات
بعنوان اثر  (0344العقيل ) دراسة . والعاديني املوهوبني من كل لدى الذات ومفهوم التحكم مركز بني سالبة ارتباطيه عالقة

بداعي لدى التالميذ املوهوبني  ي املرحلة االبتدائية... التعلم التكاملية والتفكري اإلثرائية  ي تنمية عمليات إنشطة علمية أاستخدام 
بداعي لدى التالميذ ثرائية  ي تنمية عمليات التعلم التكاملية والتفكري اإلإنشطة علمية أهدف البحث اىل معرفة اثر استخدام 

داة بطاقة مقابلة واختبار التفكري . األاتلميذ 53ة مشلت استخدم املنهج التجرييب على عينحيث  املوهوبني الصف السادس.
ثرائية تأكيد التالميذ على الربامج اإل ،حصائيا بني فروقات الدرجاتإهم النتائج: وجود فروق دالة أ.( ارورا) بداعي مقياس اإل
 هارات عمليات التعلم. معرفة  ي اكتساب للم

 اجراءتها الميدانيةمنهج الدراسة و 
اتبع فريق البحث املنهج الوصفي و بالتحديد قام فريق البحث بتطبيق أسلوب الفوج الظاهري  -منهج الدراسة : -1

الذي يشري إىل مجع سلسلة بيانات طولية،  ي نقطة زمنية واحدة لتتبع ثبات كل من التحصيل الدراسي و القدرات العقلية لدى 
 التالميذ املوهوبني مبرحلة األساس بوالية اخلرطوم.

 -يتحدد جمتمع الدراسة احلالية على النحو التايل: -البحث :مجتمع  -0
 من حيث املكان تقتصر الدراسة جغرافيا على والية اخلرطوم. -أ
 مدارس املوهبة و التميز ملرحلة األساس. -من حيث نوعية املدارس: -ب
 تالميذ و تلميذات الصفوف من الرابع و حىت اخلامس. -من حيث نوعية املبحوثني: –ج 
 م.0344و حىت صيف العام  0339 – 0337من حيث الزمان من العام  -د
( 043مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث بلغ حجم عينة بيانات القدرات العقلية ) -: عينة الدراسة -3

التلميذات الذين  %( و هم مجيع التالميذ و49.9( تلميذة بنسبة )411%( و )54.0)( تلميذا بنسبة  474مبحوثا، منهم )
 .0344و حىت  0343مت قبوهلم مبدرسيت املوهبة و التميز ملرحلة األساس بكل من اخلرطوم و اخلرطوم حبري، خالل األعوام من 
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     تبعاً للعام  التي تم جمع بيانات القدرات العقلية منها  ( يوضح إحصائية التالميذ بعينة الدراسة1جدول رقم )
  ( التالميذ و المحلية نوعي ومتغير ) زمن القياس 

 )بمدرسة الشهيد محمد فؤاد ببحري فقط(

 المجموع تلميذات تالميذ بنين المحلية العام 

 م0212صيف 

 42 21 21 حبري
 35 13 22 اخلرطوم
 77 34 43 اجملموع

 م0211صيف 

 56 34 22 حبري
 14 0 14 اخلرطوم
 70 34 36 اجملموع

 م0210صيف 

 33 19 14 حبري

 35 16 19 اخلرطوم
 68 35 33 اجملموع

 م0213صيف 

 30 16 14 حبري
 33 15 18 اخلرطوم
 63 31 32 اجملموع

 م0212صيف 

 38 17 21 حبري
 24 15 9 اخلرطوم
 62 32 30 اجملموع

 المجموع الكلي

 199 107 92 حبري
 141 59 82 اخلرطوم
 340 166 174 اجملموع

 -. أدوات الدراسة:2
و أعتمد فريق البحث على السجالت الرمسية، اليت تضم البيانات الرقمية لدرجات القدرات العقلية للتالميذ املقبولني مبدارس املوهبة 

 أم درمان .( ثالثة مدارس، بكل من اخلرطوم حبري و  0التميز ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم، و عددها ) 
 ي الدراسة احلالية فتمثل و من املهم اإلشارة هاهنا إىل أن أدوات قياس الذكاء و القدرات العقلية، اليت مت اعتماد نتائجها كبيانات 

  ي مقياس ) وكسلر ( لذكاء األطفال )اإلصدار الثالث(، و ثالثة اختبارات من إعداد وحدة الكشف و اإلرشاد باهليأة القومية
ية، لرعاية األطفال املوهوبني، أوهلا للمهارات اللغوية، و الثا ي للقدرات اللغوية )  ي اللغة العربية (، و الثالث لقياس القدرة الرياض

ممن أكملوا و بتفوق الصف الثالث ختبارات على التالميذ املتنافسني لاللتحاق مبدارس املوهبة و التميز، حيث يتم تطبيق هذه اال
     .دارس احلكومية العادية أساس بامل
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 حليل البيانات ومناقشة النتائج :ت
 :ة من خالل عرض نتائج الفروض التاليستتم مناقشة النتائج   

  :ول عرض نتيجة الفرض األ

الذي نصه: " تتصف القدرات العقلية لدى التالميذ املقبولني مبدارس ول من فروض الدراسة احلالية للتحقق من صحة الفرض األ
املقبولني مبدارس املوهوبني  التالميذ فريق البحث بإجراء حتليل التباين األحادي، لدرجاتاملوهوبني ملرحلة األساس بالثبات " ، قام 

املستخدمة  ي الكشف عنهم، وذلك لكل من التالميذ والتلميذات كاًل على حدة،  ملرحلة األساس على اختبارات القدرات العقلية
 -واجلدوالن التاليان يوضحان نتائج هذا اإلجراء:

يوضددح نتيجدة تحليدل التبدداين األحدادي لمعرفددة دقلدة الفدروت فددي متوسدطات القددرات العقليددة لدد  التالميددذ ( 0جددول رقدم )
 ن لمرحلة األساس تبعاً لمتغير العام الدراسيالبنين المقبولين بمدارس الموهوبي

 مصدر التباين القدرات العقلية
مجموع 
 د ح المربعات

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 اقستنتاج ح الفائية

 اللغويةالقدرات  

 193.21 4 772.825 بني جمموعات
13.863 

 
.001 

 
 هناك فروق دالة؛ املتوسطات

 ال تتساوى مجيعها
داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 جمموعات
2355.364 169 13.937 

  173 3128.190 الكلي

 الرياضيةالقدرات 

 398.73 4 1594.94 بني جمموعات
30.505 

 
.001 

 
 هناك فروق دالة؛ املتوسطات

 ال تتساوى مجيعها
داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 جمموعات
2209.024 169 13.071 

  173 3803.960 الكلي

مقيددددددددددددداس وكسدددددددددددددلر 
 للذكاء

 101.96 4 407.825 بني جمموعات
1.113 

 
.352 

 
 مجيع الفروق غري
 دالة إحصائياً 

داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 
 91.589 169 15478.55 جمموعات

  173 15886.37 الكلي

 سمات الشخصية

 94.119 4 376.478 بني جمموعات
6.454 

 
.001 

 
 هناك فروق دالة؛ املتوسطات

 ال تتساوى مجيعها
داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 جمموعات
2260.216 155 14.582 

  159 2636.694 الكلي

 المهارات اللغوية

 20.019 4 80.075 بني جمموعات
1.645 

 
.165 

 
 مجيع الفروق غري
 دالة إحصائياً 

داخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 
 جمموعات

2057.162 169 12.173 

  173 2137.237 الكلي
 

 ( اآلتي:0جدول رقم )ُيالحظ من الجدول السابق 
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، ودرجات املهارات اللغوية، فإن قيميت النسبة الفائية غري دالتني عند مستوى ( وكسلر) / بالنسبة لدرجات الذكاء على مقياس 4
(، مما يعين عدم وجود فروق دالة  ي هذه الدرجات، تبعًا ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى التالميذ البنني الذين مت قبوهلم 3.35)

 مبدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم.
/ أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات املعروضة باجلدول، وهي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، ومسات الشخصية، فإن قيم النسبة 0

الدراسي، وذلك (، مما يعين وجود فروق دالة  ي درجات هذه القدرات، تبعًا ملتغري العام 3.35الفائية دالة إحصائيًا عند مستوى )
 لدى التالميذ البنني الذين مت قبوهلم مبدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم.

وملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند إجراء املقارنات الثنائية بني كل متوسطني من متوسطات اجملموعات الثالث  ي درجات 
، والذي بنين (  دنكان)اليت هبا فروق دالة )وهي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، ومسات الشخصية(، مت إجراء اختبار  القدرات

 النتائج املعروضة باجلداول التالية:
لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات القدرة اللغوية  ( دنكان ) ( يوضح نتائج اختبار 3جدول رقم ) 

 تبعاً لمتغير العام الدراسي )تالميذ بنين فقط(
 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة نقطة القياس )صيف عام ...(

4 0 0 4 

0211 36 18.1111    

0210 33  20.9091   

0212 43  22.1395 22.1395  

0213 32   23.0938 23.0938 

0212 30    24.4000 

 

لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات القدرة الرياضية ( دنكان ) ( يوضح نتائج اختبار  2جدول رقم ) 
 تبعاً لمتغير العام الدراسي )تالميذ بنين فقط( 

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة )صيف عام ...(نقطة القياس 
4 0 0 4 

0213 32 13.4688    

0212 30  16.5667   

0210 33  17.2424   

0211 36   20.0000  

0212 43    22.0930 
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لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات سمات  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار  5جدول رقم ) 
 الشخصية تبعاً لمتغير العام الدراسي )تالميذ بنين فقط(

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة نقطة القياس )صيف عام ...(
1 0 

0211 22 52.3636  

0212 43 53.7674  

0210 33  55.8788 

0212 30  56.1333 

0213 32  56.7188 

 

( يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة دقلة الفروت في متوسطات القدرات العقلية لد  التلميذات 6جدول رقم )
 المقبوقت بمدارس الموهوبين لمرحلة األساس تبعاً لمتغير العام الدراسي

 اقستنتاج ح النسبة الفائية متوسط المربعات د ح مجموع المربعات التباينمصدر  القدرات العقلية
 14.409 162.92 4 651.686 بني جمموعات القدرات اللغوية

 
.001 
 

 هناك فروق دالة؛ املتوسطات
 11.307 161 1820.392 داخل جمموعات ال تتساوى مجيعها 

  165 2472.078 الكلي

 23.391 326.54 4 1306.14 جمموعات بني القدرة الرياضية
 

.001 
 

 هناك فروق دالة؛ املتوسطات
 13.960 161 2247.506 داخل جمموعات ال تتساوى مجيعها 

  165 3553.645 الكلي

 4.982 195.72 4 782.893 بني جمموعات مقياس وكسلر للذكاء
 

.001 
 

 هناك فروق دالة؛ املتوسطات 
 39.286 161 6325.065 داخل جمموعات ال تتساوى مجيعها

  165 7107.958 الكلي

 1.591 23.065 4 92.261 بني جمموعات سمات الشخصية
 

.179 
 

 مجيع الفروق غري
 14.493 150 2174.023 داخل جمموعات دالة إحصائياً  

  154 2266.284 الكلي

 2.582 28.585 4 114.342 بني جمموعات المهارات اللغوية
 

.039 
 

 هناك فروق دالة؛ املتوسطات
 11.072 161 1782.527 داخل جمموعات ال تتساوى مجيعها 

  165 1896.869 الكلي
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 ( اآلتي:6ُيالحظ من الجدول السابق )جدول رقم )
(، مما يعين عدم وجود فروق 3.35احملسوبة غري دالة عند مستوى )ائية ف/ بالنسبة لدرجات مسات الشخصية، فإن قيمة النسبة ال4

دالة  ي هذه الدرجات، تبعًا ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الالئي مت قبوهلن مبدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس 
 بوالية اخلرطوم.

، (وكسلر)قدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، الذكاء على مقياس / أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات املعروضة باجلدول، وهي ال0
(، مما يعين وجود فروق دالة  ي درجات هذه 3.35واملهارات اللغوية، فإن قيم النسبة الفائية احملسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى )
 س املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم.القدرات، تبعاً ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الالئي مت قبوهلن مبدار 

وملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند إجراء املقارنات الثنائية بني كل متوسطني من متوسطات اجملموعات الثالث  ي درجات 
، مت إجراء ، واملهارات اللغوية( وكسلر) مقياس  القدرات اليت هبا فروق دالة )وهي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، الذكاء على

 ، والذي بنين النتائج املعروضة باجلداول التالية:( دنكان) اختبار 
لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات القدرة اللغوية  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار  7جدول رقم ) 

 سي )تلميذات فقط(تبعاً لمتغير العام الدرا

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة نقطة القياس )صيف عام ...(
1 0 3 

0211 34 19.3529   

0210 35  22.3714  

0212 34  22.7647  

0213 31  23.8065 23.8065 

0212 32   25.3750 
 

لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات القدرة الرياضية  ( دنكان ) نتائج اختبار( يوضح  8جدول رقم ) 
 تبعاً لمتغير العام الدراسي )تلميذات فقط(

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة نقطة القياس )صيف عام ...(
1 0 3 2 

0213 31 12.6774    

0212 32  15.8438   

0210 35  16.6857   

0211 34   18.6176  

0212 34    21.1765 
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لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات الذكاء على  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار  9جدول رقم ) 
 تبعاً لمتغير العام الدراسي )تلميذات فقط( ( وكسلر )مقياس

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة نقطة القياس )صيف عام ...(
1 0 3 

0212 32 131.8125   

0210 35 132.4286 132.4286  

0212 34 134.4412 134.4412  

0213 31  135.5484 135.5484 

0211 34   137.7941 
 

لمعرفة مواطن الفروت ذات الدقلة بين متوسطات درجات المهارات  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار   12جدول رقم )
 ( تلميذات فقط اللغوية تبعاً لمتغير العام الدراسي )

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم دقلة الفروت داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة نقطة القياس )صيف عام ...(
4 0 

0344 34 30.7206  
0343 34 31.7059 31.7059 
0340 31 32.0097 32.0097 
0344 32  32.7500 

0340 35  33.0429 

 
  :عرض نتيجة الفرض الثاني 

العقلية لدى التالميذ  لقدراتلالذي نصه: " ال توجد فروق دالة الثا ي من فروض الدراسة احلالية للتحقق من صحة الفرض  .3
ختبار )ت( للفرق بني انات( " ، قام فريق البحث بإجراء املقبولني مبدارس املوهوبني ملرحلة األساس تبعًا ملتغري النوع )بنني / ب

 متوسطي جمموعتني مستقلتني، وذلك لكل سنة دراسية على حدة، واجلداول التالية توضح نتائج هذا اإلجراء :
 

( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرت بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة دقلة الفروت في القدرات 11جدول رقم )
 م(0212العقلية لد  التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 اقستنتاج ح د ح )ت( محسوبة انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية

 القدرات اللغوية
 688.- 3.96 22.14 بنني

 
75 
 

.493 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.96 22.76 بنات
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 القدرة الرياضية
 1.038 3.69 22.09 بنني

 
75 
 

.303 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.04 21.18 بنات

 مقياس وكسلر للذكاء
 937. 5.58 135.72 بنني

 
75 
 

.352 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 6.40 134.44 بنات

 سمات الشخصية
 888.- 4.20 53.77 بنني

 
75 
 

.378 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.80 54.59 بنات

 المهارات اللغوية
 396.- 3.64 31.38 بنني

 
75 
 

 الفرق غري دال إحصائياً  694.
 3.43 31.71 بنات

 
(، مما يعين عدم 3.35( أن مجيع قيم )ت( احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى )44ُيالحظ من اجلدول السابق )جدول رقم )

 م.0343وجود فروق دالة  ي مجيع القدرات املعروضة باجلدول، وذلك تبعا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف 
اختبار )ت( للفرت بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة دقلة الفروت في القدرات ( يوضح نتائج 10جدول رقم )

 م(0211العقلية لد  التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 اقستنتاج ح د ح )ت( محسوبة انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية

 1.619- 2.78 18.11 بنني اللغويةالقدرات 
 

68 
 

.110 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.61 19.35 بنات

 2.119 2.72 20.00 بنني القدرة الرياضية
 

68 
 

.038 
 

 الفرق دال إحصائياً؛ 
 2.74 18.62 بنات متوسط البنني أكرب

 1.786- 17.25 132.39 بنني مقياس وكسلر للذكاء
 

68 
 

.079 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.80 137.79 بنات

 752.- 4.87 52.36 بنني سمات الشخصية
 

43 
 

.456 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.29 53.39 بنات

 699. 2.88 31.24 بنني المهارات اللغوية
 

68 
 

.487 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.29 30.72 بنات

 
 ( اآلتي:10ُيالحظ من الجدول السابق )جدول رقم )

(، مما يعين وجود فروق دالة  ي 3.35/ بالنسبة لدرجات القدرة الرياضية، فإن قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى )4
 م.0344الميذ البنني، وذلك  ي صيف هذه الدرجات تبعاً ملتغري النوع )بنني / بنات(، وهذه الفروق لصاحل الت
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للذكاء، مسات الشخصية،  ( وكسلر) / أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات املعروضة باجلدول، وهي القدرات اللغوية، مقياس 0
(، مما يعين عدم وجود فروق دالة  ي درجات هذه 3.35واملهارات اللغوية، فإن قيم )ت( احملسوبة غري دالة إحصائيًا عند مستوى )

 م.0344القدرات، تبعاً ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف 
ختبار )ت( للفرت بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة دقلة الفروت في القدرات ( يوضح نتائج ا13جدول رقم )

 م(0210العقلية لد  التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 اقستنتاج ح د ح )ت( محسوبة انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية

 1.648- 4.11 20.91 بنني اللغويةالقدرات 
 

66 
 

.104 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.17 22.37 بنات

 568. 3.82 17.24 بنني القدرة الرياضية
 

66 
 

.572 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.24 16.69 بنات

 1.506 6.75 135.00 بنني مقياس وكسلر للذكاء
 

66 
 

.137 
 

 إحصائياً الفرق غري دال 
 7.29 132.43 بنات

 1.101 4.51 55.88 بنني سمات الشخصية
 

66 
 

.275 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.64 54.66 بنات

 643.- 4.37 32.33 بنني المهارات اللغوية
 

66 
 

.523 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.71 33.04 بنات

 
(، مما يعين عدم 3.35( أن مجيع قيم )ت( احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى )40)ُيالحظ من اجلدول السابق )جدول رقم 

 م.0340وجود فروق دالة  ي درجات مجيع القدرات املعروضة باجلدول، وذلك تبعا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف 
قلتين لمعرفة دقلة الفروت في القدرات ( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرت بين متوسطي مجموعتين مست12جدول رقم )

 م(0213العقلية لد  التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 اقستنتاج ح د ح )ت( محسوبة انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية

 789.- 4.22 23.09 بنني القدرات اللغوية
 

61 
 

.433 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 2.77 23.81 بنات

 794. 4.47 13.47 بنني القدرة الرياضية
 

61 
 

.430 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 3.34 12.68 بنات

 683. 5.37 136.44 بنني مقياس وكسلر للذكاء
 

61 
 

.497 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.94 135.55 بنات

 الفرق غري دال إحصائياً  076. 53 1.808 2.26 56.72 بنني سمات الشخصية
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    3.32 55.42 بنات

 2.180- 3.51 30.39 بنني المهارات اللغوية
 

54 
 

.034 
 

 الفرق دال إحصائياً؛
 2.28 32.01 بنات متوسط البنات أكرب 

 
 اآليت:( 44ُيالحظ من اجلدول السابق )جدول رقم )

(، مما يعين وجود فروق دالة  ي 3.35/ بالنسبة لدرجات املهارات اللغوية، فإن قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى )4
 م.0340هذه الدرجات تبعاً ملتغري النوع )بنني / بنات(، وهذه الفروق لصاحل التلميذات، وذلك  ي صيف 

للذكاء، مسات ( وكسلر ) عروضة باجلدول، وهي القدرات اللغوية، القدرة الرياضية، مقياس / أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات امل0
(، مما يعين عدم وجود فروق دالة  ي درجات هذه 3.35قيم )ت( احملسوبة غري دالة إحصائيًا عند مستوى ) الشخصية، فإن 

 م.0340القدرات، تبعاً ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف 
( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرت بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة دقلة الفروت في القدرات 15جدول رقم )

 م(0212العقلية لد  التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 اقستنتاج ح د ح )ت( محسوبة انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية

 1.180- 3.40 24.40 بنني القدرات اللغوية
 

60 
 

.243 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 

 3.11 25.38 بنات

 775. 3.18 16.57 بنني القدرة الرياضية
 

60 
 

.441 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 4.07 15.84 بنات

 694. 6.96 133.13 بنني مقياس وكسلر للذكاء
 

60 
 

.490 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 7.95 131.81 بنات

 465. 2.71 56.13 بنني سمات الشخصية
 

60 
 

.644 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 2.72 55.81 بنات

 901.- 2.74 32.20 بنني المهارات اللغوية
 

60 
 

.371 
 

 الفرق غري دال إحصائياً 
 2.03 32.75 بنات

 
(، مما يعين عدم 3.35( أن مجيع قيم )ت( احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى )45ُيالحظ من اجلدول السابق )جدول رقم )

 م.0344وجود فروق دالة  ي درجات مجيع القدرات املعروضة باجلدول، وذلك تبعا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف 

 نتائج الدراسة:
، ودرجات املهارات اللغوية، تبعًا ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى ( وكسلر) توجد فروق دالة  ي درجات الذكاء على مقياس . 1

وهي القدرة اللغوية، والقدرة  رطوم.أما بالنسبة لبقية القدراتالتالميذ البنني الذين مت قبوهلم مبدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالية اخل
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توجد فروق دالة  ي درجات هذه القدرات، تبعاً ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى التالميذ البنني الذين  فإهنا الرياضية، ومسات الشخصية،
 مت قبوهلم مبدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم.

تبعًا ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الالئي مت قبوهلن مبدارس املوهبة والتميز ال توجد فروق دالة  ي مسات الشخصية . 0
ن ملرحلة األساس بوالية اخلرطوم. وتوجد فروق دالة  ي بقية القدرات، تبعًا ملتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الاليت مت قبوهل

 ة اخلرطوم.مبدارس املوهبة والتميز ملرحلة األساس بوالي
 م.0343ا توجد فروق دالة  ي مجيع القدرات املعروضة باجلدول، وذلك تبعا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف .3
ذ بالنسبة لدرجات القدرة الرياضية، توجد فروق دالة  ي القدرة الرياضية تبعًا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وهذه الفروق لصاحل التالمي .2

 م.0344ومل تسجل فروقات  ي بقية القدرات وذلك  ي صيف  البنني، 
عدم وجود فروق دالة  ي درجات مجيع القدرات املعروضة باجلدول، وذلك تبعا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وذلك  ي صيف  .5

 م.0340
لفروق لصاحل التلميذات،  وال توجد قد سجلت املهارات اللغوية، فروقا دالة  ي الدرجات تبعًا ملتغري النوع )بنني / بنات(، وهذه ا .6

 م.0340فروق  ي بقية القدرات وذلك  ي صيف 
 التوصيات:

 االهتمام بتطوير القدرات العقلية للتالميذ املوهوبني. .4
 .عداد وتقنني االختبارات واملقاييس املناسبة للقدرات والتفوق والتفكري اإلبداعي وخصائص الشخصيةإ .0
 احلديثة  ي رعاية املوهوبني واملتفوقني وحتديد ما يناسبهم  ي املدارس.متابعة الدراسات والنظريات  .0
 وضع اخلطط املستقبلية لتطوير برامج رعاية املوهوبني وفقا الحتياجاهتم واحتياجات اجملتمع. .4
 املختلفة. العمرية جراء مزيد من الدراسات عن املوهوبني  ي املراحلحث الباحثني ودعمهم إل .5

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

 

 المعتمد عليها مباشرة و غير مباشرة  المراجع
 واملتفوقني والعاديني التعلم صعوبات التالميذ ذوي من عينة لدى مقارنة ( ، دراسة 0337) صاحل امحد اإلمام ، حممد .1

 لرعاية ورجاله العزيز عبد امللك مؤسسة -املستقبل أجل من تربية .. املوهبة للموهبة رعاية اإلقليمي العلمي دراسياً ، املؤمتر
السعودية من ص  العربية اململكة -جدة  مابني الفرتة  ي -٨/٢/ ٦٢ املوافق ه ٧٢٦١ -٨/٠٠/ م ٦٠٠٢املوهوبني
450 -480 

 وبونھاملو :السعودية العربية  ي اململكة وبنيھاكتشاف املو وطرق أساليب . ( 1997 ). صاحل والضيبان، ،.میھابرا أبونيان،  .0
 .اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب : الرياض .( 262  251 ) التعليم األساسي رعايتهم  ي وسبل مھاكتشاف أساليب

( : دراسة مقارنة لبعض مسات الشخصية للمتفوقني واملتأخرين دراسيًا بكلية املعلمني وكلية  0333اجلغيمان ، حممد عبد اهلل )  .3
األحساء " دراسة عاملية " ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، البنات وكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل مبحافظة 

 جامعة تونس.
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( : دراسة مقارنة بني الطالب املتفوقني واملتأخرين دراسيًا باملرحلة الثانوية   بعض متغريات  0333الدباسى، عبد العزيز )  .2
 الشخصية مبدينة الرياض ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود. 

 حول اإلقليمية للورشة ورقة مقدمة .األردن  ي وبنيھاملو خيصوتش قياس أدوات.( 1996 ).فاروق الروسان، .5
 الدول  ي للرتبية اإلقليمي اليونسكو مكتب مع بالتعاون اليوبيل احلسني ومدرسة نور مؤسسة إعداد ، واملتفوقني وبنيھاملو تعليم

 ..عمان العربية ، يوندباس ،
االستذكار ومستوى الطموح لدى التلميذات املصريات والسعوديات ( : دراسة مقارنة ملهارات 4885الضبع، ثناء يوسف ) .6

 048-010املتفوقات دراسياً ، جامعة عني مشس ،كلية الرتبية ، حبوث املؤمتر الثاىن ملركز اإلرشاد النفسى ، ص ص 
جملة كلية الرتبية ، العدد ( : دراسة مسحية لواقع رعاية املتفوقني بدولة الكويت ، جامعة أسيوط ،  4884الغا ، عبد العزيز )  .7

 . 945 - 934( ، ص ص  43)
(، " تطور قدرات التفكري االبتكاري من الصف الثالث حىت اخلامس االبتدائي لدى عينة من تالميذ 4891الطواب، سيد حممود ) .8

 .(، القاهرة، اجلمعية املصرية للدراسات النفسية5اإلسكندرية"، الكتاب السنوي  ي علم النفس، اجمللد )
التكاملينة  العلم عمليات تنمية  ي مقرتحة إثرائينة علمية أنشطة استخدام ( أثر0344) حممد بن العزيز عبد بن العقيِّل ، حممد .9

 جامعة  ي الرتبية التدريس بكلية وطرق املناهج قسم  ي االبتدائية، الدكتوراه املرحلة  ي املوهوبني التالميذ لدى اإلبداعي والتفكري
 سعود. امللك
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 التشريعات الوطنية و املرأة الليبية بني القانون الدويل
 ( القانون الدويل العام يف دكتوراة)  د. إميان حممد بن يونس ...........................

 
حت هذه احلقوق ضأ و  .عدم املساس هبا جيب مراعاهتا و أساسيةحرياته األساسية ركيزة قانونية  حرتام حقوق اإلنسان وإيعد 

لرغبته يف وجود عامل أفضل وأكثر حتقيقاً  ،تأكيدها ن إىل توسيع آفاق حقوقه واإلنسا مما دعى، ع اهتمام القانون الدويل املعاصرموض
من خالل العمل اجلماعي  هذا يتم بشكل أو بآخر من خالل كفاحه الدائم أحياناً و سعيه الكرامة اإلنسانية. و جتماعية وإلللعدالة ا

ليس فقط بالنظر إىل  ةرتتبمعلى أساس أن مسألة حقوق اإلنسان ، أخرى ااملنظمات الدولية أحيان واملشرتك لألنظمة الداخلية 
، داخل وطنه أم على املستوى الدويليعيش فيه سواء  إمنا أيضاً من خالل عالقاته باجملتمع الذي ، واإلنسان وحده كشخص ةمصلح

 .فضرورة حصول كل فرد على حقوقه أمر ال غىن عنه بأي حال من األحوال
 علىمعظمها كان يدور  و ،مجلة من احلقوق املتعارف عليها منذ القدمقد تضمنت العديد من اإلعالنات واملواثيق الدولية  و

يف  حقوقهالكرامة  اليت أصبحت سبياًل للحرية ولإلنسان  املتطلبات اجلديدة املعاملة اإلنسانية ، و ستقالل واإل على احلرية و هلصحت
 أمهيتها أصبحت واضحة بسبب اهتمام اجملتمعات الدولية هبا و ، وغريها جتماعي  والضمان اال الصحة و التعليم و وعدم التمييز 

 إدراكها ألبعادها. 
بالتايل فمطالبات املرأة هبذه احلقوق ليست ملا هو  ليست حقوقًا مكتسبة، و قوقها تعد حقوقًا أصلية وبالنسبة للمرأة فإن ح و     

التمييز  جتوز املطالبة به.  و هو األمر الثابت الذي ال جيوز منعه و -:. فاحلق منها تُفِقد   الكنه موجود و آت، بل ملا هو كائن و
هو الذي حيول دون اشرتاكها على قدم املساواة  اجملتمع ، و خري األسرة و كرامة اإلنسان و كرامتها و  حقوقها و ضد املرأة يتناىف مع

لذا وجب على كل منهما أن يعي متاماً ما هي  ،أي برنامج للتنمية يف عدم االستفادة من طاقاهتا الكامنة مع الرجل يف احلياة العامة و
 املشكلة الكربى اليت يواجهها العامل أمجع بشكل عام و ليم إىل األفضل . وما هي التزاماته حىت يسري اجملتمع بشكل س حقوقه و

تنتشلهم  بالتايل صدرت املواثيق الدولية لرتعى هؤالء األفراد و الدول النامية بشكل خاص هو عدم وعي الشعوب مبا هلا وما عليها ، و
 املرأة بعدد من اإلعالنات و اختصت هذه املواثيق انوين.  وكذلك السياسي و...الق من البقاء حتت وطأة اجلهل والظلم اجملتمعي و

اإلعالن اخلاص بالقضاء على  و 6611جتماعية والثقافية لعام اإل قتصادية وكالعهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلتفاقيات الدولية  اإل
 الربوتوكول و 6616) السيداو ( لعام تفاقية اخلاصة مبنع كافة أشكال التمييز ضد املرأة اإل و 6611التمييز ضد املرأة لعام 

 م.6666ختياري هلا لعام اإل
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1 (CEDAW )السيداوتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إتعد  و     
 611كان هناك   2162يف فرباير  املرأة ، ومبثابة قانون دويل حلقوق  6616سبتمرب  3بدأ نفاذها يف  و 6616ديسمرب  61يف 

 هي: إيران، باالو، تونغا، السودان ، الصومال ، دولة الفاتيكان و دول فقط االنضمام إليها و 1دولة طرف فيها ، بينما رفضت 
 الواليات املتحدة األمريكية. 

 ملعنيةأتفاقية، منحت مبقتضاه اللجنة باإلختياري الذي أحلق لعامة الربوتوكول اإلأجلمعية أ، اعتمدت 6666أكتوبر  1يف 
تفاقية صالحية فحص شكاوى األفراد واجلماعات اخلاضعني من اإل 61ليت تشكلت مبوجب املادة ابالقضاء على التمييز ضد املرأة 

                                                           
1
 - Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. 
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قت صالحية فتح حتقيق إذا ما تلتفاقية، كما مينح الربوتوكول للجنة نتهاك احلقوق املقررة يف اإلإدولة طرف يف الربوتوكول بشأن لوالية 
تفاقية من جانب دولة طرف يف الربوتوكول . منتظمة للحقوق املعرتف هبا يف اإلنتهاكات جسيمة أو إمعلومات موثوقة تدل على وقوع 

 .دولة طرف يف الربوتوكول 611كان هناك    2162ويف فرباير 
 الهدف من الدراسة:

، وحقوق املرأة يف ليبيا بشكل خاص وما يتماشى منها مع عام حبقوق املرأة يف العامل أمجعلالدراسة إىل إثراء الوعي ا هدفت       
، للوصول إىل أكرب (6616ثقافتنا وقيمنا وديننا  )وذلك بتحليل اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة مبنع كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

خاص عندما نتعرف على الكثري مما قدمته هلا التشريعات الوطنية ،والقليل مما مل  قدر ممكن حتقيقه من حقوق للمرأة الليبية. وبشكل
، وقدرهتا على ة بتطبيق ما هو موجود يف التشريعتقدمه هلا كي تتضح هذه النواقص وتلك املزايا، مع تبيان مدى قدرة املرأة على املطالب

 ح ت هلا مبجرد وجودها على هذه البسيطة .مطالبة اجملتمع مبناصرهتا للحصول على متطلباهتا اليت ُمنِ 
عرج بعد مث ن CEDAWتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إنتعرف على املفاهيم العامة اليت حتتويها  فيما يليو 

تطبقه وما حتفظت عليه تفاقية وما مل عه التشريعات الليبية يف نطاق اإلومن مث مدى ما متاشت م ،تفاقيةذلك على توضيح تفاصيل اإل
 من أحكام مع تأصيل شكل ونوع العنف الواقع على املرأة يف بالدنا وأسبابه.

 -تعتمد خطة الدراسة على ثالثة مطالب هي:
 .المطلب األول : مفاهيم عامة

 تحليل بنود اتفاقية السيداو.المطلب الثاني: 
 .وكيفية اإلصالحالمطلب الثالث : نوع وأساس العنف ضد المرأة في ليبيا 

 المطلب األول
 مفاهيم عامة 

مما  ،غامضة بالنسبة للبعض اآلخر قد تكون واضحة للبعض و ،تفاقيات عادة على عدة مفاهيمتعتمد البحوث اخلاصة بتحليل اإل
أمامنا عدة يف هذا املوضوع تظهر  يقتضي توضيحها للقارئ حىت ال تقف حجر عثرة يف طريق فهمه لألحكام الواردة هبا ، و

 -مصطلحات ميكننا طرحها فيما يلي :
صطالح خصص للمعاهدات الدولية اليت تعاجل موضوعات قانونية أو تضع نظمًا قانونية للعالقات إتفاقية هي اإلتفاقيةاإل .1

 6612ام تفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعإبني أطرافها وتقنني قواعد قانونية )وتعد تسمية من تسميات املعاهدة( ك
 . 2األربع ( ڤجنيـ) تفاقيات إو  6613والقنصلية  6616للعالقات الدبلوماسية  ( ييناڤ) تفاقية إو 

 المعاهدة .2
ثنني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل )سواء أكانت بني الدول أو بني املنظمات الدولية أو بني إتفاق مكتوب يربم بني إهي كل 
 .3آثار قانونية معينة وخيضع ألحكام القانون الدويلمنظمة دولية( هبدف إحداث  دولة و

                                                           
2
، 2، دار الفضيل للطباعة والنشر ، ط الجزء األول ، مصادر القانون الدولي العامالقانون الدولي العام ، المؤسسات ، د. إيمان محمد بن يونس ،  - 

 .22، ص  2102
3
 . 84د. إيمان محمد بن يونس ، المرجع نفسه ، ص  - 
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 المجتمع .3
 سلطة ترعاها، و أنظمة تضبط السلوك و، تصاحبها مصاحل مشرتكة ، تربطهم روابط اجتماعية وعدد كبري ِمن األفراد املستقرين هو 

 . 4عالقاهتم مع بعض يف جتماعية أثر دائم أو مؤقت يف حياهتم وللرابطة اإل
 المساواة .4
دون التميز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو اجلنس أو الرأي  ،اإلجتماعية اإلقتصادية و التمتع جبميع احلقوق السياسية وهي 

توازن بني الذين تفاوتت  ، واواة هي متاثل كامل أمام القانون، وتكافؤ كامل إزاء الفرص. املس5السياسي أو املستوى اإلجتماعي 
 بالتايل تشمل املساواة انعدام الظلم ...أي العدل. للجميع، وحظوظهم من الفرص املتاحة 

 التمييز  .5
فضلية جتاه اآلخر الذي ينتمي إليه سواء على مستوى اللون أو األ حساس بالفوقية و"شعور داخلي جيرب اإلنسان على اإلهو -:التمييز

 ،رمبا يكون عدوانيا يف بعض صوره االشعور سلوك يتكون عن هذا ، وى أي مستوى من اخلصائص اإلنسانيةاجلنس أو الديانة أو عل
أن جنسه أعلى من جنس  فضل وبني اآلخر، فيقرر املؤمن هبذا التمايز أنه األ عتقاد بوجود متايز بينه واإل األن اإلنسان قد يعزز هذ

رمبا يصل  ، وكرامته من قيمته واحلط  إنسانيته ونتقاص من حماولة اإل حنو قهر الطرف اآلخر و ، فيجد املربرات اليت تدفعهاآلخر
 .الوسائل  اهلجوم على الطرف اآلخر مبختلف الطرق و األمر إىل االعتداء و

 التفرقة مبجردً ليس قانونافالتمييز ، حمظور لسبب ماً لشخص تفضيالل لة األقمالمعا مفهوم إمنا يفيد ،القانوينالمفهوم  فقلتمييز وا و
 هبا يتمتعالتي ذاهتا  املزايا من يستفيدونال الذين أولئك خصوصاً ، األشخاص بنيعدم المساواة  أشكال من شكلهو  بل حسبو

 و .6إختالف غري قانوين أو إختالف يف املعاملة يقع بني أفراد أو مجاعات لسبب حمظور بأنه  يعرف -:التمييز بتعبري آخر . وأقراهنم
جمموعة من العناصر و املعايري احملظورة مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي من خالل التمييز يف القانون الدويل ُعِرف  

 .السياسي أو األصل اإلجتماعي، حبيث أن كل متيز أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس أي من املعايري السابقة يعد غري قانوين
أو  ستخدام مصطلح التمييز لوصف الفوارق املوجودة يف األدوارإة خطور  توضيحيرى الكثري من الفقهاء أنه من األمهية مبكان  و

تفاقية السيداو إ، فبعد أن فرضت رد لف  أو كلمةليس جم تداعياته، و ، فهو مصطلح قانوين له آثاره والتشريعات بني الرجل واملرأة
اآلثار القانونية املرتتبة على  ميكنها فرض تداعياته من حيث ،تفاقيةوىل من اإلنراه يف التعريف به يف املادة األرؤيتها للمصطلح كما س

 رتكاب فعل " التمييز "إ
 التمييز اإليجابي .6
حتياجات و املقدرات الذاتية )ذوى االأ ،عن باقي فئاته يف العرق أو الدين، أو اجلنس، ختتلف معينه من فئات اجملتمع  ييز لفئةهو مت

ولويه يف اجملاالت املختلفة للحياة العامة  اإلجراءات التفضيلية، اليت تعطى أفراد هذه الفئة األاذ مجله من إخت  اخلاصة( ..، من خالل
 حتقيق املساواة )الفعلية ، والذي مورس ضدها يف السابق(  السليب هبدف إلغاء التمييز ) ،توظيف والتمثيل التشريعيال كالتعليم و

                                                           
 

4
https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society- ، أنظر المقال على الموقع اآلتي: تعريف المجتمع  -

definition.html . 
5
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6
م ، 2114،  28، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، العدد  يع الفقه المقارنمبدأ عدم التمييز في تشرد. محمد عرفان الخطيب ،   - 

  pdf-2008/a/57-ges/stories/2www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/ima.92 . راجع المقال على الموقع اآلتي:10ص

https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2008/a/57-92.pdf
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احلصة اخلاصة باملرأة يف قوانني  ذلك مثال، ا حقوقها اليت سلبت منها يف املاضيبني باقي فئات اجملتمع . من خالل منحه بينها و)
 .7االنتخابات( 

عتماد مبدأ األفضلية أو آليات من السياسات العامة إليعين جمموعة  يسمى كذلك مبصطلح التدابري اإلجيابية أو التدابري املؤقتة و و
م وضع الرئيس 6611. يف العام 8الفئات املضطهدة للقضاء على التمييز يف املستقبلإنعاش مالئمة يف التعامل مع األقليات أو 

 .9يف املؤسسات ةامللونني مكان عمال ملنح األقليات العرقية واألونسون التمييز اإلجيايب ألرباب األمريكي ج
  العنف .7

فرض اآلراء  االستهزاء، و كالسخرية و  ،نفسياقد يكون هذا األذى جسدياً، أو  كل تصرٍف يؤدي إىل إحلاق األذى باآلخرين ، و
يصدر ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو إرغام فرد على إتيان فعل معني نتيجة إمساع الكلمات السيئة  ، وبالقوة

 . 10 لشعوره باألمل بسبب ما تعرض له من أذى
 الحرية .8

 .11هي إمكانية الفرد دون أي جرب أو ضغط خارجي على اختاذ قرار أو حتديد خيار من عدة إمكانيات موجودة  احلرية
 التشريع .9
 و ،يت تكون صادرة من السلطة املختصةال على وجه اإللزام اجملتمع يف فرادحتكم سلوك األ موعة القواعد العامة اجملردة اليتهو جم

 التشريع شكل دستور أو قانون أو قرار أو الئحة. قد يأخذ 
 التحفظ .11

نضمامها إىل اتفاقية دولية يهدف إىل إالتحف  هو إعالن من جانب الدولة يصدر عند توقيعها أو تصديقها أو 
اإلسالم قد استخدمته الدول اليت تتخذ  ) و12تفاقية من السريان عليها استبعاد األثر القانوين ألحكام معينة يف اإل

 مصدراً للتشريع حىت ال تلتزم باألحكام املخالفة للشريعة اإلسالمية (.
 المطلب الثاني: تحليل بنود اتفاقية السيداو

لة الوطين هو أداة فعالة لتحقيق العدا عرتاف بأن القانون الدويل وثالثني مادة تنبثق من اإل جة وفاقية سيداو من ديباإتتتألف       
قواعد  61إىل  6تُعترب  املواد من  قتصادية، كما أن املساواة بني اجلنسني تتصل، إىل حٍد كبري، باملساواة أمام القانون . وجتماعية اإلاإل

عتبارها جوهر ان أساسية لالتفاقية ألهنا وضعت منهاجًا كاماًل لكيفية القضاء على التمييز ضد املرأة، على كافة األصعدة، حبيث ميك
 .الرجل تباعها لتحقيق املساواة بني املرأة واالواجب على الدول األطراف  التدابري الشروط و تفاقية فهي تضعاإل

 الجزء األول: الجزء التشريعي..
                                                           

7
يمكن االطالع عليه على الموقع اآلتي: ،   مييز اإليجابي في الفكر السياسي واالجتماعي المقارنمفهوم التد. صبري محمد خليل خيري  ،  - 

https://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/17/  
8
. يمكن االطالع 73، ص 2108، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ،  التدابير اإليجابية في القانون الدولي العامغادة لبيب ،  -  

   www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdfعليها على الموقع اآلتي: 
9
  /https://ar.wikipedia.org/wikiراجع الموقع اآلتي :  - 

10
  http://www.alukah.net/social/0/96819، مقال على الموقع اآلتي :  / 2102،  ظاهرة العنف ، أسبابها وعالجهاصالح نجيب الدق ،  - 

 
11
، وللمزيد حول مفهوم الحرية بشكل واسع ،   https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9راجع :  - 

 .0447،  2، المركز الثقافي العربي ، ط مفهوم الحريةأنظر : عبد هللا العروي ، 
http://www.books4arab.com/2016/01/pdf_404.html  

12
 .40د. إيمان بن يونس ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص - 

https://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/17/
https://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/17/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.books4arab.com/2016/01/pdf_404.html
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 : مفهوم التمييز ضد المرأة.1م
من آثاره أو يكون  "ألغراض هذه االتفاقية يعىن مصطلح "التمييز ضد املرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس و

 جتماعية واإل قتصادية واإل ساسية يف امليادين السياسية وعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األ، إضعاف أو إحباط اإلأغراضه
 املدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية و الثقافية و

 ". بني الرجل على أساس املساواة بينها و
حجر األساس لكلِّ القضايا املتعلقة بالتمييز القانوين أو الواقعي الذي ميكن القياس عليه للقضاء على كافة أشكال  هذه المادة

فإن  -االتفاقية على مواد أخرى ولو كانت هناك حتفظات من قبل الدولة املوقِّعة على  -تفاقية على اإلالتمييز، ألن جمرد التصديق 
تفاقية الدول  باختاذ تُلزِم اإل . وأساسها القانوين  تفاقية و، باعتبارها متثل جوهر اإلهذه املادة تكفي للعمل يف سبيل حتقيق املساواة
 .خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد املرأة

 . المساواة التامة بنصوص تشريعية .2م
دون إبطاء، سياسة تستهدف  تتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة و اف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و" متنع الدول األطر 

 :حتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي القضاء على التمييز ضد املرأة، و
األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج املرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا املناسبة  )أ( إدماج مبدأ املساواة بني الرجل و

 .غريه من الوسائل املناسبة كفالة التحقيق العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع و فيها حىت اآلن، و
 .، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة  غري تشريعية ، تشريعية و )ب( اختاذ املناسب من التدابري

للمرأة، عن طريق احملاكم ذات  ضمان احلماية الفعالة ية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، و)ج( فرض محا
 .، من أي عمل متييزياملؤسسات العامة األخرى يف البلد ختصاص واإل

ملؤسسات العامة مبا يتفق ا كفالة تصرف السلطات و متناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة، و)د( اإل
 .لتزامهذا اإل و

 .ن جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسةختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة مإ)هـ( 
 األعراف و األنظمة و ، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطال القائم من القوانني وملناسبةاذ مجيع التدابري اإخت )و(
 .رسات اليت تشكل متييزا ضد املرأةماامل

 )ي( إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة ".
، حيث يعرض البند األول )أ( دسرتة املساواة مما تراه بعض الدول التشريعات الوطنية حبظر التمييز يف الدساتري و تتعلق هذه المادة

بالتايل هذا ينعكس  جعله جزءا من الدستور و تُبىن عليها دساتريها حيث املساواة تعين التماثل التام وتدخل يف حتديد معامل كثرية 
 أن ، مما يثري مشكلة املساواة يف اإلرث حيثمن العمل على مستوى هذه القواننيما تفرضه هذه املادة  على قوانني الدولة الداخلية و

لدى  -بالتايل النص على املساواة الكاملة  ل الذكر على ضعف نصيب األنثى، وو صحاحلق يف الشريعة اإلسالمية متنح ألبناء املتوىف 
من  )و لذا تحفظت ليبيا عليه(يعيق تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية إذا ما مت تصديق الدولة على هذا النص ) -من ينادون هبا 

القرآين بل تعطيها املزيد حيث تؤكد الشريعة على قوامة الرجل  املعروف أن الشريعة اإلسالمية ال تنقص املرأة حقها هبذا النص
لكنها غري ملزمة شرعاً  و، فاملرأة هنا لديها إرثها أو زوجته ومسؤوليته الكاملة على اإلنفاق على املرأة أيًا ما كانت أمه أو أخته
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هي حرة يف  ون هي ملزمة مبثل هذه النفقة وبالتايل ينفق الرجل من اإلرث على أخته اليت ورثت نصفه دون أن تك ، وباإلنفاق
 التصرف يف إرثها كيفما شاءت(.

 لكن كذلك تغيري األنظمة و البند املثري للجدل هو البند )و( حيث يتعلق بتعديل أو إلغاء ليس فقط القوانني املؤيدة للتمييز و و
هو ما جعل الكثير من  ومصادر القانون لكل الدول. تفاقية تضع نفسها مصدرا من ارسات أو العادات، وبذلك اإلاملم األعراف و

فتخالف هذه المادة الشريعة ، ساواة مبعناها املطلق أيضاً األساس يعود هنا إىل تعريف امل . والدول تتحفظ على هذا النص
العامة فقط بل متتد لتشمل اجملاالت  ، فهي ال تعين املساواة املطلقة يف التعليم والصحة و اإلسالمية من منظور المساواة المطلقة

 هي أخطر خصوصيات اجملتمعات، العتماد هذه القوانني على أسس دينية و قوانني األسرة أو قوانني األحوال الشخصية و
ال يصح  اطلة وب ثقافية، حيث تصبح مبقتضى هذه املادة مجيع األحكام الشرعية املتعلقة بالنساء الغية و خصوصيات حضارية و

 . و كان هناك إلغاء ألحكام الشريعةمبعىن كما ل ،ستناد عليهاأو اإل الرجوع إليها
بشكل خاص يف القوانني اخلاصة  نظراً لوجود متييز قانوين اعتمدته التشريعات الوطنية ، و،  فقد تحفظت ليبيا على هذا النص الذ

 6نصت املادة اليت تعم مجيع فئات اجملتمع حيث للييب ألدستوري أمن خالل اإلعالن باألحوال الشخصية، رغم كوهنا نادت باملساواة 
السياسية،  نية ومتساوون يف التمتع باحلقوق املد على أن "الليبيون سواء أمام القانون ، و 2166من اإلعالن الدستوري الصادر عام 

الثروة أو  الدين أو املذهب أو اللغة أو، ال متييز بينهم بسبب ملسؤوليات العامة يف ما عليهم من الواجبات وا ، ويف تكافؤ الفرص و
أو األسري " هذا النص حقيقة أنه ينادي  يء القبلي أو اجلهو نتمااعي أو اإلراء السياسية أو الوضع االجتماجلنس أو النسب أو األ

، فعملت ليبيا على للتشريعإلعالن على كوهنا مصدراً تلك اليت خترج عن إطار الشريعة اإلسالمية اليت نص اليست يف باملساواة ولكن 
 املرياث. التحف  على النصوص اخلاصة باألحوال الشخصية و

 لمساواة في كل المجاالت )بالقانون(أ. 3م
الثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا  قتصادية واإل جتماعية واإل السيما امليادين السياسية و "تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، و

 احلريات األساسية و ذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان و و ،تقدمها الكاملني التشريعي منها، لكفالة تطور املرأة ويف ذلك 
 التمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل".

 لتدابير المؤقتة للتعجيل بالمساواة.أ. 4م
املرأة متييزا باملعىن الذي  باملساواة الفعلية بني الرجل وختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل إال يعترب " .6

لكنه جيب أال يستتبع، على أي حنو، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب  تفاقية، وخذ به هذه اإلتأ
 املعاملة. وقف العمل هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص و

تفاقية، التدابري الواردة يف هذه اإلألطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومة، مبا يف ذلك تلك ختاذ الدول اإال يعترب  .2
 ".إجراءاً متييزياً 
ألنه أحيانًا حىت  بالتمييز اإليجابيهو ما يعرف  ، حيق للدول تبينِّ تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل باملساواة، و وفقًا لهذه المادة

دستورية فإن ذلك ال يضمن تلقائيا أهنا ستعام ل يف الواقع معاملة متساوية )مساواة واقعية(. لذلك  إذا ُمِنح ت املرأة مساواة قانونية و
 العمالة. و اسة والسي قتصاد واإل ة يف تكافؤ الفرص يف التعليم وتستخدم الدول تدابري مؤقتة إىل أن تتحقق املساواة الفعلية، كاملساوا

هو ما استخدمته كثري من الدول  ، وجيب إيقافها مبجرد بلوغ اهلدف يف املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص تصبح التدابري غري الزمة و
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ا وعادة م –غريها  سواء أكانت خاصة باجملالس التشريعية أو البلدية...و –نتخابات ا حصة معينة للمرأة يف قوانني اإلعند منحه
يتوقف العمل ، لذا  بسببها مت وضع مثل هذه األحكاماليت تتغري الظروف املسببة للتمييز يكون هذا التصرف لفرتة زمنية مؤقتة إىل حني

 املعاملة. هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص و
 جتماعي والثقافي للسلوك.غيير النمط اإل. ت5م
 -التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي:تتخذ الدول األطراف مجيع "

املمارسات كل  لعرفية وأالعادات  ق القضاء على التحيزات وجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقي)أ( تغيري األمناط اإل
 .املرأة و على أدوار منطية للرجل وعتقاد بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أاألخرى القائمة على اإل

تربيتهم مسؤولية  عرتاف بكون تنشئة األطفال و، اإلجتماعيةإهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة )ب( كفالة تضمني الرتبية العائلية ف
 يف مجيع احلاالت" يعتبار األساساإل ين مفهوما أن مصلحة األطفال همشرتكة بني األبوين على أن يكو 

اشرتاكهم يف  غيري ثقافة اجملتمع جتاه دور املرأة والرجل يف احلياة املشرتكة بينهما، على أساسبكوهنا تتطلب ت تتعلق المادة الخامسة
اية كائن إنساين له حقوق هن لكنها بداية و جتماعية، ووظيفتها اإل هي اليت تنجب األطفال وهذه ة هي األم وأفاملر  ،املسؤولية الرتبوية

 لتزامات.إعليه  و
 تجار بالمرأة.. اإل6م

 ". استغالل بغاء املرأة "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة و
 إن وجدت فهي نادرة جداً. ، وتوجد مثل هذه املمارسات يف ليبياال 
 حيث تؤدي إىل احتجاز النساء يف دور إعادة التأهيل. و ،واخليانة الزوجيةهنا ميكننا النظر يف قانون العقوبات ومسألة جترمي الزنا  و 

 حتبس جملرد عدم تقدمي األدلة املطلوبة، و و ،لتماس العدالة ألهنا هتدد خبطر املالحقة القضائية للضحيةإغتصاب عن ضحايا اإلتُثين 
هذا عائق إضايف مينع ضحايا  جتماعي للجرمية، وعالج اإلى سبيل الالضحية عل للقضاة صالحية عرض إلمتام الزواج بني املغتصب و

ن التماس العدالة. لذا يفضل هنا النظر يف قانون العقوبات لتشديد العقوبة على مرتكب مثل هذه اجلرمية الشنعاء اليت عغتصاب اإل
 أشدها .. تعد يف العامل أمجع من أبشع اجلرائم و

 الجزء الثاني. المشاركة في الشؤون العامة
 : المشاركة السياسية 7م 

بوجه خاص تكفل  العامة للبلد، و "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية و
 :للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

لالنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها األهلية  ستفتاءات العامة، واإل نتخابات و)أ( التصويت يف مجيع اإل
 .قرتاع العامباإل

امة على )ب( املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وىف تنفيذ هذه السياسة، وىف شغل الوظائف العامة، وتأدية مجيع املهام الع
 .مجيع املستويات احلكومية

 العامة والسياسية للبلد".)ج( املشاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم باحلياة 
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يف هذا اإلطار مل تستثين التشريعات الليبية املرأة من أي نوع من أنواع املشاركة يف الشؤون العامة . ولكن مشكلة العمل يف مثل هذه 
 اجملاالت مشكلة اجتماعية حبتة ال دخل هلا بالقوانني .

ال على اخلوض يف مثل على أن املرأة قادرة كالرج ،اجملتمع نساًء ورجاالً لدولة إىل العمل بشكل مكثف على توعية أبالتايل حتتاج  و
ذكر يف القرآن الكرمي ) سورة النمل ( عن  و ،هذا أيضاً أحله ديننا اإلسالمي هلا القدرة على القيادة متاماً كالرجل . و ، وهذه احملافل

ءها كتاب سليمان الذي يدعوها لإلسالم عندما عرف حبكمها قدرهتا على حكم البالد منذ قدمي األزل حني جا بلقيس ملكة سبأ و
ةً فَمَكَثَ غَريَ بعيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِط بِهِ ، وجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِني . إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَ﴿بأن عندها كل شئ   الرشيد و

أن يعرف قدرهتا على احلكم  هنا أراد سليمان أن يهديها إىل اهلل و و 13﴾شٌ عَظِيمتَحْكُمُهُم وأُوتِيَت مِن كُلِّ شَيءٍ ولَهَا عَرْ

ان أُلقُيَّ إيلَّ كِتَابٌ كَرِيم . إِنُّهُ مِنْ سُلَيمَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيهِم ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم فَانظُر مَاذا يَرجِعُون . قَالَت يَأَيُّهِا املَلَاً إِنَّي﴿

ي فِي أمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَة أمْراً حَتى تَشْهَدُون . وإِنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الَّرَحِيم . أَالَّ تَعْلُو عَليَّ وأتِونِي مُسْلِمِني . قَالَت يَأَيِّهَا املَلؤُا افتُونِ

مستشاريها بالوالء ألهنا كانت امرأة  . لقد أحاطها قومها و14﴾تَأْمُرِين ي مَاقَالوا نَحنَ أولُوا قُوَّةٍ وأُولُوا بَأسٍ شَديدٍ واألَمْرُ لَك فَانظُر
 حكيمة فرتكوا هلا البت يف األمر بعد أن طلبت استشارهتم. 

 : التمثيل الدولي 8م. 
فرصة متثيل حكومتها دون أي متييز ،  "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم املساواة مع الرجل ، و

 ". االشرتاك يف أعمال املنظمات الدولية على املستوى الدويل و
 طبقتها بالكامل .  احلق يف املشاركة يف احملافل الدولية ، و التشريعات الليبية للمرأة كل احلقوق السياسية و أعطت

 . جنسية المرأة والطفل.9م
ص تضمن بوجه خا حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا. و"متنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية  .6

ة الزوجة ، أو أن تصبح بال ، أو على تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسيأال يرتتب على الزواج من أجنيب
 ، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.جنسية

 حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما".متنح الدول األطراف املرأة  .2
 على هذا النص لم تتحفظااليمن بني الدول العربية املصدقة على االتفاقية  وحدها ليبيا و    
علي أنه جيوز منح أوالد املواطنات الليبيات املتزوجات من غري  15م2161لسنة  21اللييب رقم  من قانون الجنسية 11تنص م و 

 الليبيني اجلنسية الليبية بالشروط املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية للقانون.
وفر ي منها على الشروط الالزمة ملنح اجلنسية أمهها أن يكون بالغًا سن الرشد و 1قد أشارت الالئحة التنفيذية للقانون يف املادة  و

على منح اجلنسية ملن هم دون سن الرشد فقط يف حالة وفاة األب أو فقده وأيضاً  1املستندات الالزمة لذلك.كما نصت املادة 

                                                           
13

 . K  27 22 سورة النمل ، اآلية  - 
14

 .77،  72،  70،  71سورة النمل ، اآليات  - 
15

 القوانين الواردة في هذا البحث من خالل موسوعة التشريعات الليبية لألستاذ محمد بن يونس .يمكن مراجعة جميع  - 
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و اجلنسية ألبناء الليبيات منحت نصوصه حق املواطنة  2161ام اشرتطت لذلك عدة شروط. كما أن مسودة الدستور اللييب لع
 !16املتزوجات من أجنيب

الواجبات اليت  املشرع  قد عاجل مشكالت عدة كان يتعرض هلا أبناء الليبيات املتزوجات من أجانب يف إطار احلقوق و بذلك يكون
هو ما قصر فيه املشرع عندما منع املواِطنة الليبية من منح اجلنسية ألبنائها القصر  ر على املواطنني، وصتتكون بطبيعة احلال بعضها مق
مل تتحف  على النص اخلاص  هو ما خيالف نصوص اتفاقية السيداو اليت صادقت عليها ليبيا و حلياة. وحال وجود األب على قيد ا

يس ل أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تعتمد أساساً على املساواة بني الناس بالتقوى و مبنح اجلنسية . كما أن منح اجلنسية ال يتناىف و
 لعرق. أأو  للونأبقوانني اجلنسية أو على أساس 

 جتماعيةاإل قتصادية واإل جزء الثالث: الحقوق الثقافية وال
 . التعليمو لتربية ا. حقوق متساوية في مجال 11م

"تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان 
 -تكفل، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:بوجه خاص لكي  الرتبية، و

لمية يف املؤسسات احلصول على الدرجات الع لتحاق بالدراسات واإل ، واملهين )أ( شروط متساوية يف التوجيه الوظيفي و
 ة احلضانة وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحل احلضرية على السواء، و ختالف فئاهتا، يف املناطق الريفية وإالتعليمية على 

 .كذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين التعليم التقين العايل، و املهين و التقين و التعليم العام و يف
املعدات  نوعية املرافق و يف مستويات مؤهالت املدرسني، و يف متحانات، واإل يف لدراسية، وأ( التساوي يف املناهج )ب

 .الدراسية
، عن طريق تشجيع دور املرأة يف مجيع مراحل التعليم جبميع أشكاله عن دور الرجل و )ج( القضاء على أي مفهوم منطي

 السيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة و غريه من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، و ، والتعليم املختلط
 .تكييف أساليب التعليم املدرسية و الربامج

 .ألخرىاإلعانات الدراسية ا املنح و )د( التساوي يف فرص احلصول على
سيما ال حمو األمية الوظيفي، و ، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار واإلفادة من برامج مواصلة التعليم)هـ( التساوي يف فرص 

 .التعليم قائمة بني الرجل واملرأةالربامج اليت هتدف إىل التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة يف 
 .تركن املدرسة قبل األوان يالنساء الالئ يم برامج للفتيات وتنظ ت ترك الطالبات الدراسة، و)و( خفض معدال

 .الرتبية البدنية لعاب الرياضية و)ز( التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األ
اإلرشادات اليت  املعلومات ورفاهها، مبا يف ذلك  )ح( إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة األسر و

 .تتناول تنظيم األسرة"
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والتابعة  2111حقوق المرأة في مشروع مسودة الدستور الصادر عن لجنة العمل الثانية لسنة راجع في هذا الشأن: د. صليحة علي صداقة ،  -  

 .017-011م، ص2101لة جامعة البحر المتوسط الدولية ، العدد األول ، سبتمبر للهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، مج
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فعاًل وصلت إىل درجات  يه و 61ليت حتدثت عنها املادة املميزات أيف احلصول على كل حلق أاملرأة الليبية هلا  طبقًا للتشريع الليبي
متيازات العلمية بل وية مع الرجل يف كل اإلمتسا يه ، واملنح واإلعانات ، ويف اإلجازات العلمية والدراسة باخلارج عليا يف التعليم و

 يف ليبيا أكثر نسبة من الرجال كما تدل عليه اإلحصائيات اخلاصة بذلك. املتعلمات إن النساء 
 . الحق في العمل :11م
أساس املساواة ، على رأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا"تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد امل .6

  -، نفس احلقوق والسيما:املرأة بني الرجل و
 .عمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشرحلق يف الأ )أ(

 .ستخدامختيار واحدة يف شؤون اإلإ، مبا يف ذلك تطبيق معايري حلق يف التمتع بنفس فرص العمالةأ)ب( 
شروط  ىف مجيع مزايا و األمن على العمل و ة واحلق يف الرتقي نوع العمل، و ختيار املهنة وإق يف حرية أحل)ج( 
 املهين املتقدم والتدريب  إعادة التدريب املهين، مبا يف ذلك التلمذة احلرفية و حلق يف تلقى التدريب وأ و .اخلدمة

 .التدريب املتكرر
فيما يتعلق بالعمل ذي احلق يف املساواة يف املعاملة  ستحقاقات، وملساواة يف األجر، مبا يف ذلك اإلحلق يف اأ)د( 

 . املعاملة يف تقييم نوعية العملكذلك املساواة يف القيمة املساوية، و
غري  الشيخوخة و العجز و املرض و البطالة و سيما يف حاالت التقاعد وال ، وحلق يف الضمان االجتماعيأ)هـ( 

 .كذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، و
 سالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب. حلق يف الوقاية الصحية وأو( )

  -توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة: .2
التمييز يف الفصل من العمل على أساس احلالة  و ،)أ( حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة

 .، مع فرض جزاءات على املخالفنيالزوجية
سابق أو جتماعية مماثلة دون فقدان للعمل الإدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا )ب( إلدخال نظام إجازة األمومة امل

 .جتماعيةلألقدمية أو للعالوات اإل
 ملساندة الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بني االلتزامات العائلية وجتماعية ا)ج( لتشجيع توفري اخلدمات اإل

مية شبكة من مرافق تن السيما عن طريق تشجيع إنشاء و املشاركة يف احلياة العامة، و بني مسؤوليات العمل و
 .رعاية األطفال

 ية هلا.)د( لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فرتة احلمل يف األعمال اليت يثبت أهنا مؤذ
أن  التكنولوجية، و جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبذه املادة استعراضا دوريا يف ضوء املعرفة العلمية و

 قتضاء"إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب اإل يتم تنقيحها أو
( منه  "مع عدم اإلخالل بأحكام  66نصت املادة ) الرجل. و بني املرأة و 6611لسنة  11رقم  لم يفرق قانون العمل السابق

قد نّصت هذه املادة  املواد التالية تسري على النساء مجيع النصوص املنظمة لتشغيل العمال دون متييز يف العمل الواحد بينهم ". و
ألسبوع، مبا يف ذلك العمل ساعة يف ا 11عدم تشغيلها أكثر من  على عدم جواز تشغيل النساء يف األعمال الشاقة أو اخلطرية، و
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أعطت للعاملة اليت ترضع طفلها خالل الثمانية عشر شهرًا التالية للوضع احلق يف فرتتني إضافيتني يوميًا هلذا الغرض، ال  اإلضايف. و
خدم تقل كل منهما عن نصف ساعة مع احتساب هاتني الفرتتني من ساعات العمل الكامل األجر، مع إلزام جهات العمل اليت تست

يث يكون له دور كبري يف حبهتمام به ونأمل أن يتم اإل هذا البند غري متوفر أو غري مفعل مخسني عاملة فأكثر بتوفري دار للحضانة ) و
 إزاحة عائق من العوائق اليت تقف يف طريق عمل املرأة (.

االمتيازات  األجر و يف العمل و ساواهتا مع الرجل يفمب ن شأن املرأة داخل اجملتمع اللييبرفعت م ترب هذا القانون من القوانني اليتيع
( على: " ال جيوز لصاحب العمل أن يستخدم عامال بأجر يقل عن احلد األدىن 36األجازة املستحقة حيث نصت املادة ) العينية و

مراعاة لظروف  و طبيعة العمل" و النساء إذا تساوت ظروف املقرر وفقا ألحكام هذا القانون كما ال جيوز له التفرقة بني أجر الرجال و
 الوظائف اليت العامة حمددة املهن وجمال اخلدمة  تأهيلها يف تدربيها و شغيل املرأة واملرأة فقد مت إصدار العديد من اللوائح املنظمة لت

ة الليبية حيث نصت املادة بشأن نظام تشغيل املرأة العربي 6611( لسنة 611، كالقرار رقم )يشغلها للعنصر النسائ ولوية يفتكون األ
الوظائف مبختلف  مزاولة األعمال و للمرأة احلق يف و ملرأة القادرة عليه جتاه اجملتمع،( من القرار على أن " العمل واجب على ا2)
تتطلبها مزاولة هذه  اليت يالوظيف و التمتع بكافة فرص التدريب املهين ، كما هلا احلق يفاجملتمع االجتماعية يف نشاطات االقتصادية وال

العكس  ىل نظام التشغيل الكامل وقد أجاز هذا القرار حتويل املرأة العاملة من نظام التشغيل لبعض الوقت إ الوظائف . و األعمال و
 دمية والقطاعات اخل حدد القرار مدة عمل املرأة يف وفقا ملا حتدده الوزارة للخدمات. كما تقتضيها حاجة العمل، و األحوال اليت يف

% 11 متنح املرأة العاملة بنظام التشغيل اجلزئي اإلنتاجية بأربع ساعات يوميا شريطة أن تقع ضمن ساعات العمل الرمسية، و اإلدارية و
كما هلا احلق بأجازة   كذلك مل حيرمها من الرتقية املقرر لنظرياهتا من العامالت وفقا لنظام التشغيل الكامل  و يمن املرتب األساس

 يضاً.أضع الو 
در القول بأن هذا القرار من القرارات املهمة للمرأة الليبية حيث أنه مل يعطى هلا فقط حق العمل ولكنه أكد على أن العمل جيهنا  و

 هذه نقلة كبرية كانت ليبيا سباقه هبا على الكثري من  اجملتمعات العربية . واجب عليها جتاه اجملتمع، و
أضاف  أعاد سرد ما سبق من حقوق و و بشان عالقات العمل 2111لسنة  12بمقتضى القانون رقم قد ألغي هذا القانون  و

جازة لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كما جاء يف الشريعة اإلسالمية اليت توجب إاحلق يف إليها حق آخر يف جمال عمل املرأة وهو 
 هذا ما راعاه املشرع لكي ال تفقد عملها.  ت حمتاجة للمال وجيب عليها العمل . وعلى املرأة أن تبقى يف العدة ملدة معينة إال إذا كان

 6616( لسنة 1) ذلك بصدور القانون رقم قد كان من أهم احلقوق اليت اكتسبتها املرأة هو حقها يف تويل الوظائف القضائية و و
ويل علي نص يف مادته األ قد ، و خطريا بشأن هذا احلققانون حتوالتوىل الوظائف القضائية حيث أحدث هذا ال بشأن حق املرأة يف

هبذا القانون خطى  النيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط املقررة بالنسبة للرجل ". و أنه : " حيق للمرأة توىل وظائف القضاء و
ا أن لليبيا السبق هبذا القانون على كثري من ، كمنساء بعد أن كان حكرا على الرجالاملشرع خطوة كبرية حنو فتح جمال القضاء أمام ال

 جمال القضاء . فيها حمرومة من توىل أو العمل يف مازالت املرأة اليتالدول العربية 
 الحق في الصحة 12م 
"تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا ،  .6

 ، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة.احلصول على خدمات الرعاية الصحية، املرأة الرجل وعلى أساس املساواة بني 
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فرتة ما  الوالدة و من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل و 6بالرغم من أحكام الفقرة  .2
 ". الرضاعة كذلك تغذية كافية أثناء احلمل و ، موفرة هلا خدمات جمانية عند االقتضاء، وبعد الوالدة

 ال متييز بشأنه بني املرأة و الذي نأمل إصالحه( و املنتقصة جلميع فئات اجملتمع يف بالدنا )هذا احلق احلق يف الصحة من احلقوق
 الرجل.

 : جتماعية األخرىقتصادية واإل. الحقوق اإل 13م
االجتماعية  "  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية و

 -:السيما ، وبني الرجل واملرأة نفس احلقوق اة، على أساس املساو لكي تكفل هلا
 .احلق يف االستحقاقات العائلية ( أ )

 .ري ذلك من أشكال االئتمان املايلغ الرهون العقارية و ، وق يف احلصول على القروض املصرفية)ب( احل
 .الثقافيةمجيع جوانب احلياة  يف األلعاب الرياضية و )ج( احلق يف االشرتاك يف األنشطة الرتوحيية و

 و ،6611وعام  6611تعديالته عام  م بشأن الضمان االجتماعي و6611لسنة  63نص القانون رقم  في التشريعات الليبية
 جتماعي يشمل كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ بقصد محاية الفرد وان اإلعلى أن الضم ،6666تقرير بعض األحكام اخلاصة به عام 

عند احلمل  و ،انقطاع سبل العيش و ،لعائلأعند فقد  ، وإصابة العمل ومرض املهنة العجز واملرض و رعايته يف حاالت الشيخوخة و
 الوفاة. الطوارئ و يف حاالت الكوارث و إعانته على حتمل األعباء العائلية و و ،الوالدة و

، الشيوخ العجزة و املعوقني و ، والبنات والبنني  ي له من األطفال وجتماعية ملن ال راعجتماعي، الرعاية اإلاإل كما يشمل الضمان
العناية حباالت إصابة  و ،تدابري األمن الصناعي يشمل إجراءات و ، ورافحناإل حداث يف حاالت اجلنوح وتوجيه األ رعاية و و

 املصابني. إعادة تأهيل املرضى و العمل واألمراض املهنية و
ليس   كونه فردا وو   حيث حتدث عن الفرد  ،بني املرأة والرجل هبذا اخلصوصجتماعي مل مييز هنا نالح  أن قانون الضمان اإل و

  .كونه امرأة أو رجال
 . استحقاقات المرأة الريفية14م

تؤديها يف توفري أسباب  اليت املهمةاألدوار  خلاصة اليت تواجهها املرأة الريفية، وأملشاكل ألدول األطراف يف اعتبارها أتضع " .6
ناسبة لكفالة تطبيق تتخذ مجيع التدابري امل قتصاد غري النقدية، و، مبا يف ذلك عملها يف قطاعات اإلألسرهتاقتصاديا إالبقاء 

 تفاقية على املرأة يف املناطق الريفية.أحكام هذه اإل
على أساس تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية لكي تكفل هلا،  .2

  -لريفية بوجه خاص احلق يف:لمرأة اتكفل ل تستفيد منها ، و املرأة، أن تشارك يف التنمية الريفية و املساواة بني الرجل و
 .)أ( املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات

اخلدمات املتعلقة  والنصائح  و ، مبا يف ذلك املعلوماتتسهيالت العناية الصحية املالئمة)ب( الوصول إىل 
 .بتنظيم األسرة

 .جتماعيباشرة من برامج الضمان اإلستفادة بصورة م)ج( اإل
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غري الرمسي، مبا يف ذلك ما يتصل منه مبحو األمية  التعليم، الرمسي و )د( احلصول على مجيع أنواع التدريب و
 .لك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنيةذ دية، واإلرشا كذلك التمتع بكافة اخلدمات اجملتمعية و الوظيفي ، و

قتصادية مكافئة لفرص الرجل إتعاونيات من أجل احلصول على فرص ال )هـ( تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية و
 .دى الغري أو العمل حلساهبن اخلاصعن طريق العمل ل

 .طة اجملتمعية)و( املشاركة يف مجيع األنش
املساواة  التكنولوجيا املناسبة، و تسهيالت التسويق، و القروض الزراعية، و و ئتمانات)ز( فرصة احلصول على اإل

 .ذلك يف مشاريع التوطني الريفيك اإلصالح الزراعي و يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي و
 اء واإلمداد بالكهرب املرافق الصحية و سيما فيما يتعلق باإلسكان وال التمتع بظروف معيشية مالئمة، و( )ح

 ." املواصالت النقل، و املاء ، و
بأن الريفيات فئة ذات  الرابعة عشر ، على وجه اخلصوص، التمييز ضد النساء الريفيات، حيث يُعرت ف يف املادةتتناول االتفاقية
على التمييز اهتمام شديدين من جانب الدول األطراف اليت ينبغي عليها أن تتعهد بالقضاء  حتتاج إىل عناية و ،مشاكل خاصة

ستفادة من برامج اإل ، وسهولة الوصول إىل اخلدمات الصحية التخطيط اإلمنائي، و ضدهن، مبا يتيح مشاركتهن يف التنمية الريفية، و
جتماعي، واحلصول على التدريب والتعليم واملشاركة يف األنشطة اجملتمعية، واحلصول على القروض الزراعية، والتمتع بظروف الضمان اإل

 ييب يف املناطق النائية واملشكلة كما كانت يف املواد السابقة اخلاصة بالعمل السياسي يف عدم وعي فئات اجملتمع الل يشية مالئمة. ومع
بالتايل ال تستطيع املطالبة هبا إضافة إىل أن اجملتمع حىت يف املدن الكربى الزال  ، حيث املرأة هي نفسها ال تعرف حقوقها والريفية

 تعيها متامًا و الريفية تعرف حقوقها و الرجل. )هناك أقلية من النساء يف املناطق النائية و  سبات األدوار النمطية للمرأة وغارقًا يف
 لكنها حماربة(.

 . أهلية المرأة للتصرف15م
 "تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون. .6
تساوى بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك  املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ون شؤو يف ال متنح الدول األطراف املرأة .2

تعاملهما على قدم  ، وإدارة املمتلكات ، حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وتكفل للمرأة، بوجه خاص األهلية. و
 املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية.

يستهدف احلد من األهلية  اقانوني ايكون هلا أثر  سائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت على اعتبار مجيع العقود و تتفق الدول األطراف .3
 الغية . القانونية للمرأة باطلة و

 رية اختيار حمل سكناهم وح املرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاص و متنح الدول األطراف الرجل و .1
 .إقامتهم

 الزواج والعالقات العائلية . 16م
العالقات  "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج و. 6

  -املرأة: ، على أساس املساواة بني الرجل وبوجه خاص تضمن العائلية، و
 .)أ( نفس احلق يف عقد الزواج
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 .د الزواج إال برضاها احلر الكاملعدم عق يف احلق يف حرية اختيار الزوج، و)ب( نفس 
 .عند فسخه سؤوليات أثناء الزواج وامل )ج( نفس احلقوق و
املسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلما  )ح( نفس احلقوق و
 .عتبار األولاألطفال اإل، يكون ملصلحة وىف مجيع األحوال

 يف الذي يليه، والفاصل بني الطفل  عدد أطفاهلا و بإدراك للنتائج، نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وو  )هـ( 
 .ة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوقالوسائل الكفيل التثقيف و احلصول على املعلومات و

تبنيهم، أو ما شابه ذلك  الوصاية على األطفال و القوامة و املسؤوليات فيما يتعلق بالوالية و )د( نفس احلقوق و
عتبار ن ملصلحة األطفال اإلمجيع األحوال يكو  يف من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين، و

 .األول
 .العملنوع  املهنة و سم األسرة وإختيار إ، مبا يف ذلك احلق يف الزوجة )ز( نفس احلقوق الشخصية للزوج و

 التمتع هبا و إدارهتا و اإلشراف عليها و حيازة املمتلكات و )ح( نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية و
 التصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض.

ا، لتحديد سن تتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منه .ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوين، و2
 جلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا ". أدىن للزواج و

 ، وأن تتماشى مع الشريعة اإلسالمية جيب اليت ،نظرًا ألهنا تتعارض مع قوانني األحوال الشخصية تحفظت ليبيا على هذه المادة
 خاصة بالنسبة للبنود ب ، د ، ز، ح. 

 ناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج وأمللتدابري ألدول األطراف باختاذ أ السادسة عشر تطالب المادة
نفس  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، و ختيار الزوج، وإنفس احلق يف حرية العالقات األسرية، حيث يكون هلا 

كما ألزواجهن يف  تعطى النساء حقوقاً  الوصاية واحلضانة. و القوامة و و الوالية  جناب واحلقوق فيما يتعلق باألطفال، من حيث اإل
التصرف هبا. كما تُلز م الدول بتحديد ِسنٍّ أدىن للزواج  إدارة املمتلكات و يف امللكية و الوظيفة، و املهنة و ختيار اللقب العائلي وإ

 وتسجيل الزواج يف سجل رمسي.
هو ما يتناىف مع الشريعة اإلسالمية يف كون الفتاة قد ختتار شخصا غري  و ،ختيار الزوجإاملطلقة يف فالبند )أ، ب ( يعطي الفتاة احلرية 

هو ما ميكن تطبيقه كذلك على الرجل فال حرية له بالزواج من غري الكتابية فاحلرية التامة يف اختيار الزوج  ، وهو حمرم شرعاً  مسلم و
 ليس فقط من جهة املرأة . كما أن البند ح حيرم املرأة من استقاللية أمواهلا و زوجة غري واردة بالنسبة للمسلمني من اجلنسني وأو ال

ني هو ما تناضل بشأنه املرأة غري املسلمة حىت حتصل عليه يف ح استقاللية ذمتها املالية فور زواجها واختالط ذمتها بذمة زوجها و
كذلك األمر  بالتايل حال تفسري النص باختالط الذمتني فهذا يعين أن تتحف  عليه الدولة. و ، وة اإلسالميةمنحتها هلا الشريع

إذا قصر فهو مل  بالنسبة للبند ) د ( اخلاص بالقوامة حيث الرجال قوامون على النساء ، فالرجل يف الشريعة ملزم باإلنفاق على املرأة و
 هلا اخليار يف هذا األمر. ما املرأة فليست ملزمة بذلك و، أجيازى على ذلك زامه ويوف بالت

تعديالته أنه ال جيوز إجبار الفتاة على الزواج  م بشأن األحكام اخلاصة بالزواج والطالق و 6611( لسنة 61قد نص قانون رقم ) و
ضمن هلا حق الزواج مبن ترضاه هلا دون أن يكون هناك أي إكراه من الويل عليها . كما قّيد الزواج الثاين للزوج بعلم  رغم إرادهتا، و
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توابعها يف  ج ع ل من حقوق الزوجة على زوجها النفقة و ، ووافقة حيق هلا طلب الطالق للضرريف حال عدم امل موافقتها و الزوجة و
منعه من التعرض ألمواهلا اخلاصة أو إحلاق الضرر هبا  ، وصحيح ال من تاريخ الدخول بالزوجةقد الحدود ُيسر الزوج من تاريخ الع

أن الطالق ال يثبت يف مجيع األحوال إالّ  نّص على أن املهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء، و ماديًا كان أو معنويًا . و
 يف حضورمها أو حضور وكيلهما بوكالة خاصة. اتفاق الزوجني وقّرر أن الطالق يقع ب حبكم من احملكمة املختصة، و

كفل هلا القانون حقها  فرض القانون للمرأة املطلقة من زوجها دومنا ذنب هلا يف ذلك تعويضات ترك تقديرها للمحكمة املختصة. و و
خمالعة زوجها لقاء عوض مناسب تبذله.  للهجر. كما كفل هلا حق ، وللعيوب ، ولغيبة الزوج ، ولعدم اإلنفاق يف الطالق للضرر، و

هو ما نطالب بتعديله يف قانون  متناعات، وإلكن بعد  متنع الزوج عن قبول املخالعة ح ك م  القاضي هبا من تلقاء نفسه، وإإذا  و
 اإلسالم ال جيرب املرأة على البقاء مع زوجها إذا كرهته.  ألن األحوال الشخصية

حيث عدل  6611لسنة  61املعدل للقانون رقم  2116لسنة  6انون للمرأة ما جاء يف القانون رقم من احلقوق اليت كفلها الق و
علي أنه ال جيوز املساس حبق املرأة احلاضنة أو معدومة الويل يف البقاء ببيت الزوجية بعد طالقها أو وفاة زوجها ما  ،بالنص 11املادة 

 مل تأت بفاحشة. 
الثالثـــــون اخلاصـــــة بــــالتطليق حبكـــــم القضـــــاء باجتثـــــاث حـــــق األم  م فقـــــد عــــدل املـــــادة التاســـــعة و6666لســـــنة  22أمــــا القـــــانون رقـــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــي: و ،يف حضــــــــــــــــــــــــــــــانة أبنائهــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــالنص علــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــا يل   -حــــــــــــــــــــــــــــــق احملضــــــــــــــــــــــــــــــون يف حضــــــــــــــــــــــــــــــانة أمــــــــــــــــــــــــــــــه ب
يف هــــــده احلالــــــة تعقــــــد احملكمــــــة جلســــــة  تولــــــت احملكمــــــة الفصــــــل يف النــــــزاع و ،أ. إذا عجــــــز احلكمــــــان عــــــن اإلصــــــالح بــــــني الــــــزوجني

 ، حكمــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالتطليق.ثبــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــرر ية لإلصــــــــــــــــــــالح بــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــزوجني، فــــــــــــــــــــإذا تعــــــــــــــــــــذر عليهــــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــــك وســــــــــــــــــــر 
 احلضـــــانة و فــــإذا كـــــان املتســـــبب يف الضــــرر، ماديـــــا أو معنويـــــا، هــــي الزوجـــــة حكمـــــت احملكمــــة بســـــقوط حقهـــــا يف مــــؤخر الصـــــداق و

 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويض عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر للطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و
ــــــزوج حكمــــــت احملكمــــــة للزوجــــــة بــــــالتعويض و أمــــــا إذا كــــــان املتســــــبب يف الضــــــرر هــــــو ــــــك كلــــــه مــــــع عــــــدم  مــــــؤخر الصــــــداق، و ال ذل

 اإلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلقوق األخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى املرتتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق.
ــــــإذا عجــــــز طالــــــب التفريــــــق عــــــن أثبــــــات دعــــــواه واســــــتمر الشــــــقاق بــــــني الــــــزوجني مبــــــا يســــــتحيل معــــــه دوام العشــــــرة حكمــــــت  ب. ف

  احملكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق ".
مل تســـــــتطيع إثبـــــــات ذلـــــــك جيـــــــوز للقاضـــــــي أن حيكـــــــم  هـــــــذا يعـــــــين أن الزوجـــــــة إذا طالبـــــــت بـــــــالطالق الســـــــتحالة العشـــــــرة و و 6.6.

 بإسقاط حقها يف احلضانة وهو ما ال ميكن قبوله مطلقاً.
 6666لســــــنة  22املعدلــــــة بالقــــــانون رقــــــم  6611لســــــنة  61مــــــن القــــــانون  63طبقــــــاً ملــــــادة  -كمــــــا تقــــــرر كــــــذلك للزوجــــــة  6.2.

 63القاضـــــي بعـــــدم دســـــتورية املـــــادة  ق و 16لســـــنة  3الطعـــــن الدســـــتوري رقـــــم  ،بعـــــدم دســـــتوريتها وفقـــــاً للطعـــــنالـــــيت قضـــــي 
ـــــم  ـــــزواج والطـــــالق و 6611لســـــنة  61مـــــن القـــــانون رق ـــــزوج حـــــىت  -آثـــــاره  بشـــــأن ال ـــــاين لل ـــــزواج الث ـــــى ال ضـــــرورة موافقتهـــــا عل
أن يتـــــــزوج بـــــــامرأة أخـــــــرى إذا وجـــــــدت إال بطـــــــل عقـــــــد الـــــــزواج حيـــــــث نصـــــــت علـــــــى أنـــــــه:" جيـــــــوز للرجـــــــل  يســـــــتطيع الـــــــزواج و
صـــــدور حكـــــم  موافقـــــة الزوجـــــة الـــــيت يف عصـــــمته أمـــــام احملكمـــــة اجلزئيـــــة، و -بتـــــوافر أحـــــد الشـــــرطني اآلتيـــــني: أســـــباب جديـــــة و

ـــــزواج و ـــــب علـــــى عـــــدم مراعـــــاة هـــــذين الشـــــرطني بطـــــالن ال ن تتقـــــدم أللمـــــرأة األوىل  باملوافقـــــة مـــــن احملكمـــــة اجلزئيـــــة حيـــــث يرتت
 .بية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية"بدعوى شفوية أو كتا
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هو ما ال يتعارض مع  جيب النظر مرة أخرى يف هذا الشأن لكون اإلسالم نص على حق الزوجة يف العلم بالزواج الثاين و و  6.3.
يتحقق هنا  حيصل على إذن بالزواج، و موافقتها، ألن القانون أجاز للزوج حال عدم موافقة الزوجة أن يلجأ إىل احملكمة و

 هو علم الزوجة مبوضوع زواج الزوج للمرة الثانية دون إبطال لعقد الزواج ألهنا مل توافق، حيث ال جيوز املطلوب من هذا النص و
 ن تطلب الطالق للضرر أو لعدم علمها بالزواج.أإبطال عقد لعدم موافقة الزوجة األوىل بل حيق هلا فقط 

 تفاقية .تنفيذ اإلالجزء الرابع : 
 لتطبيقأآلية  تتناول 22م – 17م

تفاقية، من ، عند بدء نفاذ اإلتفاقية تنشأ جلنة للقضاء على التمييز ضد املرأة  تتألفالتقدم احملرز يف تنفيذه هذه اإل من أجل دراسة
خبريا من ذوى املكانة عشرين  نضمامها إليها من ثالثة وإالثالثني عليها أو  طرف اخلامسة وبعد تصديق الدولة ال مثانية عشر خبريا و
يعملون  لدول األطراف من بني مواطنيها وأ، تنتخبهم الكفاءة العالية يف امليدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية اخللقية الرفيعة و

انونية كذلك النظم الق لتمثيل خمتلف األشكال احلضارية و عتبار ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وإلأ، مع إيالء بصفتهم الشخصية
لكل دولة طرف أن ترشح شخصا  قرتاع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف وينتخب أعضاء اللجنة باإل ، والرئيسية

الشروط  يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم املتحدة باألحكام و و واحدا من بني مواطنيها.
كما يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من ،مهية املسؤوليات املنوطة باللجنةعتبار ألإلأ، مع إيالء عيةحتددها اجلم اليت

 تفاقية.لوظائف املنوطة هبا مبوجب هذه اإلضطالع بصورة فعالة بامرافق لإل موظفني و
غريها من  إدارية و قضائية و ختذته من تدابري تشريعية وا، تقريرا عما تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة و

ذلك يف غضون سنة واحدة من  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد، كما تنظر اللجنة يف هذا التقرير و تفاقية وأجل إنفاذ أحكام هذه اإل
جيوز أن تبني التقارير  و ، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.بعد ذلك كل أربع سنوات على األقل بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية، و

 تفاقية.لتزامات املقررة يف هذه اإلاب اليت تؤثر على مدى الوفاء باإلالصع العوامل و
 تفاقية.ومن هذه اإل 61ملقدمة وفقا للمادة جتتمع اللجنة، عادة، على مدى فرتة ال تزيد على أسبوعني سنويا للنظر يف التقارير ا و
 جتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي مكان مناسب آخر حتدده اللجنة.إعقد ت
هلا أن  جتماعي، وإلوا قتصادي ة بواسطة اجمللس اإلعلى اللجنة أن تقدم  تقريرا سنويا عن أعماهلا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحد و

 تدرج تلك املقرتحات و املعلومات الواردة من الدول األطراف. و التقارير وتوصيات عامة مبنية على دراسة  تقدم مقرتحات و
على  األمني العام أن حييل تقارير اللجنة إىل جلنة  و التوصيات العامة يف تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت.

 مركز املرأة، لغرض إعالمها.
 ظ :الجزء الخامس: التصديق والنفاذ والتحف

وق املعرتف هبا يف للحق ةعمال الكاملتستهدف حتقيق األ ،تتعهد الدول األطراف باختاذ مجيع ما يلزم من تدابري على الصعيد الوطين
، أن تطلب إعادة تفاقية متاحا جلميع الدول، كما أنه جيوز ألية دولة طرف يف أي وقتنضمام إىل هذه اإليكون اإل تفاقية. وهذه اإل

 يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة. يذلك عن طريق إشعار خط تفاقية، واإل النظر يف هذه
يقوم بتعميمها  نضمام، واإليف حالة التحف  يتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو  و

  -على مجيع الدول مع اشرتاط أنه:
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 غرضها. منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وال جيوز إبداء أي حتف  يكون  .6
جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ  .2

 يصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. مجيع الدول به. و
 : التحكيم بين الدول29المادة 
تفاقية ال يسوى عن طراف حول تفسري أو تطبيق هذه اإلم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األيعرض للتحكي .6

ل ستة أشهر من تاريخ ذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا مل يتمكن األطراف، خال طريق املفاوضات، و
ن أولئك األطراف إحالة النزاع إىل حمكمة تفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي مإطلب التحكيم، من الوصول إىل 

 العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.
من  6تفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة ، لدى توقيع هذه اإلألية دولة طرف أن تعلن .2

 أبدت حتفظا من هذا القبيل.فيها بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف هذه املادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة 
شاءت بإشعار توجهه إىل  ذه املادة أن تسحب هذا التحف  مىتمن ه 2أبدت حتفظا وفقا للفقرة  منها ألية دولة طرف .3

 املتحدة. األمني العام لألمم
 31المادة 

لدى  ،الفرنسية و ،العربية و ،الصينية و ،الروسية و ،ليزيةاإلجن و ،باألسبانية -:تفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصهاتودع هذه اإل
  تفاقية.فوضون حسب األصول، بإمضاء هذه اإللذلك قام املوقعون أدناه، امل اإثبات األمني العام لألمم املتحدة. و

 تفاقية:البروتوكول الملحق باإل
ومبوجبه ختتص اللجنة اخلاصة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تلقِّي الشكاوى املقدَّمة عشرين مادة،  يتألف الربوتوكول من إحدى و

كات أليٍّ من احلقوق الواردة جيوز تقدمي هذه الشكاوى من قبل أفراد أو جمموعات يزعمون أهنم ضحايا انتها  النظر فيها. و إليها و
التحري عن ذلك عن  تتخذها اللجنة للتأكد من مصداقية هذه الشكاوى، و حيدد الربوتوكول اإلجراءات اليت تفاقية سيداو . وإيف 

التزام الدول  هذا يُعترب  خطوة هامة يف جمال تقدمي تقارير للجنة عن ذلك. و مطالبتها باختاذ تدابري معينة، و طريق الدولة ذاهتا ، و
مل تنضم كثري من  قضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. ويؤدي، إىل حدٍّ كبري، إىل العمل على ال تفاقية، واألطراف بتنفيذ اإل

 م. 2111، أما ليبيا فقد صادقت عليه العام لدول العربية إىل هذا الربوتوكولا
، مع إبقاء حتفظها على أي بقضايا املرأة، إن مل يكن جلهاهلا مساس  معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت هبذا تعد ليبيا منضمة إىل و

 م ختالف الشريعة اإلسالمية الغراء.أحكا
  المطلب الثالث

 كيفية اإلصالح التمييز ضد المرأة في ليبيا و أساس العنف و
تفاقية نضمام ليبيا إلإ ولتزامها بأحكامها عدا ما حتفظت عليه من هذه األحكام. إتفاقية دولية يستدعي إنضمام الدولة إىل أي إ

ليه من أحكام يف هذه تشريعات تتماشى مع ما صادقت علالسيداو )القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة( يستدعي إصدارها 
تفاقية إأحكام  متيزاً والتزاما ببنود و . لذا فهي تعد من أكثر الدوللتزمت به ليبيا بعد تصديقها عليهاإ هو األمر الذي ، وتفاقيةاإل

ال  د اليتبعض البنو  ا، فيما عدجتماعيةاإل الثقافية و قتصادية واإل ،رأة والرجل يف مجيع اجملاالتالتمييز كوهنا تساوي بني املعدم 
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 بالتايل ليس عليها التزام بإصدار التشريعات اخلاصة يف هذا اجملال و و ،تتماشى مع الشريعة اإلسالمية الغراء اليت حتفظت عليها ليبيا
قد تبني لنا من خالل معرفتنا بتوافر كل هذه  كذلك بالنسبة لقانون األحوال الشخصية . و اه بالنسبة للمساواة التامة وهو ما رأين

 خرى متنع املرأة من احلصول على هذه احلقوق وأ اسالتشريعات اليت متنح املرأة الليبية الكثري من احلقوق إن مل يكن جلها أن هناك أس
 الدولية.  ا يف التشريعات الوطنية ولو كان معرتفاً هلا هب

 المسألة األساسية في ليبيا تدور حول دائرتين:
 فإذا كانت التشريعات اخلاصة باملرأة يف ليبيا قد شهدت تطورًا ملموسًا إبان السبعينيات و:  دائرة القانون والقضاء :الدائرة األولى

 خاصة األجر و الرجل يف جمال العمل و الشخصية، كما سوت بني املرأة وبدايات مثانينيات القرن املاضي، خاصة يف جمال األحوال 
 6666لسنة  61القانون رقم  صية شهد تراجعا حني صدر تعديلن قانون األحوال الشخأ، إال كذلك يف تأسيس العمل اخلاص

ل الكثري حىت ال حترم علها تتحمهو ما ج ، وعن أثبات الضرر يف دعوى التطليق الذي جعل املرأة ختسر حضانة أطفاهلا إذا عجزت
مل يكن النص السابق  و ،ليست من حقوق الزواج لتدخل يف إطار مساومات الطالق ، رغم أن احلضانة حق للمحضون ومن أبنائها

  يف القانون األصلي قبل التعديل(. 36يضع من احلضانة حمالً للسقوط أو التنازل )مادة  61للقانون رقم 
غري معقدة أو إمكانية  العمل على البحث عن طرق إثبات بسيطة و ، و تتعلق حبماية النساء من العنفنيكذلك ال وجود لقوان
نواع العنف أكثر أهو  بشكل خاص عندما يكون العنف لفظياً، و ، وق اإلثبات حىت ميكن إثبات الضررإثبات العنف بكافة طر 

ن يرجع يف أن للقانوين أن يضعه وحده بل جيب قانون خاص بالعنف ال ميكعند وضع  املوجود يف ليبيا سواء أُسري أم غري أُسري . و
هنا نصل إىل املسألة األساسية الثانية اليت تتمثل يف  جتماعيني. واإل ختصاصيني النفسيني واإل منختصاص ذلك ألصحاب اإل
 اجملتمع اللييب.  
 دائرة المجتمع : الدائرة الثانية

غري فاضلة ألهنا اشتكت زوجها إىل  ، بأهنا امرأة غري صبورة وزوجها إىل احملكمة نظرة سيئةة اليت تشكو اجملتمع اللييب ينظر إىل املرأ
، حيث تواجه إدارة ضية األساسية يف دائرة اجملتمعالق يهذه الفكرة ه ، وعنفها هان املرأة وال تنظر إىل الرجل الذي أ احملكمة و

% من الضحايا يسحبون دعاواهم آخر األمر . كما أن املرأة اليت تتعرض لنوع آخر من 61والقضايا الكثري من قضايا العنف املنزيل، 
ة غري احملجبة مثاًل إذا تعرضت للعنف أفاملر ، ستعمال العنف ضدهاإعمل على العنف قد يقع عليها اللوم ألهنا تركت للرجل جمااًل ي

طريقتها يف احلياة  ، وهذا يقتص من حريتها الشخصية و ،رئيسياً يف العنفاشتكت ال ترى إال من يلومها ألهنا كانت سبباً  اللفظي و
خاصة بالنسبة للشباب )من اجلنسني(الذي ميثل النسبة الكبرية من املواطنني الليبيني .   هذا األمر حيتاج إىل التوعية اجملتمعية و ، و

تشتكي ألن  ترفع دعوى و غتصاهبا وإيع أن تقول أنه مت تصاب ال تستطغع حتت طائلة العنف اجلسدي أو اإلكذلك املرأة اليت تق
 هكذا ...... ، وظر هلا نظرة سيئةاجملتمع سين

 ، حيث نواجه أواًل الثقافةتعيق التطبيق الفعلي هلذه احلقوقإن كان للمرأة الكثري من احلقوق إال أن هذه املشاكل  لذا نقول أنه و
، و الثانية هي  ممارسة التمييز ضدها رغم وجود القوانني ة دونية أقل من الرجلر إليها نظر تنظ جتماعية اليت حتط من قيمة املرأة واإل

يعكسها  يعد هذا تناقضا صارخا يعود يف أساسه إيل أن اجملتمع ال يزال حيتف  بثقافته جتاه املرأة و حتف  هلا حقوقها . و اليت حتميها و
بطرح هو ما ميكن معاجلته  . و إبنةأو حىت  جتاهها سواء أكانت زوجة أو أختا أو زميلةأفراده )نساًء ورجاالً( يف ممارساهتم اليومية 

، حيث اجملتمع اللييب جمتمع إسالمي حماف  ال ميكن أن يتجه بشكل أو بآخر إىل خالف يةالبديل اإلسالمي يف املسألة االجتماع



 
 7102 مارس - الثاني العدد                        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 

 111 

ليس احلوار املتعصب حيث يستمع اجملتمع اللييب للحوار املبسط  ح وبالتايل يعتمد التثقيف على احلوار الديين الصحي متطلبات دينه، و
هو ما  ، ومع تطورات احلياة ن الدين يتطورأمع دينه وثقافته إىل جانب الذي من خالله ميكن إقناعه مبا جيب أن يكون وما يتماشى 

 يرفضه الكثريين.  
تفاقية أن حظنا مما سبق عند حتليل بنود اإلحيث ال ،وليس القانون األول عن العنف ضد المرأة في ليبيا هو المجتمعلذا فاملسؤول 

باستثناء بعض احلقوق اخلاصة بالعنف رأة يف أي جمتمع آخر..ملتطلبها ان أمن املمكن  احلقوق اليت لتشريعات الليبية منحت املرأة كلأ
منه  66حيث تتيح املادة  2161لسنة  21بشكل خاص القانون رقم  كذلك تفعيل قوانني اجلنسية و . وطرق إثباته ضد املرأة و

 على جواز منح أبناء املتزوجات من غري الليبيني حق منح اجلنسية الليبية ألبنائهن. 
لذلك فإن ما مت إجنازه على  ،يق الصحيح ملا يسمى بعدم التمييزإن العمل على تنمية اجملتمع وأفكاره ومعتقداته هو أساس التطب

لتزام بتلك ما جعل اإلهو  و ،مل يكن نتيجة لتطور اجملتمع مفاجئًا و وى التشريع اللييب فيما يتعلق بقضايا املرأة جاء مكتوبًا ومست
تبعاً لذلك  وعي تام ملثل هذه احلقوق حىت يتحقق التطبيق الفعلي هلا. و إمكانية تطبيقها أمراً حيتاج إىل ثقافة جمتمعية و التشريعات و
ال حترتم حقوق اإلنسان األساسية للمواطن بشكل عام وللمرأة بشكل خاص حىت ميكنها أن  اليت اء على كل املمارساتوجب القض

الرجال، ويتخلص من املعتقدات واألفكار اجملتمعية املعتادة اليت ختسف  تأخذ دورها املهم يف بناء جمتمع حضاري حيرتم النساء و
 . اجملتمع العنف ضدها داخل األسرة و العمل على نبذ كافة أشكال التمييز و ، و حقوق املرأة وال متنحها حقها كامالً 

 
**************** 
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 املكتبات اجلامعية إداراتها و تنظيمها
 حممد عبداللطيف احلاسي ) مدير سابق للمكتبة املركزية . جامعة بنغازي ( ……

 مقدمة
املكتبات يف الدول املتقدمة باهتمام كبري و دعم مادي و معنوي مضطرد،  لكوهنا من أهم الوسائل اليت ميكن االستعانة هبا يف  ىحتظ

ما توفره من معلومات و ما  و ، قتنيه من كنوز املعرفة املتعددةفئاته املختلفة، عن طريق ما ت نشر الثقافة و الوعي بني افراد اجملتمع و
لكي  ،تنمية قدراته باملهارات املتنوعةبرامج ثقافية و علمية يف اجملتمع حيث تساهم املكتبات مسامهة فعالة يف بناء الفرد و تبثه من 

 قتصادية  لبلده . اإلجتماعية و اإليصبح مواطناً صاحلاً يستطيع أن يشارك يف النهضة 
إذ تغذي  ،عامة( يف دورها يف بناء اجملتمعال ،املتخصصة  ،الوطنية  ،ية عن املكتبات األخرى ) املدرس و املكتبات اجلامعية ال تقل أمهية

 ) خدمات معلوماتية (  و تنشط الربامج األكادميية و االحباث العلمية من خالل ما تقدمه من خدمات و معلومات 
من هنا يأيت دور املكتبة احليوي : و  و ،ىامعة و املؤسسات العلمية االخر امجع االكادمييون علي أن املكتبة مبثابة الشريان احليوي للج

 ،سط األكادميي باملكتبة اجلامعيةلعل السبب يف ذلك يرجع إىل اهتمام الو  و ،لتحصل االكادميي و البحث العلميفاعليتها يف عملية ا
  مبا توفره املكتبة من معلومات ألسرة اجلامعة أساتذة  و طلبة و باحثني يف شىت حقول العلم و املعرفة.

و يتوقف جناح املكتبة اجلامعية علي مدى قدرهتا و فاعليتها يف توافر خدمات معلوماتية رفيعة املستوى حبيث تليب احتياجات 
و علي الرغم من التقدم اهلائل الذي شهده العامل يف صناعة أجهزة  ،من الشمولية املستفيدين منها يف فرتة زمنية و جيزة و بشي 

الراقية بوصفه خري و ظهور شبكة األنرتنت , فقد ظل الكتاب حمتفظاً بقيمته العلمية  ،و ختزينهااملعلومات  احلاسوب و تطويرها لنقل
و هلذا تعد املكتبات مبختلف انواعها حىت اآلن من أهم روافد العلم و منابع البحث العلمي، الحتوائها علي العديد  ،جليس لإلنسان

 وم و املعرفة .   من الكتب متنوعة العناوين يف شىت العل
 : أنواع المكتبات الجامعية 

 ميكن حصر تلك األنواع فيما يلي : و ،يدين الذي ختدمهختتلف انواع املكتبات اجلامعية باختالف جمتمع املستف 
و هتتم بصفة أساسية خبدمة طالب الدراسات العليا و أعضاء هيأة التدريس و  ،للجامعةاملكتبة املركزية : و هى املكتبة الرئيسية  .1

 و تقدمي خدمات املعلومات املتقدمة . ،تناء املراجع العامة و املتخصصةالباحثني مع االهتمام باق
يت ال ميكن توفريها و تقوم املكتبة املركزية بالتنسيق و التكامل مع مكتبات الكليات، و قد حتتوي علي املواد املكتبية ال

 مبكتبات الكليات. 
ساتذة و توجه خدماهتا جملتمع املستفيدين من الدارسني و األ ،املكتبات داخل الكليات اجلامعيةمكتبات الكليات : و تقوم هذه  .2

تشرف علي و تطور جمموعاهتا  يف هذا االجتاه كما  ،منها متخصصة يف ختصص الكلية و تكون كل مكتبة ،و العاملني يف الكلية
 مكتبات األقسام يف حالة وجودها.

تنمي جمموعاهتا وتقدم خدماهتا خلدمة ختصص القسم  مكتبات االقسام : و تقوم خبدمة الدارسني و اهليئة التدريسية يف القسم، و .3
 .  التابعة له، و قد ظهرت هذه األقسام مع تعدد التخصصات العلمية و زيادة عدد الدارسني يف التخصصات املختلفة
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: وظائف المكتبة الجامعية  
تستمد املكتبة اجلامعية وجودها و اهدافها من اجلامعة ذاهتا فهي جزء ال يتجزأ من رسالة اجلامعة اليت ترتكز يف التعليم            

أي اإلضافة للمعرفة عن طريق البحث و تعليم موضوعات  ،نشر و حفظ املعرفة و صنع القرارو البحث و خدمة اجملتمع و ال
معينة كأنظمة فكرية أو اإلعداد ملهن معينة و خباصة يف اجلامعات التكنولوجية، فضال عن ذلك، فإهنا متكن الطالب من تنمية 

 . و مواهبه الذاتية شخصيته 
لة اجلامعية األوىل و طالب الدراسات العليا و الباحثني كافة،  ، إذ تقدم خدماهتا لطالب املرحة يف اجلامعة مبثابة القلب هلافاملكتب

 كما ختدم اجملتمع بتقدمي خدماهتا لكل من يستطيع اإلفادة منها .
حبكم وظيفتها يف العملية التعليمية و البحثية، و حبكم وظيفتها  و املكتبة اجلامعية حبكم اقتنائها لإلنتاج العلمي يف كل اجملاالت و

لي تقدم الفكر يصدق عليها ما قاله ) شوبنهاور( عن املكتبات عمومًا من أهنا الذاكرة الوحيدة املؤكدة املستمرة يف احلفاظ ع
هلذا جيب أن نعرتف بأن املكتبات  للفكر اإلنساين أي أهنا ذاكرة البشرية اليت تربط املاضي و احلاضر جبسر من االستقرار، و

بدون املكتبات اجلامعية ستتوقف  و ،هتا علي اجلامعة جبميع مؤسساهتايث  تؤثر خدمااجلامعية تقدم خدمات أساسية للغاية، حب
 اجلامعة عن تأدية وظيفتها باعتبارها مركز للتعليم و البحث و خدمة اجملتمع .

من  و ،هدم املكتبة وسيلة لتحقيق اهدافعلي الرغم من أن طرق التعليم و نظمه تتغري من جيل إىل جيل،  إال أن كل جيل يستخ
 مث تبقى املكتبة احلافظ  األكرب للمعرفة يف مجيع اجملاالت.

 التنظيم اإلداري للمكتبات الجامعية
 إدارة المكتبات الجامعية :  .1

تليب تقدم خدماهتا، و  و حتتاج املكتبات مثل غريها من املؤسسات إىل التنظيم اجليد، و اإلدارة الناجحة لكي تؤدي وظائفها ،
، و حتتاج املكتبات إىل موارد بشرية واعية فاعلة قادرة علي القيام جبميع عناصر العملية اإلدارية علي املستفيدين منهااحتياجات 

 .تؤدي وظيفة مهمة ال غىن عنها بذلك فإن اإلدارة يف املكتبات، الوجه األفضل،  و
 ميكن حصر الواجبات الرئيسية إلدارة املكتبات فيما يلي : 

 .لسياسات العامة الرئيسية للمكتبةا وضع االهداف و .1
 .االساسيةالتخطيط العام لربامج املكتبة و انشطتها و متطلباهتا  .2
 التنظيم الداخلي للمكتبة من خالل حتديد االقسام و الشعب وواجباهتا. .3
 .مجيع االقسام بني العاملني كافة اإلشراف علي حسن سري العمل يف .4
 .املطبوعاتنواع السجالت و مناذج حتديد أ .5
 مراقبة النظام و النظافة و صيانة االثاث و املبىن. .6
 إقامة عالقات جيدة مع املكتبات األخرى و مع جمتمع املستفيدين و االتصال معهم. .7
 .جياد احللول هلادراسة املشكالت اإلدارية اليت قد تظهر أثناء العمل و إ .8
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 موظفو املكتبات اجلامعية : .9
قومات البشرية " يف املكتبات اجلامعية العامل األساسي يف جناح إدارهتا،  إذ يتوقف  هذا النجاح ميثل العنصر البشري "امل    

على مدى كفاءة هذا العنصر و قدرته على القيام بالوظائف اإلدارية املختلفة، فاملوظفون هم األشخاص الذين تقع علي عاتقهم 
ي مكتبة أو فشلها علي نوعية العاملني هبا و خرباهتم و ال تستطيع مكتبة ترمجة السياسات إىل أفعال و إجنازات، و يتوقف جناح أ

من املكتبات مهما بلغت مقتنياهتا من الضخامة أن تقدم خدمة فعالة للمستفيدين ما مل يتوافر لديها موظفون على مستوى عال 
 و األساليب . من الكفاءة و التدريب يتيح هلم أن يظهروا مميزات هذا الرصيد الضخم بأفضل الطرق

مننننننن أجننننننل هننننننذا فقنننننند اهتمننننننت املكتبننننننات أن تقنننننندم لروادهننننننا خنننننندمات نوعيننننننة ممتننننننازة و إذا كننننننان هننننننذا النننننننوع مننننننن اخلنننننندمات  و
يتوقنننننف علنننننى املنننننوظفني النننننذين يقننننندمون مثنننننل هنننننذه اخلننننندمات فنننننإن علنننننى املكتبنننننة اجلامعينننننة أن حتسنننننن اختينننننار موظفيهنننننا اختيننننناراً 

 ا كاملة و حتقيق اغراضها مجعياً.يزيد من كفاءهتا و ميكنها من تقدمي خدماهت
: النمو املهين ملوظفي املكتبة 

حينما تعني املكتبة موظفني جدد،  جيب عليها تنمية مهاراهتم بالوسائل املختلفة سواء كان ذلك عن طريق التدريب          
املهين الناجح من خالل الوظيفة، أو عن طريق عقد دورات تدريبية حملية أو خارجية، و مما ال شك فيه أن هذا النوع من 

تزيد من إمكانات املوظفني اجلدد و ترفع من مستوى خدماهتم، و هذا يساعد هؤالء  التشجيع املعنوي، و احلوافز املادية
املوظفني اجلدد على تفهم األعمال املكتبية املختلفة، و تنمية قدراهتم املهنية يف هذا اجملال، و من مث تتحسن أوضاعهم الوظيفية 

وظفني تأيت يف الدرجة األوىل من خالل التدريب الراقي و من ناحية و تستفيد املكتبة من هذا النمو ناحية أخرى، و جودة امل
ركة خروج التعليم و تنمية قدرات املوظفني و مهاراهتم املكتبية، فيجب علي املكتبة اجلامعية أن تطعم بكوادر جديدة نتيجة ح

  .املوظفني منها هنائياً 
عناصر قدمية باملكتبة فإن هلا  مميزات حسنه منها دعم إن حركة جتديد املوظفني بقدر ما فيها من صعوبات و متاعب و فقدان  

 املكتبة علي الدوام بعناصر جديدة متحمسة للعمل جبانب املوظفني القدامى لتجديد دمائها وحيويتها و نشاطها .
: أهمية التدريب لموظفي المكتبة 

التدريب استثمار للموارد البشرية، و أن أية مكتبة جامعية ال تستطيع أن حتتفظ بنموها و جناحها بل حىت بقائها، دون أن    
تداوم علي تدريب العاملني فيها حىت يكسبوا املهارات الالزمة ألداء العمل بأفضل طريقة، فقد جعل التطور التكنولوجي من 

ات، كما أن احتياجات املستفيدين قد زادت كمًا و كيفاً، و ملواجهة مثل هذه املتغريات حيتاج املكتبة مصدرًا رئيسًا للمعلوم
العاملون إىل التدريب ، ليفهموا مستحدثات العصر و يصبح لديهم ألفة مع احتياجات املستفيدين، وبناًء على ذلك يُعد 

املكتبة كما يعترب يف الوقت ذاته احد العناصر االساسية اليت  التدريب من أوثق األمور ارتباطًا بالسياسة الوظيفية اليت تنتجها
حتدد مدى صالحية املكتبة و دقة األداء املكتيب، وهو متمم لعملية اختيار املوظفني من أجل إتقاهنا و رفع مستوى كفاءهتم 

 العلمية إىل أقصى حد ممكن بأقل جهد وقت ممكن و بأحدث الطرق املتاحة.
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الزمة لكل موظف من أجل التعرف على أجزاء عمله و تفاصيله املختلفة، ليتهيأ للقيام باألعمال اليت  اذن فالتدريب ضرورة
 تدخل يف دائرة اختصاصات 

و ال يقتصر التدريب على املوظفني اجلدد، بل ينبغي أن يُعمم على العاملني مجعيًا يف املكتبة مبختلف مستوياهتم سواء أكانوا 
 مرؤوسني .رؤساء أقسام أم موظفني 

فإذا كان التدريب بالنسبة للموظفني اجلدد يهدف إىل حتسني قيامها بأعباء وظائفهم اليت تستند اليهم من خال ل أهدافهم اليت 
يعملون هلا، فإنه بالنسبة للموظفني املوجدين يف العمل يهدف إىل إحاطتهم علما و عمال بالتطورات و األدوات و األساليب 

يف أعمال املكتبات اجلامعية، لرفع مستوى كفاءهتم من ناحية، و تنمية مهاراهتم للنهوض بأعبائهم الوظيفية  احلديثة و املتجددة
 يف سرعة و دقة و إتقان من ناحية أخرى.

 : أهمية تعلم استخدام المكتبة الجامعية 
، ألن  إكساب املستفيد جمموعة من فئاهتمتمع اجلامعي على اختالف يُعد استخدام املكتبة أمرًا ضروريًا جلميع أعضاء اجمل    

املهارات املكتبية سوف حيقق أقصى استخدام ملصادر املعلومات املتوافرة باملكتبة، فضاًل عن تعويدهم على هذا االستخدام، إال 
حقيق أهداف التعليم فهي الضمان الوحيد لت ،ياةأن هذه املهارات من شأهنا أن تساعد الفرد على النمو منواً ذاتيا مستقاًل يف احل

 . عندما يدخل معرتك احلياة العمليةالذايت ليس فقط يف أثناء مراحل التعليم الرمسي بل حىت 
هتننننندف بنننننرامج تعلنننننيم املسنننننتفيدين  إىل تزويننننندهم بننننناخلربة العملينننننة السنننننتخدام مصنننننادر املعلومنننننات علننننني اخنننننتالف أنواعهنننننا،   و

ا تعلنننننم الطنننننال ب كيفينننننة اسنننننتخدام املكتبنننننة بطريقنننننة منننننؤثرة فسنننننوف كمنننننا  تننننندعم ثقنننننتهم يف املكتبنننننة و خننننندمتها، ذلنننننك أننننننه إذ
 يقدرون منافعها.

إن الغننننرض العننننام مننننن تعلننننم اسننننتخدام املكتبنننننة اجلامعيننننة هننننو بننننناء مقنننندرة الطالنننننب علننننى االسننننتخدام املننننؤثر و الفعننننال ملصنننننادر 
املطلوبنننننة فتتبلنننننور اغنننننراض هنننننذا منننننن مث تنميتهنننننا منننننن اجنننننل التمينننننز بنننننني املنننننواد املختلفنننننة للحصنننننول علنننننى املعلومنننننات  املكتبنننننة و

فضنننننال عنننننن  ،خلننننندمات النننننيت تقننننندمها املكتبنننننة هلنننننمالتعلنننننيم يف جعنننننل كنننننل املسنننننتفيدين منننننن املكتبنننننة علنننننى دراينننننة بنننننأنواع املنننننواد و ا
جعلهننننننننننم قننننننننننادرين علننننننننننى حتدينننننننننند املعلومننننننننننات املطلوبننننننننننة يف الفهننننننننننار  و قننننننننننوائم النننننننننندوريات والببليوجرافيننننننننننات  و الكشننننننننننافات 

 .أو البحث العلمياجناز العمل الذي كلفوا به يف التعليم  املوضوعية مما يعينهم على
 : أسس اختيار الكتب في المكتبات الجامعية 

إن مننننننن أهننننننم وظننننننائف املكتبننننننات اجلامعيننننننة احلصننننننول علننننننى الكتننننننب و النننننندوريات و املخطوطننننننات و املننننننواد السننننننمعية و        
البصننننرية املختلفنننننة و النشنننننرات و التقنننننارير إىل غنننننري ذلنننننك منننننن املنننننواد املكتبينننننة و ذلنننننك ملواجهنننننة احتياجنننننات الدراسنننننة و البحنننننث 

  -تبة اجلامعية على املواد املكتبية و هي :يف اجلامعة و هناك أربعة طرق أساسية حتصل هبا املك
 .الشراء .1
 .هداء و التبادلاإل .2
 .بداع القانويناإل .3
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. البرامج التعاونية 
فاملكتبننننننننات اجلامعيننننننننة جيننننننننب أن تلننننننننيب كافننننننننة احتياجننننننننات البنننننننناحثني سننننننننواء أكانننننننننت هننننننننذه االحتياجننننننننات يف جمننننننننال العلننننننننوم و 

تننننننوفري كافننننننة املطبوعننننننات و املننننننواد األكادمييننننننة و شننننننراء كافننننننة املطبوعننننننات التكنولوجيننننننا أم يف امليننننننادين اإلنسننننننانية و اإلجتماعيننننننة ل
 املتعلقة بأحدث النظريات يف جمال العلوم، و على املكتبة أن تركز على مشول االختيار يف كل امليادين.

إذا أمهلنننننت قاعننننندة الشنننننمول يف االختينننننار سنننننتجد املكتبنننننة نفسنننننها عننننناجزة عنننننن احلصنننننول علنننننى هنننننذه املنننننواد بعننننند فنننننوات األوان 
ونفننننناذ طبعاهتنننننا، أو تكلفهنننننا األمنننننوال الكثنننننرية يف احلصنننننول عليهنننننا مسنننننتقباًل , إن حمنننننور إختينننننار الكتنننننب يف املكتبنننننات اجلامعينننننة 

غننننننراض البحننننننوث العلميننننننة و حينمننننننا ختتننننننار الكتننننننب اجلدينننننندة يراعننننننى يف يرتكننننننز بالدرجننننننة األوىل علننننننى املؤلفننننننات الننننننيت ختنننننندم أ
 موضوع أو تفضيل موضوع على موضوع ذلك اكتمال اجلوانب املختلفة للموضوع الواحد دون طغيان موضوع على 

 و ختتار الكتب الثالثة :
 البحث. .1
 حفظ املعرفة البشرية احلالية لألجيال القادمة . .2
 التعليم اجلامعي بكامله. التعليم و ذلك ملساندة برامج .3

 :تنظيم عملية االختيار و تحديد مسؤولياتها 
هنننننذه اإلمكاننننننات البشنننننرية تتمثنننننل يف أمنننننني  و ،بشنننننرية متخصصنننننة يف معنننننارف موضنننننوعية متتلنننننك بعنننننإ املكتبنننننات إمكاننننننات  

فنننننننإن هنننننننذه  ،انوينننننننع الكفاينننننننات الوضنننننننعية ملوظفيهننننننناملكتبنننننننة أو منننننننوظفي املكتبنننننننة و إذا كاننننننننت هنننننننذه املكتبنننننننات تأخنننننننذ بنظنننننننام ت
املكتبنننننات ميكنننننن أن تسننننناهم بنسنننننبة عالينننننة يف اختينننننار الكتنننننب و تكنننننون قنننننادرة أكثنننننر منننننن غريهنننننا علنننننى تطنننننوير جمموعاهتنننننا ومنننننن 

يف هنننننذه احلالنننننة ال يكنننننون مبقننننندور أمنننننني املكتبنننننة  و ،ة الزالنننننت غنننننري أخنننننذه هبنننننذه القاعننننندةاملعنننننروف أن اغلنننننب املكتبنننننات اجلامعيننننن
تننننب علنننننى نطنننناق واسننننع لعنننندم تننننوفر الوقنننننت الكننننايف لننننذلك بسننننبب ننننندرة التخصصنننننات و ال موظفيننننه القيننننام مبهمننننة اختيننننار الك

علننننى هننننذا ميكننننن تنظننننيم اختيننننار الكتننننب و حتدينننند مسننننؤولياهتا بننننني األطننننراف املختلفننننة الننننيت هلننننا  و ،وضننننوعية الكافيننننة باملكتبننننةامل
، أمنننننننا املكتبنننننننة و أعضنننننناء هينننننننأة التنننننندريس و هننننننذه األطنننننننراف تشننننننمل أمنننننننني املكتبننننننة و مننننننوظفي ،يف املكتبننننننة اجلامعينننننننة مصننننننلحة

ختيننننننننار أعضنننننننناء هيننننننننأة التنننننننندريس فيقومننننننننون باإلختيننننننننار يف جمننننننننال ختصصننننننننهم و أقسننننننننامهم، يف حننننننننني يقننننننننوم موظفننننننننو املكتبننننننننة بإ
 .املراجع و البيليوجرافيات

حيننننننول هننننننذا  نظننننننراً ألن املكتبننننننة اجلامعيننننننة متعننننننددة املوضننننننوعات فننننننإن عمليننننننة االختيننننننار تصننننننبح عمليننننننة معقنننننندة و متشننننننبعة، و و
دون إيفائهننننننننا بنننننننناألغراض املختلفننننننننة لكنننننننني تقابننننننننل احتياجننننننننات طننننننننالب اجلامعننننننننة  و حجمهننننننننم املتزاينننننننند و الدراسننننننننات العليننننننننا و 
بننننننرامج التعلننننننيم و البحننننننث العلمنننننني ممنننننننا الشننننننك فيننننننه أن هننننننذه العمليننننننات حتتننننننناج إىل دقننننننة و كفنننننناءة و صننننننرب لإلشننننننراف علنننننننى 

 أعمال التزويد و مراقبة بإحكام .
كتبات الجامعية ) المعالجة الفنية(:االجراءات الفنية للم 



 7102مارس  -العدد الثاني             مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                 

 

 

 
311 

يف، و االسننننننتخالص، العمليننننننات البيليوجرافيننننننة . أمننننننا عمليننننننات شننننننتشننننننمل التزوينننننند و التسننننننجيل، و الفهرسننننننة، و التصنننننننيف، و التك
التزويننننننند فتتضنننننننمن مجينننننننع األنشنننننننطة املتعلقنننننننة باختينننننننار املنننننننواد املكتبينننننننة و طنننننننرق احلصنننننننول عليهنننننننا عنننننننن طرينننننننق الشنننننننراء أو االهنننننننداء أو 

 ل .التباد
أمنننننننا الفهرسنننننننة و التصننننننننيف، فهمنننننننا العمليتنننننننان املتصنننننننلتان بوصنننننننف املنننننننواد املكتبينننننننة و تنظيمهنننننننا و حتليلهنننننننا عنننننننن طرينننننننق أرقنننننننام 

وضنننننننننع رؤو  املوضنننننننننوعات، وذلننننننننك لتحقينننننننننق اإلفنننننننننادة مننننننننن املنننننننننواد املكتبينننننننننة بشننننننننكل فعنننننننننال و يعتنننننننننرب األعنننننننننداد  التصنننننننننيف و
النننننيت حتنننننرص املكتبنننننات علنننننى اجنازهنننننا وفنننننق أسنننننس سنننننليمة و تقنينننننات البيلينننننوجرايف للمنننننواد املكتبينننننة منننننن أهنننننم العملينننننات الفنينننننة 

حمننننننددة لتسننننننيري احلصننننننول علننننننى املننننننواد املطلوبننننننة، و إتاحتهننننننا للمسننننننتفيدين يف أسننننننرع وقننننننت ممكننننننن، حيننننننث أن جمموعننننننات املننننننواد 
 اليت تقتنيها املكتبة جيب تنظيمها فنياً.

العنصنننننننران احليوينننننننان يف التنظنننننننيم الفنننننننين مهنننننننا الفهرسنننننننة و و ينننننننأيت التنظنننننننيم الفنننننننين يف مقدمنننننننة املتطلبنننننننات التنظيمينننننننة للمكتبنننننننة و 
 التصنيف .

 : الفهرس 
الفهنننننر  هنننننو جمموعنننننة إدراج بنننننداخلها بطاقنننننات دالنننننة علنننننى الكتنننننب املوجنننننودة يف املكتبنننننة و يف كنننننل منهنننننا املعلومنننننات الضنننننرورية 

ا، فهنننننننو بينننننننان بننننننناملواد عنننننننن الكتننننننناب، و الفهنننننننر  منننننننر ة التصننننننننيف يف املكتبنننننننة اجلامعينننننننة، و عننننننننوان تنظيمهنننننننا و دقنننننننة  ططاهتننننننن
 العلمية اليت حتتضنها رفوفها و مفتاح خلزائنها املكنونة.

و يف املكتبنننننننة اجلامعينننننننة يتعننننننناظم دور الفهنننننننار  يف اخلننننننندمات اإلرشنننننننادية، فهننننننني هتننننننندف إىل جعنننننننل هنننننننذه اخلننننننندمات ذاتينننننننة إىل 
سننننننتعريين، حيننننننث يقننننننوم و ذلننننننك حننننننني تكننننننون أرفننننننف املكتبننننننة موضننننننوعة بننننننني مقاعنننننند الدارسننننننني، و أمننننننام أعننننننني امل ،حنننننند كبننننننري

الفهننننر  العننننام إىل جانننننب اللوحنننننات اإلرشننننادية علننننى األرفننننف بننننندور العننننني يف عمليننننة اإلرشنننناد النننننذايت، و ذلننننك لتننننوفري الوقنننننت 
و اجلهنننننننند، و ذلننننننننك كلننننننننه يتطلننننننننب فهننننننننار  شنننننننناملة و دقيقننننننننة وواضننننننننحة تسنننننننناعد الباحننننننننث علننننننننى اكتشنننننننناف كنننننننننوز املكتبننننننننة و 

و بننننننناًء علنننننى منننننا سننننننبق جنننننند أن الفهنننننر  هننننننو مفتننننناح املكتبنننننة، وال ميكننننننن  جمموعاهتنننننا و تضنننننعه أمنننننام طلبننننننة بسنننننرعة و سنننننهولة،
، فننننننإذا كانننننننت وظيفننننننة املكتبننننننة إعننننننداد املسننننننتفيد ن أن تعتمنننننند علننننننى فهننننننر  منننننننظمألي مكتبننننننة أن تقنننننندم خنننننندماهتا بكفنننننناءة دو 

يد و مصننننادر بنننناملواد الننننيت حيتاجهننننا فننننإن  الفهننننر  هننننو تلننننك األداة الننننيت تقننننوم بنننندور حلقننننة الوصننننل و تننننربط احتياجننننات املسننننتف
 املعلومات يف املكتبة .

و الفهنننننر  أداة اسنننننرتجاع وظيفتهنننننا اإلجابنننننة عنننننن التسننننناؤالت النننننيت تثننننننور يف ذهنننننن الباحنننننث، و هنننننو يبحنننننث إمنننننا عنننننن مصنننننندر 
أو يبحنننننث عنننننن مؤلفنننننات   ،إذا مل يكنننننن اسنننننم املؤلنننننف معروفننننناً معلومنننننات معنننننني يعنننننرف اسنننننم مؤلفنننننه و عنواننننننه، أو عنواننننننه فقنننننط، 

 -ر  على األنواع التالية :كاتب بعينة و يشمل الفه
 فهرس المؤلفين / .1

و ترتننننب فيننننه البطاقننننات ترتيبنننناً أجبنننندياً وفقنننناً إلسننننم املؤلننننف و يشننننمل أيضنننناً علننننى البطاقننننات اإلضننننافية للمننننؤلفني املشنننناركني 
و املرتمجننننني، وهنننننو يفينننند القنننننار   الننننذي يبحنننننث عنننننن أي كتنننناب ، أو كتنننننب ملؤلننننف معنننننني يف املكتبننننة . و فهنننننر  املنننننؤلفني 

 نا أساسياً يف أي مكتبه. يعد رك
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 فهرس العناوين / .2
و ترتنننننب فينننننه البطاقنننننات ترتيبننننناً هجائيننننناً وفقننننناً لعننننننوان الكتننننناب و يفيننننند هنننننذا الفهنننننر  القنننننار  النننننذي ال يعنننننرف عنننننن 

 الكتاب سوى عنوانه .
 فهرس الموضوعات / .3

باملكتبننننة مننننن كتننننب و ترتننننب البطاقننننات فيننننه ترتيبنننناً هجائينننناً و يعننننني هننننذا الفهننننر  يف احلصننننول علننننى مننننا هننننو موجننننود 
 يف موضوع معني .

 فهرس الرف :  .4
يعنننننند فهننننننر  الننننننرف فهرسنننننناً خاصنننننناً مبننننننوظفي املكتبننننننة، لإلسننننننتعانة يف تأديننننننة أعمنننننناهلم الفنيننننننة اخلاصننننننة فيمننننننا يتعلننننننق برصننننننيد 
املكتبننننة منننننن الكتنننننب، وعننننندد نسننننن  الكتنننناب الواحننننند، و الكتنننننب النننننيت اسنننننتهلكت أو الننننيت فقننننندت نسننننن  منهنننننا, و كنننننذلك 

نننننننوعي جملموعننننننات الكتننننننب باملكتبننننننة طبقنننننناً لعنننننندد العننننننناوين و ترتننننننب فيننننننه املنننننندخل حسننننننب رمننننننوز خطننننننة ملعرفننننننة التننننننوازن ال
التصننننننيف و هنننننو صنننننور طبنننننق األصنننننل لرتتينننننب الكتنننننب علنننننى رفنننننوف املكتبنننننة وبعننننند , فنننننإن صننننننع الفهنننننار  لنننننيس عملينننننة 

 سهله،  فهي عملية شاقة تعتمد أساساً على الفهرسة العملية اجليدة و التصنيف الدقيق.
  ة اإلعار: 

تعنننننند اإلعننننننارة إحنننننندى اخلنننننندمات اهلامننننننة الننننننيت غالبنننننناً مننننننا تقنننننندمها املكتبننننننات و مراكننننننز املعلومننننننات، وهنننننني عمليننننننة إتاحننننننة املننننننواد 
املكتبيننننة للمسننننتفيدين بعنننند تسننننجيلها السننننتخدامها خننننارج املكتبننننة لفننننرتة زمنيننننة حمننننددة، و عننننادة مننننا يشننننرف علننننى هننننذه العمليننننة 

يل املننننننادة املعننننننارة قبننننننل إخراجهننننننا مننننننن املكتبننننننة لضننننننمان إرجاعهننننننا و ميكننننننن أحنننننند مننننننوظفي املكتبننننننة، إذ تنننننندعو احلاجننننننة إىل تسننننننج
حتدينننننند نشنننننناأ املكتبننننننة و تأثريهننننننا يف اجملتمننننننع، بقيننننننا  عنننننندد الكتننننننب و املننننننواد املكتبيننننننة األخننننننرى الننننننيت إعارهتننننننا املكتبننننننة يف فننننننرتة 

 زمنية معينة.
 : أهمية اإلعارة و فوائدها 

 هلا فوائد عديدة ميكن تلخيصها يف اآليت : ا ولإلعارة أمهية كبرية ملستخدمي املكتبة و رواده
 إعطاء الفرصة للقاري الذي ال جيد وقتاً الستعمال الكتاب خارج املكتبة . .1
 بث الشعور بني رواد املكتبة بأن الكتاب للجميع . .2
 وقت يسري .إتاحة الفرصة للقراء لدراسة الكتاب و أجزائه بالتفصيل من أجل البحث و الدراسة املعمقة و اجلادة يف  .3
 معظم املكتبات تقع يف أماكن بعيدة عن سكن قراء الكتاب . .4
 حتقيق أكرب قدر ممكن من حرية استعمال الكتاب، وذلك من خالل تداوله بكثرة. .5
 نشر املعرفة و الثقافة من خالل إطالع أكرب عدد ممكن من النا  على الكتاب عند استعارته من املكتبة . .6
ال يسنننننتطيع القنننننراء و حمبنننننو العلنننننم و املعرفنننننة أن يشنننننرتوا الكتنننننب ألسنننننباب اقتصنننننادية عديننننندة و اإلعنننننارة حتقنننننق هلنننننم منننننا يرغبنننننون  .7

 بقراءته بشكل دائم 
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إعنننننارة جتعنننننل كثننننننري منننننن النننننننا  يتجهنننننون تننننننو القنننننراءة و التمتننننننع مبنننننا حتتويننننننه الكتنننننب كننننننل حسنننننب اهتماماتننننننه، و بنننننذلك ينننننندفع  .8
 ت، وحب الكتاب و التعلق به.اجملتمع بكل شرائحه تو املكتبا

 نشر الوعي املعلومايت و الثقايف و الرتبوي و األخالقي مجاهريياً. .9
 : اإلحصاءات في قسم اإلعارة 

بنننننننذلك  منننننننن واجبنننننننات قسنننننننم اإلعنننننننارة األساسنننننننية يف أي مكتبنننننننة ناجحنننننننة كاننننننننت أن تعننننننند إحصننننننناءات يومينننننننة بالكتنننننننب املعنننننننارة، و
نفسننننه تسنننننهم يف معرفنننننة وضننننع املكتبنننننة و اخلننننندمات الننننيت تقننننندمها و إعطننننناء مؤشنننننر هننننني يف الوقنننننت  تسننننتفيد منهنننننا يف أمنننننور كثننننرية، و

 صننننننحيح عليهننننننا، و بننننننذلك جننننننند إن  إحصنننننناءات قسننننننم اإلعننننننارة إذا أحيطننننننت بالدقننننننة و املوضننننننوعية تقنننننندم صننننننورة واضننننننحة و دقيقننننننة
 ، و لواقع املكتبة بشكل عام .لواقع اإلعارة بشكل خاص

 إحصاءات اإلعارة:أهم العوامل التي يمكن اإلفادة منها في 
 معرفة اجتاهات الرواد و ميوهلم املوضوعية بالنسبة للمجموعات املكتبية . .1
 حتديد عدد املواد املكتبية املفقودة من مقتنيات املكتبة. .2
 حتديد عدد الكتب املعارة يومياً. .3

ائمني و املسنننننننتفيدين منننننننن قننننننند كاننننننننت هنننننننذه اخلننننننندمات التقليدينننننننة و تنظيمهنننننننا اليننننننندوي العنننننننادي أمنننننننراً صنننننننعباً ال حيقنننننننق رضنننننننا القننننننن و
منننننن أجنننننل تسنننننهيل عملينننننة اإلعنننننارة و إجرائهنننننا ونينننننل رضنننننا املتعننننناملني منننننع املكتبنننننة   اسنننننتخدام احلاسنننننب اآل  لتخنننننزين  املكتبنننننات، و

 املعلومات و اسرتجاعها لتقدمي خدمة سريعة.
: تقنية المعلومات و دورها في المكتبات 

مننننن أبننننرز مميننننزات العقننننود األخننننرية الننننيت شننننهدها القننننرن العشننننرون أال وهنننني ثننننورة  يقننننف العننننامل املعاصننننر علننننى أعتنننناب ثننننورة عصننننرية تعنننند
 املعلومات )عصر املعرفة(

و أمنننننام حنننننرص املكتبنننننات علنننننى استشنننننراف أفننننناق أفضنننننل ملسنننننتقبل املعلومنننننات لتظنننننل الرائننننندة يف خدمنننننة العلمننننناء  البننننناحثني و تلبينننننة  
 ذلنننننك منننننن اإلعتبنننننارات أخنننننذت املكتبنننننات تبحنننننث بشنننننكل احتياجننننناهتم و احلفننننناظ علنننننى ثقنننننتهم و كسنننننب رضننننناهم العلمننننني، و لغنننننري
مل جتننننند طريقننننناً تسنننننلكه أفضنننننل منننننن تسنننننخري التطنننننورات التقنينننننة  ملنننننح عنننننن سنننننبل جديننننندة تسننننناندها يف أهننننندافها القدمينننننة و احلديثنننننة، و

 .املستفيديناحلديثة يف تنظيم تدفق املعلومات و استخدام احلاسبات اآللية يف العمليات املكتبية و خدمات 
شنننننجعها علنننننى ذلنننننك تطنننننور صنننننناعة احلاسنننننبات اآللينننننة،  و املنافسنننننة بنننننني الشنننننركات لتغنننننري حجنننننم احلاسنننننبات و تقلينننننل تكلفتهنننننا و و 

 تطوير قدراهتا .
يف واقنننننع األمنننننر تننننندرك أمهينننننة الننننندور الرينننننادي النننننذي تقنننننوم بنننننه تقنينننننات املعلومنننننات و ضنننننرورة اسنننننتخدام احلاسنننننب اآل  يف املكتبنننننات و 

سننننننرتاتيجية لنننننندعم البحننننننث التعلننننننيم العننننننا  يف نظننننننر اجملتمننننننع مبثابننننننة صننننننروح علميننننننة حتتننننننل مواقننننننع  خباصننننننة أن املكتبننننننات مؤسسننننننات 
 .العلمي

و ملننننننا كانننننننت احلاسننننننبات اآلليننننننة تننننننؤدي مهامهننننننا بكفنننننناءة و سننننننرعة عنننننناليتني تتناسننننننب و حاجننننننة املكتبننننننات و مراكننننننز املعلومننننننات مننننننن 
اإلجنننننننراءات الفنينننننننة للمكتبنننننننة و تسنننننننريع الوصنننننننول إىل  أشنننننننكال بيليوجرافينننننننة و بطاقنننننننات فهرسنننننننة فنننننننإن هلنننننننا أثنننننننراً بالغننننننناً يف حواسنننننننب
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املعلومننننننات و اسننننننرتجاعها و إمكانيننننننة معاجلننننننة املعلومننننننات بدقننننننة و كلفننننننة منخفضننننننة،  وقنننننند غننننننريت الثننننننورة املعلوماتيننننننة مننننننن اجملتمننننننع و 
اً أم طالبنننناً النننننا  علننننى حنننند سننننواء فأصننننبحت طبقننننة اإلنسننننان املعاصننننر سننننواء كننننان  ططنننناً أم صننننانع قننننرار أم موظفنننناً إدارينننناً أم باحثنننن

حيتننننناج إىل املعلومنننننات السنننننريعة و الدقيقنننننة و الشننننناملة، و أصنننننبحت الطنننننرق التقليدينننننة االعتمننننناد علنننننى املصنننننادر الورقينننننة عننننناجزة عننننننن 
تلبينننننننة متطلبنننننننات هنننننننذا اإلنسنننننننان و تنننننننأمني حاجتنننننننه فضننننننناًل عنننننننن تننننننننامي كمينننننننة الوثنننننننائق و حجمهنننننننا بشنننننننكل أصنننننننبحت يف الطنننننننرق 

لتخننننننزين و حفننننننظ املعلومنننننننات عنننننناجزة متامنننننناً عننننننن إحتننننننواء هننننننذه املعلومننننننات و السنننننننيطرة التقليديننننننة املعتمنننننندة منننننننذ عشننننننرات السنننننننني 
 عليها و تأمينها للمستفيدين عند الطلب دون إضاعة للوقت و اجلهد.

وعلينننننه إلزامننننناً علنننننى املكتبنننننات اجلامعينننننة أن تأخنننننذ بالسنننننبل و التقنينننننات احلديثنننننة النننننيت تننننندعم مسنننننريها لتسنننننري أدائهنننننا و تنننننزاول نشننننناطها 
مننننن وقننننت و جهنننند و نفقننننه ميكنهننننا مننننن حتقيننننق مننننا وضننننعتها لنفسننننها مننننن أهننننداف بكفنننناءة عاليننننة فضنننناًل عننننن مواكبننننة روح  مبننننا تننننوفره

 العصر الذي أصبح تتابع التقنيات احلديثة و ظهورها من أبرز مساته.
 هناك عوامل عدة تشجع استخدام احلاسب اآل  يف املكتبات اجلامعية منها:

 : (Automated)جهاز يعمل بطريقة آلية أوتوماتكية  .1
أو أي مفتنننننناح مطلننننننوب  خننننننر، فننننننإن املعننننننامالت  (Enter)و يعننننننين ذلننننننك أنننننننه عننننننندما يضننننننغط املسننننننتخدم مفتنننننناح التشننننننغيل البدايننننننة 

 املطلوبة تتم  لياً من دون تدخل اإلنسان .
 : (Programmed) جهاز مبرمج  .2

لكنها تنفذ خطوات و تعليمات حمددة يقدمها له اإلنسان يف صورة برنامج  اإلنسان، وحيث إن احلاسوب  لة تفكر و ال تعقل مثل 
(Program)  و يعين ذلك  ،ها و التعديل فيهاأي تعليمات ألداء عمل حمدد، إال أن هذه التعليمات املعطاة للحاسوب ميكن تغيري

 إعادة برجمة احلاسوب.
 :(Data Processing) جهاز يعالج البيانات  .3
البيانات هي ما يعاجله احلاسوب، و يتعامل مع البيانات بطريقة تعتمد علي برناجمه اخلاص املخزن يف ذاكرة احلاسوب، و على إن 

 .از معاجلة البيانات داخل احلاسوبجه –وال يزال يتطور   –البيانات اليت هي األخرى  زنة تنتظر املعاجلة، و قد تطور 
 القدرات التخزينية الهائلة : .4

من أفضل مواصفات احلواسيب و مميزاهتا،  فهي متتاز بقدرة هائلة يف ختزين كم ال يوصف من املعلومات و يف حيز صغري جداً،  هذه
فاحلواسيب املايكروية املتنقلة اليت أصبحت مسه العصر صارت هي احلواسيب العمالقة يف صغر حجمها و ضخامة ما ختزنه من 

ملؤسسات و اإلدارات املساحات الضخمة اليت كانت تكلفها األموال الطائلة لغرض ختزين معلومات و هذه القدرات وفرت على ا
 املعلومات بشكلها الورقي.

 :(Digital)جهاز يعمل بطريقة رقمية  .5
( و متثل جماميع األرقام حروف و أرقام و رموز تسمى حمارف 1,0و يقصد رقمي هنا هو انه يتعامل مع الصفر و الواحد)

(Characters)  و مبعدل مثانية أرقام لكل حرف أو رقم أو إشارة أو رمز،  و تكون هذه األرقام جزءاً من البيانات اليت يتم ختزينها و
 معاجلتها يف احلاسوب .
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 و يقوم احلاسوب مبعاجلة البيانات اليت تتكون من جماميع من األرقام باألسلوب نفسها و الطريقة ذاهتا . 
 :  إمكانية الوثوق و االعتماد .6

فاملعلومات اليت حتصل عليها من خالل استخدام احلواسيب موثوق هبا، فنسبة األخطاء تكاد تكون معدومة قياساً باألخطاء البشرية،  
 كذلك مبرور الزمن كما هو احلال مع اإلنسان.

 :(Speed)جهاز يتميز بالسرعة  .7
املطلوبة بسرعة فائقة، هذه السرعة اليت أصبحت أهم مسات العصر يتميز احلاسوب بقدرته على أداء العمليات احلسابية و املنطقية 

 احلديث.
: تدريب العاملين على استخدام الحاسب اآللي-  

ة يأيت تدريب العاملني على استخدام احلاسب اآل  يف املكتبات اجلامعية بوصفه ضرورة ملحة هلا نتائجها اإلجيابية اليت تسهم يف رفع فرص
سيب ملقتنيات املكتبات،  كما تساعد على التهيئة النفسية للعاملني لتقبل متطلبات العمل اجلديد، و كسر حاجز جناح مشروعات التح

 رهبة التعامل مع اآللة، فضاًل عن أن التدريب يعد منطاً من أمناأ التعليم املستمر .
 

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

 التي إستقينا منها هذا البحث المراجع
 . 2112 ،القاهرة : اجملموعة العربية للنشر -إدارة املكتبات اجلامعية يف ضوء اجتاهات اإلدارة املعاصرةإبراهيم ، سعيد مربوك .  .1
 إمساعيل، أبو القاسم محد . تنظيم و إدارة املكتبات اجلامعية : .2

 ( 1976.8.18–1976.7.25حماضرات للدورة الرابعة لشؤون املكتبات املنعقدة باملكتبة املركزية جبامعة قاريونس يف الفرتة )
 إمساعيل، أبوالقاسم محد . التزويد يف املكتبات اجلامعية  : .3

 – 1976.7.25حماضرات للدورة الرابعة لشؤون املكتبات املنعقدة باملكتبة املركزية جبامعة قاريونس يف الفرتة )
1976.8.18) 

القاهرة :  -أ الثالثة. –ت األكادميية و البحثية بدر امحد، حممد فتحي عبد اهلادي . املكتبات اجلامعية و دراسات يف املكتبا .4
 مكتبة غريب، )د,ت(

 . 1998برهان، حممد نور عبد اهلل . حتليل و تصميم أنظمة احلاسوبية عمان : مؤسسة الوراق ,  .5
 1984القاهرة : الزغيب للنشر,   -البنهاوي، حممد أمني . إدارة العاملني يف املكتبات  .6
 3أ -ظم التدريب و التطوير ، ترمجة سعد أمحد اجلبا  ، راجع الرتمجة عبد املعني بن فاحل اللحيد.تربسى ، وليم ر . تصميم ن .7

 .2114الرياض : معهد اإلدارة العامة ,  –. 
القاهرة :  -مجال عبد املعطي ..)و  خرون( . احلاسبات اإللكرتونية: مكوناهتا و تطبيقاهتا . إعداد و تقدمي حممد مهنمي طلبة . .8

 .1997( , ) د.ن
 .2114عمان : دار الصفاء ,   -السامراين ، اميان فاضل , هيثم حممد الزغيب . نظم املعلومات اإلدارية . .9
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الشريدي ، صاحل حممود، حمي الدين عبدالرمحن . قواعد  تارة يف ترتيب البطاقات . حماضرات للدورة الرابعة لشؤون املكتبات  .11
 (1976.8.18 – 1976.7.25قاريونس يف الفرتة )املنعقدة باملكتبة املركزية جبامعة 

القبالن ، جناح بنت قبالن . التجهيزات اآللية املكتبات التعليم العا  يف اململكة العربية السعودية : دراسة ملواقع التطبيقات  .11
 .2111الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية ،   -احلاسوبية.

 (.1998)يوليو  5، مج 11ات كتاب دوري يصدر مؤقتاً مرتني يف السنة ، ع اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات و املعلوم .12
 
 

************** 
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 ماذا حدث لليبيني القدماء؟

 إىل ابن خلدون. تتعقب املصادر عرب الصحراء من هريودو

  –، وترمجه عبد اهلل علي الرحيبي. ) جامعة بنغازي كلية اآلداب 1 كتبه ريتشارد مسيث .........
 قسم اآلثار (

 مقدمة:
صباح  .د جنيب احلصادي، و .د خدجية أبو عروش، و. شكر وتقدير: يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل د 

عبود جاسم، واألستاذ أمحد أبو زيان، واألستاذة إيزابيال سوجور على تكرمهم مبساعديت يف فهم بعض اجلمل الغامضة 
أبدى  التوجه بشكر خاص للدكتور رمضان اجملراب الذي راجع املوضوع وال بد يل من  نقلها إىل اللغة العربية، و و

الشكر موصول بالطبع إىل األستاذ علي حديد الذي تكرم  عليه مالحظات قيمة أخذها املرتجم يف احلسبان. و
 مشكوراً مبراجعة املوضوع من حيث سالمة لغته العربية.

 دوهنا يف اهلوامش مذيلة كلها بصفته. يها واملصادر اليت رجع إل مالحظات املرتجم، و مالحظة:
يعددد نظددم التدداريق العرقددي للعدداى القدددج علددى مددو مةه ددي مهمددة مسددتعيلة، كمددا يعددد مصدد  اجملموعددات الدديت عاشدد     

نظدن أنةدا  خيتفون، و اإلمرباطورية مشكلة حم ة حقاً: إذ يظهر املئات مةهم يف الس ل التارخيي و خارج حدود املديةة و
مدن ناحيدة نانيدة خيتفدي الكلد  مدةهم مامداً مدن  السكسدون، و اإلجنليدز، و مدا حددل لقليدل مدةهم، ملدل الفرجندة، و نعرف

رغددم أن اختفداُ هةويددة مدا يعدد   السد ل التددارخيي، رمبدا ضددعايا جملموعدات أكددرب، أو أكلدر تفوقدداً مدن الةاحيددة العسدكرية، و
حىت الشعوب املشهورة أو املشهورة لسُو مسعتها يؤدي  ، و2دة كاملةعلى األرجح االندماج أو الت زئة أكلر من كونه إبا

 هبدا املطدداف إىل هنايدات غامضددة: فقدد تالشددى السدكيليون، يف حددف فقدد اهلددون تفدوقهم احلددرل الدوارد ذكددر   يف التدداريق و
عاشددددوا يف مدددداذا عددددن الشددددعب الددددذي أمسددددا  اإلغريددددا ذليبيددددونذ ال سدددديما أولئدددد  الددددذين  انسددددعبوا علددددى مددددو مفدددداج . و

هل كان الليبيون الذين وصفهم ه ودوت يف القرن اخلدام  قبدل املديالد هدم الشدعب نفسده الدذي كتدب ابدن  3الصعراُ؟
من الةادر أن يقدم التاريق العرقدي إجابدات قاطعدة بدةعم  خلدون عةه حت  اسم صةهاجة بعد ذل  بألفي سةة تقريباً؟ و

  ال. و

                                                           
1
- Richard L. Smith, What happened to the Ancient Libyan, Chasing sources across the Sahara from 

Herodotus to Ibn-Khaldun.  Journal of World History, Vol. 14, No. 4, December 2003, pp. 459-500, 

University of Hawai'i Press. 
وض معركة يروي ه ودوت يف تةاوله لشمال أفريقيا قصة البسيلي، ذقبيلة تعرض  لإلبادةذ  الذين بعد ما جفف  رياح الصعراُ ميا  أبارهم، زحفوا خل 2

تقريباًذ يف حرب مع ج اهنم، الةسدامونيف، ولكدن أحفدادهم (. ويؤكد بلي  األكرب على مو متعقل أن القبيلة ذأبيدت IV.173ضدها فدفةتهم أحياُ )
(. وال يددذكر سددرتابون حربدداً خاسددرة ضددد ريدداح الصددعراُ أو ضددد الةسددامونيف، ولكددن يددذكر أن VII.2.14الددذين هربددوا ذبدداقون اليددوم يف أمدداكن قليلددةذ )

سدددفل الةسدددامونيف. وأضددفى الكتددداب املتدددأخرون، ال سددديما ( يقددع أXVII.3.23البسدديلي مدددا يزالدددون موجددودين فقدددل، يشدددغلون ذإقلدديم قاحدددل وجدددافذ)
 الشعراُ، على الباسيلي مسعة أهنم حواة مشهورين.

مدداين، وكاندد  قسددم أغلددب اجلغددرافيف القدددماُ العدداى إىل نددالل قددارات: أوروبددا، وأسدديا وأفريقيددا، بددالرغم مددن أن كلمددة أفريقيددا ى تسددتعمل قبددل العصددر الرو  3
 حول تون  احلالية فقل. وكان يشار إىل قارة أفريقيا عادة بوصفها ذليبياذ اليت كان  مقسمة إىل نالنة أجزاُ صغ ة، كان أحدها حيةها تع  املةطقة اليت

ان اصخددران بددا مصددر وإنيوبيددا. وخيصددح سددرتابون قسددم مطددول ليعددل املشدداكل اجلغرافيددة املتعلقددة ب نيوبيددا  انظدد  ر جغرافيتدده،يسددمى ليبيددا أيضدداً. وكددان اجلددُز
(I.2.24 -28 ) 
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حيدل هذا  أفريقيا تتواصل لفرتات زمةية طويلة مع قليل من التغ  امللعوظ، ويظهر أن الشعوب األصلية لشمال  و   
تةهار  ما تزال كذل ، و تصبح الصعراُ أكلر جفافاً، و التعول على مو دوري مرتبل عادة بةتائج كارنية كب ة: و

تةهار، بعد ألف سةة   الشمال، وبعد ذل  بألف سةة تةهار اإلمرباطورية الرومانية يف الشرق، واإلمرباطورية املصرية يف 
يرتدد صدا  عميقًا يف الدواخل شاقًا طريقه  يةتشر اإلسالم يف مشال أفريقيا و أخرى إمرباطورية سونغاي يف اجلةوب، و

هم عةصر عرقي جديد،  يظهر العرب اهلالليون، و و ،الت ارة إىل ما بعد احلافة اجلةوبية للصعراُ عن طريا احلرب و
لكن هل منوذج التعول هذا موهوم، حبيث ى يةتج عن تغ  جذري بقدر ما  اللقافة. و اللغة، و لسياسة، ومؤنرين يف ا

نتج عن تغ  يف املةظور الذي يلزم أن نلعظ مةه موضوعةا؟ ذل  أنةا يف هناية املطاف إمنا ندرس هذا التاريق عرب 
 لي  من مةظور )بانورامي( شامل. مداخل زمةية معيةة، و

 تظهر أربعة مداخل تغطي األربعة أالف سةة املاضية، جيسد كل مةها نظرة إىل شعوب مشال أفريقيا من اخلارج، و و   
كانوا يعلقون من حف إىل آخر  اللاين قبل امليالد الذين صاغوا مشاهد فةية و يأيت األول من مصريي األلفف اللالث و

مت فتح مدخل نان، بعد ذل  بألف سةة، يف عصري  املشواش و ، والتمعو، وفيما بعد الليبو على ج اهنم التعةو، و
ذل   بفضل اجلغرافيف  برز بعد عدة قرون مدخل جديد و هناية بربوكوبيوس. و الرومان، بداية هب ودوت و اإلغريا و

ذروته بابن خلدون يف بلغ  املؤرخف العرب الذين دونوا بالعربية بداية من اليعقول يف أواخر القرن التاسع امليالدي و و
يفتح املدخل األخ  يف الةصف  زناتة حمل ليبيو ه ودوت. و القرن الرابع عشر امليالدي حيث حل  فيه صةهاجة و
 يبلغ الذروة يف هناية العصر االستعماري بعمل هةرك بارل. و اللاين من األلف اللاين بعد امليالد بعمل ليو األفريقي، و

 املغاربة.  با الطوارق وعش هتا  صارت صةهاجة و
هةاك عدد كب  من  الةماذج االجتماعية عرب الزمن، و إذ تتطور السمات اللقافية و ،ى تكن اجملتمعات ساكةة أبداً    

فيما  التغ ات الدقيقة املتواضعة تعيا التاريق عن التعرك الطبيعي نرتمجها بوصفها عملية تواصل حتدل داخل املداخل و
قد تبف نظرة فاحصة خالل أحد املداخل أن الةاس  ك منوذج عضوي يكمن خلف الةموذج التعويل، وهةا بيةها، و

تستوجب األحقاب بف املداخل  غ  خمتلفف كلية عن املداخل السابقة أو الالحقة، و ليسوا هم أنفسهم ماماً، و
داخل عن طريا دليل بسيل من كال جيب أن مأل الف وات بف امل حدول حتوالت جيب أن تأيت من ذهن املؤرخ، و

 لكن لي  على مو مةتظم. مقياس حدسي ناب ، يقوم بذل  و اجلانبف متعد مع جرعة استدالل سليمة و
يبدو أن  لي  مدهشًا أن عمال كل ًا قد أجنز على املدخل الرابع يفوق ما أجنز على املداخل اللالنة األخرى، و و   

 يستطيع املدخل األول استخدام أدلة داعمة من الفن الصخري و الرابع واضح ماماً. و اللالث واالنتقال بف املدخلف 
بالرغم من حمدودية املعلومات املتاحة، يبدو أن الةموذج العضوي  و 4لكةها تبقى يف مدى فهم قلة من املتخصصف.

الواضح أنه ميكةةا رؤية سبعة قرون أو أقرب من ذل  من  اللاين. و قادر على الصمود يف االنتقال بف املدخلف األول و
لكن ال نش  يف أهنم شعب خمتلف ماماً،  ليبيي ه ودوت، و من التغي  بف الليبو يف عهد اململكة اجلديدة املصرية و

 . يظهر أنةا سةطل على عاى جديد كلية و ،اللالث نتي ة لقلة التواصل تظهر املشكلة بف املدخلف اللاين و و

                                                           
 يةظر من أجل العيةة: 4

 Libya and Egypt c. 1300-750 B.C., ed Anthony Leahy (London: SOAS Center of Near and Middle 

Eastern Studies, 1990).                                                                                                
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ابن  بف اليعقول و هي ألف سةة، و بروكوبيوس، و يبدو أن شعوب مشال أفريقيا يف الفرتة الواقعة بف ه ودوت و و   
 هي مخسمائة سةة، قد خضع  لتغ  أقل كل اً من التغ  الذي حدل يف الفرتة الفاصلة بف بروكوبيوس و خلدون، و
تضيف لشعب عاش يف زمن ومكان معيةف  الورقة يف مشكلة هوية و تبعث هذ  هي نالنة قرون فقل، و اليعقول، و

لذل  تصبح املصادر  يف هذا الةوع من التاريق ف ن وجهة الةظر يعول عليها كل اً، و معلومات عةهما شعيعة نسبياً. و
اللللف األخ ين.  يلقي الللث األول من هذا البعث نظرة على املعلومات املطلوبة لالكتمال جزًُا متممًا للموضوع. و

العرقي، وبصفة خاصة على املعيار الذي استخدم يف  يركز الللث اللاين على املوضوع العام للتصةيف االجتماعي و و
يعكف املؤرخون  الصةهاجيف األساسية، و يعود القسم األخ  إىل مشكلة الليبيف و تصةيفهم، و حتديد هوية الةاس و

 ايل ما الذي ميكن عمله مع حالة واضعة من االنقطاع؟بالت على خلا مناذج تواصل، و
يكمن جُز كب  من املشكلة يف اعتماد املؤرخف بدرجة مبالغ فيها على فهم التصةيف العرقي يف الروايات  و   

لسُو احلظ من املستبعد أنةا سةطور ذل   و ،من دون ش  متاج إىل نظام أكلر مشولية يف مةهج البعث املكتوبة، و
اللقافة  تستطيع اصنار تقدج بعض األجوبة حول املاضي ال سيما يف مواضيع ملل التقةية، و املستقبل القريب. ويف 

 يستطيع األنريون أحيانًا فعح هيكل عظمي وجد يف مكان ما من الصعراُ و االقتصاد. و الصعة، و املادية، و
يش  استعمال الفخار الذي حيتوي على عالمات مميزة  ، ويعلةوا أنه من نوع البعر األبيض املتوسل أو من نوع سوداين

اللقافية بف شعوب متباعدة. فعلى سبيل امللال عةد االنتقال من املدخل اللاين إىل اللالث بية   إىل الروابل الت ارية و
 ين الكالسيكي واألساليب املعمارية يف مشروع اليونسكو لدراسة األودية الليبية درجة مدهشة من التواصل بف العصر 

   5اإلسالمي.
هذا عمل مفيد  صغ ة يطرحها األنري على الطاولة، و جيب على أي مؤرخ يف التاريق القدج استعمال كل كب ة و و   

 لكن من املستبعد أن خيربنا ملاذا أحدل ه ودوت مييزاً بف آتارانت ، و للغاية يف تصةيف الشعوب على مو أوسع، و
ال يوجد وصف يف أية رواية يعادل حمتويات القرب،  اذا ميز ابن خلدون اللمطيف عن اللمتونيف. و، أو مل6أتالنت 

 العرقية لتصبح غ  واضعة، طارحةة السؤال حول عما حيتويه العرق يف البيئة القدمية. بالرغم من ميل اللقافة املادية و
 -كان  هوارة  ال سيما ألمساُ املواقع اجلغرافية الباقية، و يستطيع الدليل اللغوي أن يكون عامال مساعدًا أيضاً، و   

ذل  من خالل إعطاُ امسها إلقليم  من الواضح أهنا انتقل ، و قبيلة يف األصل من طرابل  و -وفقًا البن خلدون 
  7ار املشهورين.من مث إىل توارق كيل أهق املرتفعات العظيمة يف الصعراُ الوسطى املعروفة اليوم باسم اهلقار )هوقار( و

كان  تارقا )تارجا( يف زمن ابن خلدون  كان إقليم فزان يف جةوب غرب ليبيا يعرف باسم ذطارقاذ )احلديقة(، و و

                                                           
5
  G.D.B Jones and G.W.W. Barker, Libyan Studies 11 (1980): 11-36; G.W.W. Barker and G.D.B. 

Jones, Libyan Studies 12 (1981): 9-48 and 13 (1982): 1-34. 
، وهم الشعب Atarantesيقول ه يدوت: وهةاك، على بعد رحلة عشرة أيام عن اجلرمةتيف ]غرباً[ هضبة أخرى ونبع وهي موطن األترانتيف  6

فوهنا بكل الوحيد يف العاى، يف حدود علمةا، ال أمساُ هلم، ويطلا االسم عليهم مجيعاً، وال أمساُ فردية هلم. وهم يلعةون الشم  حف شروقها ويص
نتيف غرباً[ هضبة ملعية، صفات التعق  ألهنا تضر هبم، وحترقهم هم وأرضهم. ويقول أيضاً: وهةاك، مرة أخرى على بعد رحلة عشرة أيام ]عن األترا

طلا ونبع وبقعة من بالد مسكونة جياورها جبل أطل  الذي له شكل خمروط شديد االرتفاع، ويقال أن قمته ال ترى حت بها السعب صيفاً وشتاُ، وي
 حلية، وال حيلمون أبداً. املرتجم.   عليه السكان )املعروفون باسم األنطلةطيف، نسبة لل بال( اسم عمود السماُ، ويقال أهنم ال يأكلون الكائةات ا

  Herodotus, the Histories: translated by Aubrey de Selincourt, Revised, with an introduction and notes 

by A. R. Burn, Penguin Books, 1977, Book 2, p. 332-3.   
7
  Ibn Khaldun, Histoire des Berberes et des Dynasties Musulmanes de l'Afrique Septentrionale, 4 vols., 

trans. Baron de Slane (Paris: Librairie Orientaliste, 1925-1956), 1, p. 275. 
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أغلب الظن أن هذا هو أصل   إحدى تقسيمات قبيلة صةهاجة اليت شغل  جزًُا من الصعراُ اليت ضم  فزان، و
بسكر  على  بيس ا با اليوم غدام  و الرومان باسم سيداموس، وإن الواحتف املعروفتف لدى  و 8كلمة ذتوارقذ.

ميكن  لكن لي  دائماً. و هذا الةوع من التاريق هو سهل للغاية يف األغلب حيةما تة ح عملية تطبيقه و التوايل. و
كة العصر الروماين، لكن موريتانيا احلديلة ال تقع حىت على حدود ممل تضمف ليبيا احلديلة يف ما عد  ه ودوت ليبيا، و

أظهرت رواية ه ودوت عن سكان اهلقار اختالفًا كب ًا عن رواية ابن خلدون، فهو  أو األقاليم الالحقة ملوريتانيا، و
وأصبعوا بالةسبة لكتاب ميللون حد العاى يف اجتا  واحد على األقل،  ذ، وThe Atlantesيدعوهم ذاألطلةطيون 

متد بلدهم من سلسلة جبلية حقيقية وسل الصعراُ إىل قارة  و Atlantis،9  أوهلم أفالطون هم سكان أطالنت
يعد من اخلطر  يف أغلب احلاالت استعمال علم أمساُ املواقع اجلغرافية، أو على مستوى أوسع  أسطورية وسل احمليل، و
ل اللغوي نتائج تارخيية: من املستبعد أن يقدم الدلي تارخيها دون دعم قوي من مصادر أخرى، و علم أصل الكلمات و

يستطيع التاريق عادة تفس  ظاهرة اللغة على  حدد اللغة، يف أحسن األحوال، الوجهة كما تبف االحتماالت، و وت
   10مو أسهل من العك  بالعك .

حدىت يف املددخل أحيانداً  أجزاُ من الصدعراُ يف املددخل الرابدع، و أنب  السرد الشفهي أنه مفيد يف أفريقيا الغربية و و   
كلدد  ممددا يعددد اصن أدلددة أدبيددة هددي مددرد معلومدددات مةقولددة شددفهياً دوهنددا شددخح مددا ملددل هدد ودوت أو ابدددن  اللالددث، و
لكن من الةادر أن يتمكن من الصمود لوحد  بوصفه تارخياً،  يستطيع التعدار الشفهي حفظ تاريق كل ، و خلدون. و

يتأصل التاريق املكتوب األسوأ أحياناً يف  قل القصح من شخح إىل آخر، وإذ يتم حتريف التاريق بكل سهولة عةد تةا
حمددددوديتها مدددن الروايدددات  تدددأيت أغلدددب األدلدددة املتاحدددة عدددن مشدددال أفريقيدددا القدميدددة، بكدددل حماذيرهدددا و التعددددار الشدددفهي. و

يعدد هد ودوت  س: وميكن تقسيم الكتاب الكالسيكيف إىل نالل مدار  و 11هذ  تع  مالحظات الغرباُ. املكتوبة، و
األهدم، ولدد هد ودوت يف مديةدة  بأل األكاذيب بالةسبة للمتةقصف من قددر  املصددر األقددم و امللقب بأل التاريق و و

ق. م(، ممضددياً  420-480تددويف يف عشددريةات القددرن نفسدده ) هاليكارناسدوس يف اانيةددات القددرن اخلددام  قبددل املدديالد و
الساحل الشرقي للبعر األبيض املتوسل مع قيامه برحالت قص ة إىل غاية بالد ما بف  أغلب حياته املبكرة متةقال حول

تتضدددمن املرحلدددة األوىل مدددن عملددده حبونددداً طويلدددة يف بعدددض األحيدددان عدددن  البعدددر األسدددود، ومصدددر اجلةوبيدددة. و الةهدددرين، و
يضدمن أخبداراً  غرافيدة وصدفية وج الشعوب غد  اإلغريقيدة مبدا يف ذلد  الليبيدف، حيدث يددرس هد ودوت مالمدح نقافيدة و

                                                           
املكتشف  Heinrich Barthاالفرتاض املتواتر ملصطلح ذتوارقذ، وهو رمبا يعود يف األصل إىل العرب، ولكةه ونا ألول مرة عن طريا هةرك بارت  8

د جداً( ي الذي عاش يف القرن التاسع عشر امليالدي، له معىن اخلزي ذتارك لديةهذ إما ألن هؤالُ الةاس كانوا مسيعيف يف األصل )وهو أمر مستبعاللغو 
ين يدعون أو كانوا مسلمف مرتدين، ولذل  حتولوا إىل اإلسالم أربع عشرة مرة قبل أن يصبعوا مسلمف حقاً )حيتمل أن هذا حمل ش (. وى يشر الذ
 توارق إىل أنفسهم هبذا الوصف ويفضلون تسمية ذكل تاما شاذ ذالذين يتكلمون تاما شاذ، أو كل تيغلمس  ذأهل اخلمارذ ]املللمون[. 

9
باسم جزيرة أسطورية أو قارة أفرتض وجودها يف العصور القدمية غمرهتا ميا  احمليل األطلسي إىل الغرب من مضيا جبل طارق، ويشار إليها عادة  

 القارة املفقودة. املرتجم.
10

 J. Bynon. 'The Contribution of Linguistic to History in the Field of Berber Studies," in Language and 

History in Africa, ed. David Dalby (London: Frank Cass and Co., 1970), p. 64. 
ما يزال لدى الرببر القدماُ نظامهم اخلاص يف الكتابة كامل احلروف يشار إليه بوصفه لييب قدج أو نوميدي. وما تزال نسخة باقية تسمى تيفيةاغ  11

ال يوجد توارق عما الصعراُ يستعملوهنا يف األغلب بوصفها خمربشات صخرية. وهي غ  مالئمة للكتابة، ومهدة يف القراُة، ومن غ  املدهش أن 
 نح أدل مكتوب هبا. انظر:

J. B. Chabot, Recueil des Inscriptions Libyques (Paris: Imprimerie Nationale, 1940), and J. Fevrier, 

"Que savons-nous du Libyques?" Revue Africaine, C (1956): 263-273.  
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يدرا  مةتقصدو  املعاصدرون كاتبداً يسرتضدي  األسداط . و ممتعة من التاريق خمتلطة غالباً مبقدار وافدر مدن القصدح القددج، و
يفضددل دائمدداً الغريددب علددى املددألوف، تاركدداً يف اخللددف صدددورة  لددي  مبواضدديع جوهريددة، و اجلمدداه  اإلغريقيددة  ارافددات و

كدان  مدن دون شد  ميدل عوامدل قدوة هد ودوت مدو الدةمل السدردي أكلدر مدن الدةمل التعليلدي، و ه. ومشوهة عن عامل
يلفدد  املدددافعون عددن هدد ودوت نظددر زمالئهددم بأندده مجددع كميددة هائلددة مددن  نصدد اً متعمسدداً غدد  مرتبدد  يف اسددتطراداته، و

التاريق لقمة سائغة لكم  فد ن أردمت االسدتفادة ى يسلم ه ودوت  بعضها غ  مفيد، و احلوادل، بعضها مفيد جداً، و
  12من آرائه عليكم أن تشمروا عن سواعدكم.

 كان سرتابون، و و Diodorus Siculus ديودور الصقلي . بلي  الكب ، و يةظم إىل ه ودوت سرتابون، و و   
 مله العظيم املفقود حول التاريق، وهو أحد مواط  مملكة بونتوس اهلليةية على البعر األسود، معروف بف معاصريه بع

املتعلا باجلغرافيا. و امتدت حياته يف القرنف األولف، قبل امليالد و بعد  و بالتايل فقد شاهد البعر لي  بعمله الباقي 
بالرغم من أنه أكلر دقة يف مةه ه البعلي من ه ودوت، ف ن  األبيض املتوسل الروماين يف مستهل عصر  الذهيب، و

هو يعرتف بأن ذأغلب أهايل ليبيا غ  معروفف لةا،ذ ألن أغلبها ى تزر   بون يّدعي امتالكه خلربة كافية عن ليبيا: وسرتا
ى يكن العدد الذي زارنا من السكان احملليف حمدود جداً فعسب،  و ،ى يزر  حىت أناس من قبائل خارجية اجليوش، و

   13أيضاً. بل ى يكن ما يقولونه جدير باللقة أو كامل
أمضى أغلب  عاش بلي  الكب  يف القرن األول امليالدي بعد سرتابون بفرتة قص ة، وكان من ساللة رومانية أصيلة و   

معروف جيدًا من خالل كتابه حول التاريق الطبيعي  حياته جةديًا وموظفًا إمرباطورياً، وهو كاتب غزير اإلنتاج، و
Naturalis Historia، حيتوي القسم املخصح لشمال أفريقيا على معلومات قليلة أصلية رغم  لسُو احلظ و

أما ديودور الصقلي فهو  14نقل  أجزاُ مةه من ه ودوت مباشرة. احتمالية قيامه باخلدمة هةاك يف وظيفة رمسية، و
داية الزمن إىل إغريقي صقلي عاش قبل سرتابون حبوايل نالنف سةة، كرس حياته لكتابة تاريق عام لل ة  البشري من ب

                                                           
كتب   و  .Robin Waterfield (Oxford: Oxford University Press, 1998) هةاك ترمجة حديلة جيدة لتواريق ه ودوت قام هبا 12

كتب م د أو تعري ه ودوت بالرغم من أن فصله حول مشال أفريقيا لي  من بف الفصول املدققة على مو عميا. ويستطيع  و مقاالت كل ة
 الدراسات اهل ودوتيه العودة إىل: التعما يف مال الدارسون الذين يودون

L. Bergson, "Herodot 1937-1960," Lustrum II (1966): 71-138; H. Verdin, "Herodote historien? 

Quelques Interpretations recentes," L'Antiqquite Clssique (1975): 668-685; and Arnaldo Momigliano, 

"The Place of Herodotus in the History of Historiography," Studies in Historiography (London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1969),pp. 127-142.  
13

 Geography II, 5.33.                                                                             :انظر اصوص الةح والرتمجة احلديلة 
Strabo, Geography, trans. Horace Leonard Jones (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1917).  

 انظر اصوص الدراسات احلديلة عن سرتابون:
Katherine Clarke, Between Geography and History: Hellenistic Constructions of the Roman world 

(Oxford: Clarendon Press, 1999). 
 انظر اصوص الةح والرتمجة احلديلة: 14

Pliny, Natural History, trans. H. Rackham (Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1942). 

 وهةاك حتليل مفيد حول بلي  األكرب يف:  
K. G. Sallman, "Die Geographie des aHeren Plinius in ihrem Verhaltniss zu Varro: Versuch einer 

Quellenanalyse" in Untersuchungen  zur antiken Literatur und Geschichte, eds. H. Dorrie and P. 

Moraux II (Berlin, 1971), pp. 27-34.  

 وانظر اصوص بلي  ومشال أفريقيا: 
B. D. Shaw, "The Elder Pliny's African Geography," Historia 30 (1981): 424-471.   
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مع ذل  كان يتأنر  رأى التاريق بوصفه كتلة معرفية يستطيع املُر استخالص دروس قيمة مةها، و ق. م، و 59سةة 
 بسهولة باحلكايات الطويلة، فهو يؤكد على سبيل امللال بأن ليبيا كان  مأهولة جبة  األمازونات يف تارخيها القدج، و  

بدور    و ،يتهم ديودور الصقلي ه ودوت بأنه كان خيلل األكاذيب باحلقائا ذ. ووةصف عمله بأنه ذكةز وفوضى معاً 
   15كان بلي  يهاجم ديودور كونه ذاألول من بف اإلغريا الذي يةعل إىل اخلداع يف الكتابة التارخييةذ.

قيصر الدعي  بيوس، وبولي تاكيتوس، وليفي، و تتألف املدرسة اللانية من كتاب العصر الروماين من سالوس ، و و   
Pseudo-Caesarea  مؤلف ملة حرب أفريقيا(Bellum Africumو ،) هم يف األغلب  بروكوبيوس القيصري، و

 حيث كتب بروكوبيوس، و ،رجال أعمال رتبوا أحدال التاريق الروماين يف حميل أفريقي، كما كان جل اهتمامهم احلرب
يظهر هؤالُ الكتاب عادة اهتماماً  اشرتكوا فيها على مو مباشر. وقيصر الدعي )سيودو قيصر( عن املعارك اليت 

مع ذل  كل ًا ما  االجتماعية، أو اجلغرافية إال إذا كان هلا صلة ما باحلمالت العسكرية، و حمدودًا باألمور اللقافية، و
 تؤخذ معلومات مفيدة من هذ  املصادر. 

بطليموس الذي يوفر كمية هائلة من بيانات صعبة الفهم يف األغلب و و حتتوي املدرسة اللاللة على كاتب واحد هو    
مقدمة بطريقة معقدة يف شكل أمساُ، و مواقع الشعوب، و األماكن، يف أجزاُ عديدة تت اوز كل ما مجعه الكتاب 

مكان أكرب  والفكري،  عاش بطليموس يف اإلسكةدرية اليت تعد مركز العاى اهلليةسيت الت اري و القدماُ اصخرين. و
كان بطليموس  البعر األبيض املتوسل، ومكان عدد كب  من خرباُ السفر، و أفريقيا و مكتبة يف العاى وملتقى آسية و

كان مهتماً بعمل  لكةه كان رياضياً يف األساس، و عبقرياً لديه كم هائل من املعرفة اليت نقلها عن اجلغرافيف القدماُ، و
كان هدفه إكمال خريطته اليت  ، أو اللقافة، وEthnographyبعلم اإلنسان الوصفي  ، واخلرائل أكلر من التاريق

تبدأ يف  و ،متد دقة عمله إىل أسفل خل االستواُ يبدو أن اجلُز الشرقي من أفريقيا فيها كان أفضل من الغرل. و
الالتيةية عةدما ال  بف صيغها اإلغريقية و باملةاوبة أحياناً  قلبها و أهتم بتكرار األمساُ و التالشي يف جةوب املغرب. و

       16ميل  معلومات لتعبئة املساحات الفارغة.

                                                           
15

 Donald R. Kelly, Vesions of History from Antiquety to Enlightment (New Haven: Yale University 

Press, 1991), pp. 48, 259.  

(. ويعد الفصل القدج إىل حد كب  أساط  .B.H)يشار إليها بعدئذ   Bibliotheca Historicaقدم عمل ديودور حت  عةوان املكتبة التارخيية 
 Diodorus ofةه تاريق، وحيةما تكون األجزاُ التارخيية مؤكدة فهي غالباً قصصية أكلر مةها حتليلية. انظر اصوص الةح والرتمجدة احلديلدة: أكلر م

Sicily, trans. C. H. Oldfather (Cambrridge, Mass.: Harvard University Press, 1935).  ويظهدر ه دوم
. وهةددداك ملخدددح قصددد  لألعمدددال املتعلقدددة بأفريقيدددا لددددى هددد ودوت، وديدددودورس الصدددقلي، 1.69.7وت يف ديدددودور السددداخر إىل حدددد مدددا علدددى هددد ود

 وسرتابون، وبلي  األكرب، وبطليموس يف:                                  
 Joseph E. Harris, Africa and Africans as Seen by Classical Writers: The William Leo Hansberry 

African History Notebook (Washington: Howard University Press, 1981), pp. 101-147.   
سم عمله العظيم املعروف عامة م تقريباً. ق 178-100توجد معلومات حمدودة عن الس ة الذاتية حلياة كالوديوس بطليموس الذي عاش فيما بف  16

 باسم ذجغرافياذ إىل اانية كتب، خصح الرابع مةها ألفريقيا. ويوجد الةح اإلغريقي لل غرافيا يف شكلها الكامل يف: 
Claudii Ptolemaei Geograpkia, ed. C.F.A. Nobbe, 3 vols. (Leipzig, 1843-1845; reprinted, Hildesheim, 

:                                                                                                         للكتاب الرابع هو وأفضل نح نقدي .(1966

     C. Muller with C. T. Fischer, Claudii Ptolemae Geographia, 2 vols. (Paris, 1883-1901). 

 والطبعة اإلجنليزية الوحيدة الكاملة هي: 
The Geography of Claudius Ptolemy, ed. And trans. Edward Luther Stevenson (New York: The New 

York Public Library, 1932; reprinted 1991), :وكان حمل نقد كب . وهةاك تعليقات مفيدة على عمل بطليموس يف   
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أندلسيف كتبوا باللغة  بعضهم اصخر فرس بالرغم من أن األغلبية كانوا مغاربة و بعضهم عرب، و –الكتاب العرب و   
سدقوطها ليؤرخدوا  ملدل صدعود اإلمرباطوريدة الرومانيدة ويشبهون كلد اً املدرسدة اهل ودوتيدة، إذ لدي  لدديهم شديُ  –العربية 
جبغرافيتهم الوصفية،  لكن لي  بتارخيهم و الفلسفية، و كان العلماُ املسلمف مهتمف بأعمال القدماُ العلمية و له. و
علددى سددبيل  ى يكددن سددرتابون و ،اللالددث حدددل انتقددال حمدددود للمعلومددات يف املرحلددة االنتقاليددة بددف املدددخلف اللدداين و و

لكن إذا ما أراد العرب مجع بيانداهتم ف نده كاند  لدديهم ميدزة عظيمدة: فقدد توحدد العداى  و 17امللال، معروفاً لدى العرب.
الصددالت الت اريددة مددن احملدديل األطلسددي إىل احملدديل اهلددادي مددوفراً مدددخال إىل  اللقافددة، و اإلسددالمي عددن طريددا الدددين، و
عدرف العدرب بطليمدوس بدالرغم مدن أهندم ى يسدتفيدوا مةده يف مدال  الرومان، و اإلغريا و املعلومات اجلغرافية ى حيلم هبا

األقددرب  ى يةدتج أي كاتدب عدرل عمدال ملدل عمدل بطليمدوس، و التداريق، و و Ethnographyعلدم اإلنسدان الوصدفي 
 عصددر  بصددفة عامددة، و أضددعى اجلغددرايف األعظددم يف لددذل  هددو البدد وين الددذي عدداش يف القددرن احلددادي عشددر املدديالدي، و

اجلغرافيا الوصفية املسعودي مهتمف كل اً باألجزاُ الداخلية من مشال  نظ   يف كتابة التاريق و لسُو احلظ ى يكن هو و
كان اإلدريسي وهو جغدرايف عداش يف القدرن اللداين عشدر املديالدي شدديد التدأنر مبفداهيم اسدتعارها مدن  بغرهبا، و أفريقيا و

إذا كان كل  من عمل بطليموس ما يزال غامضاً بسبب العوز للدليل التعزيزي، فقد بقي  أدلة كل ة  لكن بطليموس. و
مدع ذلد  كدان معاصدرو  متدأنرون جدداً  جداً من زمن اإلدريسي، جاعلة الش  حيوم حول أجزاُ كل ة جداً من عملده. و

ال  الذي كتب قبل اإلدريسي بقرن مدن الزمدان، و فضلو  على البكري األندلسي مبا أعدو  ذطريقة اإلدريسي العلميةذ و
       18ميدحون البكري باإلمجاع تقريباً بوصفه األفضل عةد احلديث عن الدقة. يوافا العلماُ احلديلون على ذل  و

 زرع، و ابن أل ابن سعيد، و ياقوت، و أنرى معرفتةا بالصعراُ علماُ عرب آخرون بارزون ملل ابن حوقل، و و   
تبلورت أفكارهم اليت يؤمةون هبا يف ابن خلدون الذي يعد  بعض العلماُ األبرز يف علم التاريق يف الفرتة الواقعة بف قد 

م عاملًا مت واًل ورجل  1332كان ابن خلدون الذي ولد يف تون  سةة  . وقامباتيستا فيكو و ،نيوسيديدس
ميكيافيلي، وإن يكن األعلى مرتبة،  اً ناجعاً ملل كونفشيوس، ودولة يعمل بأجر، به الوحيد أن يكون موظفاً حكومي

نقله طموحه من األندل  إىل مصر،  قد أنب  ملل سابقيه أنه أفضل كل ًا عةد التةظ  عن السلطة من مزاولتها، و و
 م األسرية، ولكن يبدو أنه يقع دائمًا يف اجلانب اخلطأ من أنظمة احلك حيث عمل أنةاُ تةقله لدى سادة عديدين، و

                                                                                                                                                                      
Raymond Mauny "Le Sahara chez Ptolemee," Bulletin de Liaison Saharien 6 (Oct. 1951): 18-23, and 

"L'Ouest African chez Ptolemee (vers +141 A.D.)," Actas da 2a Conferencia Internacional dos 

Africanistas Ocidentais reunida em Bissau em 1947 I (Lisbona, 1950): 241-293.     

                                                                                                       
17

 Akhtar Hussain Siddiqi, "Muslim Geographic Thought and the influence of Greek Philosophy," 

GeoJournal 37.1 (1995): 13. 
 توجد خمتارات من أعمال البكري، واإلدريسي، وابن خلدون وآخرين كل ين يف: 18

Corpus of Early Arab Sources for West African History [hereafter Corpus], eds. N. Levtzion and J.F.P. 

Hopkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), and in Recueil des Sources Arabes 

Concernant l'Afrique Occidentale du VIIIe au XVIe Siecle, ed. and trans. Joseph M. Cuoq (Paris: 

Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975). 
  كتبتAli في األصل. المترجم 

 ثيوسيديدس Thucydides ق.م. املرتجم. 400و ؟ 460هو مؤرخ أني  عاش فيما بف سةيت ؟ 
 قامباتيستا فيكو Giambattista Vico  وتويف  1668-06-23هو فيلسوف سياسي إيطايل، وخطيب، ومؤرخ، وقانوين ولد يف نابويل يف
 م. املرتجم. 1725م. ومن أشهر أعماله ذالعلم اجلديدذ، صدر سةة  1744-01-23 يف
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هدد  أحيانًا بفقدان  أجرب  هذا احلب على العيش مةفيًا عدة مرات، و انتهى به حبه ملكائد البالط يف الس ن، و
 رأسه. 
رحالت من املدخل اللاين إىل املدخل اللالث  و   

ة
جند إن اخلطوة األوىل يف إعادة بةاُ تاريق عرقي ،و مع قليل من امل

إن القول أسهل من الفعل عةد تةاول مموعات خارج  املصادر داخل كل مدخل. و هي البعث عن التكامل بف
حىت الذين ذكروهم عدة مرات  قد ذكر الكتاب التقليديون الكل  من الت معات البشرية مرة واحدة فقل و الةطاق. و

وجدنا أنفسةا يف بعض احلاالت بيةما تعيش اجملموعات البدوية حياة جتوال، فقد  و 19غالباً ما وضعوا يف أماكن خمتلفة.
حتدل هذ   نتساُل إن كان  هذ  اجملموعات البشرية هي نفسها أو آخرين خمتلفف تبادلوا األمساُ فيما بيةهم. و

حيةما حتدل فهي غالبًا إشارة إىل أن مموعات معيةة غ ت فعال  املشكلة بف الكتاب العرب بقدر حمدود جداً، و
 مكان إقامتها.

تقرأ الروايات نفسها حرفياً  التطابا بف املصادر غالبًا إىل االستعارة من مصدر آخر أو االنتعال مةه، و يش  و   
صار  و  20يعد ه ودوت مصدر املعارف كلها يف وصفه لشعوب الصعراُ الشرقية. أحيانًا على مو متكرر. و

املعروف  Periplusليل الةبايت اجملهول استعمال ه ودوت بوصفه مرجع مضلل من قبل بعض الكتاب ملل كاتب الد
من أواسل القرن الرابع ق. م. ترك سكايالك  الدعي وصفًا للشعوب  Psudo-Scylaxباسم سكايالك  الدعي 

هي بقعة شاسعة  السوداُ املدعوة من قبل اإلغريا األنيوبيون الذين عاشوا يف اإلقليم األطلسي جةوب أعمدة هرقل، و
حلسرتا  أنتج سكايالك  الدعي جغرافية زائفة عن طريا تةاول بعض املعلومات  ر القدج. وفارغة خالل أغلب العص

هي رمبا كان  معلومات مظللة ليبدأ هبا، فدمها مع املعلومات  الةباتية احملدودة اليت حتصل عليها من القرطاجيف، و
ف الذين عاشوا جةوب مصر. من الواضح أن وصف ه ودوت لإلنيوبي الةمطية العامة املعروفة يف األدب اإلغريقي، و

ميكن استغالل املعلومات حول هؤالُ الذين عاشوا يف حوض  سكايالك  الدعي ظن أن األنيوبيف كانوا األنيوبيون و
   21وادي الةيل على مو مش ع لوصف آخرين عاشوا يف الساحل املغرل، أو يف أي مكان آخر بيةهما.

حيةما يةكشف التالعب  ن بعضهم فعسب، بل كانوا يغ ون املعلومات أحياناً، وى يقتب  بعض الكتاب م و   
يصبح الةح كله موضع ش ، فعلى سبيل امللال  تعود نسق جغرافية بطليموس األقدم الباقية  إىل القرن اللالث عشر، 

هو  تتسرب إىل الةح وم مفسعة اجملال ألكلر من ألف سةة من التعريفات 1475تعود الةسخة املطبوعة إىل سةة  و
لكن العلماُ أدخلوا تغي ات متعمدة، مضمةف  قد وقع الةساخ يف أخطاُ غ  مقصودة، و ما قاموا به بالفعل. و

يوجد اليوم أكلر من مخسف خمطوطة باقية، بعضها يف حالة  إضافات معتقدين أهنم كانوا يطورون عمل بطليموس، و
 و 22ديلف وجدوا أنه من املستعيل تقريبًا إجياد نسخة واحدة مقبولة الرتمجة.تغ  واضح لدرجة أن بعض العلماُ احل

                                                           
 يةظر اصوص األمللة: 19

Jehan Desanges, Catalogue de tribes africaines de l'antiquite classique a l'ouest du Nil (Dakar: 

University of Dakar, Faculte des letters et des sciences humaines, Publications de la SECTION 

D'HISTOIRE, No. 4, 1962), pp. 34, 62, 140, 225-227.   
20
 ..Pliny, V.8.45 ص االستعارة من ه ودوت:يةظر اصو  

21
 Raoul Lonis, "Les Ethiopiens du Pseudo-Scylax: Mythe ou Realite Geographique?" in Le Sol, la 

parole et l'ecrit; 2000 ans d'histoire africaine; melanges en hommage a Raymond Mauny (Paris: Societe 

Français d'Histoire d'OutreMer, Library L'Harmattan, 1981), pp. 385-394.   
22

 J. Lennart Berggren and Alexander Jones, Ptolemy's Geography: An Annotated Translation of the 

Theoretical Chapters (Princeton: Princeton University Press, 2000), pp0 42-50.  
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لكن تضمعل املشاكل مع بطليموس يف مقابل تل  املرتبطة بكاتب آخر من بداية املدخل الرابع، مع أن بعض 
 الرابع. الدارسف قد يرى ليو األفريقي مملال ملرحلة االنتقال بف املدخلف اللالث و

هو رجل قيل أنه كان شاهدًا بعيةه ملا كتب عةه، على وفرة من األغالط الشةيعة  وي عمل ليو األفريقي، وحيت و   
يقول يف إحدى زالته اليت ال تةسى: أن هنر الةي ر، يفرتض أنه عرب  إىل أفريقيا السودانية، جيري من الشرق إىل  املربكة.
لذي جعل ليو خيط ؟ كتب ليو كتابه باللغة العربية يف البداية، مث هو يف الواقع جيري عك  ذل  ماماً. ما ا الغرب، و

عمل ليو يف  حيتمل أنه كان  لديه مشاكل يف الكتابة هبا. و هي لغة ى يكن يتقةها و ترمجه إىل اللغة اإليطالية، و
وع يف أخطاُ الفاتيكان حت  رعاية البابا حيث تلقى مساعدة دون ش  من قبل مجاعات كان  هلا فرص كل ة للوق

وصل  م، و 1550لكةه ى يطبع إال سةة  م و 1526قد كةتب كتابه سةة  الطباعة ويف عرض بياناته. و الرتمجة و
الذي حيتمل أنه أعاد  Jean-Babtiste Ramusioخالل الفرتة الفاصلة إىل يد شخح يدعى جف بابتيسيت راموزيو 

الطبعة اإليطالية إىل  John Poryفيما بعد ترجم جون بوري  ى يبا الكتاب األصلي. و كتابته على مو كامل، و
ما  ما أخرب عةه، و ما حدسه، و قد اختلل ماماً ما رآ  ليو، و م مقدماً فرصة أخرى للتغي . و 1600اإلجنليزية سةة 

ي الوحيدة صارت درجة التلول بذل  ه لكن نسب إليه لدرجة يستعيل معها إعادة ترتيبه، و الذي ى يقله أبداً، و
   23حمل سؤال.

صارت مموعات بشرية جزًُا من األدب،  يستقي الكتاب معلوماهتم أحيانًا من مصدر عام ى يعد معروفاً، و و   
الشعراُ بعد هناية وجودهم بفرتة طويلة، إن وجودوا حقاً يف أي يوم من  املؤرخف، و تعشعش يف كلمات اجلغرافيف، و

 ةسق عن األعمال القدمية ملصادر أصلية كل ة تعد مفقودة حاليًا بالبقاُ على مو مزأ. ومسع  ممارسة ال و 24األيام.
هكذا ف ن الكل  مما تةاوله البكري يأيت من حممد بن يوسف الوراق الذي عاش قبله بقرن كامل يف الق وان اليت تعد 

ت عن الصعراُ، فقد استعار البكري حىت عةوان  هي بالتايل مكان رائع جلمع املعلوما املركز الت اري لشمال أفريقيا و
 املمال ، من الوراق. كتابه، كتاب املسال  و

كان اإلدريسي، وبدرجة أقل البكري مصدرين مفضلف من بف املصادر العربية، زود كالبا ابن خلدون بكل  من  و   
معلوماته عن صةهاجة، رغم أن ما يتعلا بالبكري مةه يبدو أنه جاُ عن طريا غ  مباشر من خالل نح يعود لبداية 

كان ابن خلدون  و 25استغل فيه مادة البكري األصلية.امليالدي يةسب البن أل زرع الذي رمبا القرن الرابع عشر 
الوحيد من بف الكتاب العرب الذي استعمل قليال من املصادر غ  اإلسالمية، مبا يف ذل  نظرة عامة على تاريق العاى 

                                                           
 يتوفر عمل ليو األفريقي باللغة اإلجنليزية يف طبعة مؤلفة من نالنة أجزاُ حتمل العةوان: 23

The History and Description of Africa and of the Notable Things Therein Contained.  
 . وأحسن ترمجة حديلة قام هبا:124واصوص روايته عن هنر الةي ر يةظر اجلُز األول ص. 

A. Epaulard, Description de l'Afrique, 2 vols. (Paris Librairie d'Amerique et d'Orient, 1980).  

 يةظر: واصوص فعح جيد للمشاكل اليت وردت يف رواية ليو
Humphrey J. Fisher, "Leo Africanus and the Songhy Conquest of Hausaland," The International 

Journal of African Historical Studies XI, I (1978): 86-112.  
رة يف هةداك ملددال جيدد علددى قدوم رمبددا ى يكدن هلددم وجدود بدداملرة لكدةهم وجدددوا يف األدب، هدم اللوتوفدداجيون، أو ذأكلدي اللددوت ،ذ الدذين ظهددروا ألول مدد 24

( والكتدداب IV.3;6;12وكدذل  فعدل بطليمدوس )(، ويضدمةهم هد ودوت يف زيارتده لشدعوب مشدال أفريقيدا، IX.95;XXIII.311أوديسدة هدومر )
 املتأخرين.

25
 Hopkins and Levtzion in Corpus, pp. 234-318. 
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استقى هو اصخر من سالوس   Paulus Orosius مةذ بداية العصر الروماين لكاتب مسيعي هو باول  أوروسيوس
Sallustتاكيتوس  ، وTacitus وليفي ،Livy26آخرين. ، و   

باملادة األصلية  من الواضح أن بطليموس كان يعتمد على املصادر اللانوية أكلر من البدُ باألنر املةقول شفهيًا و و   
وايل الذي عاش قبله حب Marinos of Tyreيعرتف بأن كل ًا من معلوماته تأيت من ماريةوس الصيداين  األولية، و

استعمل كالبا مصادر قدمية غ  معروفة اصن عدى ما خيح مةها عاى يدعى إيراتوسلية   نصف قرن، و
Eratosthenes بقي عمل ماريةوس  كان أقدم مةهما بعدة قرون. و الذي كان أمف مكتبة يف اإلسكةدرية و

 وإيراتوسلية  من خالل عمل بطليموس فقل . 
أما سرتابون فهو انتقائي يف اقتباساته، مستعمال تل  املعلومات اليت يعدها جديرة باالحرتام فعسب، ملل ما خيح    

 من القرن اللاين قبل امليالد كتب انةف و Poseidonius of Apameiaمةها سوريًا يدعى بوسيدونيوس األبامي 
يبدو  تب ديودور الصقلي بامللل عمال ضخماً، بقي أغلبه، وك و 27مخسف كتابًا عن التاريق ى يبا شيُ مةها اصن.

لكةه استعملها  وى يبال مبزج املعلومات من مصادر خمتلفة، و -غ  حمرتم  حمرتم و -أنه اقتب  فيه من كل شخح 
اصرين كان ديودور، كما وصفه أحد املراقبف املع على مو متتابع، مفسعًا اجملال لبقاُ فقرات من نصوص مفقودة. و

 28غراُ أعاد صياغة أعمال مؤرخف حمرتففذ. آنذاك بأنه ذخب  لديه مقح و
من السهل، يف أغلب األحيان، القول ما إذا كان  املعلومات أصلية أو مقتبسة، سواُ ونا الكتاب مصادرهم أم  و   

اك سؤال يطرح عن صعة لكن ما زال هة ى يونقوا حيث كان العرب يقومون بذل  يف األغلب أكلر من القدماُ، و
يبدو أن معلومات قليلة جاُت من مشاهدة مباشرة: سافر ه ودوت إىل قوريةائية على الساحل  مصدر املعلومات، و

ديودور الصقلي ببعض االستطالعات التطفلية بالرغم من أهنا  قام بلي ، و صعد سرتابون مع هنر الةيل، و اللييب، و
يبدو أن روايته تع  أنه  و ،غامر ابن حوقل حىت إىل أبعد من ذل  ل مشال أفريقيا، وزار اليعقو  ليس  يف الصعراُ. و

 عرب ابن بطوطة الصعراُ جيئة و و 29عرب الصعراُ رغم احتمالية عدم جتاوز  الواحة الشمالية ذس لماسةذ يف املغرب.
من خالل قراُة  مع املسافرين ومكث البكري يف أسبانيا حيث حتصل على معلوماته  من خالل التعدل  ذهاباً. و
رمبا زار بطليموس مةاطا مهولة يف اجلُز الشرقي  ذهب ابن خلدون إىل أكلر أجزاُ مشال أفريقيا روعة. و الكتب، و
 لكن من املستبعد أنه غامر داخل الصعراُ.  من القارة، و

 ألنه كان أكلر نقدية يف استعماهلا. ويف هذا يتفوق البكري على اإلدريسي  كان الكتاب حت  رمحة مصادرهم، و و   
إذا كان نصه يعود إليه فعال فيبدو أنه كان  من احملتمل أن القصح اليت مجعها ليو كان  نرنرة أكلر مةها معلومات، و

 لديه ولع استلةائي  باحلصول على معلومات تعوزها الدقة يف مرات كل ة باستخدام هنج خيالف هنج البكري ماماً. 
يلصا فقد بدأت كتابة  ف ه ودوت على مو مغاير لديودورس الصقلي ألنه كان لديه القليل ليقح مةه ويق و   

 بةاُ على ذل  استةدت روايته على املصادر الشفهية أكلر من أولئ  الكتاب الالحقف، و التاريق به هو نفسه، و

                                                           
26

 Charles Issawi, "Ibn Khaldun on Ancient History: A Study in Sources, "in Charles Issawi, Cross-

Cultural Encounters and Conflicts (New York: Oxford University Press), pp. 51-77. 
 ..Geography I.2.1 يذكر سرتابون بعض من مصادر  الرئيسة يف مقدمته  انظر 27

28
 Pardon E. Tillinghast, Approaches to History: Selections in the Phiosophy of history from the Greeks 

to Hegel (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1963), p. 8.   
29

 N. Levtzion, "Ibn Hawqal, the Cheque and Awdaghost," Journal of African History 9 (1968): 223-

233. 
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هو  و 30ل ذأعيد فقل ما يقوله الليبيون أنفسهم.ذأحيانًا نقاد   احلديلف ب عطاُ حتذيرات مليسبا ه ودوت املفرتي 
 يفرتض بأن قراُ  سيفرزون الغث من السمف بأنفسهم.

 من دون ش  ف ن الروايات العربية متفوقة على مليالهتا الكالسيكية يف وصف شعوب الصعراُ على مو دقيا و و   
يف احلركة الت ارية عرب الصعراُ الكربى. فقد هو الشروع  ذل  راجع بقوة إىل حدل جلل ظهر يف الفرتة الفاصلة: و
مةها لعب فيها القرطاجيون الكتومون دوراً غامضاً يف اجلانب  وجدت يف العصر القدج حركة جتارية ما مو الصعراُ، و

من قوم إىل آخرين إىل أن يستةفذوا  لكةه كان نظامًا عشوائيًا مر فيه البضائع من واحة إىل أخرى و الشمايل، و
فتح ميُ اإلسالم طرقًا جديدة للت ارة عن طريا نظامه  بضائعهم أو يظهرون يف اجلانب اصخر يف حاالت نادرة، و

ال يوجد  استعمال البع  بوصفه حيوان نقل عرب الصعراُ. و اتصاالته العاملية الواسعة و املتعلا بالقانون الت اري و
كان باستطاعة كل الكتاب العرب إجياد ملل هؤالُ الةاس لو  و ،فعلياً  أحد من القدماُ كان لديه خمربون عربوا الصعراُ

  31رغبوا يف ذل  فعال.
إذا أمة  الصعراُ الفرصة، ف نه كان لزاماً بالفعل على قلة من أصعاب املدخل اللالث أن يعايةوا على مو مباشر  و   

لو كان  قد كان ابن بطوطة مغرماً حبب الرتحال، ويقف مصدر واحد فقل يف طليعة املصادر املتاحة، ف ما كتبوا عةه، و
يف اجململ كان ابن بطوطة جواال ملدة نالنف سةة تقريباً، عرب خالهلا حدود  أوروبيًا لكان ماركوبولو يف اهلامش اليوم، و

واله إىل ما بف قدرت املسافة الكلية اليت قطعها يف جت عدد من البلدان احلديلة يصل عددها إىل مخسف بلداً تقريباً، و
لكن أخذته رحلته األخ ة من بلد  األصلي املغرب إىل  كان أغلبها يف قارة آسية، و و اانف ألف ميل سبعف و

إمرباطورية مايل مث عاد عرب طريا غ  مباشر مةعه متسعًا من الوق  يف الصعراُ، ى يكن ابن بطوطة عاملًا من طيةة 
أظهر قليال من االهتمام  األفضل يف وصف ما شاهد . و رحالة استلةائيًا و لكن كان و ،ابن خلدون أو البكري

يبدو أن عبوسه موها كان أحد ملذاته اصاة  لكةه كان شغوفاً بالعادات إن كان  غريبة حقاً أو عدوانية، و بالتاريق، و
One of his guilty pleasures.32  

على الرغم من اشتمال  الت ارة عرب الصعراُ على  وسافر ابن بطوطة يف رحلته عرب الصعراُ مع القوافل الت ارية، و   
بضائع كل ة فقد كان الذهب هو اجلذاب، وحيةما يصل جتار مشال أفريقيا إىل جانب الصعراُ اجلةول كانوا على 

                                                           
30

 Histories IV.173, 187, 191.  
 Athenaeus's The حتتوي املصادر القدمية على إشارات قليلة على عبور الصعراُ وهي حمل ش . يذكر أنيةايوس الديةبوسوفست  31

Deipnosophists  على مو إرجتايل أن ذماقو القرطاجي عرب الصعراُ نالل مرات، وكان يتغذى على اللعم اجملفف ولي  لديه أي شيُ للشربذ
(II.32( ويروي ه ودوت قصة عبور هي يف األغلب غ  قابلة للتصديا .)II.32 تتعدل عن مخسة شباب من الةسامونيف شرعوا يف رحلة ،)

 فيها على كشف الصعراُ، وأخ اً أسروا من قبل رجال سود صغار البةية نقلوهم عةوة إىل بلدة تقع جبانب هنر مليُ بالتماسيح جيري من مغامرة عازمف
-I.8.4; I. 10الغرب إىل الشرق، وقيل أن البلدة كان  تسكةها السعرة، ومكن الةسامونيون من اهلرب والعودة إىل بيوهتم. ويقول بطليموس )

من لبدة العظمى، رافا مل  اجلرمةتيف يف بعلة يف اجتا  اجلةوب استغرق  أربعة  Julius Maternus أن شخصاً يدعى جوليوس مات نوس(. 11
 وهي مكاناً يت مع فيه الكركدن.ذ وحيلما كان هذا املكان ف ن رحلة جوليوس لي  هلا نتائج ذات مدى بعيد.، Agisymba أشهر مو أجيسيمبا

 ئة وتسعة عشر ومائة وتسعة وعشرون ألف كيلومرت تقريباً. املرتجم. ما بف ما 
 توجد أعمال ابن بطوطة الكاملة يف: 32

Ibn Batuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354, 3 vols., ed. And trans. H.A.R. Gib (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1929; reprint 1983).                        وتوجد فقرات هلا صلة برحلته إىل أفريقيا يف:  

Corpus, pp. 279-304, and Ibn Batuta in Black Africa, eds. And trans. Said Hamdun and Noel 
King (London: Rex Collins, 1975).   
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مبكتو حيث كان جتار سودانيون من الوانقارا يتولون إحضار الذهب األرجح ميكلون يف البلدات الساحلية ملل واالتا، و 
شتغلف بالتعدين كانوا من مجيع  من مةاطا تعديةه يطعموهنم غذاُ نابتًا من معلومات زائفة، و

ة
كان يقال إن امل

دعى يتخلون عن كةوزهم فقل من خالل عملية غامضة ت ،األصةاف ابتداُ من سكان كهوف مشوهف إىل منل عمالق
-alوفقًا جلغرايف القرن اللاين عشر امليالدي الزهري حيل الكرب على املتطفلف، على األقل  الت ارة الصامتة، و

Zuhri
  34الذي حذر من إصابة أي شخح يةظر إليهم بفقدان البصر يف احلال.  33

ما تزال أكاذيبهم تظهر يف كتب  جيب أن يعزى الشرف للوانقاريف بأحد أكلر محالت اخلداع جناحاً يف التاريق، و و   
جيب أن نتساُل إن حدل هذا يف السابا مع القرطاجيف يف تأدية دور الوانقاريف  التاريق إىل القرن العشرين، و

هي العقيا األمحر الغامض الذي   واجلواهر الالمعة املشهورين هبا اليت كان  جتلب من مكان ما مهول يف الصعراُ، و
قد أبقى القرطاجيون على هذا الصم  الفعال حول صالهتم الت ارية تل  الصالت اليت  ، وكان يؤدي دور الذهب

يبدو أن جزًُا من خطتهم كان تزويد الغرباُ الفضوليف السيما اإلغريا جبرعة مةاسبة  ما تزال مهولة لةا حىت اليوم، و
من احملتمل تسرب   ، و35سكايالك  الدعي من اخلرافات اليت انتهى بعضها فيما يدعى ذاألسرار الزائفةذ يف أعمال
 كميات أصغر إىل روايات مونوق هبا أكلر رمبا تتضمن ما كتبه ه ودوت.

الزائفة، اجملمعة من كل املصادر املتاحة اليوم ابتداُ من ه ودوت إىل  استعمل  كل هذ  املعلومات، الصعيعة و و   
يعد جتميع الشعوب معاً حت  عةاوين ميزهم عن شعوب  ت، وابن خلدون يف تصةيف شعوب مشال أفريقيا إىل مموعا

هةاك نظام مالئم هو استعمال العرق طاملا يبدو فعاال يف العاى  ، ويف إطار حماولة فهم املاضي أخرى ختطيطًا معتاداً 
حتديد  بوضوح  ال يةكر أحد بأنه كان هةاك شعب معروف ميكةةا . و36فعاال أيضاً يف العاى القدج أحياناً  احلديث، و

لسُو احلظ ال يبدو األمر كذل  دائمًا عةدما يتعتم عليةا الةظر من خالل عيون  ملل ذاملصريفذ أو ذاإلغرياذ. و
 املصريف أو اإلغريا مو الشعوب األخرى.

                                                           
 مليالدي. املرتجم.هو حممد بن أل بكر الزهري الغرناطي، وهو جغرايف أندلسي عاش يف القرن اللاين عشر ا 33

34
 Corpus, p. 96.                                                                                    يةظر اصوص وانقارا والت ارة الصامتة:  

 P.F. de Moraes Farias, "Silent Trade: Myth and Historical Evidence," History in Africa I (1974): 9-24.                                                               
 يوجد فعح لألسرار الزائفة البونية يف:  35

Jerome Carcopino, Le Maroc Antique (Paris: Gallimard, 1943), p. 112. 
ن وتتضمن حالة مهمة عن إقعام العرق آنار العصر السدابا علدى تددوين التداريق مباشدرة تطدورت مدن دراسدة الفدن الصدخري. الحدظ األنريدون واملؤرخدو  36

 بسدبب تكدرر مشداهد ماشدية مستأنسدة يف الرسدوم اجلداريدة مدن العصدر املطد  يف الصدعراُ. ويف The "Bovidianأسلوباً أمسو  الدد ذبقدري ب بقدارةذ  ذ
وعدة عرقيدة احلال وسع العلماُ املصطلح ذبقارةذ ليشدمل اجملتمدع الرعدوي الدذي حسدبوا أنده ميللده ويف احلدال صدار يشدمل الةداس أنفسدهم. وصدار البقدارة مم

 متكاملة  واصوص وصف متمع البقارة يةظر:
G. Cambus, "Beginning of Pastoralism and Cultivation in North-West Africa and the Sahara: Origins 

of the Berbers," in The Cambridge History of Africa, vol. I, ed. J. Desmond Clark (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982), pp. 570-680. 

خري يف الصدعراُ تصدبح الصدورة معقددة أكلدر. وى ولسُو احلظ ى يكن التاريق مرتباً أبداً، إذ كلما توسعةا يف معرفتةا عن الشعوب اليت أنت   الفن الصد
يكددن البقددارة، كمددا نبدد  شددعب واحددد ولكددن مموعددات عديدددة مددن الواضددح ال صددلة بيةهددا. كددذل  ى يكددن بوسددع الوحدددة الفةيددة الصددمود يف ظددل وجددود 

ادة ترتيدب مدا قبدل التداريق يف الصدعراُ مدن خدالل أساليب خمتلفة متةوعة من مكان إىل آخر. وكان على العلمداُ الوصدول إىل قدرار يفيدد بعددم إمكانيدة إعد
 الفن الصخري فعسب. واصوص األعمال األساسية يف هذا اجلدل يةظر:

Fabrizio Mori,, Tadrart Acacus: Arte supestre e culture del Sahara prehistorico (Turin: G. Einaudi, 

1965); Alfred Muzzolini, "Le 'Bovidien' dans l'art rupestre saharien: un reexamen critique," 

L'Anthropologie 96 (1992): 737-758. 
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 عمل عدو، و مغاربة، صديا و قد عرض بروكوبيوس، يف تصةيف شعوب مشال أفريقيا، الفئات األقل، ليبيف و و   
ى يكتب يف وصف  كتب تارخيًا سياسيًا وعسكرياً، و مؤرخًا لبالط اإلمرباطور جستةيان يف القرن السادس امليالدي و

على  . و37اإلنسان، فبيةما حيتوي تقسيم بروكوبيوس على بعض األس  املكانية فهو يف األساس تقسيم سياسي
يأيت أحد أشد   أعداد ال حصر هلا من األقوام، وابن خلدون اللذان يش ان إىل الةقيض من ذل  جند بطليموس و

أواخر القرن العاشر امليالدي، و هو بغدادي جتول كل ًا يف أقاليم أنظمة التصةيف غرابة من ابن حوقل الذي كتب يف 
اإلسالم الغربية، حيث قاد  فضوله لي مع معلومات كل ة عن الصعراُ، و أعلن ف أة عةد نقطة ما من كتاباته بأن 

لذل  قسمهم، تيس ًا للفهم، إىل  قارئيه رمبا خيتلل عليهم األمر بسبب كلرة العشائر و القبائل الرببرية اليت يذكرها و
يكمن االختالف يف كون ب  تانام  كانوا سوًدا يف األصل مث صارت جلودهم  ذصةهاجة اخللحذ و ذبةو تاناماكذ، و

رتب ابن حوقل قائمة حتتوي على تسعة عشر امساً  . و38ريبة من الشمالوتركيبتهم اجلسمانية بيضاُ بسبب إقامتهم الق
عشرون حت  ب  تاناماك دون اإلشارة إىل أن هذا الرتتيب ذو طبيعة سياسية، أو  انةان و حت  صةهاجة اخللح و

 الرببر اصخرين. ى حيدد االختالف بف صةهاجة و نقافية، أو جغرافية، أو اجتماعية، أو لغوية، و
حياول ابن حوقل فرض نظام ما على متمع مزأ بيةما كان هةاك كتاب آخرون مهتمون بكيانات أكرب األمر الذي  و   

من ناحية أخرى وجدنا أنفسةا يف أغلب الوق  نتعامل  ، وEthnicitiesيغريةا على رؤيتها بوصفها تصةيفات عرقية 
صارت نوميديا على سبيل امللال  فرض  من اخلارج. و ألصا يف حاالت معيةة، بقوم ما تصةيفات مع تصةيف عام، و

 -فيما بعد  -ناصر الةوميديون  العبًا مهمًا يف الةظام احلكومي الشمال أفريقي الذي يقاتل يف احلروب البونية. و
ُ اسم جا انتهوا بوصفهم إقليمًا يف اإلمرباطورية الرومانية، و قيصر و اجلانب اخلطأ يف احلرب األهلية بف بوميب و

تظهر األمساُ أحيانًا يف حالة مشاهبة تتعلا  و 39ذ.Nomadسرتابون من الكلمة ذ بدوي  الةوميديف وفقًا لبلي  و
يةعرف التوارق  كان للرببر مةذ ظهورهم األقدم يف الصعراُ بةاُ طبقي واضح، و بطبقة اجتماعية أكلر مةها عرقية. و

رمبا يعود قدم هذ   ال سيما إن كانوا من مرتبة الةبالُ أو احملاربف. وأنفسهم عادة على مو طبقي أكلر مةه قبلي، 
هو اسم يظهر أنه يتعلا جبذر كلمة  العادة إىل زمن ه ودوت الذي ذكر املاكسي  ]األمازيغ[  من بف قبائله الليبية، و

   40بربرية عامة تع  نبيل.
                                                           

37
 Bellum Vandalicum (hereafter B. V) III.16.3,9; 17.6; 20.19 IV.10.5-24.  

 واصوص الةح والرتمجة احلديلة يةظر: 
Procopius, History of the Wars, trans. H. B. Dewing (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1916). 
38

  C0rpus, p. 50. 

 واصوص قوائم ابن حوقل يةظر:                                                                                              
Tadeusz Lewicki, "A Propos d'une liste de tribus berberes d'Ibn Hawqal, Folia Orientalia I (1959): 128-

135, يف     وأخرى حديلة 
"Du nouveau sur la liste des tribus berberes d'Ibn Hawqal," Folia Orientalia 13 (1971): 171-200. 

جالوت..وكأين ببعض املتصفعف يقول ابن حوقل: ذ.. وقد أعدت يف غ  موضع ما استكلرته من عدد أحياُ الرببر وقبائلهم الذين جتمعهم أخوة 
ن أصلهم سودان لكتال هذا يستلقل ذل  وال يةزله مةزلته..فهذ  قبائل صةهاجة اخللح ..وأما بةو تامناك ملوك تادمكه والقبائل املةسوبة إليهم فيقال أ

   .املرتجم. 101أبيض  أبشارهم وألواهنم لقرهبم من الشمال وبعدهم عن أرض كوكو..ص.
39

 N. H. V.2.22; Geography II.5.33.   
40

 Histories IV.191.                                                                    اصوص صلة ماكس  بأمازيغ وإميازيغن، يةظر:  

Oric Bates, The Eastern Libyan: An Essay (London: Frank Cass & Co., 1970; reprint 0f 1914 edition), 

p. 77, and Desanges, Catalogue, p. 111. 
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ى يقصدوا مبلل  شعوب ألسباب خمتلفة يف أزمةة خمتلفة، ومن الواضح أن الكتاب الكالسيكيون والعرب أمسوا ال و   
كان  الصورة العرقية  يف أحوال كل ة ى يقوموا بذل . و هذ  التسميات العمل لصاحلةا وفقاً لفهمةا احلديث للعرق، و

نوا حياولون لي  لدى أولئ  الذين كا يف الصعراُ بالةسبة للقدماُ فسيفساُ ال ختتلف عن أح ية الصور املتةانرة، و
كان هةاك حل بسيل يتم فيه تقسيم الصعراويف إىل نالل  نظمها معًا أية فكرة عن ما يفرتض أن تكون عليه، و

اجلرمةتيون الذين كانوا مستقرين يف األغلب  و ،مموعات: الغايتاليف الذين كانوا بدو يف األغلب عاشوا يف جهة الغرب
مييزهم بةمل احلياة، و االقتصاد، أو حىت باملكان أقل من مييزهم لذين مت واألنيوبيون ا ،عاشوا يف جهة الشرق و

   41ببشرهتم الداكةة إذ أن كلمة ذأنيوبيفذ مشتقة من اللغة اإلغريقية و تع  شيُ ما قريب من ذشخح حمروق الوجهذ.
يظهرون  حافة الصعراُ، وكان الغايتوليون بالةسبة للرومان شعب كل  العدد عاش جةوب جبال األطل  على  و   

أحيانًا يف الروايات الكالسيكية بوصفهم مرتزقة يقاتلون الرومان يف حروب مشال أفريقيا، أو بوصفهم قبليف غاضبف 
 حشي املستقرين املساملف الذين يقيمون حت  احلماية الرومانية حيث يةدفعون من أوكارهم، و يهامجون على مو و

أش  إليهم يف مةاسبات  يبادوا أو يهربون إىل عاملهم السفلي ذاجلعيمذ، و يقبض عليهم و يرتكبون أعماال مؤذية، و
هو  مموعة من مجاعات مستقلة يشرتكون يف نظام حياة متشابه و أمة، و احتاد قبائل، و عديدة يف سياق قبيلة، و

إذا كان الغايتوليون  الغايتوليف. والوصف الدقيا هلم يف األغلب، مفرتضف بأنه كان هةاك حقيقة ما تتعلا بوجود 
ال يع  شيئاً أكلر بساطة  رمبا كان امسهم يش  إىل اجتا  و لي  من اختالق الرومان، من املؤكد أهنم كانوا مالئمف، و

 من أهنم ذساك  األراضي اجلةوبيةذ أو ذاجلةوبيونذ.
قدي للكتداب القددماُ، فد ىل أي مددى ميكةةدا املواصدلة؟ إذا ى يشأ أغلب الكتاب املعاصرين االقتةداع بالتصدةيف العر  و   

هل من سائرون مو سراب يف البعث عن تعريف للعرق ميكن تطبيقه على مو عام على عاى ما قبدل العصدر احلدديث 
مدا جيدب أن  تركوا مددونات، و لي  فقل أولئ  الذين عاشوا يف دول و بدرجة مكةةا من تصةيف شعوبه إىل فئات، و

ميكدن أن تكدون األصدةاف األكدرب ملدل ذجدة ذ مظللدة، كمدا يف حالدة الشدعبف املبهمدف  ليه هذ  األصدةاف؟ وتستةد ع
يعد   و Melanogaetuliansامليالنوغدايتوليون  و Leukaethiopesجداً اللذين ذكربدا بطليمدوس، الليوكدايليوبيون 

حيددد  ا يشد  مصدطلح ذاألنيوبيدونذ إىل لدون البشدرة، واألول حرفياً ذاألنيوبيون البيضذ، أو ذالرجال السود البديضذ طاملد
هددو ى خيددتلقهم فقددد أشددار إلدديهم بليدد  أيضدداً الددذي يضددعهم جةددوب  بطليمددوس مكدداهنم يف دواخددل املغددرب اجلةوبيددة، و

الدذين يظدن أهندم   Nigritaeالةيقدريتيف  الصعراُ بف الغايتوليف الذين وفقاً لكدل الروايدات تقريبداً كدانوا بديض البشدرة، و
كددان اجلدد ان القددريبف مددن الليوكددايليوبيف، طبقدداً لبطليمددوس، هددم الليبددو مصددريف، حرفيدداً ذالليبيددون  كددانوا سددود البشددرة. و

يصددةف بطليمددوس امليالنوغددايتوليون، ذالغددايتوليون السددودذ، بوصددفهم أحددد األجةدداس  هددذا تةدداقض آخددر. و املصددريونذ، و
يفدرتض املؤرخدون غالبداً أن   ال أي كاتب آخدر ى يقتدب  مدن بطليمدوس. و يذكرهم بلي ، ولكن ى  الكربى يف ليبيا، و

كدال الشدعبف كاندا مدن جددة  خمدتلل مدع أن اقدرتاح مددا مت عرضده يدربل اجلدة  باللقافددة: كدان الليوكدايليوبيون بديض البشددرة 

                                                                                                                                                                      

شل اجلريد  ورمبا من املفيد إيراد ما يقوله ه ودوت عن قبيلة ماكس  من حيث األصل الذي وفدوا مةه والرقعة اليت يشغلوهنا، يقول: يقطن غرب حب ة
قبائل يقيمون يف مةازل عادية، ويزاولون مهةة الزراعة أوهلم املاكس  ذاألمازيغذ وهم أناس  Ausesذتريتونذ وبعد املةطقة اليت يقيم فيها األوس  

رون من حيتفظون بشعر رؤوسهم يف اجلانب األمين مةه وحيلقونه يف اجلانب األيسر، ويصبغون ب يلطخون أجسادهم  باللون األمحر، ويدعون أهنم يتعد
    .Herodotus, Histories, Ibid, p. 334 أصل طروادي. املرتجم.
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تفرتض ملل هذ   و 42نقافة غايتولية الةمل. عاشوا نقافة أنيوبية الةمل يف حف كان امليالنوغايتوليون سود البشرة عاشوا
الفكرة وجود رابل بدف اجلدة  واللقافدة أقدوي بكلد  ممدا ميكدن أن يكدون كافيداً ال سديما أن دواخدل مشدال أفريقيدا كدان هبدا 

علدى كدل ميكةةدا أن نسدتةتج مدن  تشدابه نقافدات وشدعوب ال تسدمح ب ظهدار ملدل هدذ  االختالفدات. و اختالط مفرط و
بالتايل فهي غامضة مامداً حدىت بالةسدبة  امليالنوغايتوليون أن اخلريطة العرقية كان  معقدة جداً و كايليوبيون وخالل الليو 

 ملراقب لديه مصادر بطليموس.
يدذكر هد ودوت  ،هةاك سؤال أكلر عمومية يتعلا مبص  األنيوبيف الذين عاشوا يف اجلاندب الشدمايل مدن الصدعراُ و   

 بليدددد ، وبطليمددددوس، و كددددذل  يددددذكر سددددرتابون، و  ،فهم سددددكان كهددددوف عاشددددوا قددددرب اجلددددرمةتيفاألنيددددوبيف أوال بوصدددد
هم ال يش ون إىل السودانيف نظراً ألن سرتابون عرب عن اعتقاد  آخرين مموعات عديدة من األنيوبيف و سالوس ، و

توطةة يف نقدداط معيةددة فقددل يف يددؤمن بدده علددى مددو عددام بددأن اجلانددب اصخددر مددن أنيوبيددا توجددد بدده ذصددعراُ دون ميددا  مسدد
 و Oukhalikkeisاألوخددددددداليف  و Xulihkeisيدددددددذكر بطليمدددددددوس القدددددددزوهلكيف  و  43الغدددددددربذ. نددددددداحييت الشدددددددرق و

يظهر من وصفه على مدو مؤكدد أهندم مدا يزالدون يف  على أهنم أنيوبيو الغرب األبعد جةوباً، و Aganginaeواألقاجنيف 
يدذكر سددرتابون قدوال متدواتراً قددج يدرد فيدده ذأن األنيدوبيف غدزو ليبيدا إىل غايدة دايددرس  و  44اجلاندب الشدمايل مدن الصدعراُ.

Dyris جبال األطلد [ يف حدف احتدل آخدرون جدزًُا كبد اً مدن سداحل البعدر.ذ[
ذكدر أن القبائدل األنيوبيدة كاند   و 45

 حىت قرطاج. موريتانيا، و من بف ج ان نوميديا، و
مستع لة، كان التبو )التيدا( هم اجملموعة السوداُ  تدوين مالحظاهتم بطريقة مقتضبة وحيةما بدأ الكتاب العرب  و   

كانوا يعيشون يف جبال تيبسيت اليت تشبه القالع. فهل هاجر كل األنيوبيف  الوحيدة املةظمة اليت ترك  يف الصعراُ، و
لكن من احملتم أن  عرب امتدادات طويلة أحياناً، واصخرين جةوباً يف الفرتة الفاصلة؟ غالباً ما يةتقل الةاس حت  الضغل، 

 يف فرتة زمةية قص ة نسبياً هدو انتقدال مدوت أكلدر مةده ه درة، و يكون انتقال أعداد هائلة من الةاس عرب الصعراُ كلها
الشدددمال اسدددتعملو  لطدددرد األنيدددوبيف مدددن مدددوطةهم  مت تقةدددج اقدددرتاح يفيدددد بتبددد  الرببدددر للبعددد  بوصدددفه آلدددة قتددال متواصدددل و

إذا كان األمر كذل ، ملاذا ى يتنب األنيوبيون البع  أيضاً؟ رمبا ألن فعاليته يف القتال ال تقارن بفعاليدة الفدرس  أفريقي، و
هذا الطرح يتضمن افرتاض نوع ما مدن حدرب عةصدرية قدميدة مروعدة  و 46الذي استمر وسيلة الركوب املفضلة يف املعركة،

ى يبددا أي دليددل يدددعم ملددل هددذ   طددردوهم أو قضددوا علدديهم، و ضددد القبائددل السددوداُ وتعصددب  فيهددا القبائددل البيضدداُ 
هدو ذوبددان القبائدل األنيوبيددة يف القبائدل الرببريددة، أو صداروا سددكان  السدديةاريو األكلدر ترجيعدداً هدو األبسددل: و الفرضدية. و

ند  روايدة ابدن حوقدل الغريبدة عدن بد  رمبدا كا ، أو كدال األمدرين. وThe Haratinواحدات معدروفف اليدوم باسدم احلدراتف 
هو انصهار قبائل كان   تامناك الذين كانوا سود البشرة يف األصل مث صاروا بيض البشرة حماكاة حمرفة حلدل حقيقي، و

 تعد أنيوبية قدمياً يف قبيلة صةهاجة. 
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 Ptolemy, Geographia IV.6.6; Pliny, N.H. V.8.43.   ًويةظر أيضا Desanges, Catalogue, pp. 219-220, 223, 

and Stephane Gsell, Histoire ancienne de L'Afrique du Nord, 8 vols. (Paris: Hachette, 1914-1928), I, p. 

299.  
43

 Geography I.2.25.  
44

 Geographia IV.6.6. 
45

 Geography I.2.26. 
46

 Brent D. Shaw, "The Camel in Roman North Africa and the Sahara: History, Biology, and Human 

Economy," Bulletin de L'Institut Fondamental d'Afrique Noire, ser. B 41.4 (1979): 663-721.     
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نادراً ما كان  احلديث للعرق وفيما يتعلا باللغة فهي يف إطار جتاوز اجلة  هي إحدى مسات التعديد يف املفهوم  و   
بددأ هدذا  يذكرها الكتاب الكالسيكيون أو العرب عدا مالحظة أن املتعدل عةهم كانوا يتكلمون كالماً غ  مفهوم. و

 مبالحظة ه ودوت الفظة حول سكان الكهوف األنيوبيف: ذختتلف اللغة اليت يتعدنون هبا كلية عن أية لغدة أخدرى، و
نواصددل مددع شدداعر القددرن السددادس املدديالدي كوريبددوس الددذي يالحددظ، يف إشددارة إىل  و  47يش،ذتبدددو ملددل صددوت اخلفدداف

ال مييدز الكتداب عدادة اللغدات  و 48القبائل الرببرية بأن ذلغاهتم الرببرية تصدح  بتعاب  ب ية فيما يشبه نبداح الكدالب.ذ
اللغدة كاند  معيداراً مهمداً لتقسديم قبائدل مشدال ى حيدددوا علدى مدو قداطع أن  غ  املفهومة )الرببرية( بعضها من بعض، و

لكددن  لكددن رمبددا عليةددا افددرتاض هددذا، أمددا تدداكيتوس، الددذي يتبددع مدرسددة سالوسدد  يف دراسددته لشددمال أفريقيددا و أفريقيددا، و
دراسدددته عدددن القبائدددل األملانيدددة ال تضددداهى يف علدددم اإلنسدددان الوصدددفي الكالسددديكي، فهدددو يشددد  فعدددال إىل أبيدددة اللغدددة يف 

اجلدير بالذكر أن اللغة غالباً ما استخدم  بوصدفها دليدل  و 49ضه للشعوب القاطةة مشال اإلمرباطورية الرومانية.استعرا
الشدعوب  مييز ابدن خلددون الرببدر عدن العدرب، و على العرق يف بعض مةاطا أفريقيا مبا يف ذل  غرب أفريقيا األدىن . و

يع  أصل الكلمة شيُ ما يشبه كالماً غ   عطى الرببر امسهم، وطبقاً له: العرب هم من أ األخرى عن طريا لغتهم، و
مةهددا يقدول املددُر عةدد حديلدده عدن األسددد إنده يترببددر  و ،خمدتلل غدد  مفهدوم 50مفهدوم: ذتعدد  كلمدة بربددر يف العربيدة، صددياح

     51حيةما يصدر زئ اً مضطرباً.
 الكل ة اليت كان الرببر مقسمف على أساسدها، و كان  الصيعات ]األصوات[ غ  املفهومة هي الله ات احمللية و   

وفقاً إلحصاُ حديث تصل الله ات إىل عدد مذهل وهدو ألدف ومدائيت هل دة، رغدم أن الوضدع زمدن ابدن خلددون ميكدن 
ة ختميةه فقل. وبيةما تبف اللغات الرببرية اختالفات داخلية قليلة نسبياً باملقارندة مدع الفدروع األخدرى مدن العائلدة األسديوي

حداول  و 52.األفريقية، ف ن خريطة لغوية مفصلة للمتكلمدف باللسدان الرببدري سديكون هلدا مندل حسداُ اخلضدار املسدكوب
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 Histories IV.183.  
 إن أفضل طبعة حديلة لكوريبوس هي: 48

J. Diggle and F.R.D. Goodyear, Flavii Cresconii Corippi Iohannides seu de Bellis Libycis Lib.viii 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1970).  
 جغرايف ميكن وجود  يف:وكتاب كوريبوس اللاين الذي حيتوي على تصةيف القبائل يف نسا 

Vincent Zarini, Berberes ou Barbares? Recherches sur le livre second de la Johannide de Corippe 

(Nancy: ADRA, 1997), pp. 121-131. 
49

 Germania XLIII.  
 حبذا لو استعمل الكاتب لفظ أصوات فهي اللفظ املةاسب. املرتجم 50

51
 Histoire I:168.    

زمن ويقدم ابن خلدون، يف مكان آخر، تفس اً بديال إن ى يكن مشاهباً، وطبقاً هلذا، هةاك مل  مي  يدعى أفريقوس بن قي  بن سيفي عاش يف 
    موسى كان كل اً ما يهاجم مشال أفريقيا ويقتل بربراً كل ين: ذأعطاهم اسم الرببر حيةما مسع رطانتهم وسأل عن ما تعةيه تل  الرببرة.

Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An introduction to History, trans. Franz Rosenthal, ed. N.J. Dawood 

(Princeton: Princeton University Press, 1967), p. 14. 
 اصوص خلفية أصل الرببر واشتقاقاته، يةظر: 52

P. Behrens, "Wanderungsbewegungen und Sprache der fruken saharanishen Viehzuchter," Sparache 

und Geschichte in Afrika 6 (1984-85): 135-216.  

ُ اخلضار املسكوب يقصد الكاتب بتعب  ذمنل  حساُ اخلضار املراقذ أن اخلريطة اللغوية ستكون مؤلفة من مموعات لغوية خمتلفة متةانرة ملل حسا
         .would have the pattern of spilled vegetable soup .املؤلف من خضار خمتلفة الةوع واحل م

التعب . والشكر موصول للدكتورة خدجية أبو عروش األستاذة يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة بةغازي وهي أمريكية األصل على مساعديت يف فهم هذا 
 املرتجم. 
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 الزناتيدددة، و -العلمددداُ يف املاضدددي فهدددم مدددا يددددعى ذلغدددة هل ددداتذ عدددن طريدددا مييدددز ممدددوعتف مدددن الله دددات أو ندددالل 
مسددتةدين علددى التةوعددات  -ا ال ميددز علددى مددو مةفصددل( أحياندداً املصددمودية )الدديت تددربل بصددةهاجة حيةمدد الصددةهاجية، و
مصدددمودة مصدددطلعات اسدددتعمل  يف كتابدددات  صدددةهاجة، و ى تكدددن زناتدددة، و علدددى املكدددان. و الصدددرفية، و الصدددوتية، و
تركددز وجددود  لكةهددا تظهددر فعددال، علددى مددو صددريح عةددد الكتدداب العددرب الددذين قدداموا بددالتمييز فيمددا بيةهددا، و القدددماُ، و
 املةاطا احمليطة يف حف كان  زناتة )الذين يتكلمدون الزناتيدة( أكلدر شديوعاً يف مشدال و مرتفعات األطل  ومصمودة يف 

كاندد  صدةهاجة يف اجلةدوب والغددرب. وتعد  كلمددة صدةهاجة أولئد  الددذين يتكلمدون زيةاقددا ب  شدرق بقيدة مشددال أفريقيدا، و
 اُ الغربية.هي الله ة األكلر شيوعاً يف الصعر  ، وZenaga / Znagaزناقة 
صددةهاجي أبددداً علددى مددو جيدد دددددد كددان سددكان جبددال القبائددل ]القبائليددة[ الدديت حتددد  -ى يعمدل نظددام التصددةيف الزنددايت و   

كدددان املتكلمدددون بالزناتيدددة  البعدددر األبددديض املتوسدددل يف الشدددرق اجلزائدددري، علدددى سدددبيل امللدددال، يتكلمدددون الصدددةهاجية دددددددد و
قام اللغويون  عرب مشال أفريقيا. و  Helter-skelterة على األقل متةانرين شدر مدر والصةهاجية يف األلف سةة األخ  

 53حديلاً بةقد هذا الطرح الله وي الذي بالكاد ساعد املؤرخف على تصةيف اجملموعات العرقية من ألف سةة مض .
ممددا عرضدده املراقبددون، أو كددان مددن  يبدددو فعددال أن اللغددة، عةددد هددذ  الةقطددة، كاندد  أكلددر أبيددة يف حتديددد هويددة اجملموعددة و

كان لددى العلمداُ املسدلمف نظدام تصدةيف مفضدل يسدتةد إىل تعداليم العهدد القددج الديت تلبد   املرجح نسبة ذل  هلم، و
 مكان كل شخح يف ش رة البشرية اليت تعود إىل آدم ]عليه السالم[.

الةسب، لعب أدواراً خمتلفدة  اجلغرافيا، و حتاد اللغة، وزناتة األساسي، يبدو أن ا -حاملا يتم جتاوز انقسام صةهاجة و   
كانددد  صدددةهاجة نفسدددها مةقسدددمة إىل ندددالل ذسدددالالتذ طبقددداً البدددن خلددددون، اجملموعدددات  يف حتديدددد هويدددة اجلماعدددة، و

اللانيددة هددي صدددةهاجة  كاندد  مددن سددكان اجلبددال، و عاشدد  اللاللددة إىل الغدددرب و املتآلفددة األوىل مددن املغددرب الشددرقي، و
يبددو أهندم اشدرتكوا مدع مسيديهم  هو مصطلح شائع لدى الكتاب العرب مةذ زمن اإلدريسي، و الصعراُ، أو املللمون، و

كدان املللمدون بددورهم مقسدمف أيضداً إىل  و 54لكدن رمبدا يف تشدابه الله دة أيضداً. الشماليف لدي  يف االسدم فعسدب و
 و 55آخددرين. ، وWurikaوريكددا  أحياندداً تارقددا، و طددة، ومل جدالددة، و مسددوفة، و مموعددات، تتضددمن دائمدداً ملتونددة، و

يبدو أهنم كانوا يتمتعون عةد بداية ظهورهم باحتاد أقوى مما آل  إليه األمور فيما بعدد. ويدذكر اليعقدول مملكدة صدةهاجة 
تةربوتدان ملل  قوي عاش يف القرن العاشر امليالدي يدعى  57والبكري 56يف قائمة بلدانه اليت عددها، وعرض ابن حوقل

بدددن أسفيشدددر )املعدددروف بدددد تةياراتدددان بدددن ويسدددانا بدددن ندددزار(، ويضددديف ابدددن أل زرع بأنددده كدددان ذملددد  صدددةهاجة األول يف 
م،  1038وقرر الصةهاجيون قتله بعد عهدين من حكمه بعد أن سئموا من الةظام امللكي. واتفقوا سةة  58الصعراُ.ذ
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 Lionel Galand, Langue et Litterature Berberes: Vinget cinq ans d'etudes (Paris: Editions du Centre de 

la Recherche Scientifique, 1979), p. 19.  
-104، 65-64، 5-4كرس أغلب اجلُز اللاين من عمل ابن خلدون حول تاريق الرببر لسالالت صةهاجة اللالنة. انظر بصفة خاصة ص ص.   54

 . 122-121، و 105
ين توجد تةوعات كل ة، ويقسم اإلدريسي، على سبيل امللال، ملطة عن صةهاجة ويضمن مسوفة مع ملطة، ولكةه يضع ملتونه، وجدالة، وآخرين كل   55

الذين ى يذكرهم  Tazakkaghtق  مع صةهاجة. وضمن الدمشقي يف بداية القرن الرابع عشر امليالدي ملتونه، ومسوفة، وجدالة ولكن أيضاً التازاكا
  .Corpus, pp. 127-209  أي كاتب أخر، والكاكدام اليت تةاوهلا كتاب آخرين بوصفها مكان، وهي أرض البسي الللام شبه األسطورية. يةظر 

 . املرتجم.97ابن حوقل: كتاب صورة األرض، ص.  56
 . املرتجم.850البكري: املسال ...، ص.  57
 . ى أمكن من الرجوع إىل ابن أل زرع، واكتفي  مبا نقله ابن خلدون عةه. املرتجم. 372، ص. 6ق، ابن خلدون: تاري 58
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ملتونة، ولكةه قتل يف معركدة بعدد توليده بفدرتة وجيدزة، وحدل حملده  بعد مرور مائة وعشرين سةة، على قبول مل  جديد من
، ولكن يبدو أن هذا الرتتيب اجلديد تضدمن 60وقد لقب ابن حوقل تةربوتان ذمل  صةهاجة كلهاذ 59مل  من جدالة.

، إن تل  اجملموعتف فقل فيما يظهر أنه أكلر من حتالف ولكن أقل من دولة، ورمبا تكون كلمة احتاد أحسن وصف لده
حدل ذل  فعاًل. ويعود أصل كل املعلومات عن املرحلة الالحقة لفرتة تةربوتان من مصدر وحيد هو ابن أل زرع الذي 

  61عاش بعد أربعة قرون من ذل .
وزال أي إحسدداس بوحدددة صددةهاجة مددع صددعود إمرباطوريددة املددرابطف وسددقوطها فيمددا بددف أواسددل القددرن احلددادي عشددر     

ين عشر امليالديف. وأدى التةاف  داخل احلركة املرابطية بف جدالة وملتونة إىل حرب أهلية تأج   يف وأواسل القرن اللا
معركة مروعة أبيدت فيها قوة ملتونة، ونال  جدالة املص  نفسه تقريباً، وى تقم لصةهاجة أي قائمة أبداً، حىت يف شكل 

ة وزناتة، الذين وصفوا بأهنم أعداُ متأصلف، حمدود بسلسلة حتالف عسكري، وكان الةزاع اجلائعي بف احتادات صةهاج
مدن حددروب توكيليدة معقدددة يف القدرن العاشددر املدديالدي. ودخلد  القوتددان العظيمتدان يف غددرب البعدر األبدديض املتوسددل يف 

 [ دخلدد  يف ذلدد  الوقدد  وبددا اإلمرباطوريددة الفاطميددة األفريقيددة )تددون ( واخلالفددة األمويددة يف قرطبددة )إسددبانيا( ]األندددل
صراع من أجل السيطرة كان فيه املغرب مسدرح احلدرب األساسدي، فاسدتعمل الفداطميون مموعدة صدةهاجة الكبد ة )لدي  
الصعراويون(، واستعمل األمويون مموعات زناتية يف األغلب، وكدان هدذا الصدراع يف األصدل أسدري، وديد ، وسياسدي، 

 دائم على مموعات الصعراُ. ومدن ناحيدة نانيدة فد ن الغدارات، وحدىت واقتصادي، ولكن بالكاد عرقي، وى يكن له تأن 
احلروب بف مموعات صةهاجة، ال سيما ملتونة وجدالة، هي موضوع مألوف، ويبدو أهنا كاند  يف األسداس صدراع بدف 

  62مموعات متةافسة على املوارد االقتصادية ملل مةاجم امللح، ومراعي املةاطا املرتفعة، والواحات.
وقد يساعد التعديد اهلرمي للهوية على ف  عقدة حاجتةا إىل أن نضيف بشكل أفضل من هذا الشكل اهلرمي     

الواقع التارخيي للقرنف التاسع أو الرابع عشر امليالديف حبيث يةظر إىل الفرد كوهنرببريًا وصةهاجيًا وملتونيًا أو مسوفياً. 
ياسية يف اجملتمعات املت زئة، أعما كان اإلحساس باالنتماُ أقوى، وهو وكلما كان  شبكة العالقات االجتماعية الس

ما يفسر ملاذا ى يوجد مفهوم أمة بربرية. واندم  العائالت العريقة يف مجاعات ساللية احتدت لتشكل عشائر قائمة 
وكان  63ط صلة قرابة.على سلف عام مشرتك، مع أن هذا كان يف أحوال كل ة نتي ة االرتباط الفكري أكلر مةه ارتبا

اختالق نسب عام واضح، وإذا أخذنا بالةموذج األبسل ف نه  -من السهل تغي  سالسل األنساب أو إن كان ضرورياً 
جيب جتميع العشائر يف قبائل ولكن إذا جتاوزنا اخلل الفاصل بف العش ة والقبيلة ف ن ذل  يأخذنا يف الواقع من 

                                                           
 . املرتجم.373-372ابن خلدون. م. س. ن، ص ص.  59
 . املرتجم.97ابن حوقل: كتاب صورة األرض، ص.  60

61
 In corpus see pp. 48-49 for Ibn Hawqal and pp. 236-237 for Ibn Abi Zar.  

 اصوص الةزاع الصةهاجي الزنايت يةظر: 62
Henri Terrasse, Histoire du Maroc, vol. I (Casablanca: Editions Atlantides, 1949).  

 واصوص الصراع الصةهاجي الداخلي يةظر:
H. T. Norris, Saharan Myth and Saga (Oxford: Oxford University Press, 1972), p. 78, and E. Ann 

McDougall, "The Sahara Reconsidered: Pastoralism Politics and Salt from the Ninth through the 

Twelfth Centuries," African Economic History 12 (1983): 276-277. 
 اصوص اجملتمعات املت زئة واللقافة األفريقية التقليدية، يةظر: 63

Die Volker Africas und ihre tradilionellen kulturen: Studien zur kulturkunde, ed. H. Baumann, 2 vols. 

(Wiesbaden: H. Baumann, 1975 and 1979).  
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إىل أشياُ أخرى، وسيكون من املةاسب لو استطعةا تطبيا قتل رحيم هادئ على كلمة تركيبات اجتماعية واضعة نسبياً 
ذقبيلةذ اليت أفرط يف استعماهلا وأسيُ إليها، محل  القبيلة بوصفها كلمة أكلر مما جيب، واألسوأ أهنا غامضة بدرجة 

لية خمتلفة كل ة جدًا ذل  يصعب فهمها، واستخدم  خطأ لوصف احتادات اجتماعية، وسياسية، وعرقية فعلية وختي
أهنا صارت ال تع  شيًئا. وى يكن هةاك ح  حقيقي لدى الكتاب القدماُ باجملتمعات املت زئة، ويس ل ه ودوت 
قائمة مبا يسمى قبائل تبدأ عةد حدود مصر وتتعرك غرباً إىل ما بعد خليج سرت ومو اجلةوب الغرل إىل جبال اهلقار، 

وسار الالحقون على شاكلته ب خالص ممعف كل شخح كان يعيش فيما وراُ حدود  مس ال خصوصية كل مةها،
 الدول يف قبائل دون التساؤل أبداً عن ماذا كان  تع  القبيلة. 

وقد خلد الكتاب العرب الفكرة العامة عن القبيلة، وقسم ابن أل زرع صةهاجة إىل سبعف قبيلة، ولكةه ى خيرب قراُ     
 -على األقل  -ي قبائل أو حىت ما هو املعيار املستعمل يف مييز واحدة عن األخرى؟ أما ه ودوت في عل أبداً ملاذا ه

قبائله تأكل طعاماً خمتلفاً ومارس عادات خمتلفة، مضمةاً أشكاال متةوعة من سُو سلوك جةسي. وميكةةدا جتةدب القبائدل 
ولكدن هدذا  64ان بدارز ذالرببدرذ ونعلدن أن هدذا يؤلدف عرقداً،عن طريا جتميع شدعوب مشدال أفريقيدا األصدلية معداً حتد  عةدو 

إذ مدددن الواضدددح أنددده كدددان يوجدددد شددديُ مدددن احلقيقدددة بالةسدددبة للوحددددات  cop-outمدددرد تةصدددل مدددن حتمدددل املسدددؤولية 
االجتماعية السياسية اليت نعرفها بوصفها قبائل، ومن رمبا لي  لدديةا أيدة فكدرة أخدرى تفسدر لةدا أسدباب تشدكيل القبيلدة 

لددر ممددا فعددل ابددن أل زرع أو هدد ودوت، ولكددن مبددا أهنمددا اسددتخدما هددذ  الكلمددة بوصددفها األسدداس الددذي أقدداموا عليدده أك
تصةيفهم للةاس، ف نةا عالقون هبا، وتظل مصدطلعات ملدل القبيلدة وحدىت التصدةيف العرقدي باقيدة ألهندا غامضدة علدى مدو 

     مالئم  وهي تيسر فهمةا يف خضم ربكة اهلوية االجتماعية.
ولكدن   65وعلى العك  من ه ودوت الحظ ابن أل زرع فعال أن الذين يتعدل عةهم عاشوا يف متمعات مت زئة،   

 كان الةظام الذي فرضه هو والكتاب العرب اصخرون يتعلا بتسلسل الةسب أكلر من تعلقه بدراسدات علدم اإلنسدان،
وعرفدد  اجملموعددات بوصددفها أحفدداد قددوم حمددددين، ولددذل  كددان األصددل الددذي حتدددر مةدده الرببددر علددى مددو دقيددا موضددوعاً 
نوقش كل اً. وكان  البداية األكلر رواجاً هي األرض املقدسة، وكان اجلدد األول مدن بدف املرشدعف هدو جدالوت )غوليدا  

(Goliahكةعانيف عادة، بعد مكن داود من قتل جالوت، تركوا أرضهم ، ويقال أن الفلسطيةيف، خيلل بيةهم وبف ال
األم، وهدداجروا إىل مشددال أفريقيددا حيددث صدداروا هددم الرببددر، وى يكددن كددل شددخح رغددب يف احملافظددة علددى الرببددر يف العهددد 

وسدام، مقتةع بالصلة اجلالوتيدة. وتتعددر إحددى الروايدات األكلدر شديوعاًإىل أبةداُ ندوح، حدام  Old Testamentالقدج 
الدددذين قيدددل أن الشددديطان بدددذر اخلدددالف بيةهمدددا: ذصدددار حدددام أسدددود بسدددبب لعدددن والدددد  لددده، وهدددرب إىل املغدددرب ليتدددوارى 

     66خ ال... وخلف بربر بن كيسلوجيم ]كاسلوهيم[، وهو أحد أحفاد ، ذرية كل ة يف املغرب.ذ
                                                           

 اصوص مةاقشات عامة حول الرببر بوصفهم عرق يةظر: 64
Michael Brett and Elizabeth Fentress, The Berbers (Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1997), pp. 4-

6, and the introduction by Gabriel Campus in Encyclopedie Berbere (Aix-en-Provence: Edisud, 1984), 

I, pp. 8-13. G. H. Bousquet, Les Berberes: Que Sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France, 1967), 

pp. 7-12,                                                               وهو يفضل رؤيتهم بوصفهم مموعة لغوية  أكلر من ذعرق أصلي.ذ  
65

 Corpus, p. 236.  
66

 Ibn Khaldun, Histoire I, 177-178.  

وادعدى املدؤرخ  ..Corpus, p. 48وتدأيت الصدلة اجلالوتيدة متدأخرة قلديال عةدد ابدن حوقدل،  .Corpus, p. 21تظهدر الصدلة احلاميدة لددى اليعقدول، 
، ابدن كدوش،  Havilahقددمياً، يف القدرن األول املديالدي بدأن الغيتدوليف يتعددرون مدن حدافيال   Flavius Josephusاليهدودي فالفيدوس جوسديفوس 

  حام. حفيد
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ومددن املفهددوم أن كلدد اً مددن الرببددر ال يريدددون عددودة شدد رة عددائلتهم إىل جددالوت وحددام، أو أي مددن شخصدديات التددوراة    
األخرى الباطلة. وكل اً ما حاول املسلمون يف كل أماُ العاى اإلسالمي تأسدي  صدالت سدلفية مبدوطن الةديب ]صدلى ا  

رببر استلةاُ، وكان  الةظريدة الشدائعة بيدةهم أهندم كدانوا ميةيدف فقددوا الصدلة عليه وسلم[ يف شبه اجلزيرة العربية، وى يكن ال
بوطةهم مةذ زمن طويل، وأرخ ابن خلدون كل القصح اليت أمكةه احلصول عليها املتعلقة بأصول الرببر وألغى كال مةها 

وى  67لواهيدة لددى املدؤرخف.ذعلى التوايل، وميز قصة واحدة عرض  غزو مل  مي  قدج بوصفها ذملال على الروايات ا
يتصةع كلمات تتعلدا بةظريدة شدائعة أخدرى هدي: ذالدرأي الدذي يظهدرهم أطفدال جدالوت أو العمالقدة، وجيعلهدم يهداجرون 

. ولكدن ابدن خلددون أنبد  فعاليتده 68من سوريا طوعاً أو كرهاً، وهو رأي واهي لدرجة يستعا تصةيفه بوصدفه أسدطورةذ
يف تقدج بديل قابل للتطبيا. وهو اصخر، يف الةهاية، تتبع أصول الرببر إىل سفر التكوين:  بوصفه ناقداً أكلر من فعاليته

وجدداُ عددرب هددذا بددر  69ذاحلقيقددة الفعليددة اصن الدديت تبطددل كددل الفرضدديات هددي: الرببددر هددم أبةدداُ كةعددان، بددن حددام بددن نددوح.ذ
    70ألخوين، وصةفوا إما بران ، أو برت.الذي كان له ولدان  بران ، ومدغي  األبرت، ويةعدر كل الرببر من أحد ا

وكان الصةهاجيون بران ، والزناتيون برت، وكان املللمون هم األعرق يف ش رة الربان ، ويةعدرون وفقاً لإلدريسي من    
اجلدددين األعلددى: صددةهاج وملددل  اللددذين عاشددا يف املغددرب وكانددا ابةددف ألم تدددعى تازاكددات )تيزكددي( ]تصددكي[ ذالعرجدداُذ. 

أجندب صدةهاج وملدل ذريدة مددن ندوع مشداك  حاولد  هزميدة الرببددر اصخدرين، وأخد اً مت طدردهم إىل الصدعراُ حيددث  ولكدن
  71صاروا بدًوا يعيشون يف خيام ويتغذون على حليب اإلبل وحلومها.

لدده صددلة وخيربنددا علددم األنسدداب املبدد  علددى الددذكورة والددذي فرضدده العددرب عددن علددم التدداريق العددرل املعاصددر أكلددر ممددا     
وهددددذا ال يلغددددي أبيددددة الةسددددب املدددددرك الددددذي كددددان مرتبطدددداً بدددداألم بددددف أغلددددب الرببددددر ال سدددديما  بأجةدددداس الرببددددر وعدددداداهتم،

الصددعراويف مددةهم، ويبدددو أن التعليددل اللغددوي يبددف أن هددذا التقليددد مت ددذر يف املاضددي: فعلددى سددبيل امللددال كلمدديت األخ 
وكددان يعتقددد علددى مددو راسددق أن اجلددد األعلددى  72و ذبةدد  أمدديذ علددى التددوايل.واألخدد  يف الرببريددة األوىل بددا ذابددن أمدديذ 
ومهمدا كاند  القصدة  املشدهورة. Kel Ahggarمدن كدل اهلقدار   Tin Hinanلصدةهاجة والتدوارق امدرأة هدي تدف حيةدان

م بدأن جددهم احلقيقة وراُ تكوين مموعدة ملدل ملتوندة، فقدد جداُ املقيداس الكبد  هلدويتهم الشخصدية مدن اعتقداد راسدق عدا
 األعلى كان امرأة تسمى ملتونة، ولذل  هم أقارب عن ذطريا الدمذ.  

وهةاك مظهر أخ  من تاريق الةسب القائم على التوراة يستعا الذكر: وهو ى يبددأ مدع العدرب، إذ يعلدن بروكوبيدوس    
بروكوبيدوس بغدزو يشدوع والعربانيددف ف دأة مدن خدالل مدا كتبدده أنده مدن الضدروري القددول كيدف جداُ املغاربدة إىل ليبيدا. ويبدددأ 

                                                                                                                                                                      

ةسددل بةددو  يقددول ابددن خلدددون: ذ..وقددال أيضدداً أن حددام ملددا أسددود بدددعوة أبيدده عليدده فددر إىل املغددرب حيدداُ واتبعدده بةددو .. وكددان مددن ولددد  بربددر بددن كسددالجيم ف
 . املرتجم.186-185، ص ص. 6باملغرب.ذ 

67
 Ibn Khaldun, Muqaddimah, p. 14.  

. ويقول في مكان آخر: "..وأعلم أن هذه الروايات كلها مرجوحة وبعيدة عن الصواب." م. س، 17-16ابن خلدون: المقدمة، ص ص. 

 المترجم.   . 190، ص. 6
68
، من اجمللد السابا نفسه. يقول ابن 190ى يبف الكاتب الصفعة اليت ذكر فيها ابن خلدون هذ  املعلومة، وعةد البعث اتضح أن الصفعة هي:  

 بأهنم من ولد جالوت أو العماليا، وأهنم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا فقول ساقل، يكاد يكون من أحاديث خرافة..ذ املرتجم.  خلدون: ذ.. وأما القول
 .. املرتجم191، ص. 6يقول ابن خلدون: ذواحلا الذي ال يةبغي التعويل على غ   يف شأهنم أهنم من ولد كةعان بن حام بن نوحذ.  69

70
 Histoire I, 173-185. Also see R. W. Bulliet, " Botr et Beranes. Hypotheses sur l'histoire des Berbes," 

Annales Economies, Societes, Civilisations 36 (1981): 104-116. املرتجم.  .178-176 . ابن خلدون: م. س، ص ص    
71

 Corpus, p. 127.  
72

 G. Marcy, "Les survivances jurdiques de la parante maternelle dans la coutume du Maroc Central," 

Actes du Congres del'institut des Hautes Etudes Marocaines (Rabat, 1937), p. 33.   
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لفلسددطف وقيددامهم جبلددد كددل شددخح صددادفهم، فهربدد  عدددة قبائددل كةعانيددة إىل مصددر ولكددةهم وجدددوها مزدمحددة فواصددلوا 
سددد هم إىل ليبيدددا، وكدددان شدددعب أوتدددوتش نوندددوس الدددذين يددددعوهم بروكوبيدددوس ذأطفدددال الدددرتابذ يعيشدددون هةددداك  وى يقدددل 

نيون وأطفدددال الدددرتاب أو تدددزاوج بعضدددهم مدددع بعدددض، وى يقدددل غددد  أن الكةعدددانيف صددداروا بروكوبيدددوس مدددا إذا تقاتدددل الكةعدددا
وى خيتلدددا بروكوبيدددوس العالقدددة بدددف شدددعوب مشدددال أفريقيدددا والعهدددد القددددج: وهدددو يعدددود بالةسدددبة للمسددديعيف إىل  73مغاربدددة.

له حدىت أقددم مدن ذلد  يف أندر يف بداية القرن اللالث امليالدي، ولكدن ميكدن رؤيدة أصدو  Hippolyteالقديسة هيبوالي  
ومددن ناحيددة نانيددة، تؤسدد  قصددة بروكوبيددوس فعددال صددلة بددف املدددخلف اللدداين  74فالفيددوس جوسدديفوس، واألنددر اليهددودي.

واللالث، وهي واحدة من خيوط التواصل القليلة، حىت ولو أهنا تتعلا بعالقة حسية أكلر مةها حقيقيدة وهدذا يعيددنا إىل 
 مشكلتةا األصلية: ملاذا يبدو أن هةاك ملل هذا املستوى من االنقطاع؟ 

لكامل تقريباً يف نظام التسمية بف العصرين الكالسيكي والعرل يل  شيًئا من االندهاش، وتأيت األمساُ إن االنقطاع ا   
اليت نستعملها اليوم من املصادر املتاحة لةا، بعضها متأصل مع الةاس أنفسهم، كمدا يف حالدة املغاربدة، علدى األقدل طبقداً 

يف املراجددع اإلغريقيددة، والرومانيددة وكاندد  مددرد أصددوات المسدداُ  وتددأيت أخددرى مددن اجلدد ان، وبعضددها وجددد 75إىل سددرتابون،
وحيتمدل اخدتالط األمدر علدى الكتداب عةدد نقدل األمسداُ يف أحدوال كلد ة أكلدر ممدا  76مكتوبة باحلروف بطريقة غد  متقةدة.

تصدا ذ يشداع أنده ال رؤوس هلدم، وتلBlemmyaeنظن. ويس ل بطليموس يف رحلتده لوسدل الصدعراُ أن ذالبليميدائيف 
ويصف سرتابون وآخرون أناساً حقيقيف يش ون إليهم على أهنم البليمائيون الذين كانوا  77أفواههم وعيوهنم بصدورهم.

بدواً يعيشون أسفل مصر. ومت استعارة بليميوا بلي  من حديث ه ودوت عن ليبيا الغربية بعد املةطقة الفالحيدة: حيدث 
قدرون، وخملوقدات هلدا رؤوس كدالب، وأخدرى ال رؤوس هلدا عيوهندا يف صددورها ذ توجد أفداعي هائلدة هةداك... ومحد  ذات 

ومدا يدزال هةداك قصدح أخدرى ملفقدة  78)ذل  ما يقوله الليبيون على األقل(، ورجال متوحشون، ونساُ متوحشات...ذ
جةددوب مصددر، مدن قبددل اإلغريدا والرومددان، ويقدددم ديدودور الصددقلي بعددض األمللدة الفاضددعة يف زيارتده لألقددوام الدديت تعديش 

)آكلددددي  Chelonophagi)آكلددددي السدددم (، واخليلونوفدددداجيون   Ichthyophagiوهدددم يتضددددمةون األخليوفددداجيون
)آكلدددددددي اخلشدددددددب(،  Hylophagi)آكلدددددددي اجلدددددددذور(، واهلايلوفددددددداجيون  Rhizophagiالسدددددددالحف(، والريزوفددددددداجيون 

)آكلددددددددي الطيدددددددددور(،  Stnithophagi)آكلددددددددي البددددددددذور(، والسددددددددتةيلوفاجيون  Spermatophagiوالسددددددددب ماتوفاجيون 
)آكلي اجلراد(، وحشر السيميون )ذوي األنوف املسطعة( لكي يبف أن خطتده ال  Acnclophagiواألكةكلوفاجيون 

تسددتةد كليددة علددى الغددذاُ، ومددن املسددتبعد أن الةدداس نظددروا إىل أنفسددهم فعددال علددى أهنددم هيلوفدداجيف )آكلددي اخلشددب(، أو 
  79سيميون )مسطعة أنوفهم(.

                                                           
73

 B.V.IV.10.12-24.  
74

 Yves Moderan, "Mythe et histoire aux dermiers temps de l'Afrique antique: A propos d'un texte d'Ibn 

Khaldun," Review Historique CCCIII 2 (Avril-Juin 2001): 327-337.   
75

 Geography XCIII.3.2. Later the transliteration became "MOORS".  صارت الرتمجة احلرفية فيما بعد ذمغاربةذ     
 غ  قابلة للةطا باملرة عدا من قبل أهلها أنفسهم،ذ يشتكي بلي  يف فقرته االفتتاحية لدراسته عن ليبيا، ذبأن أمساُ أهلها وبلداهتا 76

 N.H. V.I. See Gustave Mercier, "La langue libyenne et la toponymie antique de l'Afrique du Nord," 

Journal Asiatique 105 (1924): 189-320.                                                                                                                                                           
77

 N.H. v.8.46.  
78

 Geography VIII.7; 135; Histories IV.191.  
79

 B.H. III.15.I; 21.I; 23.I; 24.I-2; 28.1-2; 29.I. واصوص األمساُ اليت أعطاها اإلغريا لليبيف بةظر:  

Olivier Masson, "Grecs et Libyens en Cyrenaique," Antiquites africaines 10 (1976): 49-62.  
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السهل اصطياد ديودورس، وبالتايل من املهم مالحظة أن كتابداً آخدرين تورطدوا يف املمارسدة نفسدها، وإن ى يكدن ومن    
على مو مةه ي صريح، ولدى بطليموس األخليوفاجيون اخلاصون به الذين يضع موطةهم يف الساحل األفريقي الغرل، 

)حددداملي الرمددداح(،  Logonporiليددد  إىل اللوقونبدددوريف ويشددد  ب 80ولديددده السدددكيةيتائيون أيضددداً، وهدددم ذرجدددال اخليدددام.ذ
، ذ وبا امسان يعةيدان ذرجدال بلالندةذ أو ذبأربعدة عيدونذ دددددد لدي  Nisitae، والةيسيتائيون  Nisicathaeوالةيسيكانيون 

وجاُ خطر عظيم إىل جةاح  اإلمرباطورية اجلةدول  81ألهنم كذل  فعال، ولكن ألن هلم نظر حاد يف استعمال السهام.ذ
، وهدي كلمدة Quinquegentaneiيف القرنف اللالث والرابع امليالديف مدن ذشدعبذ معدروف باسدم الكويةكوجييةتدانيون 

 82بالكاد تكون بربرية، وهي تع  ببساطة ذاألقوام اخلمسةذ، ومن الواضح أنه حتالف، أو احتاد.
إلغريا، والرومان، والعرب، واألوروبيون شعوب الصعراُ من خالل مداخل خمتلفة فعسب ولكن ى ير املصريون، وا   

من خالل نظرات خمتلفة أيضاً. وجيب أال يكون مدهشاً ذل  أهنم خصصوا أمساُ خمتلفة ملا رأو ، وهذا ال جيعلةدا نسدلم 
نفسدددده، طبيعددددة مؤسسدددداهتم السياسددددية  بددددأن الةدددداس الددددذين مدددد  معددددايةتهم احتفظددددوا باألمسدددداُ نفسددددها مدددددركف يف الوقدددد 
وهةاك أعداد كل ة من األمساُ لددى  83واالجتماعية املتغ ة، وأشار التغ  يف املداخل إىل إزالة كل األمساُ القدمية تقريباً.

الكتدداب القدددماُ ال معددىن هلددا عمليدداً اليددوم، وجدداُ ربطهددا بأندداس آخددرين جدداُوا قبددل أو بعددد لددي  ملبطددا للهمددة فعسددب، 
ه عقدديم يف حدداالت كلدد ة، وكددان للعلمدداُ احلددديلف يف أحددوال كلدد ة أوقددات حمبطددة للعزميددة مددع مددا يفددرتض أن يكددون ولكةدد

مهمة سهلة للغاية فيما يتعلا بتعريف الظواهر الطبيعية، وقد أةخرب بطليمدوس أو هد ودوت عدن سلسدلة جبليدة، أو هندر، 
مل أن أصل أغلب ملل هذ  التقدارير قدائم علدى حقيقدة، ولكدن أو حب ات، وجزر، وخل ان، وقمم، أو أودية. ومن احملت

ى يكددن لدددى الرحالددة سددبب وجيدده ليكونددوا دقيقددف يف وصددف مددا رأو  ولددي  لددديهم املهددارات أو أدوات وصددف مكددان 
هندار وجودها، وبالتايل ف ن حتديد مكان حب ة تريتون، يفرتض أهنا جتمع مدائي كبد  تفصدل ليبيدا الشدرقية عدن الغربيدة، أو أ

الةيقرس، والق ، والق س، والةي ر اليت تفيض كلها عرب أرض تفصل على مو غامض مشال أفريقيا عن غرهبا واليت أخذ 
ولكدي تدزداد األمدور تعقيدداً فقدد أعطيد  املددن، والقبائدل،  84مةها هنر الةي ر امسده نبد  أنده يشدكل حتدد أكلدر ممدا جيدب.

ملددل اجلبددال، والبعدد ات، واألهنددار أمسدداُ قابلددة للتبددادل، وصددارت األعددراق ألقابدداً وذاألراضدديذ، وأحياندداً املظدداهر الطبيعيددة 
 والعك  بالعك . 

وميكن أن يسبب ربل مموعة معيةة ب قليم جغدرايف مشداكل ألن بعدض اجملموعدات كاند  بدويدة، ويف بعدض األحيدان    
ى يضدع خمتلدف الكتداب األشدخاص أنفسدهم يف تقوم اجملموعدات املسدتقرة، أو أجدزاُ مةهدا بالرحيدل إىل أمداكن جديددة. و 

أماكن خمتلفة فعسب بل يف أوقات أخرى كان الكاتب نفسه يضع األشخاص أنفسدهم يف أمداكن خمتلفدة. وذكدر بليد  
                                                           

80
 Geographia IV.8.2; IV.7.10.  

81
 N.H. VI.35.194-195.  

82
 Lionel Galand, "Les Quinquegentanei," Bulletin d'archeologie alggerienne IV (1970): 297-299.  

، مة تعود يف أصلها إىل العاى الكالسيكي بقي  إىل الوق  احلايل تتضمن أفريقيا، وليبيا، وإنيوبيا، والرببر )من اجلذر نفسده ملدل بربدريهةاك أمساُ مه 83
 يقددم الرببددر ُ وىيف األصددل مددن اإلغريددا، تشدد  إىل شددعب لغتدده القوميددة ى تكددن إغريقيددة(. ى يشددر الليبيددون القدددماُ وال األنيوبيددون إىل أنفسددهم هبددذ  األمسددا

 بذل  لقرون كل ة. وى يكن لديهم اسم واحد يرمز هلم بوصفهم شعب مستقل ألهنم ى يةظروا ألنفسهم على هذا الةعو. 
وعددة شدطوط صدغ ة ممتددة بيةهدا. وهدي مةخفضدات  Melrhirال بد أن حب ة تريتون  تش  إىل شل اجلريد أو رمبا لتل  اجملموعة مع شل ميلره   84

القددج،  تل  مبيا  األمطار يف الشتاُ والربيع، وليس  ماماً املظاهر اجلغرافية العظيمة اليت وصدفها الكتداب القددماُ. اصدوص البعدث عدن الةي درملعية م
 يةظر:

C. K. Meek, "The Niger and the Classics: The History of a Name," Journal of African History I (1960): 

1-17.   
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يف أربع مواضع خمتلفة، معطياً هلم ما يظهر أهنا أربدع أمداكن   Autoteles or Autolataeاألوتوتيليف أو األوتوالتيف 
وكان لدى بطليموس  85ان  كلها يف املغرب احلديث. ويعطي بطليموس مكاناً خامساً، يف املغرب مرة نانية.خمتلفة، وك

يف أمدداكن خمتلفددة وكاندد  خمتلفددة أيضدداً عددن األمدداكن الدديت  وردت لدددى سددرتابون  Pharousiiمموعددات مددن الفاروسدديف 
.Perosiوسيف وبلي ، ويعقد األخ  الوضع أكلر باخللل بف الفاروسيف والب  

86  
]اإلسددالمي] بددروزاً متزايددداً يف الصددعراُ نتي ددة لتكدديفهم مددع رعددي  87أحددرزت اجملموعددات البدويددة أنةدداُ العصددر العددرل   

اإلبل، وهم يف حاجة إىل أقاليم شاسعة تدوفر هلدم مرعدى مةاسدب هلدا، وانتقدل أنداس آخدرون إىل أمداكن أخدرى ليسدتفيدوا 
)يف  Awdaghustألمدداكن. ويالحددظ البكدددري أن أغلددب سدددكان مديةددة أود غسددد  مددن فددرص العمدددل املتددوفرة يف هدددذ  ا

وتطلب وجودهم هةاك رحلة كاملدة عدرب الصدعراُ مدن الشدمال إىل  88اجلةوب املوريتاين( كانوا زناتة، وآخرين من أفريقيا،
رقة، وهي مديةدة ميةداُ اجلةوب ومن الشرق إىل الغرب، وى يكن هذا استلةائياً. وعاش  هوارة طبقاً البن خلدون حول ب

، ولكددن عددرب بعضددهم الصددعراُ فيمددا بعددد وشددرع يف االسددتقرار وصددار جدد ان كوكددو يف قوريةائيددة يف زمددن الغددزو اإلسددالمي
Kawkaw وهددم سددونقاي قدداو ،the Songhay of Gao  يف املةعطددف الشددرقي لةهددر الةي ددر. وتعدديش هددوارة لدددى

وتصدل  89يف الشدرق الليديب.  Zalaيف الغرب املغرل ويف الوقد  نفسده يف زلده Aghmatاإلدريسي يف مديةة أغمات 
 املسافات بف هذ  األمللة إىل حوايل ألفف ميل.

ويبددو أن قبيلددة ملطدة، وهددي أحدد فددروع صدةهاجة الكددربى، كاند  واحدددة مدن الفددروع األقدل اسددتقراراً، إن كاند  تقددارير    
اخر القرن التاسع امليالدي( أن ملطة كان  تعيش يف اجلانب الشرقي من الصعراُ بف املراقبف دقيقة، ويقرر اليعقول )أو 

اهلقار وجبال تيبسيت، ويذكر ابن حوقل )أواخر القدرن العاشدر املديالدي( أن إقلديم ملطدة يف اجلاندب الغدرل مدن الصدعراُ، 
وافددل العددابرة للصدعراُ عةددد نقطددة التددزود وكدانوا لدددى البكددري )أواسدل القددرن احلددادي عشدر املدديالدي( يكمةددون ملهامجدة الق

 Nulويتةداول كدل مدن البكدري واإلدريسدي )أواسدل القدرن اللداين عشدر املديالدي( ندول ملطدة  90بامليا  يف الشدمال الغدرل.

Lamta،91  وهي بلدة حت  سيطرة ملطة يضعها اإلدريسدي علدى هندر السدوس يف اجلةدوب املغدرل. ويوافدا يداقوت )بدايدة
شر امليالدي( على أهنم يقيمون يف ذأقصى الغربذ. ومن ناحية نانية يضعهم ابن خلددون )أواخدر القدرن القرن اللالث ع

                                                           
85

 N. H. V.I.5; V.I.9; V.I.17; VI.36.201.  

بوصفهم ذشعب صغ ذ يعيش أسفل الغايتوليون، ومن املفرتض أنه يع  أهنم كانوا مةفصلف  ,Geographia IV.6.6وقد وردوا لدى بطليموس يف 
 .عن الغايتوليف. وبلي  من ناحية نانية يدعوهم األقوى من بف الغايتوليف

81
 Ptolemy Geographia IV.6.6; Strabo Geography II.5.33; Pliny N.H. V.8.43, VI.35.195. 

 
يكن من بيةهم التعب  املةاسب هو العصر اإلسالمي ولي  العرل، ألن املسلمف حيةما قدموا إىل مشال أفريقيا كانوا يتألفون من خمتلف األعراق، وى  87

 . وأرجو االنتبا  إىل ذل  يف هذا املوضوع. املرتجم.  عرب يديةون باليهودية، أو املسيعية، أو أي دين آخر
. 489يقول البكري: ذ..وسكاهنا أهل أفريقية، وبرق انة، ونفوسة، ولواتة، وزناتة، ونفزاوة، هؤالُ أكلرهم، وهبا نبذ من سائر األمصار..ذ ص.  88

 املرتجم.
 ا حوايل برقة مديةة داخلية ال تطل على البعر، تقع وسل اجلبل األخضر شرق بةغازي حبوايل مائة كلم، واسم امليةاُ بطوليماي  )طلميلة( يبعد عةه

 عشرين كلم، وهو شرق بةغازي حبوايل مائة كيلومرت. املرتجم.
 فهي يف وسل ليبيا يف اجلانب الشرقي من مةخفض اجلفرة. املرتجم. إن كان الكاتب يقصد زويلة فهي يف اجلةوب اللييب، وإن كان يقصد زله  

89
 Corpus, pp. 68, 128-129, 326-327. 

، يقول: ذ..وهو موضع خموف تغ  فيه ملطة وجزولة على الرفاق ويتخذونه مرصداً لعلمهم ب فضاُ الطريا إليه وحاجة الةاس 2البكري: املسال ...،  90
 املرتجم.. 847إىل املاُ فيه.ذ ص. 

 . املرتجم.853البكري: م. س، ص.  91
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د  قبائدل صدةهاجة السدتة يف خدل ميتدد مدن الغدرب إىل الشدرق عدرب الصدعراُ اجلةوبيدة،  الرابع عشر امليالدي( بوصفهم مخة
ا القول يف مرجع نان. ولكن  يف مرجع نالدث يعيددهم واضعاً إياهم مشال االنعطاف الشرقي لةهر الةي ر ماماً ويؤكد هذ

  92مرة أخرى إىل الشمال الغرل جيوبون املةطقة الواقعة بف السوس وجبال األطل .
إن حماولة تفكي  املعلومات داخل مدخل واحد صعبة، ويدفع تأسي  صالت بف اجملموعات عرب املداخل إىل احلد    

الوة على ذل  جرت حماوالت، بعضها مونوق هبا أكلر من أخرى، فقد توصل علماُ الفعلي بف التاريق والتخمف، وع
قدداموا بدراسددة الكلدد  مددن البشددر مددن العيةددة نفسددها مسددتخدمف املصددادر نفسددها إىل نتددائج خمتلفددة يف كلدد  مددن األحيددان. 

يف اخلريطددة لددي  فقددل  وهةدداك حماولددة حديلددة متهددورة لتتبددع خريطددة بطليمددوس حددول أفريقيددا، رابطددة شددعوب كلدد ة وردت
بالعصددر العددرل بددل بشددعوب حديلددة مسددتةدة بدرجددة كبدد ة علددى أسددلوب: يبدددو هددذا االسددم ملددل ذلدد  االسددم، ومددا يددزال 

 93الكاتب سيُ احلظ يدفع ان ذل .
وتتواصدل والعلماُ مةقسمون إىل أولئ  الذين يروا أن عدداً من العالقات املباشرة تبدأ أحيانداً يف فدرتة مدا قبدل التداريق    

واحلديلة، وأولئ  الدذين يرفضدون وضدع أيدة خطدوط ال سديما بدف شدعوب العصدرين  94عرب العصور الكالسيكية، والعربية
الكالسيكي والعرل وتت اهل مموعة وسطى قبائل ومموعات متشاهبة ولكةها ترى فعدال تواصدال يف األعدراق، وبالتدايل 

 Haratinقبدل التداريق أنيدوبيف صدعراويف، مث صداروا حداراتيف وتبدو  يف مدا Bovidianصدار رعداة املاشدية البوفيدديف 

and Tebu.  وصددار أكويددديوEquidians  مددا قبددل التدداريق غددايتوليون يف الغددرب، وجرمةتيددون يف الشددرق وفيمددا بعددد
جفدداف وجيعددل توسدديع جددريُ هلددذا الطددرح بعددض البوفيددديف يهدداجرون جةوبدداً مددع زيددادة  95مغاربددة، وتددوارق علددى التددوايل.

                                                           
92

 Corpus, pp. 22, 46, 67, 127, 174, 327, 331, 337. Louis Vivien de Saint-Martin, Le Nord de L'Afrique 

dans L'antiquite grecque et romaine, etude historique et geographique (Paris: Imprimerie Imperiale, 

1863), p. 415,  

قرب املكان  Klimatides (IV.6.6)ويعتقد لوي  فيفيف أنه وجد اللمطيون أو أسالفهم على األقل يف أناس يدعوهم بطليموس الكليماتايدس 
  الذي وضعهم فيه ابن حوقل والبكري.

 
 وميكن وجود أكلر احملاوالت الكاملة املونوق هبا لرتتيب من صار من لدى: 93

Desanges, Catalogue, and Vivien de Saint-Martin, Le Nord. 

 :وكانت المحاولة الحديثة عن طريق

W.F.G. Laroix, Africa in Antiquity: A Linguistic and Toponymic Analysis of Ptolemy's Map of Africa.  

 ومعها دراسة لرحلة أوفر، وبون ، وهانو:
 Ophir, Punt and Hanno (Saarbrucken: Verlag fur Enlwicklungspolitik, 1998), 

وتقدرر املراجعدة يف اجلدُز املطلعدة عليده  .The Journal of African Historyوقدد القد  هدذ  الرحلدة انتقداداً قاسدياً كمدا يف مراجعدة نشدرت يف 
عرضدية مدن تفهدم جددير باالعتبدار مقدرن  أكلر من املوضوع الذي يتةاول مصر وأفريقيا الشرقية أن الكتاب ذحمبل القراُة علدى مدو ال يصددق، مقددماً حملدة

ة، أو ألسدلوب بةقح حاد حدىت يف البعدث الت درييب الدذي يقدود إىل فهدم أساسدي للغايدة يف مدال التصدوير الدزييت التمليلدي، واللغدة، واللقافدة املصدرية القدميد
 البعث العلمي املةه ي املتبع من قبل العلماُ يف هذ  اجملاالت.ذ انظر:

Jacke Phillips, "Rereading Ptolemy's Map," Journal of African History 40,no. 3 (1999): 478.  

 وتعد تعليقاهتا مةاسبة للصعراُ وألفريقيا الغربية أيضاً.   
 الوسطى هي التسمية املةاسبة هةا وبالتايل تكون اجلملة: العصور الكالسيكية والوسطى واحلديلة.   املرتجم. 94

95
 Gabriel Camps, Les Civilisations Prehistoriques de L'Afrique du Nord et du Sahara (Paris: Doin, 

1974), pp. 346-347. Also Encylopedie Berbere II, 176-78; III, 407-408. 
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وهددي مموعددة عرقيددة كبدد ة  (،Fulbe or Fulaniاليددوم احلددديلف )فددوليب أو فددوالين  Peulsالصددعراُ ليصددبعوا بيددول  
  96متفرقة عرب غرب أفريقيا اليوم.

ويبدو أن التتابع العرقي يف الصعراُ الشرقية أوضح مةه يف الغرب فعال، وهةاك مموعتان تستعقان الذكر على وجده    
الددديت تدددوفر تواصدددال بدددف العصدددرين  Laguatanاخلصدددوص: اجلرمةتيدددون الدددذين ميتددددون عدددرب العصدددر الكالسددديكي، ولواتددده 

ذين كددان هدد ودوت أول مددن ذكددرهم سددرتابون، وبليدد ، وكتدداب الكالسدديكي والعددرل ]اإلسددالمي[. وتةدداول اجلددرمةتيف  الدد
آخرون خالل العهدين الروماين والبيزنطي  عاشوا يف فزان حيث مارسوا الزراعة على طول وديان مرويدة علدى مدو جيدد، 

متهم وكان اجلرمةتيون، نسبة لعاص 97وتش  احلفريات احلديلة إىل أن حضارهتم بدأت مو مخسمائة سةة قبل ه ودوت.
جرمددة، يف وسددل مددا كددان يوجددد مددن الت ددارة الصددعراوية ورمبددا كددانوا مصدددر العقيددا األمحددر القرطدداجي، وفيمددا بعددد حدداربوا 
الرومدان مث عقدددوا سدالماً معهددم، ويبدف الدددليل األنددري وصدول اجلددرمةتيف إىل قمدة مدددهم يف القدرن األول املدديالدي، وبدددأ 

يالديدف، ورمبدا صداروا، يف ذلد  الوقد  تقريبداً، مدرتبطف باحتداد اللقدواتيف ]لواتده[ امطاطهم يف القرن الرابدع أو اخلدام  امل
 بوصفهم حلفاُ.

 Leuathae, Louta, andورمبددا كددان احتدداد اللقددواتيف ]لواتدده[ )ووردت بصدديغ أخددرى: ليوندداي، ولوتددا، ولواتدده    

Lawata )وستورياين، الذين شرعوا يف مهامجة اإلمرباطورية هو مموعة القبائل األساسية نفسها اليت يدعوها الرومان األ
م، وتضدمةوا مموعدات مدن أقداليم قوريةائيدة، وطرابلسددية، وتونسدية، وميتدد وجدود بعضدها ملدل الةسددامونيف إىل  363سدةة 

زمددن هدد ودوت. ورمبددا كاندد  القبائددل الصددميمة يف عمليددة ه ددرة بطيئددة مددو الغددرب بدددأت بسددبب تدددهور الظددروف البيئيددة 
هددل اندددمج اجلرمةتيددون يف االحتدداد اللقددوايت ]اللددوايت[ إىل الشددمال  98ى يصددل العلمدداُ إىل إمجدداع حددول هددذا األمددر. ولكددن

، أو كليهمدا؟ وكاند  The Kel Ahggarمدةهم، أو هدل انتقلدوا جةوبداً مدو الصدعراُ الوسدطى ليصدبعوا الكدل أهقدار 
ا تزال تعد عاصمة فزان حيةمدا وصدل  أول اجليدوش بالةسبة للعرب ]اإلسالم[ م Garama or Jarmaقرامه أو جرمه 
م، ولكن كان  أيام اجلرمةتيف معدودة، ومع أن الكتاب العرب يش ون إىل جرمه إىل غاية القرن  643اإلسالمية سةة 

كدانوا وحارب  لواته  العرب مث التعقوا هبم لةشر اإلسالم. وهم   99الرابع عشر امليالدي ف هنم بالكاد يذكرون اجلرمةتيف.
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Amadou Hampate Ba and G. Dieterlan, "Les fresques d'epoque bovidienne du Tassili n'Ajjer et les 

traditions des Peul: Hypothese d'intepretation," Journal de la Saociete des Africanistes 36 (1966): 151-

157. 

تشاهباً ونيقاً بف الطقوس والشعائر املبيةة يف بعض من الرسوم الصخرية وتل  املتبعة فيما بف بيول الوق   Ba and Dieterlanويرى با وديرتالن  
  . وقد حيي  أطروحتهما بوصفها متألقة ومضعكة يف الوق  نفسه.The non-Islamic Peul of modern times احلايل غ  املسلمف 

97
 C.M.Daniels, "Excavation and Fieldwork amongst the Garamantes," Libyan Studies 20 (1980): 45-

61. 
98

 D. J. Mattingly, "The Laguatan: A Libyan Tribal Confederation in the Late Roman Empire," Libyan 

Studies 14 (1983): 96-108. واصوص اجلدل ضد اهل رة يةظر:  

Moderan, "Mythe," Revue Historique, 321-325. 
 حتدل املسعودي، واملقدسي عن اجلرمةتيف على مو خمتصر يف القرن العاشر امليالدي  يةظر:                                  99

Corpus, pp. 31, 54, and 379. 

 رجع  لكتاب املقدسي ذنزهة املشتاق...ذ وى أفلح يف وجود أي إشارة لديه عن اجلرمةتيف. املرتجم.
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وكدان أحفدادهم يسديطرون علددى  100زناتده والقبائدل املتفرعدة عةهدا ال سديما هدوارة الدذين صدداروا متفدرقف عدرب مشدال أفريقيدا.
مشددال أفريقيددا مددن احلدددود املصددرية إىل جبددال األطلدد  حددىت الغددزو اهلدداليل يف القددرن احلددادي عشددر الددذي غدد  فعددال تركيبددة 

 اإلقليم العرقية.
اللقددوايت ]اللددوايت[ فعددال مددو الغددرب، فدد ن حرسدده املتقدددم ى يت دداوز حدددود تددون  احلاليددة، وى يددربز  وإذا هدداجر االحتدداد   

احتدداد قبلددي كبدد  يف الغددرب، وعلددى األقددل ى يتعدددل الرومددان عددن شدديُ مددن ذلدد  مت خددالل العصددر البيزنطددي وإىل غايددة 
ملصادر بف بطليموس يف القرن اللاين املديالدي العصر العرل ]اإلسالمي[. ويةعصر جُز من املشكلة يف وجود نغرة يف ا

وبروكوبيددوس وكوريبددوس يف القددرن السددادس املدديالدي، واملصدددر الوحيددد املهددم هددو أميددانوس مارسدديليةوس الددذي يصددفه أحددد 
ولسدُو احلدظ هةداك فصدالن صدغ ان  101املؤرخف بأنه ذظهور مدهشذ وعقلية مبدعة يف التاريق بعدد قدرون مدن القعدل،

ن بشؤون مشال أفريقيا من واحد ونالنف كتاباً من مموعته الرائعة اليت فقدت مةها اللالنة عشر األوىل. وكان فقل يتعلقا
)املغرب احلدديث( يف الدركن اجلةدول الغدرل  Mauretania Tangitaniaاإلقليم الذي أمسا  الرومان موريتانيا تاجنيتانيا 
الذي ختل  عةه روما حيةما بدأت عملية التقلح، وامتدت الصدعراُ إىل األقصى من اإلمرباطورية أحد األماكن األوىل 

ما بعدها من أرض مهولة إىل أرض مهولة ماماً: وى يتالش الغايتوليون أو حيولوا أنفسدهم إىل أنداس آخدرين، بدل اختفدوا 
وحدددددات صددددغ ة، وال   فقددددل. وى يعددددل ال أميددددانوس مارسدددديليةوس وال بروكوبيددددوس اللددددذان ى يقلقهمددددا تفتدددد  املغددددرب إىل

كوريبوس الذي قدم فعال قائمة مفيدة لقبائدل ى يدأت أي مةهدا ممدا بعدد مةطقدة تدون  احلديلدة، مدوفراً االنتقدال الضدروري 
 من املدخل اللاين إىل املدخل اللالث يف الغرب.

ال يفسددر ملدداذا  وإذا القددى العلمدداُ بعددض الة دداح يف تتبددع شددعوب الشددرق، إن ى يكددن حددىت شددعوب الغددرب، فدد ن هددذا   
يظهر الليبيون األقدمون خمتلفف كل اً عن صةهاجة العرب.وتكمن السمة األكلر وضوحاً لشعب مدا يف مظهدر  اخلدارجي 
خاصدة تلدد  الدديت تتعلددا باللبدداس حيددث كددان هلددا تددأن  خميددب ل مددال بسددبب الف ددوة بددف املدددخلف اللدداين واللالددث. وكددان 

ل، كل ا ما يصورون رجال القبائل الليبية مرتدين غطاُ العورة أو حىت يتبخرتون عدراة  املصريون القدماُ، يف املدخل األو 
وكددان جددراب العضددو الددذكري شددائعاً، وكاندد  املالبدد  تعدد  املةزلددة، وكلدد اً مددا كددان رجددال املرتبددة العليددا يصددورون يف أرديددة 

الرجددال مددن الةاحيددة العمليددة هلددم حلددى قصدد ة مفتوحددة، مةزوعددة احلددزام مصددةوعة مددن جلددود احليوانددات املتوحشددة. وكددان كددل 
  102مستدقة الطرف أو حلى صغ ة مشذبة )علانف(.

                                                           
 .Corpus, ppيذكر  البكري، واإلدريسي، وابن أل زرع أن اللواتيف واهلواريف يعيشون يف بلدات يف املغرب، أو يف اجلُز الغرل من الصعراُ ) 100

، (Histoire I p. 231(. ويةظر ابن خلدون إىل لواته على أهنا واحدة من القبائل الكربى، ولكةه يسمي هوارة ذبدو وجبةاُذ )246 ,128 ,68
 يا من املغرب.وطبقاً له كان املصراتيون، وهم فرع من هوارة، مةهمكون يف جتارة بف مصر، وأفريقيا، والسودان الغرل يف اجلانب اصخر من مشال أفريق

 يف  كتاب:  Harold Mattingly أقتب  هارولد ماتةقلي 101
Michael Grant, The Ancient Historians (New York: Charles Scribner's Sons, 1970), p. 362.  

 وهي:( .R.Gيشار له الحقاً ) Res Gesiae ، وتوجد الفصول ذات الصلة عةد أميانوس مارسيليةوس

 XXVIII.6.4-13 and XXIX.5.2-56. 

 

 
102

 Bates, The Eastern Libyans, 

 . واصوص مقارنة مهمة يراجع:129-118ويظل هذا الكتاب مصدراً مهماً للغاية. واصوص وصفه للباس اللييب يةظر: ص ص. 
F. Lecorre, "Le vetement dans L'art rupestre nord-africain et saharien," Travaux Laboratoire 

d'Anthropologie et de Prehistoire de Mediterranee Occidentale 8 (1984): 1-56. 
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ويبدو أن كل الليبيف ، يف الزمن الذي ظهر فيه الكتاب الكالسيكيون، كانوا يرتدون شكال ما من املالب . وكان     
ي املالبددددد . وعددددداش األدرماخيدددددديون إحددددددى السدددددمات القليلدددددة فعدددددال الددددديت وجدددددد هددددد ودوت الليبيدددددف يشدددددرتكون فيهدددددا هددددد

Adyrmachidae وهي قبيلة ليبية تقطن علدى احلددود املصدرية، ملدل املصدريف يف كدل شديُ ذعددا أهندم كدانوا يلبسدون ،
أنواع املالب  نفسها اليت كان  تلب  يف كل مكان آخر يف ليبياذ. وحدد ه ودوت، يف فقرة أخ ة ذأن الةساُ الليبيات 

وى يصدف  103ذوات عذب مةزوعة الشعر ومطلية بصبغ أمحر )الفو ( بوصفها مالبسدهن اخلارجيدة.ذ يرتدين جلود ماعز
مالبد  الرجددال، ويددذكر سدرتابون مالبدد  مصددةوعة مدن جلددود كددان يسدتعملها جةددود مشدداة موريتدانيف وفالحددف نوميددديف 

  104يف اللباس بصفة عامة.ذللعماية ضد العقارب واألفاعي، وهو يتفا مع ه ودوت يف أن الليبيف متشاهبون 
كددذل  علددا هدد ودوت وآخددرون علددى تسددرحيات الشددعر األنيقددة والغريبددة أحياندداً املزيةددة بددالريش وقشددور بدديض الةعددام مددع     

حيلقددون شددعر رؤوسددهم مددن  Macaeحلددا أجددزاُ مددن الشددعر وتددرك أجددزاُ أخددرى تتدددىل علددى مددو طليددا، وكددان املاكدداي 
اجلاندب األيسدر مدن رؤوسدهم ويبقدون علدى  Maxyesوحيلا املاكس  )األمازيغ(  اجلوانب ويرتكون شعر الوسل طويال،

طددويال  Auseesشدعرهم طدويال يف اخللدف، ويرتكده األوسدي   Machlyesشدعر اجلاندب األميدن ناميداً، ويدرتك املدداخلي  
لم  بعضهم بعضاً أنةاُ ويالحظ سرتابون يف تعليقاته على رجال موريتانيا ذإنه نادراً ما ميكة  رؤيتهم ي 105يف املقدمة.

وال يوجدددد غطددداُ للدددرأس والوجددده، ولددددى   106السددد  خوفددداً مدددن تدددأن  ذلددد  السدددليب علدددى بقددداُ زيةدددة شدددعرهم متماسدددكة.ذ
كوريبددوس، يف هنايددة العصددر الكالسدديكي، وصددف حددي للمعدداربف يف كامددل لبدداس املعركددة: ذى يتددزين املغاربددة بأرديددة ذات 

بسة بأزرار، وهو رداُ فضفاض تلبسه فرقهم املتوحشة يف املعركة... وغطاُ خشن، أكمام، وى حييطوا أنفسهم بأحزمة مل
يتدىل من بةيتهم الرفيعة، يةعدر من أكتافهم  وهو قطعة من قماش ملبتة بعقدة صلبة، حتيل برؤوسهم البشعة، وبواطن 

احليواندات وجدراب الدذكر فد ن وإذا حدل الدرداُ الفضدفاض حمدل جلدود  107 أقدامهم الربنزية مسدةدة بةعدال مغربيدة خشدةة.ذ
غطاُ الرأس هو الذي له شهرة خاصة، وكان  قطعة القماش تلف حول الدرأس يف شدكل إطدار، ولكدن ال تغطدي الوجده 
أو الفددم، وكاندد  هددذ  القطعددة يف وقدد  مددا بددف كوريبددوس واليعقددول، حتددول مددن عموديددة إىل أفقيددة واختددذت لددي  للمعركددة 

 . فعسب ولكن بوصفها لباساً يومياً 
وصار استعمال احل اب أو الللام من الرجال ولي  الةساُ شارة صةهاجة املميزة وتبقى كذل  اليوم بف التوارق، وى    

يذكر الكتاب اإلغريا والرومان رجال الصعراُ بوصفهم البسي للام، وتطرق اليعقول، من ناحية نانية، وهو أول كاتب 
قوم يقال هلم أنبياُ صةهاجة لي  هلدم مسداكن دائمدة، ومعتدادون علدى تغطيدة عرل يلقي نظرة على بربر الصعراُ، إىل ذ

ويقدم ابن حوقل تفس ًا لذل  قائال: ذإهنم يةظرون إىل الفم ا ل ملله يف ذل  ملل األعضاُ  108وجوههم بالعمائم.ذ
                                                           

103
 Histories IV.168; 189.  

104
 Geography XVII.3.7; 3.11.  

 وطبقاً لسرتابون ذيستعمل بعض الربابرة يف هذا اجلُز من العاى أيضاً جلود األفاعي والسم  بوصفها أغطية وأغطية أسرة.
105

 Histories IV.175; 180; 190,  

 املرتجم. .129، 123، 120الدويب: الكتاب الرابع من تاريق ه ودوت، ص ص. 
106

 Geography XVII.3.7,  

 . املرتجم.99الدويب: الكتاب السابع عشر )وصف ليبيا ومصر(، ص. 
107

 Zarini, Berberes,p. 124,  

 . املرتجم.50كوريبوس: ترمجة اجلراري، حممد، ملعمة احلرب الليبية الرومانية، ص. 
108

 Corpus, p. 22. 
 . املرتجم.360اليعقول: كتاب البلدان، ص. 
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ا يةبعث من األعضداُ السرية، بسبب ما يصدر مةه من خمرجات، مبا أن ما يةبعث مةه، حسب رأيهم، له رائعة أسوأ مم
ومددن الةاحيددة الواقعيددة يددرد الللددام لدددى كددل كاتددب عددرل الحددا تةدداول صددةهاجة. ووفقدداً للبكددري، ذال يةزعددون  109السددرية.ذ

الللام حت  أي ظرف من الظروف، وال مييز الرجل قريبه أو صديقه إذا ى يكن متللماً، وهكذا إذا قتل أحدهم يف معركة 
  110شخح التعرف عليه إىل أن يعاد وضع الللام عليه.ذوأزيح للامه ال يستطيع أي 

وقد قةدم  عدة اقرتاحات مهمة تفسر ظهور الللام، يقول أحدها أن العرب كانوا يتللمون يف املعركة عادة، وصدارت    
هددذ  العددادة شددائعة بددف الرببددر، واملشددكلة مددع هددذا التفسدد  هددي أن أولئدد  الرببددر الددذين كددان هلددم اتصددال مباشددر بدداجليوش 

ولكدن اختددذ  صددةهاجيو الصدعراُ الغربيددة والوسددطى العميقدة الددذين كددان  اإلسدالمية، وهددم أهددل املغدرب، ى يتخددذوا الللددام،
لددديهم اتصددال حمدددود هبددم، وهةدداك اقددرتاح آخددر قددائم علددى حدداالت قليلددة يف الفددن املصددري القدددج يظهددر أهنددا تبددف زعمدداُ 

لبداس اجلدة  اصخدر، ليبيف بلباس نسائي. ورمبا احتوت الشعائر الديةية اليت تب ل األسالف على عةصر التلذذ بارتدداُ 
وإذا كان الللام يعد لباساً أنلوياً ف ن استعماله من قبل الرجال ميكن رؤيته بوصفه بقاُ هلذ  املمارسة، ومن املستبعد جداً 
تددرك املددراقبف الكالسدديكيف ملددل هددذ  العددادة مددر دون تعليددا، أولئدد  املراقبددون الددذين كددان مددتمعهم أبويدداً وى يكونددوا ضددد 

اهم إىل املدى الذي يظهرهم يف شكل دخيل، وغريب، أو مةعريف السلوك، أم هل عليةا االفرتاض أن الللام تصوير رعاي
 اختفى أنةاُ عصر املدخل اللاين الطويل فقل ليظهر نانية مع صةهاجة؟

اُ ومشسددها، ويعتقدد املراقبددون احلددديلون أن لبداس الللددام خدددم أغراًضدا عمليددة مهمددة بوصدفه أداة محايددة مددن ريداح الصددعر    
وبوصدفه آليددة دفاعيددة مالئمددة يف متمددع يتميددز بقواعددد سددلوكية صدارمة، وهددذ  تفسدد ات معقولددة، ولكددن مازلةددا جنهددل ملدداذا 
ظهددرت هددذ  املمارسددة بددف القددرنف السددادس والتاسددع امليالديددف. وتددرتاوح التفسدد ات التقليديددة يف مددداها مددن املشددكوك يف 

بعض العرب واملغاربة الذين كان  العداوة بيةهم وبدف التدوارق متأصدلة لدب  الللدام صعة نسبها إىل الساذجة، واستعمل 
أداة سددخرية هبددم، وطبقدداً لروايددة مددا كددان سددلف البسددي الللددام، شدديطان تددزوج امددرأة أجنددب مةهددا أطفدداال بشددعون جلددؤوا إىل 

لي  الرجال، وحيةما خسر الرجال تغطية وجوههم. وتدعي قصة شائعة بف نساُ التوارق بأن الةساُ كن يلبسن الللام و 
معركة كب ة رمى الةسوة عليهم نقاهبن وأبلغوهم مبواراة وجدوههم خ دال، وهةداك قصدة ملفقدة أكلدر إجيابيدة تددور أحددانها 
حددول القتددال مددن أجددل نشددر اإلسددالم يف الدديمن مةددذ بداياتدده، وبعددد اهلزميددة أمددام املشددركف هددرب بعضددهم إىل مشددال أفريقيددا 

م نساُ. ومهما كان أصل الللام، ف نه من الةادر أن نصل إىل حقيقة ملاذا تللمدوا بده؟ وقدد أعطدي أنطدوين مةقبف بوصفه
م إىل إقلديم واحدة تدوات ]اجلزائدر[ يف وسدل  1447، وهو  تاجر إيطايل وصل سةة Antoine Malafanteماالفانيت 

                                                           
109

 Corpus, p. 49.  

    . املرتجم.99ابن حوقل: صورة األرض، ص. 
توىل الكشف  , Ca Da Mostoونب  أن هذا التفس  متكرر جداً، فهو يظهر بعد ذل  امسمائة سةة يف تقرير لربان إيطايل امسه كا دا موستو 

ذألهنم يقولون إن الفم شيُ هبيمي، ذل  أنه يصدر دائماً نفًسا  ":flapعن املةاطا الساحلية من الصعراُ للربتغاليف. ويالحظ بعد وصف الد ذغطاُ 
 وروائح كريهة ولذل  جيب أن يغطى، وال يكشف ملله يف ذل  ملل الكفل )الع يزة( تقريباً.ذ

ة تستعا السرت كالعورة ملا خيرج مةه إذ ما خيرج مةه عةدهم أننت مما خيرج من   م.. املرتج99العورة.ذ ص. يقول ابن حوقل: ذ...ويزعمون أن الفم سُو

The Voyages of Cadamosto and Other Documents on Western Africa in the Second Half of the 

Fifteenth Century, ed. And trans. G.R. Crone (Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint Ltd., 1967), p. 19  
110

 Corpus, pp. 75-76, 

 . املرتجم.865البكري: املسال ...، م. س، ص. 
 



 7102مارس  -العدد الثاني    متوسط الدولية               مجلة جامعة البحر ال 

 

 

 411 

هكذا دون سؤال. وما يزال ملاذا وكيف  111الفةا.ذالصعراُ، التفس  األسهل واألكلر مباشرة: ذورنةا هذ  العادة عن أس
نددال الللددام ملددل هددذا االنتشددار الواسددع يف فددرتة قصدد ة جددداً مددن الددزمن أحددد أسددرار التدداريق حددىت ولددو كددان مددن املسددتبعد أن 

  112تكون موضوعاً ملسلسالت تلفزيونيةذ.
كان ممتطيًا ذروة بع    وتتماشى صورة   وكان  صورة الصةهاجي الصعراوي يف للامه تزداد مجاال بدرجة كب ة إذا   

اإلبل والللام بعضها مع بعض يف املصادر العربية، ووفقًا هل ودوت كان  أقوام ليبيا الشرقية بدو يف األغلب يعيشون 
ومن  113على اللعم واللنب، وكان األطلةطيون الذين يعيشون جةوباً يف عما الصعراُ ذال يأكلون أي شيُ حي أبداً،ذ

 Polybiusأنه إشارة إىل رعاة استةد طعامهم على مةت ات لبةية، وى يذكر ه ودوت اإلبل. ويقرر بوليبيوس  املرجح
الذي عاش يف القرن األول قبل امليالد أنه كان يوجد يف أفريقيا ذعدد هائل جداً من اخليول، والل ان، والغةم، واملاعز ما 

 an عاى كله، ومن املؤكد أهنا ح ة واهية، مستمدة من صم  املصادرجيعل  أش  يف وجود عدد ممانل له يف بقية ال

argumentum ex silent وتأيت أول إشارة إىل اإلبل من مؤلف  114، ضد االستخدام الواسع االنتشار لإلبلذ
ق. م  46الذي يصرح بأن يوليوس قيصر استوىل على انةف وعشرين حيواناً سةة  Bellum Africumحرب أفريقيا 

وافرتض علماُ حديلون يف فرتة ما أن اإلبل من ذوات السةام  Thapsus.115عمليات حدن  قبل معركة نابسوس يف 
الواحد استأنس  يف بالد العرب مث جلب  فيما بعد إىل مشال أفريقيا أنةاُ العصر الروماين، وتبف حديلاً، من ناحية 

ن  حيوانات حملية )موجودة أصال( يف مشال أفريقيا ومن املرجح نانية، أن اإلبل العربية )ذوات السةام الواحد( الربية كا
  116أهنا استأنس  هةاك، وإن يكن متأخرًا عن بالد العرب، رمبا يف األلف اللاين قبل امليالد.

 ويبدو أن املراقبف الكالسيكيف ى يةتبهوا إىل وجود البع  حدىت زمدن قيصدر، ألهندم ى يفهمدوا أبدداً أهندا كاند  مصددراً    
ويدددرك سالوسدد  يف وصددفه  117مددن مصددادر الغددذاُ، ويتعددرض كددل مددن بوليبيددوس وسددرتابون للبدددو مددن دون ذكددر لإلبددل.

للعياة يف الصعراُ أن ذهذ  الةدرة يف امليا ، هةا ويف كدل دواخدل مشدال أفريقيدا غد  املتعضدرة نسدبياً صدارت أكلدر قابليدة 
ولكدن مدرة نانيدة ال ذكدر  118علدى اللدنب وحلدوم احليواندات الربيدة،ذ للتعمل عن طريا تعود الةوميديون على احلياة أساساً 

وهدو  Count Romanusلإلبدل. ويتةداول أميدانوس مارسديليةوس فعدال اإلبدل يف سدياق مهدم. وحداول كوند  رومدانوس 
م )ب خفاق( اغتصاب أربعة أالف مجل من مديةة لبد  العظمدى وكدان ذلد  يعدد عددداً  370موظف روماين شرير سةة 

                                                           
 توجد ذرسالة أنتوين ماالفانيت ذ يف: 111

 Crone, Voyages of Cadamosto, p. 87. 
 :اصوص أخذ عيةات من تفاس  الللام، يةظر 112

Boubou Hama, Recherche sur l'histoire des Touaregs Sahariens et Soudanais (Paris: Presence 

Africaine, 1967), p. 125; J. Nicolaisen, The Ecology and Culture of the Pastoral of Tuareg 

(Copenhagen: The National Museum, 1963), pp. 14, 34; Lotd Cabot Briggs, Tribes of  the Sahara 

(Cambridge: Harvard University Press, 1967), pp. 129-130; Norris, Saharan Myth, pp. 39, 41, 68-69.  
113

 Histories, IV.191.  
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وفيما بعد يصف بروكوبيوس وكوريبوس نطاقات دفاعية أقامها املغاربة الذين شدكلوا  119مرتفعاً بدرجة ال يصدقها عقل.
  120إبلهم على مو جانيب واضعف إياها يف دوائر مؤلفة من  انىن عشر بع اً لتعيا تقدم الفرسان واملشاة.

ووفقاً للبكري يستطيع مل  صةهاجة تف يروتان  ؛exponentiallyوصارت أبية اإلبل لدى الكتاب العرب رمزية    
 121ابن ويسةو ابن نزار إنزال مائة ألف ه ان يف أرض املعركة وأنزل ذات مرة مخسف ألف ه ان دعماً ألحد حلفائه.

ة ذتعتمد واألكلر أبية أن اإلبل صارت مصدراً لغذاُ البدو الصعراويف وذل  من خالل مالحظة اليعقول أن صةهاج
ويواصدددل ابدددن حوقدددل، والبكدددري،  122يف غدددذائها علدددى اإلبدددل، ألنددده ال حماصددديل لدددديهم ملدددل القمدددح أو أي ندددوع آخدددر.ذ

واإلدريسي ترديد ما عرب عةه اليعقول، مالحظف مجيعاً اعتماد صةهاجة على اإلبل، بلغة شبيهة بلغدة ابدن أل زرع ذهدم 
تألف ممتلكاهتم من اإلبل فقل، ويعيشون على اللعم واللنب، ورمبا تةقضي أناس ال يعرفون احلرل، والبذر، أو اإلنتاج  ت

  123حياة املُر دون أن يأكل خبزاً.ذ
وبشكل تقليدي ميز العلماُ، يف اجلدال الدائر حول اإلبل يف مشال أفريقيا، فرتتف: قبل اإلبل ومةذ ظهورها، وكان     

بددد  فيددده اإلبدددل مدددن آسددديا، وهدددي حقيقدددة تارخييدددة ال يبددددو اصن أهندددا نقطدددة الةقددداش املهمدددة تتعلدددا بدددالزمن الفعلدددي الدددذي جل
ومبا أن اإلبل ظهرت يف املصادر يف حدود الزمن الذي شرع فيه الرومان يف السيطرة على مشال أفريقيا، وبالتايل  حدن ،
هةدداك نالنددة  وجودهددا ى يكددن مشددكلة يف العصدر الكالسدديكي فمددا بالدد  بالعصدر العددرل ولكددن تظهددر نظدرة ناقبددة أن فد ن

عصور: ى تةذكر اإلبل باملرة يف العصر األول علدى الدرغم مدن احتماليدة أن عمليدة االسدتئةاس كاند  قيدد اإلجنداز، وكاند  
اإلبددل يف العصددر اللدداين تددذكر مددن حددف إىل آخددر، ولكددن يف سددياق احلددرب بوصددفها حيوانددات نقددل واسددتعكامات حيددة، 

ر( أهنا استعمل  يف احلرل )جلر احملاريث(، وجيسد العصر اللالث ما تةاولته وتبدو من أدلة أخرى )ألواح عليها م  ناف
املصادر الكالسيكية والعربية حيةما برز الصةهاجيون بوصفهم أبالة فعال يشربون ألباهنا ويأكلون حلومها حسبما ورد يف  

وهي صدياغة جديددة لدةح البكدري،  كل الروايات الرئيسة. وحدن  اقتباسات كل ة، على سبيل امللال فقرة ابن أل زرع
ولكددن حددىت إذا أصددبح الصددةهاجيون وإبلهددم مندداذج متكددررة، جتدددر املالحظددة أن املصددادر رأت ضددرورة احتوائهددا علددى هددذ  

 املعلومات.
إن التفس  األكلدر وضدوحاً للتداريق القددج الدذي ذكدر فيده أن اإلبدل كاند  جدزًُا مدن سلسدلة الغدذاُ البشدري يف مشدال    

هو أيضاً األقل ترجيعاً، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل مت استئةاس اإلبل أوال من أجدل العمدل وأخد اً فقدل  أفريقيا
من أجل الغذاُ؟ وهذا سي علهم فريدين يف هذا اجلُز من العاى، فقد كان  كدل احليواندات الديت انتهدى هبدا املطداف جلدر 

دا احلمار الذي ى يستعمل يف الظروف العادية للغذاُ. وهةاك أو حلمل شيُ ما مستأنسة يف األصل من أجل الغذاُ ع
إمكانية أخرى تقلب املعادلة رأساً على عقب، وهي رمبا عاش عدد قليل من الةداس يف الصدعراُ إىل أن اسدتعملوا اإلبدل 

                                                           
119

 R.G. XXVIII.6.6.  
120

 Zarini, p. 123. دى استعمال املغاربة لإلبل يف هذا الةسا دورا جيداً يف حماربة الوندال ولكن لي  ضد البيزنطيف. يةظرأ:  

B.V. III.8.25-28; IV.11.17.-19, 50-54.   
121

 Corpus, p. 69.  
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 Corpus, p. 22.  
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الرببدر يف موجدات بوصفها حيوانات غذاُ، ومرة نانية ملاذا حدل هدذا يف الفدرتة املمتددة بدف بروكوبيدوس واليعقدول؟ جداُ 
إىل الصدددعراُ، ورمبدددا كدددان اجتيددداح املوجدددة األخددد ة يف األلدددف األول املددديالدي. أميكدددن إحضدددار اإلبدددل مدددع هدددؤالُ القدددادمف 
اجلدد؟ نعم ، عدا أن هذا سيضع اإلبل املستأنسة يف اجلُز األفضل رياً يف مشال أفريقيا قبل جلبها إىل تل  األجزاُ اليت  

د بعيدددد، أال ميكدددن ببسددداطة أن هددد ودوت والكالسددديكيف الالحقدددف لددده كدددانوا يعتمددددون علدددى كانددد  مالئمدددة هلدددا إىل حددد
معلومددات متفاوتددة املصددداقية ذلدد  أهنددم ال يعرفددون أن الةدداس يف الصددعراُ كددانوا عددادة يرعددون اإلبددل وحيلبوهنددا، ويددأكلون 

فقل يف املةاطا األكلر هامشية اليت ال حلومها. ومن الواضح أن اإلبل حيوانات صعراوية وفعالة بوصفها مةت ة للغذاُ 
يتدددوفر فيهدددا غدددذاُ كددداف للمددداعز، والغدددةم، والبقدددر، وكدددان لددددى اجلغدددرافيف العدددرب معلومدددات أفضدددل عدددن احليددداة يف عمدددا 
الصعراُ ألنه كدان هلدم اتصدال بالةداس الدذين كدانوا هةداك وهدذا ى يكدن متاحداً للقددماُ، ومدرة أخدرى يصدبح األمدر يتعلدا 

  بدال من املمتلكات. ماتمبصادر املعلو 
وإذا كان الللام واإلبل تعكر االنتقال بف املدخلف اللاين واللالث، هةاك مسة أخرى تبف االستمرارية فعال، فقد وجدد    

املراقبون من اخلارج أن السلوك اجلةسي واملسائل اخلاصة بةوع اجلة  هي من بف املظاهر اليت وجدها املراقبون األجانب 
غرابدددة، ومدددن الواضدددح أن هددد ودوت كدددان كدددذل  ال سددديما إذا تضدددمن املشدددهد شددديئاً مدددا غريبددداً، ويقدددول يف تةاولددده األكلدددر 

للةسامونيف أن أية امرأة متاحة لل ة  مع أي رجل، حيةما يتم الزفاف ف نده ذمدن عدادة العدروس ممارسدة اجلدة  يف ليلدة 
ذتعلقددن ]تضددعن[  Gindanesويقددول أن الةسدداُ يف قبيلددة اجلةددداتي   124زفافهددا مددع كددل الضدديوف واحددًدا بعددد اصخددرذ

خلخددال لكددل رجددل مارسددن معدده اجلددة ، وتعددد املددرأة األكلددر خالخدديال هددي األكلددر ميددزاً ألندده أحبهددا العدددد األكددرب مددن 
تقددن  Zaueceوكان  الةساُ احملاربات على الدرجة نفسها من األبيدة تقريبداً، فقدد كاند  نسداُ الدزوي   125الرجالذ.

تقيم مهرجاناً يف كل سةة تقسم فيه الةساُ الصغ ات غد   Auseesعربات أزواجهن يف املعارك، وكان  قبيلة األوسيز 
املتزوجددات ]الفتيددات[ إىل ممددوعتف تتقدداتالن بالعصددي واحل ددارة يف شدد ار عددام يددؤدي إىل وفدداة املشدداركات أحياندداً، وال 

ليات باجلة ، وكن يف الواقع متعدررات جةسدياً وال يكدرتنن باحليداة الزوجيدة. وكدان تع  قسوة نساُ األوسيز أهنن غ  مبا
الرجددال جيتمعددون مجيعدداً حيةمددا يبلددغ الطفددل نالنددة شددهور مددن عمددر ، ذويعددد الطفددل ابددن أو بةدد  أي مددن الرجددال الددذي 

  126يشبهه.ذ
ذيئة يسمعها، وغالباً ما حيتوي وصدفه وى يقصد ه ودوت مضايقة الليبيف، هو فقل ى يستطع مقاومة ترديد قصة ب   

لشددعوب أوروبددا الشددمالية، واهلةددد، وأي مكددان آخددر علددى مددادة فاسددقة وفاضددعة علددى حددد سددواُ، وحيتمددل أن بعًضددا مددن 
 معلوماته على األقل مستمدة مدن ندوع املصددر نفسده الدذي يدزود رسدائل إىل مةتدديات سديئة السدمعة يف العداى املعاصدر 

.Penthouse Forumيتوسددع الكتدداب الكالسدديكيون الالحقددون يف التفاصدديل امللدد ة لالنتبددا ، ولكددةهم اتفقددوا مددع  وى
وجهددة نظددر هدد ودوت ويالحددظ بليدد  بددأن ذاجلددرمةتيف ى ميارسددوا عددادة الددزواج، ولكددةهم يعيشددون مددع نسددائهم علددى مددو 

 128وجددات كلدد ات وأطفددال كلددر.ذأمددا سددرتابون فهددو أكلددر حددذراً مالحظدداً فقددل أن الرجددال الليبيددف هلددم ذز  127مشدداع.ذ

                                                           
 . املرتجم49  خشيم، علي: نصوص ليبية، ص.119-118ه ودوت: ترمجة الدويب، حممد، ص ص.  124
 . املرتجم.52-51  خشيم: م. س، ص ص. 120ه ودوت: م. س، ص.   125

126
 Histories IV.172; 176; 180; 193,  

  . املرتجم.55  خشيم: م. س، 123ه ودوت: م. س، ص. 
127

 N.H. V.8.45, 

 املرتجم. .116خشيم: م. س، ص. 
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وخيلل بطليموس، يف عملده حدول التة ديم، الليبيدون مدع املصدريف، واألفارقدة اصخدرين، والعدرب وخيدتم حديلده بدالقول ذ.. 
 129ويتم زواجهم عن طريا اخلطف اجلةسي العةيف،ذ  و ذالةساُ بدف بعدض مدن هدذ  الشدعوب مشداعة لكدل الرجدال.ذ

ربة كان لدديهم تعددد زوجدات، وى يكدن أمدراً غد  مدألوف امدتالك الرجدال األقويداُ مخسدف ويؤكد بروكوبيوس على أن املغا
زوجة، ولكةه يذكر أيضاً بأن القادة كانوا يستش ون الكاهةات حيةما يراد اختاذ قرارات مهمة: ذألنه لي  قانونياً لرجدل 

ملسدتقبل نتي دة لدبعض الشدعائر املقدسدة، ويدذكر يف هذ  األمة التفو  بالتةبؤات، ولكن تصدبح الةسداُ ممسوسدات وتتةبدأ با
كدددان مكروهددداً مدددن قبدددل الليبيدددف ذألنددده أظهدددر نفسددده مغرمددداً بالزوجدددات   Sergiusأيضددداً قصدددة حددداكم يددددعى سددد جيوس 
  130وبامتالك اصخرين على مو غريب.ذ

كتداب العدرب مدع اعتةدداق هدل جعلد  املسديعية ليبيددي بروكوبيدوس يتخلدون عدن عدداداهتم اجلةسدية غد  املباليدة؟ وتوقددع ال   
 .Tinbarutan bالصددعراويف للدددين اإلسددالمي سددرت عددورهتم. وكددان ابددن حوقددل متددأنراً بةفددوذ تةربوتددان بددن أسفيشددار 

Usfayshar ذملدد  صددةهاجة كلهددا،ذ ولكددن ال بددد أندده رأى أندده أمددر غريددب أن تكددون أخدد  امللدد  أغددىن شددخح يف ،
ويتعدل ابن سعيد  131زمية أعدائه كان عليه التوجه إىل رعاة قطعان أخته.القبيلة، وحيةما احتاج هذا املل  املساعدة هل

عن البسي الللام من الرببر الذين كانوا مسلمف، ذوأيضاً جيعلون ابن األخ  يرل طبقاً لعادة كانوا يتبعوهنا مةذ ما قبدل 
  132اإلسالم.ذ

دريسدددي أن املدددرأة العدددان  يف املركددددز وكدددان االمدددراف اجلةسدددي يف متمدددع مضددددطرب يتخفدددى حتددد  السدددطح، ويددددذكر اإل   
حيةمددددا يصددددل عمرهددددا األربعدددف ذتقدددددم نفسددددها إىل أي رجددددل يشددددتهيها، وال تصددددد أي  Kakdamالصدددةهاجي  كاكدددددام 
وكان ابن بطوطة مشمئز مدن احلريدة واملرتبدة العاليدة الديت تتمتدع هبدا نسداُ مسدوفة اللدوايت خيدتم قولده  133شخح وال مةعه.ذ

، حيددث Walataويعطددي وصددف حلددادنتف مةفصددلتف يف مديةددة السدداحليف واالتددا ]إيددواالتن[  بددأهنن ذال حيدداُ لددديهن،ذ
اسرتاح بعدد عبدور الصدعراُ، وهةداك وجدد رجداال ونسداُ ليسدوا أزواجداً مةهمكدف يف جلسدات خاصدة، وعةدف يف املةاسدبة 

ن السدلوك السدوي الدذي ال تشدوبه أيدة اللانية زوج املرأة الذي أبلغه ذإن عالقة الةسداُ بالرجدال مقبولدة لدديةا وهدي جدُز مد
وى يكدن بوسدع ابدن بطوطدة الغاضدب إال التعليدا بأنده ذكدان مةدهشداً مدن  134شائبة، وهدن لدي  ملدل الةسداُ يف بلددك.ذ

اماللددده،ذ ووبدددق الرجدددل بعدددد ذلددد ، والحدددظ أيضددداً أن الةددداس يف واالتدددا وفيمدددا بدددف الرببدددر الدددذين يعيشدددون حدددول تاكيددددا 
Takedda كدم[ شدرقاً، كدانوا يسدكةون مدع عشد ة األم. ويعلدا علدى ذلد  بطريقدة   1609.35ميدل  ]، أكلر من ألف

   135جافة )ورمبا سخرية(، ذالةساُ أكلر أبية من الرجال.ذ
                                                                                                                                                                      
128

 Geography XVII.3.19,  

سرتابون: ذ..وهلم زوجات متعددة وأطفال كل ين، وفيما عدا ذل  فهم . يقول 113سرتابون: الكتاب السابع عشر...، ترمجة الدويب، حممد، ص. 
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وكدان يةظددر إىل الةسدداُ، مددن هدد ودوت إىل ابددن بطوطددة، مددن خدالل العيددون، لددي  عيددون اخلددارجيف فقددل ولكددن عيددون    
الرجال دائماً، وبذل  يبعد املراقب عن املوضوع مرتف، وكان هؤالُ الرجال ميللون متمعات كان  من دون ش  ذكرية 

روايات تعك  إشارة ما إىل سلطة ممةوحة لألنلى. وكان ما حث وميل إىل اإلنقاص من قيمة الةساُ، ومن الواضح أن ال
، وعلى امشئزاز اإلدريسي، وغضب ابن بطوطة هو متمع متعد  فيده Herodotus's snideryعلى سخرية ه ودوت 

خمتلل الةساُ مبرتبة عالية، ونفوذ، وتأن  أكلر مما لديهم، وكان  صورة تةطوي على هتديد. وال يقتضي ضمةاً أن متمع 
هو متمع متسم بةفوذ أنلوي، ولكن هتمدة االخدتالط هدي الطريدا األسدهل لتشدويه مسعدة الةفدوذ األنلدوي. ويف هدذا املعدىن 
فدد ن عدددد األحدددال املددذكورة املتواصددلة فعددال ال صددلة هلددا باملوضددوع إىل مدددى كبدد . وتسددتمر التقددارير مددن خددالل املدددخل 

ال تدرجيياً لرسم صورة أكلر توازناً ودقة عدن العالقدات بدف اجلةسدف. وتتع دب الرابع مع الرتكيز على اإلباحية لفسح اجمل
ومن  136الروايات كلها تقريباً عن التوارق اليت تعود إىل القرنف األخ ين من الوضع الرفيع الذي تتمتع به الةساُ لديهم.

الددزواج خملصدددف يف مواجهددة تعددددد  ناحيددة نانيدددة كددان هةددداك اخددتالف مدددذهل واضددح، فقدددد كددان الرببدددر املتددأخرون أحددداديي
الزوجات العرل بيةما يش  الدليل من املصادر املصرية والكالسيكية أن الرببر القدماُ كانوا يفضدلون تعددد الزوجدات يف 
مواجهة الزواج األحادي اإلغريقي والروماين. ومع أن الرببدر أصدبعوا مت دزئف جدداً ددددد مشداليف وجةدوبيف، كاشدفي الوجدو  

 لمف دددد إىل درجة صاروا ال يفهم بعضهم هل ات بعض، ووصلوا مجيعاً إىل تفضيل زوجة واحدة. ومل
ويؤكد االنتقال من تعدد الزوجات إىل الزواج األحادي مرة نانية التغي ات الكلد ة اجملهولدة الديت تظهدر ف دأة علدى مدو    

متمدع أنلدوي ودود سديتطور علدى مدو طبيعدي يف اجتدا  عشوائي يف الس ل التارخيي، وهةاك إمكانية واحدة وهدي أن أي 
الزواج األحادي )ومن الواضح أن االرتبداط ى يكدن حقيقيداً: وى تكدن أنيةدا أحاديدة الدزواج مكانداً جيدداً للمدرأة علدى وجده 
ا اخلصوص، وهةاك صم  يتعذر تفس   عن موضوع بةية العائلة الصعراوية خالل العصدر العدرل  هدل يعدود عددم تعليد

العددرب عليدده إىل أهنددم ى يددروا فيدده مددا يسددتعا التعليددا عليدده، مددا يعدد  أن الصددعراويف التزمددوا بددالةموذج نفسدده، وهددو نظددام 
تعدد زوجات معدل، كما هو حاهلم؟ وهذا افرتاض مبالغ فيه. ومن الةاحية األخرى ال يوجد دليل يش  إىل أن التعول 

ف بروكوبيددوس واليعقددول. وعلددى أيددة حددال ال جيددب أن يشددوش هددذا احلدددل علددى مت أنةدداُ فددرتة التغيدد  الغريبددة تلدد  الدديت بدد
موضددوع العالقدددات األكلددر عموميدددة بدددف اجلةسددف الدددذي يقددف بوصدددفه أحدددد اخليددوط اهلامدددة يف اسددتمرارية الكيدددان اللقدددايف 

 االجتماعي يف املصادر األدبية.
نبات أن ليبيي ه ودوت أصبعوا صةهاجة ابن ومهما كان  العالقات بف اجلةسف مقةعة، فهي ليس  كافية إل   

خلدون، ولي  هةاك دليل ملموس عةد فعح مظاهر التواصل اللقايف، وهةاك، من ناحية نانية فطرة سليمة  ويالحظ 
ا كب اذ من املغاربة يف إحدى املعارك، ولكن فقل بعد أن  بروكوبيوس يف فقرته األخ ة، أن اجليش البيزنطي قتل ذجُز

غاربة ليبيف كل ين: ذوبذل  حدل أن أولئ  الليبيف الباقون، قليلون يف العدد كما كانوا، وفقراُ معدمون، قتل امل

                                                                                                                                                                      

   . يقول: ذ..وهن أعظم شأناً من الرجالذ. املرتجم.687ابن بطوطة: م. س، ص. 
 اصوص ذكر العيةات يةظر: 136

Barth, Travels IV, p. 486; Briggs, Tribes, pp. 133-134; Lord Rennell of Rodd, People of the Veil 

(Oosterhout, Netherlands: Anthropological Publications, 1966, reprint of 1926 edition), pp. 167-168; 

James G. Jackson, An Account of Timbuctoo and Housa (London: Frank Cass and Co., 1967; reprint of 

1820 edition), pp. 34-35; and Edward Ward, Sahara Story (London: Robert Hale Ltd., 1962), pp. 98-

100. 
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فهل ميكن أن يكون هذا دليال على نظرية الته  ، وإذا كان  137وأخ ًا بعد كدح عظيم وجدوا شيًئا من السالم.ذ
ب أللمة مرفرفة إلعادة استيطان األرض؟ وى يرتك السكان األصليف أبيدوا على نطاق واسع، هل حل حملهم أصعا

بروكوبيوس االنطباع بأن مشال أفريقيا كان يعاين من نقح يف عدد السكان. ويالحظ، يف وصفه لت مع القبائل خلوض 
  املعركة، ذوكان  بطون األودية، ومةعدرات اهلضاب مليئة بقبائل ال حتصى عدداً، يغطون السهول واألهنار يف التفافات
كب ة. وختتفي األراضي اجملاورة حت  كلافة كتائب احملاربف... وال توجد قمة أي جبل شاغرة... واهلواُ نفسه صار 

يا له من شاعر ملهم ذل  الذي يعرف كيف يصف يل حشوداً  " حمدودًا بسبب احلشود اليت تعيش هةاك.ذ ويسأل، 
    138كب ة للغاية؟ذ

يف أكلدر ممدا يةبغدي، فقدد كدان كوريبدوس شداعراً قصدد بعملده إحيداُ ذكدرى القائدد وال جيب فهم أي كاتب على مو حر    
جدون تروقليتددا، وكدان بروكوبيددوس مؤرخداً جيددداً، ولكةده ى يددر تةاقًضدا يف القيددام أيضداً بدددور الداعيدة واملدددافع. وى يددرتدد أي  

طبيعتدده الدمويددة، يؤكددد أيضدداً أن تعدددد  كاتددب يف املغدداالة يف أبيددة الةضددال، ويف الوقدد  الددذي يؤكددد فيدده بروكوبيددوس علددى
الزوجددات مسددح لكددل حمددارب مغددرل ب جندداب ذريددة عديدددة. وكددان ميكددن شددراُ عبدددا صددغ ا بددلمن نع ددة واحدددة إنددر محلددة 

      139وحشية للغاية.
 وفدوق 140ويف الواقع تعرض مشال أفريقيا إلنقاص يف عدد سكانه قبل وبعد هذ  السلسة من الصدامات االستلةائية.   

وى يبد ليبيوا بروكوبيدوس وال مغاربتده يف هدذا الدزمن أو يف أي  141ذل  يظهر دائماً هنوض يف الةمو السكاين من جديد.
زمن آخر إىل غاية اليعقول، وى يهاجر سكان مشال أفريقيا إىل مكان ما آخر، وى تقعم الغزوات الكب ة يف هذا العصر 

العرقية لإلقليم. والغزو الوحيد لشعب ما هو ذلد  الدذي ميلدل الونددال يف  شعب يكفي عدد  إلحدال تغي  يف الرتكيبة
أواسل القرن اخلام  امليالدي، وهو رمبا تألف مبدئياً من مخسف ألدف مقاتدل مندا يف آخدر األمدر إىل ادانف ألدف، ووفقداً 

ل مددع السددكان احملليددف، وقاسددوا ومددن ناحيددة نانيددة ى يتددزاوج الوندددا 142لربوكوبيددوس، ذهددم كلدد و العدددد علددى مددو متزايددد.ذ
أياًما عصيبة يف القرن السادس امليالدي، بسدبب هدزائمهم املتواليدة إىل أن اسدتةفذ عدددهم. وأخد اً مكدن القائدد البيزنطدي 

 143م ذمددن إزاحددة أولئدد  الوندددال البدداقف ال سدديما نسدداؤهم مددن ليبيددا كلهددا.ذ 540و  539ذسددولومنذ فيمددا بددف سددةيت 
زيددة الوحيدددة األخددرى هددي اجلدديش اإلسددالمي العددرل الددذي غددزى مشددال أفريقيددا يف أواخددر القددرن السددابع وكاندد  القددوة الغا

امليالدي وهو مرد جيش احتالل، وليس  ه رة هبدف االستيطان، وانتقلوا يف احلدال إىل أسدبانيا. وباختصدار ال يوجدد 
اليت ميكن الوصول إليها هي: أنه على الدرغم مدن  دليل يدعم خمطل إحالل أةناس حمل آخرين، والةتي ة الوحيدة املعقولة

                                                           
137

 B.V. IV.28.51-52.  
138

 Zarini, Berberes, p. 121.  
139

 B.V. IV.11.13; 12.27.  
  .B.J. X.92.4 يةظر، على سبيل امللال، املالحظة اليت أبداها سالوس  مةذ ستة قرون يف 140
 لافة سكانية كب ة. يةظر:على العك  من وجود فرضيات بف كل من القدماُ واحملدنون، بية  دراسات حديلة أن مشال أفريقيا ى يكن إقليم بك 141

Robert Sallares, The Ecology of the Ancient Greek World(Ithaca: Cornel University Press, 1991), pp. 

377-380, and Brent Shaw, "Climate, Environment and History: The Case of Roman North Africa" in 

T.M.L. Wigley, M. J. Ingram, and G. Farmer, eds., Climate and History: Studies in Past Climate and 

their Effect in Man (Cambridge University Press, 1981), p. 391. 

زاحة اإل ومن ناحية نانية، يرتكز اهتمام هذ  الورقة على موضوع من كان هؤالُ السكان أكلر من اهتمامها مبسائل دميوجرافية حمددة ال تصل إىل حد

    .short of complete depopulation, for which no evidence exists ال يوجد عليها أي دليلالكاملة التي 
142

 B.V. III.5.20. 
143

 B.V. IV.19.3.  
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اختالفاهتم الكل ة ف ن الةاس الذين كدان القددماُ يشد ون إلديهم بوصدفهم ليبيدف أصدبعوا صدةهاجة وزناتدة، ومدن املمكدن 
 أن يكون الدليل السليب أحياناً هو احلاسم.

مشال أفريقيدا، وبعدد أن اسدتخلح مةهدا نتدف ايةدة مدن وبعد تتبع املصادر األدبية اليت هتتم بالصعراُ وبكل  من بقية    
املعلومات لتستعمل بوصفها مادة صمغية يف بةاُ االنتقال بف املداخل وصلةا إىل إدراك أفضل ملا ال نعرفه، وحيتمل أنةا 

فعدددح ال نسدددتطيع معرفدددة أكلدددر ، ومدددن املالئدددم إرجددداع أي ع دددز إىل مصدددادرنا، إذ أن التددددقيا الدددذي نسدددتعمله اليدددوم يف 
املعطيات والدقة اليت نةشدها مفهومة كلد اً مدن قدبلهم. وال ميكدن لدوم الكتداب الكالسديكيف والعدرب علدى أحدد مصدادر 
االرتبدداك الرئيسددة: إذ أن اجلماعددات دددددددد عشددائر، وقبائددل، واحتددادات، وكيانددات عرقيددة كاملددة دددددددد هددي يف الواقددع تددأيت وتددذهب 

امدين، ومتآلفف، ومتفرقف، ومتغ ين، وأحياناً يتخذون أمساُ جديدة أو ختصح هلم، فعال، فقد كانوا مرنف، وليسوا ج
 وهي ختتفي أو يعاد ختصيصها عةد زيادة االندماج، واالنقسام، والتغ . 

إن مفهومةا احلديث للتصةيف العرقي واضح جدداً، وإذا افرتضدةا أن القددماُ كدان لدديهم مفهدوم مشدابه، فدةعن  ددع    
فقد كانوا يصفون ذاصخرين،ذ على أهنم خمتلفف عدةهم، وحيةمدا يطلقدون امسداً علدى هدؤالُ اصخدرين ف نةدا نضدفي  أنفسةا،

عليه مفهوماً وفقاً ألفضل مدا ميكةةدا ختميةده ابتدداُ مدن عشد ة إىل صدةف عرقدي معدف أو عددة أجيدال مضد  أو حدىت مدا 
ن دائمداً بدأن املفتداح لفهدم مموعدات تظهدر وختتفدي يف يسمى ذساللةذ.  وسةواصل تطبيا هدذا ولكدن حمتفظدف يف الدذه

 التاريق الصعراوي هو املرونة، وسيكون البعث عن الدقة املفروضة اصطةاعياً، أو الدقة شبه العلمية درس يف اإلحباط.
معدىن هلدا  وجيب أن ال يل  ختم هذ  الورقة بتعذير القلا، إذ ال يوجد أي مؤرخ خيتار رؤية التاريق بوصدفه فوضدى ال   

وال تعددرب عددن أي شدديُ، ومددن الةاحيددة األخددرى فدد ن أغلددب التدداريق وكددل التدداريق القدددج عمليدداً لددي  حزمددة دقيقددة مرتبددة 
ألسددباب وتددأن ات مقةعددة موجددودة يف أغلددب كتددب املسددح املدرسددية لطلبددة يف بدايددة حيدداهتم اجلامعيددة، ويبدددو أن التدداريق 

 القادمف والذاهبف من الشعوب القدمية هو تةاقض يف حد ذاته. اخلايل من اللغرات حف حماولة التعري عن
 

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

 المصادر والمراجع التي استعان بها المترجم:
 أوال األجنبية:

1- Herodotus, the Histories: translated by Aubrey de Selincourt, Revised, with an 

introduction and notes by A. R. Burn, Penguin Books, 1977. 

 ثانياً العربية:
(، شرحها وكتب 1272-1227ب577-527أبن بطوطة: الرحلة املسماة حتفة الةظار يف غرائب األمصار) -1

 هوامشها طالل حرب، دار الكتب العلمية، ) من دون تاريق (. 
(: كتدداب صددورة األرض، مةشددورات دار مكتبددة احليدداة، 999ب283ابددن حوقددل، أل القاسددم الةصددييب )ت ؟   -2

 ب وت ) من دون تاريق (. 
 .1998، دار الكتاب اللبةاين، ب وت، 7(: تاريق العالمة ابن خلدون، مج1737ب838ابن خلدون )ت  -2
كتداب اجلغرافيدا، حققده ووضدع مقدمتده (: 1289ب987ابن سعيد املغرل، أل احلسن علي بن موسى ) ت  -7

  .1953، 1وعلا عليه إمساعيل العرل، املكتب الت اري للطباعة والةشر والتوزيع، ب وت، ط 
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، حققدده وقدددم لدده وفهرسدده أدريددان فددان ليددوفن، وأندددر  2(: املسددال  واملمالدد ، 1397ب785البكددري )ت  -7
  .1992تون  (،  –ابل  ف ى، بي  احلكمة قرطاج، والدار العربية للكتاب ) طر 

بطوليميوس، كالوديوس: جغرافية ))وصف ليبيا )قارة أفريقية( ومصر(( ترمجة د. الدويب، حممد املربوك: جامعة  -9
 .2337، 1قاريون ، بةغازي، ط 

 .1957خشيم، علي فهمي: نصوص ليبية، الطبعة اللانية، دار مكتبة الفكر، طرابل ،   -5
 . 1985ب1735، 1ب وت، ط  -13 -8
ابون: الكتاب السابع عشر )وصف ليبيا(، ترمجة د. حممد املربوك الدويب، جامعدة قداريون ، بةغدازي، ط سرت  -9

1 ،2332. 
، حتقيدا أمحدد 1(: كتداب السد ، 1722ب928الشماخي، أمحد بن سعيد بن عبد الواحدد ) ت   -13

 .1985ب1735بن سعود السيال، الطبعة األوىل، سلطةة عمان، وزارة الرتال القومي واللقافة، 
، مركدددز دراسدددات وأحبدددال شدددؤون 2القشددداط، حممدددد سدددعيد: الطدددوارق عدددرب الصدددعراُ الكدددربى، ط.  -11

 .1989الصعراُ، ليبيا، 
كوريبددوس فلقيدددوس )القدددرن السددادس املددديالدي(: ملعمدددة احلدددرب الليبيددة الرومانيدددة، ترمجدددة وحتقيدددا د.  -12

 .1988حممد الطاهر اجلراري، مركز دراسات جهاد الليبيف، طرابل ، 
حممدددد يوسدددف جندددمب إحسدددان عبددداس: حممدددد يوسدددف جندددمب إحسدددان عبددداس: ليبيدددا يف كتدددب اجلغرافيدددا  -12

 .1998والرحالت، دار ليبيا للةشر والتوزيع، بةغازي، 
ه ودوت: )الكتاب السكيلي والكتاب اللييب(، ترمجة د. حممد املدربوك الددويب: جامعدة قداريون ،  -17

 .    2332، 1بةغازي، ط 
(: مع م البلدان، اجمللد اللالث، مكتبة خياط، شارع  بل ، 1229ب  925ياقوت احلموي )ت  -17

 ب وت، ) من دون تاريق (.
(: البلددددان، مدددع األعدددالق الةفيسدددة البدددن رسدددته، 895ب287اليعقدددول، أمحدددد بدددن أل يعقدددوب )ت  -19

  .1891ليدن، 
 
 

******************
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 Furysixth on its list of the 100 best English-language novels of the 

20th century (www.biography.com). 

 

1. Gérard Genette (born 1930) is a literary French scholar and 

structuralist theorist who has had a broad impact on the development 

of narratology. Although narratology was established as a field of 

study before Genette, he developed a terminology to describe the 

functioning of narrative that has become universal. Genette's 

classifications were rigorously formulated, and his gift for typology 

has gained him widespread acknowledgement among scholars of 

poetics in general and of narratology in particular. Genette is a writer 

2. and teacher, and is currently a professor of French literature at the 

Sorbonne and a senior lecturer at the École normale supérieure  

(http://www.signosemio.com) 

3. Miss Quentin is Caddy's daughter, named Quentin after her brother, 

Quentin's death. 

4. Jason was promised to get a job as a banker by Caddy's ex-husband, 

but he did not get one. 
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by a woman, a girl. If he could just believe it was the man who had 

robbed him" (242).  

 

Conclusion 
AlthoughThe Sound and the Furyis narrated and focalized from 

different perspectives and personal worldviews of the three male 

narrators and focalizers in the first three sections and from a 

heterodiegetic narrator and an external focalizer in the fourth section, the 

story mainly revolves around the role played by Caddy in the life 

of the three brothers, in addition to the other two women, the mother and 

Dilsey, as well as Miss Quentin in Jason's section. The four female 

characters, regardless of their role in the story, do not have the advantage 

of telling their own part of the story, as narrators, or the advantage of 

allowing the reader to see the events from their own perspective as 

focalizers, which widely permitted for the male characters all through the 

novel. The female characters are always the focalized, i.e. object of 

focalization, through the eyes of three different male characters. They are 

not even allowed to be focalized within as it was permitted for Jason in 

the fourth section of the novel. The reader may speculate about the 

reasons that lead Faulkner to do so. Is it an example of misogyny, a 

personal attitude, or a reflection of the Southern traditional mentality 

towards women?  This question, however, is beyond the scope of this 

paper. It requires more research to the intention of the author and the 

social and political forces influencing him and consequently his work.  

Nevertheless, as Paula M. L. Moya asks about the "mechanism of 

silencing and erasure" in relation to gender that is "consciously or 

unconsciously employed" in The Sound and the Fury(190), the focus of 

this paper is on the organizational structure of narratives that produces 

such mechanism.The answer seems to be found in the narrative 

mechanism of focalization and the multiple layers of perspective that 

enables the author to manipulate the perception of female characters in 

the novel, thus silencing their voice and shutting off their 

worldviews.Analysis of focalization in the narrative discourse of The 

Sound and the Fury shows how Faulkner blocks female worldviews from 

being revealed to the reader. Indeed, Genette's typology of focalization 

permits us to understand how Faulknercontrols the 

perception of female characters in The Sound and the Fury

Notes: 

William Faulkner(1897 – 1962) is one of the celebrated writers in 

American literature. He was a Nobel Prize–winning novelist of the 

American South who wrote challenging prose. He is best known for such 

novels as The Sound and the Fury and As I Lay Dying. In 1998, the 

Modern Library ranked his 1929 novel The Sound and the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sound_and_the_Fury
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interaction with the four female characters in the novel, he retains 

the advantageous position of internal focalizer and the female characters 

are left with the focalized position.  

 

Since the narrator in the fourth section is heterodiegetic, it is 

expected to allow the reader to view some or all of the events from the 

perspective of one of the female characters as a focalizer. However, the 

heterodiegetic narrator in this section is an external focalizer through 

most of the narrative as it is noticed when narrating the event of feeding 

Benjy, which is narrated earlier by Benjy, the internal focalizer, in section 

one: "Ben ceased whimpering. He watched the spoon as it rose to his 

mouth. It was as if even eagerness were musclebound in him too, and 

hunger itself inarticulate, not knowing it is hunger. Luster fed him with 

skill and detachment" (218). 

 

The mechanism of focalization, as explained in the previous 

section, permits the focalized to be within or without, i.e. either allowing 

or preventing the reader from penetrating to his/her thoughts. Although 

the external focalizer in the fourth section is focalizing mainly on Dilsey 

and in some parts on Jason, Dilsey is not giving the opportunity to be 

focalized within and is restricted to being focalizedwithout. For example, 

the reader observes her actions without knowing the intention behind 

them until she declares this in words:  

She entered the kitchen and built up the fire and began to prepare 

breakfast. In the midst of this she ceased and went to the window 

and looked out toward her cabin, then she went to the door and 

opened it and shouted into the driving weather. "Luster!" she 

shouted, standing to listen, tilting her face from the wind. (212) 

Being focalizedwithout, Dilsey does not have the advantages of revealing 

her thoughts to the reader. The reader does not know why she suddenly 

has ceased preparing breakfast and looks out through the window until 

she shouts "Luster." This is when the reader knows that she is looking for 

Luster Jason, however, has the advantage in section four to be focalized 

within, revealing his thoughts and feelings. His thoughts are always 

exposed to the reader, for example: "He looked at the sky, thinking about 

rain, about the slick clay roads, himself stalled somewhere miles from 

town. He thought about it with a sort of triumph, of the fact that he was 

going to miss dinner. . ." (240).This exposure of Jason's thoughts occurs 

many times whenever the focus of the heterodiegetic narrator is on him: 

". . . then he thought of the money again, and that he had been outwitted
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His focalization involves the ideological facet (Rimmon-Kenan 81) 

most of the time, reflecting his own beliefs and social ideology. Caddy, 

on the other hand, is a focalized in this section too in spite of the 

important role she plays in Quentin life.She is seen through the eyes of 

her brother Quentin, who in his narration does not penetrate to her inner 

thoughts (i.e. focalized without) but only delivers to the reader his own 

perception of characters and events and eventually his worldviews. 

 

Jason, the bitterson, is the homodiegetic narrator and internal 

focalizer of the third section of the novel.He is focalizing most of the 

narration on Caddy and her daughter,Miss Quentin,to whom he holds 

hostile feelings. He expresses his bitterness towards them for being the 

cause of missed opportunities
4
. The "psychological facet" (Rimmon-

Kenan 80) of focalization is obvious in this section. Jason's hostile feeling 

towards Miss Quentin is noticeable when he says: "She hadn't got around 

to painting herself yet and her face looked like she had polished it with a 

gun rag. I went and grabbed her wrist" (149). Miss Quentin is the 

focalized in this narration and Jason the narrator is the internal focalizer. 

However, Jason the narrator sometimes gives away his internal 

focalization to Jason the boy. This is when he narrates about his 

experience as a young boy regarding Caddy's reaction when she was mad 

at something: 

She looked at me for a while. There wasn't any street light close 

and Icouldn't see her face much. But I could feel her looking at me. 

When we were little when she'd get mad and couldn't do anything 

about it her upper lip would begin to jump. . . . and all the time 

she'd be as still as a post, not a muscle moving except her lip 

jerking higher and higher up her teeth. But she didn't say anything. 

(167) 

Here Jason the boy is the focalizer, but Caddy keeps her assigned position 

as the focalized now, at the time of the narration, as well as when she was 

a little girl. 

 

Sometimes, Jason focalizes onhis mother and Dilsey too, utilizing 

the "perceptual facet" (Rimmon-Kenan 78) of focalization as he focuses 

on his auditory sense. For instance, he focalizes on Dilsey, saying: "I 

heard her climbing the stairs, dragging her feet and grunting and groaning 

like they were straight up and three feet apart" (203). He also focalizes on 

his mother when he says: "Then I heard Mother on the stairs. I might 

have known she wasn't going to keep out of it" (150). Here, he is 

revealing to the reader his thoughts and expectations about his mother's 

actions. While most of the narrative in this section deals with Jason's 
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focalizer. Analyzing the narrative discourse of these four 

sections will show which of the main characters has been the 

focalizer (who sees) and which of the charactershas been the 

focalized (who has been the focus of the focalizer).  

 

The first section of The Sound and the Fury is narrated by Benjy, 

the "idiot," who is very limited in his perception of the world. He is a 

homodiegetic narrator and internal focalizer, focalizing on events in both 

the past and the present of the narration time which mostly involve his 

sister Caddy,to whom he is very emotionally attached. Being mentally 

retarded, Benjy narrates events and incidents through the window of his 

confused mind, depending mainly on the "perceptual facet" (Rimmon-

Kenan 78) of focalization that involves the senses of seeing, smelling, 

and touching, for example when he says: 

Versh's hand came with the spoon, into the bowl. The spoon came up to 

my mouth. The steam tickled into my mouth. Then we quit eating and we 

looked at each other and we were quiet, and then we heard it again and I 

began to cry. "What was that." Caddy said. She put her hand on my hand. 

(26(

Benjy's narration is similar to a camera that records the 

surrounding events without much comprehension of what is going on, 

switching his focalization from one thing or person to another as he sees 

it: "But I didn't stop and Mother caught me in her arms and began to cry, 

and I cried. Then the cushion came back and Caddy held it above 

Mother's head. She drew Mother back in the chair and Mother lay crying 

against the red and yellow cushion" (57). Benjy here moves his 

focalization like a camera; the mother is focalized then the cushion 

followed by Caddy then back to the mother. His spectrum is a very 

limited view; he records what he sees on the mirror: "Caddy and Jason 

were fighting in the mirror" (57). 

 

The second section of the novel is narrated by Quentin, the eldest 

son of the Compsons, who also has a very affectionate relationship with 

his sister Caddy and regards her with great fondness: "she ran out of the 

mirror like a cloud, her veil swirling in long glints her heels brittle and 

fast clutching her dress onto her shoulder with the other hand, running out 

of the mirror the smells roses roses the voice that breathed o'er Eden" 

(70). Most of the details in his section deals with his confused feeling and 

suffering towards what happened to his sister and consequently to the 

social values of the American South, which ultimately lead to his suicide. 

Considering himself as the hero, Quentin in this section is not just a 

homodiegetic but also an autodiegetic narrator and at the same time an 

internal focalizer who reveals his own thoughts to the reader.
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focalizer' because it is usually associated with the narrating agent. 

The agent of internal focalization, on the other hand, is usually from 

within the story of the narratives (i.e. one of the characters) and is often 

called character-focalizer (270). As explained by Rimmon–Kenan, an 

internal focalizer can be identified if the narrated text is read normally 

when rewritten in the first person, if not, then the focalization is external 

(75). 

In addition to the distinction between an external and internal 

focalizer, the mechanism of focalization extends to the focalized (what is 

seen), which, according to Rimmon-Kenan, "can be seen either from 

without or from within" (77).  When the external focalizer sees from 

within, he/she can penetrate to the focalized thoughts and feelings, 

whereas when focalized from without, the feelings and thoughts of the 

focalized are opaque to the reader.Rimmon-Kenan, in addition, points out 

that focalization is presented in the narrative textthrough three facets: 

perceptual, psychological, and ideological facets (77-82). In the 

perceptual facet the focalizer orients the narrative towards hissense of 

perception,of what he/she smells, tastes, hears, sees, or/and touches. In 

the psychological facet, the focalizer's state of emotion influences his/her 

perception of the world as represented in the narrative. The focalizer in 

the ideological facet represents the world in the narrative from his/her 

own ideologies. 

Focalization is significant and "penetrating" in providingauthors 

with "means of manipulation" through which they allow the reader to 

propel into the feeling and thoughts of one character while declining this 

for another character in the same narrative text (Bal 116, 110). This will 

be examined in this paper to see how degrees of focalizationin the 

narrative discourse of The Sound and the Fury are used to penetrate into 

the male characters' feeling and thinking, revealing to the reader their 

worldviews, while declining this for the female characters. 

Discussion 
Focalization analysis of The Sound and the Fury gives an example 

of multi-layer perspectives and facilitates thestream of 

consciousnarration.It is, as articulated by Rimmon-Konan, presenting the 

textual story "through the mediation of some 'prism', 'perspective', 'angle 

of vision', verbalized by the narrator though not necessarily his"(72). 

There are eight main characters in The Sound and the Fury: four males; 

Mr. Compson and his three sons, Quentin, Jason, and Benjy; and four 

females; Mrs Compson, her daughter Caddy, granddaughterMiss 

Quentin
3
, and the housekeeper Dilsey. The novelconsists of four sections. 

Each of the first three has a different character narrator, who happens to 

be one of the sons of the Compson family,each reflecting on his personal 

worldviews. The last section has a heterodiegetic narrator and external 
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Focalization and the Perception of Female Characters 

in Faulkner's The Sound and the Fury 
Amina M. B. Megheirbi English Department  - Faculty of Arts 

University of Benghazi – Libya 
 

Introduction 
The Sound and the Fury is a novel written by the American writer, 

William Faulkner
1
. It is considered a modernist conical work that 

demonstrates how novelists experiment with style through the utilization 

of different narrative techniques. In this paper, an analysis of these 

techniques will be carried out based onGérard Genette's
2
 concept of 

focalizationfor the purpose of focusing on the perception of female 

characters in the novel.The novel employs a different narrator for each of 

its four sections, none of which is narrated by a female although the plot 

of the four sections of the novel are around one or two of these female 

characters. Focalization analysis of this fictional narrative discourse 

reveals, in addition to the narrator, the focalizers and the focalized, and 

shows which of these categories is designated for any of the four female 

characters. 

Literary Review 
Focalization is a textual narrative typology proposed by the French 

literary theorist Gérard Genette(190-211) in his analysis of narrative 

discourse, and is further extended and elaborated by Slomith Rimmon–

Kenan(72-86) and Mieke Bal(263-292). In this typology, certain 

relationships among the narrator, the focalizer, and the focalized are 

clearly identified and categorized. Genette distinguishes between mood 

and voice in narration, or in other words who seesand who speaks,which 

are often confused when referring to the point of view in the narrator 

discourse.Whilepoint of viewin narration confuses speaking and seeing, 

focalization specifies "the relations between the elements presented and 

the vision through which they are represented" (Austenfeld 

295).Narration and focalization, i.e. speaking and seeing, therefore, can 

be carried out by either the same agent or by different agents. According 

to Rimmon–Kenan, it is important to distinguish between the two 

activities of narration and focalization. He considers this distinction "a 

theoretical necessity, and only on its basis can the interrelations between 

them be studied with precision" (72). 

Bal has contributed to Genette’s typology of focalization by 

distinguishing "who sees" from "what is seen" (263-292). The agent of 

focalization is the 'focalizer' (who sees), and what the focalizer sees is the 

object of focalization, or the 'focalized'. Bal also builds on Genette's 

'external focalization' by proposing the categories of "external" and 

"internal" focalizer. External focalization is referred to as 'narrator-
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