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موقف االتحاد السوفيتي من ليبيا
( ) 1951 – 1945
تطويرمهارات املديرين وعالقته بترشيد القرارات
من وجهة نظرهم
دراسة تطبيقية ملر اقبة التعليم بني وليد
دورالتعليم األخضرالرقمي في تحقيق التنمية البيئية
املستدامة
قياس أثراملوارد االقتصادية
على النمو االقتصادي في ليبيا
تقييم سياسة سعرالصرف األجنبي كأحد األدوات التي
يستخدمها مصرف ليبيا املركزي
ُ
أثرالتذبذبات املناخية على نشاط العواصف الرملية
ً
في اإلقليم الصحراوي بليبيا (محطة سبها نموذجا)
دراسة تأثيرمستخلص بعض النباتات على نمو البكتيريا
( Escherichia Coli & Staphylococcus & Klebsiella
) pneumoniae & Klebsiella Oxytooca

2021

أساس التربية في اإلسالم
أ  .عبد الحميد عبد القادر عبد الحميد أحمد – كلية التربية – جامعة بني وليد
أ  .عبد اهلل علي أحمد المعلول – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهدي هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
محمدا رسول هللا  وبعـ ـ ـ ـ ــد :
له ،وأشهد أن
ً
وجل -لآلباء ويحفظ هللا بهم ذكـ ـ ــر آبائهم وهم أمانة
فإن األبناء هبة عظيمة من هللا – ّ
عز ّ
في أعناق آباءهم وأولياء أمورهم ،فينبغي على الولي أن يهتم بتربيتهم ويحسن إليهم ،ويعدل بينهم ،وال

يفرط في حقوق تربيتهم ،من نصح ورفق وحسن معاملة ،ويعلمهم الدين ،والصالة ،والخير ،والعلم

والقرآن ،ويحببه إليهم ويبيح لهم البيئة الصالحة الطاهرة لتنمو عقولهم على كلمة التوحيد ،وحب هللا،
وحب نبيه كما يقول الشاعر :وينشأ ناشئا الفتيان منا  .. . .على ما كان عوده أب ـ ــوه.

وتكمن أهمية الموضوع لما يتعرض له الدين اإلسالمي عامة والشباب خاصة من إباحية

ومحو لألخالق اإلسالمية السمحة ،وانتشار الثقافة الغربية بأنها السالم ،وفكر اإلرهابية بأنه اإلسالم
ويهدف هذا الموضوع إلى :
 . 1إعداد جيل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم مومن باهلل تعالى ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوله  قال تعالى  :وما خلقت الجن واإلنس إال
ليعبدون .

 2ـ االقت ــداء بس ــيرة النبـ ــي  فم ــن واج ــب االبـ ــاء ترس ــي ح ــب النبـ ــي  فـ ــي نفـــو

أبن ــائهم .قـ ــال

تعالى وإنك لعلى خلق عظيم . 
 3ـ تعليم األجيال تاري الحضارة اإلسالمية من خالل القصص القرآني والحكم وسيرة النبي  التي
عظيما في التربية .
هجا
تعتبر من ً
ً
وتكمن مشكلة الموضوع في الصعوبات التي تواجه األباء في تربية أبنائهم التربية اإلسالمية الصحيحة
البعيدة عن االنحراف والتقاليد الغربية .
وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين وفي كل مبحث ثالثة مطالب وخاتمة فيها أهم النتائج التي توصلنا
إليها .
2021
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المبحث األول :مفهوم التربية في اإلسالم
اصطالحا
المطلب األول :تعريف التربية لغة و
ً

ور ّب ول ـ ــده ،والص ـ ــبي يرب ـ ــه رًب ـ ــا ،وربي ـ ــه تر ًبي ـ ــا وترّب ـ ــه ،ع ـ ــن
التربي ـ ــة ف ـ ــي اللغ ـ ــة ه ـ ــي :بمعن ـ ــى ور ّب ،و
اللحيـ ــاني بمعنـ ــى ربـ ــاه وفـ ــي الحـ ــديث :لـ ــك نعمـ ــة تربهـ ــا ،أن تحفظهـ ــا وتراعيهـ ــا وتربيهـ ــا ،كمـ ــا يرّبـ ــي
الرجـ ـ ــل ولـ ـ ــده ،وربـ ـ ــاه تربيـ ـ ــة بتحويـ ـ ــل التض ـ ـ ـ ي

أي :أحسـ ـ ــن الييـ ـ ــام عليـ ـ ــه ووليـ ـ ــه حتـ ـ ــى يفـ ـ ــارق

الطفولية كان أبنه أم لم يكن وأنشد اللحياني :
تربية من آل دودان َّ
شلة  . . .تربه أم ال تضيع سخالها
)(1

ورب فـ ــالن ولـ ــده ويربـ ــه رًبـ ــا ،ورببـ ــه ،وتربيـ ــة ،بمعنـ ــى أي ربـ ــاه ،والمربـ ــوب  :الم ورّبـ ــي
َّ
إلى معاجم اللغة وجدنا لفظ التربية يحمل عدة معاني نذكر منها للمثال ال للحصر

)(3

وإذا رجعنـ ــا

المعن ــى األول :ورَّبـ ــا يربـ ــو بمعن ــى ااد ونمـ ــى ،فتكـ ــون التربيـــة بمعنـ ــى الزيـ ــادة والنم ــو ،كمـ ــا فـ ــي قولـ ــه
ققققد ََل ِّ
َّللا ِّ
ققققب ِقققق ه َِهفققققا َِّ ققققيم (4) وقـ ــال تعـ ــالى
اي َِ ه
تعـ ــالى َ ي ْم َحقققق ه
َّللا َل ي ِّح َ
الرَبققققا َويْربِّققققي ه
الِ َ
ِّ
ِّ
أيضـ ـاً ف ــي ه ــذا المعن ــى َ وَتق َققرْل ْاألَْ َ
ام َتق هققَ ْي َوَ َبققق ْ َوَْ َ َتققق ْ
ققاَ ْ
ه َمامق َققد ًِ َفقققَْا َْ ََْلَْقققا ََْلْء َهقققا اْل َمق َ

ِّم ْن ِ ِّ َزْوج َب ِّهيج 
وج ــاءت بمعن ــى :رب ــى يرب ــي علـــى وان خف ــي وتكـــون التربيـــة بمعنـــى التنش ــئة والرعاي ــة قـــال تعـ ــالى
ِّ
ءن  (6) وق ــال تع ــالى:
ققال ََلق ْققم َربِّققق َ ِّفءَْقققا َولِّءق ًققدا َوَلِّ ْققق َ ِّفءَْقققا ِّمق ْ
ققن ْمق ِّققر َ ِّسقققْ َ
فــي ه ــذا المعن ــىََ لق َ
ءر (7) 
ِّ
ققققة وَلققققق ِّب ا حمهمقققققا َِمقققققا هبيقققققاِّ ي صق ِّ
ِّ
ققققغ ًا
ققققن ه
َ و ْ
اخ ِّفق ْ
ققققه َله َمقققققا َذَْقققققا َ الققققق َِ ِّل مق َ
َ ََ
َ
الر ْح َمق َ ْ َ ْ َ ْ َ
وعلـ ــى هـ ــذا األسـ ــا تك ـ ــون التربيـ ــة فـ ــي مج ـ ــال تنشـ ــئة األوالد عمليـ ــة بن ـ ــاء ورعايـ ــة والمضـ ــي م ـ ــع
)(5

الـ ــن ء بالتـ ــدر مـ ــن ال ـ ـوالدة حتـ ــى سـ ــن البلـ ــوت والتربيـ ــة بهـ ــذه المعـ ــاني تكـ ــون فريضـ ــة واجبـ ــة علـ ــى

قققْا
جمي ــع ا ب ــاء واألمه ــات والمعلم ــين أمان ــة فـــي أعنـ ـاقهم سيس ــألون عنهـــا ق ــال تع ــالىِّ إه ققققا ََْر ْاق َ
السقققماو ِّ
ه َواْل ََِّبق ِّ
اي َو ْاألَْ ِّ
ََققق َف ْق َن ِّمْ َهقققا َو َحمَل َهقققا ِّْ
اإل ْ َسقققاا
َا َي ْح ِّمْلَْ َهقققا َو ْ
ققال َفقققَََبْء َن ْ
َماَ ققق َة ََْلقققم ه َ َ
َ
ْاأل َ
ِّإه ه ِاا ظلوما ذهول (8) 
َ َ َ ً َ ً
أما التعري

االصطالحي :نرى أن تعريفات الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بالكتابة والبحث في

ميدان التربية جاءت مختلفة ويرجع هذا الختالف مشاربهم وتباين تخصصاتهم وتعدد وجهات نظره.
) (1لسان العرب البن منظور  ،باب الراء  ،مادة ربب . 24 / 4 .
) (3القاموس المحيط  /الفيروز أبادي  ،باب رتب رتوبا ثبت ولم يترك  1 ،ـ . 65
) (4سورة البقرة اآلية 275
) (5سورة الحج من اآلية 5
) (6سورة الشعراء اآلية 18
) (7سورة اإلسراء اآلية 24
) (8سورة األحزاب اآلية 72
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كامال من جميع النواحي في جميع مراحل نموه
فقد عرفها مـ ــقداد بالجن  :بأنها إعداد المسلم
إعدادا ً
ً
للحياة الدنيا وا خرة في ضوء المبادئ والييم ،وطرق التربية التي جاء بها اإلسالم ).(1

وعرفه ـ ــا ا ـ ـ ــلول ار ـ ــب النج ـ ــار :ب ـ ــأورة أنه ـ ــا ذل ـ ــك النظ ـ ــام الترب ـ ــوي الق ـ ــائم عل ـ ــى اإلس ـ ــالم بمعن ـ ــاه
الشامل ).(2

كمـ ـ ــا عرفهـ ــا عبـ ــد الـ ــرحمن النقيـ ــب  :بأنهـ ــا ذلـ ــك النظـ ــام التربـ ــوي والتعليمـ ــي الـ ــذي يسـ ــتهدف إيجـ ــاد
مهنته)(3

وسلوكا مهما كانت حرفته أو
إنسان القرآن والسنة أخالًقا
ً
وم ـ ــن خ ـ ــالل التعريف ـ ــات الس ـ ــابقة يمك ـ ــن الق ـ ــول ب ـ ــأن التربي ـ ــة اإلس ـ ــالمية ه ـ ــي نظ ـ ــام ترب ـ ــوي ش ـ ــامل
ودنيويـ ـ ــا فـ ـ ــي ضـ ـ ــوء مصـ ـ ــادر الش ـ ـ ـريعة
دينيــ ــا،
ـدادا متكـ ـ ـ ً
يه ـ ــتم بإعـ ـ ــداد اإلنسـ ـ ــان الصـ ـ ــالح ،إعـ ـ ـ ً
ً
ـامال ً
اإلسالمية الرئيسية .
وبالنسبة لأللفاظ والمصطلحات التي كانت تستخدم في كتابات السلف للداللة على معنى التربية نذكر
منها ال للحصر مصطلح التنشئة ،اإلصالح ،والتأديب أو األدب والتزكية ،والتطهير ،والتهذيب .
المطلب الْا ي  :بياا مْهج الرسول  في معاملة الْشَ

إن التربية النبوية هي التربية الصالحة في كل امان ومكان ،حتى يرث هللا األرض ومن عليها ،من
خالل قيامها على أسس قوية ومتينة وسليمة .حيث إنها تقوم على أسا
في السر والعلن ،حيث تبدأ بتدريب الطفل على التكالي

اإليمان باهلل تعالى ومراقبته

الشرعية من سن السابعة من عمر هو حتى

سن البلوت ،فترس في الطفل من هللا  -سبحانه وتعالى -وتلقينه سيرة الرسول  نشأته وحياته وصفاته
وبعثته ،ليكون قدوة له في حياته ومعامالته مع ا خـ ـرين ،وتنمي فيه العقيدة الصحيحة السليمة ،
وتنمي فيه بر الوالدين وطاعتهما .

فـ ـ ــي حيـ ـ ــاة النبـ ـ ــي مواقـ ـ ــف تعليميـ ـ ــة تحتـ ـ ــا إلـ ـ ــى وقفـ ـ ــات طويلـ ـ ــة ،لنسـ ـ ــتخر فوائـ ـ ــدها ،ونقطـ ـ ــف
قققم
ثماره ــا ،ونقت ــدي به ــا ف ــي حياتن ــا العملي ــة ،والتعام ــل به ــا م ــع ال ــن ء ق ــال تع ــالى َلَقق ْ
قققد َِق َ
قققاا َل ق ْ
خقققققر وَ قققققر َّللا ِ ِّْءقققققرا (4) 
ققققول ه ِّ
ِّ
ِّفقققققي َ سق ِّ
ققققونِ َح َسق َ
ققققْ نة لِّ َمق ْ
ققققن َِق َ
َّللا َواْلَءق ْ
ققققوَم ا ْ َ َ َ َ ه َ َ ً
َّللا ْسق َ
ققققاا ََْرذقققققو ه َ
فالرس ـ ــول  ق ـ ــدوتنا األول ـ ــى ف ـ ــي ك ـ ــل معامالت ـ ــه ول ـ ــه الكثي ـ ــر م ـ ــن المواق ـ ــف ال تحص ـ ــى وال تع ـ ــد،
وعل ـ ــى س ـ ــبيل المث ـ ــال ال للحص ـ ــر ن ـ ــذكر منهـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن أن ـ ــس  ق ـ ــال:

لم ـ ــا ق ـ ــدم رس ـ ــول هللا 

أنس ــا ـــالم
المدين ــة أخـ ــذ أب ــو طلح ــة بيـ ــدي ف ــانطلق بـــي إلـ ــى رس ــول هللا  فقـــال يـــا رس ــول هللا إن ً
ك ـ ــيس فليخ ـ ــدمك  .ق ـ ــال فخدمت ـ ــه ف ـ ــي الحض ـ ــر والس ـ ــفر ،ف ـ ــو هللا م ـ ــا ق ـ ــال ل ـ ــي لش ـ ــيء ص ـ ــنعته ل ـ ــم
) (1أهداف التربية اإلسالمية وغايتها ،ص 20
) (2أزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية ،ص 85
) (3التربية اإلسالمية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي الجديد ،ص17
) (4سورة األحزاب اآلية 21
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صـ ــنعت هـ ــذا كـ ــذا وال لشـ ــيء لـ ـ وـم ولـ ــم تصـ ــنع هكـ ــذا
رسـ ــول هللا  ق ـ ــد اخـ ــتلا بن ـ ــا أه ـ ــل البيـ ــت حت ـ ــى ك ـ ــان يق ـ ــول أل ل ـ ــي هـ ــو أص ـ ــغر منـ ــي ي ـ ــا أب ـ ــا
)(1

عمير ما فعل

النغير)(2

وعـ ــن أنـ ــس بـ ــن مالـ ــك  أنـ ــه قـ ــال :كـ ــان

)(3

رحيما عطوًفا كاألب المشفق على أوالده فقد كان يداعبهم،
ومنها معاملته  للصبيان :لقد كان
ً
ويمااحهم ،ويسلم عليهم ،ويمسح على رؤوسهم ويقبلهم ويعانقهم عن عائشة  قالت :جاء أعرابي
إلى النبي  فقال :تقبلون الصبيان ،فما نقبلهم ،فقال النبي  أو أملك لك أن نزع هللا من قلبك

الرحمة ) (4فكان  يقبل الصبيان حيث ّقبل الحسن فرآه األقرع بن حابس فقال :إن لي عشرة من
الولد ما قبلت واحد منهم  .فقال  : أنه من ال يرحم ال يرحم )(5

ومـ ــن تواضـ ــعه  كـ ــان إذا مـ ــر علـ ــى صـ ــبيان س ـ ـّلم علـ ــيهم ف يمـ ــا ورد عنـ ــه مـ ـ ّـر رسـ ــول هللا 
بصـ ــبيان فس ـ ـّلم علـ ــيهم ) (6وذلـ ــك لطـ ــف منـ ــه وإك ـ ـرام ولينمـ ــي فـ ــيهم حسـ ــن الخلـ ــق .ولـ ــه مواقـ ــف فـ ــي
مالطف ـ ــة الص ـ ــبيان أيضـ ـ ـاً فق ـ ــد روي عن ـ ــه ع ـ ــن ج ـ ــابر ب ـ ــن س ـ ــمرة قال ص ـ ــليت م ـ ــع رس ـ ــول هللا 

صـ ــالة األولـ ــى ،ثـ ــم خـ ــر إلـ ــى أهلـ ــه ،وخرجـ ــت معـ ــه فاسـ ــتقبله ولـ ــدان ،فجعـ ــل يمسـ ــح خـ ــدي أحـ ــدهم

يح ــا كأنم ــا أخرجه ــا
واح ـ ًـدا واح ـ ًـدا ،ق ــال وأم ــا أنـــا فمس ــح عل ــى خ ــدي ،ق ــال :فوجـــدت لي ــده ب ـ ً
ـردا أو ر ً
م ـ ــن جون ـ ــة عط ـ ــار ) (7فمم ـ ــا الش ـ ــك في ـ ــه أن مالطف ـ ــة الطف ـ ــل ومالعبت ـ ــه له ـ ــا األث ـ ــر الكبي ـ ــر ف ـ ــي
نشـ ــأة الطفـ ــل النشـ ــأة السـ ــليمة ،الن اللعـ ــب جـ ــزء ال يتج ـ ـ أز مـ ــن حياتـ ــه ،فـ ــال تسـ ــتهن بلعـ ــب األطفـ ــال
فتصـ ـ ــادم فط ـ ـ ـرتهم ومـ ـ ــا جبل ـ ـ ـوا عليـ ـ ــه بـ ـ ــل شـ ـ ــار األطفـ ـ ــال فـ ـ ــي لعـ ـ ــبهم وال طفهـ ـ ــم حتـ ـ ــى يحبـ ـ ــو ،
ويأنسـ ـ ـوا ب ـ ــك ويس ـ ــمعوا لنص ـ ــحك وإرش ـ ــاداتك .وم ـ ــن مواقف ـ ــه  ف ـ ــي مالطف ـ ــة األطف ـ ــال وم ـ ــداعبتهم
فعـ ــن أبـ ــي هري ـ ـرة قـ ــال  :كـ ــان رسـ ــول هللا 
حم ـ ـ ـرة لسـ ـ ــانه فـ ـ ــيه

إليـ ـ ــه

)(9

يـ ــدلع)(8

لسـ ــانه للحسـ ــين بـ ــن علـ ــي فيـ ــرى الصـ ــبي

ومـ ـ ــن مـ ـ ــا يزيـ ـ ــد فـ ـ ــي تقويـ ـ ــة العالقـ ـ ــة بـ ـ ــين األبنـ ـ ــاء واألبـ ـ ــاء حملهـ ـ ــم

نموذج ـ ــا نقت ـ ــدي ب ـ ــه وه ـ ــو أن س ـ ــيدنا محم ـ ــد 
ومالعب ـ ــتهم ليحسـ ـ ـوا بالس ـ ــعادة  .ولحم ـ ــل الص ـ ــبيان
ً
ك ـ ــان يحم ـ ــل الحس ـ ــن عل ـ ــى عاتق ـ ــه وق ـ ــال :الله ـ ــم إن ـ ــي أحب ـ ــه فأحب ـ ــه ) (10وم ـ ــن منهج ـ ــه  ف ـ ــي
) (1أخرجه البخاري -كتاب الديات – باب من استعان عبدًا أو صبيًا ،حديث رقم  /6513ج 2532 / 6
) (2النغير طائر يشبه العصفور وتصغيره نغير ويجمع نغرا ًنا  .لسان العرب باب النون مادة نغر  ،ج  8ص 633
) (3سنن النسائي الكبرى ،باب التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم،ج  6ص 91
) (4أخرجه مسلم باب رحمة الولد وتقبيله ،ومعانقته  .حديث رقم  ، 5652ج  5ص 2235
) (5أخرجه البخاري كتاب األدب ،باب رحمة الولد وتقبيله ،ومعانقته.حديث رقم ، 15167ج  8ص
) (6ينظر كتاب البصائر والذخائر ،ألبوحيان التوحيدي ،باب  ،6ج  ،1ص 308
) (7ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  ،باب طيب ريحه ولين ملمسه ،حديث رقم  2329ج  ،15ص 450
) (8دلع الرجل لسانه وأدلعه أخرجه  ،لسان العرب – باب الدال –مادة دلع ج  8ص 395
) (9أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم (  12 ) 5596ـ . 408
) (10أخرجه ابن حبان في صحيحه ،حديث رقم ، 5596ج  ، 12ص 408
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التربي ــة ك ــان مه ــتم بتعل ــيمهم أم ــور دي ــنهم ودني ــاهم ويح ــتهم عل ــى طل ــب العل ــم ،فع ــن اب ــن عب ــا

–

يومـ ـ ــا ،فقـ ـ ــال لـ ـ ــي  :يـ ـ ــا ـ ـ ــالم إنـ ـ ــي أعلمـ ـ ــك
رض ـ ــي هللا عنهمـ ـ ــا – قـ ـ ــال  :كنـ ـ ــت خلـ ـ ــف النبـ ـ ــي ً 
كلمـ ـ ـ ــات احفـ ـ ـ ــظ هللا يحفظـ ـ ـ ــك ،احفـ ـ ـ ــظ هللا تجـ ـ ـ ــده تجاهـ ـ ـ ــك ،إذا سـ ـ ـ ــألت فاسـ ـ ـ ــأل هللا ،وإذا اسـ ـ ـ ــتعنت
فاسـ ــتعن بـ ــاهلل ،واعلـ ــم أن األمـ ــة لـ ــو اجتمعـ ــت علـ ــى أن ينفعـ ــو بشـ ــيء لـ ــم ينفعـ ــو إال بشـ ــيء قـ ــد

كتبـ ـ ــه هللا لـ ـ ــك ،وإن اجتمع ـ ـ ـوا علـ ـ ــى أن يضـ ـ ــرو بشـ ـ ــيء لـ ـ ــن يضـ ـ ــرو إال بشـ ـ ــيء قـ ـ ــد كتبـ ـ ــه هللا
عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف

)(1

المطلب الْالث :الدْاَ بالِ ية الِالحة

مهما يبذل الوالدان من جهد في تربية أبنائهم إن لم يعنهما هللا ،ويوفقهما سبحانه وتعالى فلم يجنيا
شيئا.
ً

ولذلك علينا بالدعاء والتضرع إليه  -سبحانه وتعالى -بأن يهدي ذريتنا ،فالدعاء من أبرا األمور
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يب ِّذءب
المعينة على تربية األبناء ،وذلك امتثال لقوله – تعالى َ  -وِّإَا َس ََل َ عَبادي َْْي َفِّْ ي ََل ِّر ن
اع ِّإَا َد َْ ِّ
َد ْْ َوَِ ه
اا َفْلَي ْس َت َِّء وا لِّي َوْلء ْؤ ِّمْوا ِّبي َل َعهله ْم ََْرَدو َا  (2) ومن دعاء عباد الرحمن كما
الد ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َيقولو َا َ هبَْا َم ْب َلَْا ِّم ْن َْزَو ِّ
ءن
َْءن َو ْ
اذَْا َوَ ِّ هياتَْا َلهرَِ ْ
اذ َعْلَْا لِّْلمهتق َ
جاء في القرآن الكريم َ واهلِ َ
ِّ
اما  (3) وها هو الخليل أبو األنبياء – عليه السالم – يدعوا ألبنائه كما أخبر عنه القرآن في قوله
إ َم ً
4
ِّ
اذع َم َِا اْل َل َد ِّ
ام  ( ) وقال أيضاً
اذْْ ِّْي َوَبِّْ هي ْ
آمًْا َو ْ
َا َ ْع َد ْاأل ْ
َ
ال ِّإْبَراهيم َ ِّب ْ َ ْ
تعالى َ وِّإ َْ ََل َ
َصَْ َ
الِ َال ِِّ و ِّم ْن َ ِّ هيِّتي هبَْا وَتَقه دْ ِّ
ِّ ب ْ ِّ ِّ
اَ (5) وهاهو نبي هللا اكرياء -عليه السالم-
يم ه
َ َ ْ َ
َ
َ
اذ َعْلْي مق َ
اَ(6) 
الدْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َ ِّب َم ْب لي م ْن َلدْ َ َ ِّ هي ًة َ
طِّءَب ًة ِّإه َ َسميع َ َ
يدعو ربه   :مَْال َ َد َْا َزَ ِّرهيا َ هبه ََل َ
رضيا ،إنك مجيب الدعاء ) (7وقال -سبحانه وتعالى-
صالحا
تييا
ولدا
ً
أي :أعطني يا ربي ً
ً
مباركا ً
ً
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ءن  (8) أي  :ألهمني الهداية واإليمان قال
َصلِّ ْح لِّي في َ ِّ هيتي ِّإ ي تْ ِّإَلْي َ َوِّإ ي م َن اْلم ْسلِّم َ
َ و ْ
جميعا ) (9السيدة امرأة عمران أم مريم ابنت عمران عليهما
ابن عبا  :فلم يكن له ول إال آمنوا
ً
ِّ
ِّ
ِّ
اا َ ِّب
امَرَي ْ ْمَر َ
السالم – نذرت ما في بطنها – هلل تعالى -فقال هللا تعالى على لسانها  إ َْ ََلاَل ْ
) (1أخرجه الترمذي  4ـ  ، 667واآلداب للبيهقي باب فضل الصبر وانتصار الفرج  ، 55والمعجم الكبير للطبراني 10
ـ . 287
) (2سورة البقرة اآلية 186
) (3سورة الفرقان اآلية 74
) (4سورة إبراهيم اآلية 35
) (5سورة إبراهيم اآلية 40
) (6سورة آل عمران اآلية 38
) (7ينظر تهذيب التفسير للبغوي ص 144
) (8سورة األحقاف من اآلية 15
) (9ينظر تهذيب التفسير للبغوي ص 1100
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الس ِّميع اْل َعِّليم 
ِّإِّ ي َ َِْ ي َل َ َما ِّفي َب ْطِّْي م َحهرً ا َف َتَقه ْ ِّمِّْي ِّإه َ َْ َ ه
على لسان أنبيائه والصالحين من خلقه ،أهمية الدعاء وعظيم قدره ،وعلو مكانته الرفيعة عنده جل في
)(1

إن هللا تعالى – قد أخبر

عاله ،فعلى الوالدين أن يتحروا أوقات اإلجابة  ،فيدعون هلل منكسرين  ،متضرعين في ان يراقهما

الذرية الصالحة ،ألن في وجود صالح الذرية يكون الخير العظيم في حياة اإلنسان وحتى مماته .
وهذا وقد أخبر النبي  من حديث أب هريرة  أنه قال :
ثالث  :صدقة جارية  ،أو علم ينتفع به  ،أوولد صالح يدعوا له

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من
)(2

المبحث الْا ي  :دو األباَ واألمهاي في تربية األبْاَ

نعما عظيمة ،ومن أعظم هذه النعم نعمة الولد الصالح فهو عمل صالح لوالديه
لقد أنعم هللا على عباده ً
في حياتهما وبعد الممات ،كما أخبر بذلك النبي  حيث قال  :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال

من ثالث وذكر منا

أو ولد صالح يدعو له

)(3

ولذلك كان اهتمام األنبياء والصالحين بالذرية

كبير لما يترتب عليه من الخير العظيم .
ًا
وقد أهمل الكثير من ا باء واألمهات وخاصة في هذا الزمان مع كثرت الملهيات والشوا ل والفتن،
وجهل الكثير منهم الهدي النبوي المعين في تربية األوالد ،وهو من أهم األمور التي يجب على المسلم
العناية بها وإتباعها لما فيها من فعل األسباب التي أرشد إليها النبي  في تربية األبناء .

وألن تربية األبناء عمل عظيم ،وحري أن تبذل فيه األوق ـ ــات واألم ـ ـوال والطاقات ،فقد كان سوال صفوة
الخلق لسيد الخلق ،الذرية الصالحة الطيبة .

واقتفى به السلف الصالح نهج األنبياء والمرسلين ،صلوات هللا عليهم وسالم ورحمة ومن تبعهم بإحس ـ ــان

إلى يوم الدين .
المطلب األول  :واذب ا باَ واألمهاي

إن ال ـ ــدين اإلس ـ ــالمي يحم ـ ــل الوال ـ ــدين المس ـ ــوولية بالدرج ـ ــة األول ـ ــى ف ـ ــي تربي ـ ــة أوالده ـ ــم ويخاط ـ ــب
كـ ــل مـ ــن هـ ــو راع ومسـ ــوول لتحمـ ــل مسـ ــووليته أمـ ــام هللا تعـ ــالى يـ ــوم الحسـ ــاب وإنقـ ــاد الـ ــنفس واألهـ ــل
والذري ـ ــة م ـ ــن الوصـ ـ ـية احتـ ـ ـراق بن ـ ــار جه ـ ــنم ي ـ ــوم الييام ـ ــة ،حي ـ ــث ق ـ ــال تع ـ ــالى ف ـ ــي كتاب ـ ــه العزي ـ ــز
ِّ
َملِّققققيَ ْم َ ققققاًا َوَلود َمققققا الهْققققا َواْل ِّح ََققققاَِ
آمْققققوا َلققققوا َْ ف َسققققَ ْم َو ْ
مخاط ــب الم ــومنين َ ََ  :هققققا اهلققققِ َ
َن َ
ة ِّ قققققققالن َِّقققققققداد ل يعِقققققققوا َّللا مقققققققا َمقققققققرمم ويفعلقققققققوا مقققققققا َقققققققؤمروا (4) 
ََْلْء َهقققققققا َم َال ِّغ َ ققققققق ن
َ ن
َْ َ
َ ن َ َْ
َ َ ْ ََْ َ
َ َ
َ هَ َ
) (1سورة آل عمران اآلية 35
) (2أخرجه مسلم  ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  .حديث رقم 570 / 1631
) (3أخرجه مسلم  ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،حديث رقم 570 ، 1631
) (4سورة التحريم اآلية 6
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ق ـ ــال س ـ ــيدنا علـ ـ ــي ب ـ ــن طالـ ـ ــب  ف ـ ــي معنـ ـ ــى ه ـ ــذه ا يـ ـ ــة أي

علمـ ـ ـوا أنفسـ ـ ــكم وأهل ـ ــيكم الخيـ ـ ــر

وأدب ـ ــوهم ) (1وج ـ ــاء ف ـ ــي بع ـ ــا التفاس ـ ــير أن ي ـ ــا وم ـ ــن وم ـ ـ َّـن هللا عل ـ ــيهم باإليم ـ ــان قومـ ـ ـوا بلواام ـ ــه
وش ـ ـ ــروطه ،ووقاي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــنفس ،بإلزامه ـ ـ ــا أم ـ ـ ــر هللا واليي ـ ـ ــام ب ـ ـ ــه باالمتث ـ ـ ــال ألوامـ ـ ـ ـره واجتن ـ ـ ــاب نواهي ـ ـ ــه
والتوبـ ـ ــة عمـ ـ ــا يسـ ـ ــخا هللا ويوجـ ـ ــب عذابـ ـ ــه ،ووقايـ ـ ــة األهـ ـ ــل واألوالد بتـ ـ ــأديبهم ،وتعلـ ـ ــيمهم وإجبـ ـ ــارهم
علـ ــى إتبـ ــاع أمـ ــر هللا فـ ــال يسـ ــلم العبـ ــد إال إذا قـ ــام بمـ ــا أمـ ــر هللا بـ ــه فـ ــي نفسـ ــه وفـ ــيمن يـ ــدخل تحـ ــت

واليته وتصرفه

)(2

.

وقال بعا المفسرين في تفسير هذه ا ية أي :باالنتهاء عن ما نهاكم هللا عنه  ،وقال مقاتل:
يودب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر

)(3

أن

ومما ال شك فيه أن العالقة بين

ا باء وأبنائهم وثيقة وهي نعمة من هللا سبحانه وتعالى على العبد المومن ،فإذا تأملنا آيات هللا في

كتابه الكريم لوجدنا قمة الرحمة فيها ،كذلك نجد أن أنبياء هللا –تعالى – قد تمثلوا أخالًقا طيبة وعظيمة
في قيامهم بحق أبنائهم وآبائهم ،بدعوتهم لتوحيد هللا – تعالى – وتر ما يعبد من دونه من أصنام

جليا فيما أخبرنا به هللا – تعالى – على لسان نبينا إبراهيم عليه السالم:-
وتماثيل ،ويظهر هذا ً
اهيم ِّألَِّب ِّ
 وِّإ َْ ََلال ِّإبر ِّ
ِّ
اما آلِّ َه ًة ِّإِّ ي ََا َ َوََل ْو َم َ ِّفي َا َال ل مِّ ءن . (4) 
يه َ
آزَ ََتهتخِ ْ
َ َْ
َ
َصَْ ً
اهيم ِّإه ه َِاا ِّص ِّديًقا َ ِّ ًّيا (ِّ )41إ َْ ََلال ِّألَِّب ِّ
اب ِّإبر ِّ
يه يا َب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َ
َ
وقال في موضع آخر َ  :وا َْ ْر في اْل َت ْ َ َ
لِّ َم َت ْع د َما َل َي ْس َمع َوَل َْب ِِّر َوَل ي ْغِّْي َْْ َ ََْءًئا  (5) كذلك نجد في القرآن نداء بعا األنبياء
ألبنائهم في اية الحسن واإلشفاق ويحذرونهم من عبادة ير هللا ويحثونهم ل بادة هللا وحده واإلخالص
له في ال بادة وأن يكونوا على دين اإلسالم وذلك ألجل صالحهم والفوا بالدارين .
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن
اص َ
طَفم َل م الد َ
َّللا ْ
نجد هذا ً
جليا في قوله تعالى َ و َو هصم ب َها إْبَراهيم َبْيه َوَي ْعقوب َيا َبْ هي إ ها ه َ
َف َال َتموت هن ِّإهل وَْ تم مسقققققققلِّمو َا (َ )132م ِْتم َقققققققهداَ ِّإ َْ ح َضقققققققر يعقوب اْلموي ِّإ َْ ََلال لِّ ِّْ ِّ
يه َما
َ
َ َ ْ َ َْ
َ َ
َ ْ ْ
ْ ْ
ََ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اا إَل ًها َواحًدا َوَ ْحن َله
ِّسققققققققق َح َ
َت ْع دو َا م ْن َب ْعدي ََلالوا َ ْع د إَل َه َ َوِّإَل َه َ
ِّسققققققققق َماْء َ َوإ ْ
يم َوإ ْ
آباغ َ إْبَراه َ
م ْسلِّمو َا . (6) 

وأما ما جاءت به السنة النبوية على عظم هذه المسوولية قال  : كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته،
فاألمير الذي على النا

ار ٍع عليهم وهو مسوول عنهم ،والرجل ار ٍع على أهله وهو مسوول عنهم،

) (1أخرجه ابن جرير في جامع الحديث ،باب مسند علي بن أبي طالب76 / 31.
) (2ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،لـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 832
) (3ينظر تربية األبناء لــ صالح الدين محمود السعيد 16
) (4سورة األنعام اآلية 74
) (5سورة مريم اآلية 42 ،41
) (6سورة البقرة اآلية 132ن 133
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وامرأة الرجل راعية على مال اوجها وهي مسوولة عنه ،وعبد الرجل ر ٍاع على مال سيده وهو مسوول

عنه ،فكلكم ار ٍع وكلكم مسوول عن رعيته

)(1

يقول اإلمام ابن الييم رحمه هللا -وكم ممن أشقى ولده

وفلذة كبده في الدنيا وا خرة بإهماله وتر تأديبه ،وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه،

وأن يرحمه وقد ظلمه ،ففاته انتفاعه بولده ،وفوت عليه حظه في الدنيا وا خرة ،وإذا اعتبرت الفساد في
األوالد رأيت عامته من قبل األباء

)(2

فمن أوائل واجبات ا باء تجاه األبناء إنق ـ ــاذهم من النــار وهذا أفضل ما يقدمه ا باء ألبنائهم ومن

العجائب أننا نرى الكثير من ا باء يصاب بالهم والغم إذا ما انخفا مستوى أحد أبنائه في الدراسة

وإذا تغيب األبناء عن الدراسة نجد ا باء يقلقون ،وإذا ما تغيبوا عن المساجد وعن الجماعات ال يهتمون

مع األمر عظيم وال يستهان به  ،قال الرسول  ما من عبد يسترعيه هللا رعية ،يموت يوم يموت

وهو اش لرعيته ،إال حرم هللا عليه الجنة ) (3ومما الشك فيه أن أكبر خسارة يخسرها المرء هو أن
اْ دوا َما َِّْئت ْم ِّم ْن دوِّ ِّه َل ْ إِّ ها
يخسر نفسه ويخسر أهله وال ياد باهلل يوم الييامة قال تعالىَ  :ف ْ
ِّ
ِّ
اْل َخ ِّ
َن َخ ِّسروا َْ ف َسه ْم َو ْ ِّ ِّ
ام ِّة ََل َلِّ َ م َو اْلخ ْسَراا اْلمِّ ءن . (4) 
ين اهلِ َ
اس ِّر َ
َملءه ْم ََ ْوَم اْلقَي َ

وكذلك من واجب ا باء واألمهات أن يعدلوا بين أوالدهم ،قال الرسول  : اتقوا هللا واعدلوا بين
أوالدكم وهذا يدل داللة واضحة على وجوب العدل بين األوالد وال يفضل بعضهم على بعا والعدل

يكون بين األوالد ذكور وإناث .

وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين األوالد في القبلة وأنه من أولى الواجبات العدل بين األوالد في
نفسا إال وسعها والتوفيق بقدر االستطاعة.
جميع األمور سواء المادية منها أو المعنوية ،وال يكلف هللا ً
المطلب الْا ي  :وصايا للوالدَن

إذا امتثلنـ ــا إلـ ــى مـ ــا أمرنـ ــا هللا بـ ــه وانتهينـ ــا عمـ ــن نهانـ ــا عنـ ــه نكون ـ ـوا قـ ــد وفقنـ ــا بـ ــإذن هللا فـ ــي تنشـ ــئة

جيـ ــل صـ ــالح لوالديـ ــه وللمجتمـ ــع عامـ ــة والفـ ــوا بخيـ ــر ال ـ ــدارين  ،ولنـ ــتعا بواصـ ــايا الق ـ ـرآن الك ـ ـريم
ِّ ِّ ِّ
ققي َل
ققال ل ْق َمقققاا لْبْقققه َومق َققو َي ِّعَقققه َيقققا بَْق ه
والت ــي منه ــا وص ــية لقم ــان البن ــه  .ق ــال تع ــالى َ  :وِّإ َْ ََلق َ
ِّ
ت ْشق ِّ ِّ ِّ
ِّ
قققيم  (5) أي احـ ــذر الشـ ــر فـــي عبـ ــادة هللا َّ
عزوجـ ــل – كـ ــدعاء
قققم ََْق ن
قققر ْ بققققا ه ِّإ ها الشق ْقققر َ َلَْلق ن
األمـ ـ ـوات والتوس ـ ــل باألولي ـ ــاء  ،أو اعتق ـ ــاد النف ـ ــع أو الض ـ ــرر ف ـ ــي أح ـ ــد الخل ـ ــق  ،وال ـ ــوعظ  :األم ـ ــر

) (1ينظر موطأ مالك ،باب كسب الحجام 503 / 3 ،
) (2ينظر تحفة المودود بأحكام المولود البن القيم 133 / 1
) (3أخرجه مسلم باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 142
) (4سورة الزمر اآلية 15
) (5سورة لقمان اآلية 13
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والنهـ ـ ــي المقـ ـ ــرون بالتر يـ ـ ــب والترهيـ ـ ــب  ،فـ ـ ــأمر لقمـ ـ ــان الحكـ ـ ــيم ابنـ ـ ــه بـ ـ ــاإلخالص  ،ونهـ ـ ــاه عـ ـ ــن
الشر ).(1

ِّ
ال َحهبة ِّم ْن َخْرَدل َف َت ْن
مَْق َ
َخِّ نءر ) . (2الشاهد من هذه

ويحذر لقمان ابنه من الظلم فيقول في قوله تعالى َ  :يا بَْ هي ِّإه َها ِّإ ْا َت
ه يَ ِّ
ِّ
ِّ
ْي ِّب َها ه ِّ
يف
ِّفي َص ْخَرِ َْو ِّفي ه
َّللا َل ِّط ن
الس َم َاواي َْو في ْاألَْ ِّ َ
َّللا إ ها ه َ
ا يات ا لحث على مراقبة هللا والعمل بطاعته مهما أمكن والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر وفي
ِّ
قوله تعالىَ  :يا بَْ هي ََِّلمِّ ه
َص َاب َ ِّإ ها َِّل َ
الِ َال َِ َوْمْر ِّباْل َم ْعروف َواْ َه َْ ِّن اْلمْ َ ِّر َو ْ
اصِّ ْر ََْلم َما َ
ِّم ْن َْ َْمِّ ْاألمو ِّ  . (3) يأمر لقمان ابنه بالصالة التي هي عمود الدين بأن يييمها ويوديها على أكمل

وجه ويأمره بالدعوة والهداية إلى الخير وينهاه عن المنكرات والظلم بلطف ولين  .قال اإلمام ابن الييم
رحمه هللا تعالى  :وصية هللا لألباء ألوالدهم سابقة على وصية األوالد بأبائهم قال تعالى َ  :وَل َت ْقتلوا
ءر (4) ثم إن خير ما وصى به
اا ِّخ ْطًئا َِِّ ًا
َْوَل َد ْم َخ ْشَي َة ِّإ ْم َال ا َ ْحن َ ْرزَله ْم َوِّإهيا ْم ِّإ ها ََل ْتَله ْم َِ َ

المرء الصالح  ،والسير إلى طريق الفالح  ،وما وصانا به نبينا  وما أوصى به أنبياء هللا وأص ياؤه
وما أحوجنا إلى من يوجهنا سبل السالم ويخرجنا من أموا الفتن التي تلوح من قريب ومن بعيد فالخير
كل الخير في التمسك بالقرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة ومنه يكون الن ء الصالح وتكون األمة

طها بنصيحة إال
بخير والنبي  حذرنا من تر الوصية فقال  :ما من عبد استرعاه هللا رعية فلم يح ْ
لم يجد رائحة الجنة

)(5

وعن تميم الداري أن النبي  قال  :الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول هللا

؟ قال  :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم
وأولى النا

)(6

ببر  ،وأحقهم بمعروفك أوالد  ،فإنهم أمانات قد جعلهم هللا عند  ،ووصا بتربيتهم

تربية صالحة ألبدانهم وقلوبهم ،وكل ما فعلته معهم من هذه األمور دقيقها وجليلها  ،فإنه من أداء

الواجب عليك ،ومن أفضل ما يقربك إلى هللا فاجتهد في ذلك واحتسبه عند هللا كما أنك أطعمتهم
وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم ،فأنت قائم بالحق مأجور فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية
قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه لألخالق الحميدة .

من أهم الوصايا تعليم الطفل كلمة التوحيد فأول ما يبدأ الطفل بالنطق ينبغي للوالدين تعليمه كلمة

التوحيد ،وذلك بتلقينه إياها ،عن ابن عبا

 عن النبي  قال :افتحوا على صبيانكم أول كلمة

) (1ينظر تفسير السعدي ـ . 682
) (2سورة لقمان اآلية .16
) (3سورة لقمان اآلية .17
) (4سورة اإلسراء اآلية .31
) (5أخرجه البخاري كتاب األحكام  ،باب من استرعى رعية فلم ينصح  1ـ . 41
) (6أخرجه مسلم في صحيحه  ،باب بيان إن الدين النصيحة  ،حديث رقم 74 /1 ،55
2021
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ال إله إال هللا ولقنوهم عند الموت ال إله إال هللا

)(1

وذلك قبل الفطام ،وينبغي تكرارها أمامه ،وبخاصة

ميسر يفهم معناه وتعلمه ،أن هللا واحد ،ليس
األم وهي تالعبه ،فإذا تعودها وبدأ يعقل شرحت له شرًحا ًا
له شريك وأنه هو الخالق كل شيء ،وأنه في السماء ،وعلى عرشه استوى ،وأنه مطلع على أحوالنا،

عليم بأحوالنا ،يسمع ويرى ،وأنه القادر على كل شيء .

أيضا على التوكل على هللا وأن هللا هو الشافي ،وأن الواجب علينا محبته وعبادته ،وكذلك
ويعود الطفل ً

حب النبي  وطاعته ويذكر له شيء من صفاته وأخالقه ،وأوصافه العظيمة ،وأنه يحب
تعليمه َّ
األطفال ،ويحب لهم الخير ،على حسب فهم عقولهم ،وتعليمهم بعا الصفات كالحلم واألناة فهما من

الصفات التي يحبها هللا ولها تأثير تربوي كبير فعن ابن عبا
قيس إن فيك خصلتين يحبهما هللا  :الحلم واألناة

)(2

.

 قال  :قال رسول هللا  ألشج عبد

أيضا الرفق واللين فعن السيدة عائشة  قالت :قال رسول هللا  إن هللا رفيق
ومن هذه الصفات ً
يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ماال يعطي على العنف ،وما ال يعطى على سواه )(3
ومن الوصايا التي يجب على الوالدين إتباعها
رجال طلب من
البعد عن الغضب لما له من آثار سلبية في العملية التربوية فقد جاء في الحديث أن ً

الرسول  أن يوصيه فقال له  :ال تغضب )(4
ثالث
وكررها ً
المطلب الْالث  :الخطواي العملية لتربية األبْاَ

هنا عدة أمور أمرنا بها الشرع الحكيم من الواجب علينا العمل بها واألخذ بأسبابها من أجل تربية

أطفالنا التربية الحسنة والتنشئة السليمة وهذه الخطوات هي:
 - 1تبدأ أوًال بإصالح النفس لما له من أهمية في إصالح
ِِّّ
يماا َْل َح ْقَْا ِّب ِّه ْم َ ِّ هي َته ْم َو َما ََل ْتَْام ْم ِّم ْن
َواهتَب َع ْته ْم َ ِّ هيته ْم بْ َ
مءن (5) 
َ ِّ ن

ِّ
آمْوا
األبناء قال هللا تعالىَ  :واهلِ َ
َن َ
ِّ ِّ
امرِّئ ِّب َما َِ َس َب
َْ َمل ِّه ْم م ْن ََ ْيَ ِ َ ْ

 - 2اختيار الزوجة الصالحة ،فقد بين النبي  معايير الختيار الزوجة فقال  :تنكح المرأة ألربع :
لمالها ،وحسبها ،ولجمالها ،فأظفر بذات الدين تربت يدا

) (6وحذر النبي  من الجميلة في المنبت

) (1بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخبار في شرح جوامع األخبار لـ السعدي ،حديث رقم 125 / 67
) (2السنن البن ماجة ،باب الحلم381 / 12 ،
) (3أخرجه مسلم في صحيحه  ،باب فضل الرفق 2003 / 4
) (4أخرجه البخاري ،باب الحذر من الغضب ،حديث رقم 2267 / 5 ، 5765
) (5سورة الطور اآلية 21
) (6أخرجه أحمد في مسنده ،حديث رقم 63 / 20 ، 12613
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السوء ،فقال  :إياكم وخضراء الدمن ،قالوا وما خضراء الدمن يا رسول هللا ؟ قال المرأة الجميلة في
المنبت السوء

)(1

.

وقال  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريا

) (2ولذلك نرى األسا

المتين الذي بني عليه االختيار بين الزوجين الدين والخلق  ،فهو يحقق التربية

الصحيحة لألوالد بخالف ما يحدث في واقعنا اليوم إذا أراد اختيار الزوجة يشترط أن تكون صاحبة

خاطبا سأل عن مسكنه هل لوحده
مرتب و يرها من األوصاف الزائلة ،كما نرى والد الفتاة إذا جاءه
ً
أو مع أسرته وهل لديه وظيفة وسيارة  ،ولم يخطر بباله أن يسأل عن دينه وخلقه هل يصلي ؟ هل
مثال ؟ هل يتناول المحرمات ؟ كل ال يهم ولدا رأينا ما رأينا في جيل اليوم من فساد
طائع لوالديه ً
وضياع وابتعاد عن الدين ،نسأل هللا العافية .
 -3ذكر هللا عند الجماع ،وهذا أمر بالغ األهمية ،فعن ابن عبا

 قال :قال رسول هللا  : لو

أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم هللا ،اللهم جنبنا الشيطان  ،وجنب الشيطان ما راقتنا ،فقضى بينهما
ولد لم يضره

)(3

قال الداودي :عن معنى لم يضره أي  :لم يفتنه الشيطان عن دينه إلى الكفر

وليس المراد عصمته .

والمقصود :أن هللا يحفظ هذا المولود من مس الشيطان وأداه ببركة هذا الذك ـ ــر الذي أرشدنا إليه النبي

.(4) 
 -4إتباع السنة في استيبال المولود من رفع األذان في أذن المولود اليمنى  ،وتحنيكه بالتمر والدعاء
له ،وحلق رأسه ،والعييقة عنه وتسميته بأحب األسماء وختانه .

 -5الرضاعة الحقة  :فال يعزل الطفل عن حليب األم إال لضرورة ،ألنه األنفع واألصلح كما في
قوله تعالى   :واْلوالِّ َداي َر ِّاعن َوَل َدم هن حوَلء ِّن َِ ِّ
اْ َة  (5) ذلك ألن
َا َِّت هم ه
امَلْء ِّن لِّ َم ْن ََ َاد ْ
الر َا َ
َْ ْ
ْ َْ ْ
َ َ
في إرضاع األم منفعة لألم ولرضيعها ،من انتفاعه بقربه منها ،وبعطفها عليه ،وال يجوا لها أن تضار
ولدها كما لو تقول لست مرضعته بأن تأبى إرضاعه ،كما في قوله تعالى َ  :ل ت َضاه َوالَِّد نِ ِّب َوَل ِّد َما
ود َله ِّب َوَل ِّد ِّه . (6) 
َوَل َم ْول ن

) (1أخرجه أحمد في مسنده ،حديث رقم 319 / 15 ، 9521
) (2أخرجه الطبراني في المعجم األوسط  ،حديث رقم 141 / 1 ، 446
) (3أخرجه مسلم باب ما يقال عند الجماع ،حديث رقم 1058 / 2 ، 1434
) (4ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر ،باب قوله استعارة الثياب للعروس ،حديث رقم / 9 ،5165
229
) (5سورة البقرة من اآلية 233
) (6سورة البقرة من اآلية 233
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 -6النفقة عليهم وإطعامهم من الحالل ،فال يجوا لآلباء أن يطعموا أبنائهم الحرام فأي جسد نبت من
السحت فالنار أولى به وال ياذ باهلل .

 -7أن يكون الوالدان قدوة حسنة لألبناء وذلك باالقتداء بالرسول الكريم  والتحلي بالصبر في التربية

واالبتعاد عن العصبية .

 -8العناي ـ ــة واالهتم ـ ــام بتعل ـ ــيم األبن ـ ــاء م ـ ــا ي ـ ــنفعهم ف ـ ــي دي ـ ــنهم ودني ـ ــاهم  ،وذل ـ ــك بغ ـ ــر االعتق ـ ــاد

السـ ــليم ف ـ ــي نفوس ـ ــهم ،وتعل ـ ــيمهم الص ـ ــالة وبع ـ ــا أم ـ ــور ال ـ ــدين الت ـ ــي تتناس ـ ــب م ـ ــع أعم ـ ــارهم ،ق ـ ــال
الِق َ ِّ
َمَلقققق َ ِّب ه
اصقققق َ
تع ــالى ف ــي ه ــذا الش ــأن َ وْمق ْقققر ْ
طِّ ْر ََْلْء َهققققا َل َ ْسققققََل َ ِّ ْزًَلققققا َ ْحققققن َ ْرزَلقققق َ
قققالِ َو ْ
اقبة لِّل هتقوْل (1) 
ِّ
َواْل َع َ
َْ
 -9تربي ـ ــة األبن ـ ــاء عل ـ ــى مك ـ ــارم األخ ـ ــالق والتح ـ ــذير م ـ ــن مس ـ ــاوي األخ ـ ــالق ،وذل ـ ــك بمس ـ ــاعدتهم

فـ ــي اختيـ ــار األصـ ــدقاء وتقـ ــديم النصـ ــح واإلرش ـ ــاد لهـ ــم بم ـ ــا يتوافـ ــق مـ ــع الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية ،قـ ــال
السقققماو ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
تعــالى َ  :يقققا بَْق ه ِّ
اي َْو
ققن َخق ْققرَدل َفق َققت ْن ِّفقققي َصق ْ
ققال َحهبقققة ِّمق ْ
ققخَرِ َْو فقققي ه َ َ
ققي إه َهقققا إ ْا َتققق مَْقق َ
ه يققققَ ِّ
قققال َِ وْمققققر ِّبققققاْلمعر ِّ
ِّ
ْي ِّب َهققققا ه ِّ
وف
قققي ََِّلققققمِّ ه
َّللا َل ِّطيق ن
قققر (َ )16يققققا بَْق ه
َْ
الِق َ َ ْ
قققف َخِّ ءق ن
فققققي ْاألَْ ِّ َ
َّللا إ ها ه َ
ققن ْق ْققَمِّ ْاألمقققو ِّ ( )17وَل تِق ِّ
ِّ ِّ
ققه َْق ِّ
ققعْر َخق هققد َ
َواْ ق َ
ققاب َ ِّإ ها َلققق َ مق ْ َ
َصق َ
ققن اْلمْ َ ق ِّققر َو ْ
َ َ
اصقققِّ ْر ََْلقققم َمقققا َ
ِّ
ققققش ِّفقققققي ْاألَْ ِّ
لِّلهْقققققا ِّ َوَل َت ْمق ِّ
ققققد ِّفقققققي
َّللا َل ي ِّحق َ
ققققب ِققققق ه م ْخ َتقققققال َفخقققققو (َ )18وا َْل ِِّق ْ
ه َمَر ًحقققققا إ ها ه َ
ءر ((2)  )19
ه ِّم ْن صوِّت ِّإ ها َْ َ ر ْاألَصو ِّ
اي َل َِ ْوي اْل َح ِّم ِّ
َم ْش ِّي َ َوا ْ ض ْ
َْ َ
َْ
َ

) (1سورة طه اآلية 132
) (2سورة لقمان اآليات 19 : 16
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الخاتمة
إن التربية اإلسالمية هي التربية الصالحة لكل امــان ومكــان ،حتى يرث هللا األرض ومن عليها وذلك

ألنها -:

تقوم على اإليمان باهلل تعالى ومراقبته ،حيث تبدأ بتدريب الطفل على التكالي

الشرعية من سن

السابعة من عمره وحتى سن البلوت  ،فترس في الطفل الخوف من هللا –تعالى -وتجعل الرسول 
قدوة للطفل في كل شيء ،وتنمي فيه العقيدة الصحيحة السليمة ،وتنمي فيه بــر الوالدين وطاعتهما .

وفي حياة النبي  مواقف تعليمية تحتا إلى وقفات طويلة ،لنستخر فوائدها ونقطف ثمارها ،ونقتدي
اا َل ْم ِّفي
بها في حياتنا العلمية ،والتعامل بها مع الن ء ،حيث قال سبحانه وتعالىَ  : -لَق ْد َِ َ
ءر (1) 
ول ه ِّ
ِّ
َ س ِّ
َّللا َِِّْ ًا
َّللا ْس َونِ َح َسَْ نة لِّ َم ْن َِ َ
َّللا َواْلَء ْوَم ا ْ خَر َوَ َ َر ه َ
اا ََْرذو ه َ
فالنبي  قدوتنا األولى في كل معامالته وله الكثير من المواقف التي تحصى وال تعد والتي قد ذكرت
القليل منها .

قيما َّقوامـًا بأمر هللا – عز وجل –
فمن أراد النجاة له ،وألبنائه وبناته  . .فليكن قدوة صالحة مصلحة ً
اقفا عند حدود هللا ال يتعداها كما في قوله تعالى   :ومن َ َتعهد حدود ه ِّ
َّللا َفَق ْد َظَل َم َ ْف َسه  (2) وقوله
وً
َ
ََْ َ َ
َّللا فال تقربوما (3) 
ِّ
ِّ
تعالى   :تْل َ حدود ه َ َ َ ْ َ َ
ومن خالل ما تقدم فإن تربية األبناء مهمة عظيمة وكبيرة وجسيمة ،ولكنها يسيرة على من يسرها هللا

آخر ويستعين باهلل  -عز وجل – أن يهديه سواء السبيل ،وأن يراقه الذرية
له ،فيدعوا العبد أوًال و ًا
الصالحة الطيبة ،وأن يصلح له وللجميع الحال والمآل .
والحمد الذي وفقنا لما يحب ويرضى  ،والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.

) (1سورة األحزاب اآلية 21
) (2سورة الطالق من اآلية 1
) (3سورة البقرة من اآلية 187
2021
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َلاغمة المِاد والمراذع
القرآن الكريم برواية حفص .
 1ـ ا داب  /ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ ْس ورْوجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
اعتنى به وعلق عليه :أبو عبد هللا السعيد المندوه ،ط  1408 ،1 :هـ  1988 -م  ،موسسة الكتب
الثقافية ،بيروت – لبنان .

 2ـ أامة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية  /لز لول ار ب النجار  ،ط 1416 ، 2 :هـ  ،دار
العالمية للكتب ـ الرياض .
 3ـ أهداف التربية اإلسالمية و اياتها  /مقداد بالجن  ،ط  1409 ، 2:هـ  ،دار الهدي ـ الرياض .
 4ـ البصائر والذخائر  /ألبو حيان  ،بدون ط .

 5ـ بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار
 6ـ تحفة المودود بأحكام المولود  /ألبن الييم الجواية  ،ط  1391 ، 1 :هـ  ،مكتبة دار البيان ـ
دمشق .
 7ـ التربية اإلسالمية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي  /لعبد الرحمن نقيب  ،ط  ، 1417 :دار
الفكر العربي ـ القاهرة .

 8ـ تهذيب التفسير  /لإلمام محمد بن حسين البغوي  ،ط  1430 ، 1 :هـ  ،دار طيبة ـ الرياض .
 9ـ تيسير الكريم في تفسير كالم المنان  /لعبد الرحمن آل الساعدي  ،ط 1423 ، 4:هـ

و اارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملكة العربية السعودية.
 10ـ جامع الحديث ألبن جرير الطبري  ،بدون ط .

 11ـ سنن أبن ماجة  /ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني  ،بدون ط  ،دار الكتب العلمية بيروت
ـ لبنان .

 12ـ سنن النسائي الكبرى  /أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي  ،تحقيق  :د.عبد الغفار سليمان

البنداري  ،سيد كسروي حسن ط 1411 ، 1:هـ 1991 -م دار الكتب العلمية  -بيروت .

 13ـ صحيح ابن حبان  /لمحمد بن حبان بن أحمد البستي  ،بدون ط  ،تحقق :شعيب األرنووط

ط  :هـ 1993 – 1414م  ،موسسة الرسالة – بيروت .

 14ـ صحيح البخاري  /لمحمد بن إسماعيل البخاري  ،دار األرقم ـ بيروت لبنان .

 15ـ صحيح مسلم  /لمسلم بن الحجا أبو الحسن النيسابوري  ،ط  2002 ، 1 :م  ،دار الفكر ـ
لبنان .
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 16ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري  /ألحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،ط  1376هـ  ،دار
المعرفة ـ بيروت .
 17ـ القامو

المحيا  /لمحمد بن يعقوب الفيروا آبادي ،

 18ـ لسان العرب  /محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  ،ط ، 2013 :دار الحديث القاهرة.
 19ـ مسند اإلمام أحمد  /ألحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباني تحقيق  :شعيب األرنووط وآخرون،
ط 1420 ، 2 :هـ 1999 ،م  ،موسسة الرسالة.

 20ـ المعجم األوسا  /لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  ،تحقيق  :طارق بن عوض
هللا بن محمد  ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،ط 1415 :هـ  ،دار الحرمين  -القاهرة .
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البناء الفني للمالحم
د .عبد اهلل صالح الطاهر – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمة:
تعــد لفظــة الملحمــة ترجمــة عربيــة حــديثــة للفظــة اليونــانيــة ) (eposواإلنجليزيــة ) (epicوانطالقـاً من
المعنى العربي للفظة الذي يعني الواقعة الش ـ ـ ــديدة في الحرب( ،)1أما الملحمة بوصــ ـ ــفها فناً أدبياً فتعرف بأنها

قصيدة سردية طويلة واسعة المدى والتأثير ،تنطوي على أعمال جليلة للرجال العظام وسرد مغامرات مدهشة

وحوادث بطولية أبطالها بشر متفوقون وآلهة يقومون بأحداث عجيبة.

تعتمد هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة للبناء الفني للمالحم على ثالثية نجيب محفوظ

()2

باعتبارها األقرب إلى الروح

الملحمية لما تنطوي عليه من بنى موضـ ـ ـ ـ ـ ــوعية وفنية ملحمية ،ير أنها ال تنطوي على جميع اشـ ـ ـ ـ ـ ــتراطات

الروح الملحمية ،وتكفيها أن تنطوي على معظم هذه االش ـ ـ ـ ـ ـ ــتراطات ،كما أن العديد من الروايات العربية كان
يمكن أن تدخل في هذه الد ارســة إ إال أن اعتمادنا على الثالثية بوصــفها أنموذجاً للنزوع الملحمي في الرواية

العربية.

وبما أن الد ارسـ ــة تسـ ــعى إلى البحث في البناء الفني للمالحم ،فقد اعتمدت هذه الد ارسـ ــة على المنهج

الفني.
وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة مباحث  ،صدرت بمقدمة ومدخل  ،وانتهت بخالصة ألهم النتائج
التي توصلت إليها هذه الدراسة.
وتناول المدخل التناسل بين الملحمة والرواية الحديثة ،حيث إن النصوص األدبية تنبثق من نصوص

سابقة لها بعد أن تستوعبها لتضي

إليها رؤى وأساليب فنية جديدة ،فالرواية الحديثة امتداد للملحمة.

أما المبحث األول :فقد تناول دور الراوي باعتباره إحدى تقنيات البناء الس ـ ـ ــردي والمحمي وتض ـ ـ ــمن

هذا المبحث تحليل سمات الراوي الملحمي ،وتتبع المهمة السردية لراوي الثالثية.

وتناول المبحث الثاني :الحدث بوصـ ــفه أحد عناصـ ــر البناء الفني في السـ ــرد الملحمي والروائي ،كما

تناول المبحث الثالث الشــخصــيات وهي من بين أهم عناصــر النص الســرديإ ألنها تمثل العنصــر األســاســي
الذي يضطلع بمهمة األفعال السردية.

( ) 1ينظر :لسان العرب ،ابن منظور (مادة لحم) دار الجيل ،بيروت1988 ،م.
( )2ثالثية نجيب محفوظ (بين القصرين – قصر الشوق – السكرية) مكتبة مصر ،القاهرة ،ط1984 ،11م.
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وجاء المبحث الرابع لد ارس ـ ــة الزمن الملحمي وهو يعد من أهم تقنيات الس ـ ــردإ ذلك ألنه اإلطار الذي
يوطر فعل الشخصيات فضالً عن كونه الهيكل الذي توسس عليه عناصر المروي.

وبعد فإن ما يرد في هذه الد ارســة ما هو إال اجتهاد من لدن الباحث فإن أصــاب فالفضــل هلل،

وإن لم يصب ،فهو وحده يتحمل المسوولية وش يعه أن العلم لم يبن إال على الخطأ والصواب.
مدخ :

والحمد هلل أوالً وآخ اًر

تنبثق النصـوص األدبية انطالقاً من نصـوص سـابقة لها بعد أن تسـتوعبها لتضـي

إليها رؤى

وأس ـ ـ ــاليب فنية جديدة ،وهي بالتحديد ما حص ـ ـ ــل في النص الس ـ ـ ــردي فلم تظهر الرواية من فرات ،إنما

امتداد للملحمة التي هي بدورها استطاالت للسرد األسطوري المتطور.

إن األدب والنص السـ ـ ـ ــردي بشـ ـ ـ ــكل خاص يمثل لحظة وعي ورؤية فكرية في ذهن اإلنسـ ـ ـ ــان

ناتجة من إدراكه للعالم وكي ية التعامل معه ،ومدى قدرته على هذا التعامل.

والملحمة تقوم على حدث كبير له مرجعيته التأريخية التي تشكل أهم ما في متنها.
وقد اتسمت الملحمة بوصفها نصاً أدبياً ونوعاً سردياً  ،بجملة من الخصائص البنائية الخاصة

بها ،التي تعبر عنها ،ومن أهمها كونها قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تتناول عدة أجزاء للفعل في وقت واحد ،كما أنها

محاكاة تولف بحيث تدور حول حدث واحد له بداية ووس ـ ـ ـ ــا ونهاية ،وال تكون كالقص ـ ـ ـ ــص التاريخية
التي تقوم على فعل واحد.

وتعد دراسة أرسطو للملحمة أسا ساً لمجمل الدراسات التي أعقبتها ،وكذلك دراسة (هيغل) هي

من بين أفضـ ــل الد ارسـ ــات حول الملحمة ،وتعددت الد ارسـ ــات حول الملحمة  ،ويمكن اسـ ــتنتا بعا
هذه الخصائص من خالل الدراسات المتعددة حولها وهي:

تنها الملحمــة على حــدث كبير ومهم لــه مرج يــة تــاريخيــة ،كمــا أنهــا تنطوي على الحس

العجائبي واألس ــطوري ،وتتس ــم القص ــيدة الملحمية بالس ــعة والش ــمول والطول الس ــردي الذي يقوم على
االضطراد واالستطالة في الوصف.
ولقد أفادت بعا الروايات العربية المعاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من هذا الملمح الملحمي  ،الذي ينطلق من
أهمية حدث تاريخي مهم له أثر في حياة وتاري أمة ما ،وهنا تكمن أهمية الحدث ،أي شـ ـ ــمولية أثره،

ال فرديته وإن كان يقدم بوس ـ ـ ـ ــاطة مص ـ ـ ـ ــائر أفراد لكنه يمثل المجتمع بكليته وش ـ ـ ـ ــموله ،فثالثية نجيب

محفوظ (بين القصـ ـ ـرين ،قص ـ ــر الش ـ ــوق ،الس ـ ــكرية) تنطلق من مرحلة مهمة في تاري مص ـ ــر ،وهي
مرحلة النضال ضد االستعمار بعد الحرب العالمية األولى حتى عام 1944م.
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وقد كانت منطلقات البناء الفني السـ ـ ـ ـ ــردي الحديث على التمييز بين الكاتب الحييقي والراوي،
فكـان األول خـار النص ،وهو جزء من البنيـة االجتمـاعيـة والتـأريخيـة المنتجـة لألدب ،في حين كـأن

الراوي ينها بمهمة سرد أحداث النص السردي انطالقاً من رؤية محددة له إشارات لغوية تدل عليه
وتحدد موقعه وأسلوبه ،بوصفه مكوناً روائياً ينتج المبني الروائي ،ويروي الحكاية أو يخبر عنها سواء
أكانت حييقة أم متخيلة ،فقد يختار الراوي الخطاب المباش ـ ــر أو الخطاب المحكي ،وقد يختار التتالي

الزمني ،فال وجود لس ـ ـ ـ ــرد بدون س ـ ـ ـ ــارد (الراوي)  ،وهو دور فني مبتكر من طرف الكاتب ،وهو بذلك
قناع يرتديه الكاتب ليكون الوس ـ ـ ــيا بينه وبين القارئ ،ليكون جسـ ـ ـ ـ اًر لالنتقال من العالم الحييقي الذي

ي يشه إلى العالم التخيلي.

وقد تعددت الد ارسـ ـ ـ ــات والمقاربات النقدية حول الراوي ،بوصـ ـ ـ ــفه تقنية روائية تحدد أسـ ـ ـ ــلوب

العمل الروائي وبنيته ،فقد انطلقت مع (هنري جيمس) واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرت مع (بيرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لوبو ) و(بويون)
و(تودو روف) و(بارت) و(جينيت) و يرهم ،وقد كثرت المصــطلحات التي تتمحور حول أســلوب ســرد

الراوي وموقعـ ــه وكميـ ــة المعلومـ ــات التي يمتلكهـ ــا منهـ ــا (الرؤيـ ــة) و(جهـ ــة النظر) و(ااويـ ــة النظر)
و(الصوت) و(التبئير) و(الصيغة) و(الخارجي والداخلي) و(الذاتي والموضوعي)
المبحث األول :الراوي:

يعد الراوي إحدى تقنيات السـ ــرد الملحمي ،والذي يميز األسـ ــلوب الملحمي عن يره ،فاإللياذة

واألوديسة تبدأ بدعوة الراوي لربة الشعر أثينا بالحديث عن بطولة (أخيل) أو معاناة (أوديسيو ) ففي
اإلليــاذة يقول ((تغني أيتهــا الربــة بغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أخيــل بن بيليو

ذلــك الغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المــدمر الــذي نكــب

األخينيين))( ،)1وفي األوديســة يبدأ الراوي ســرده بقوله (( :حدثيني أيتها الربة ،عن الرجل كثير الحيل

الذي أخذ يجول كثي اًر في مناكب األرض بعد أن دمر قلعة طروادة المقدسـ ــة ،فقد شـ ــاهد بالداً ورجاالً

كثيرين وتعلم آراءهم ،وكثيرة هي الويالت التي عاناها في قلبه وسا البحار ،ساعياً إلى النجاة بحياته
وعودة رفاقه ...تحدثي إلينا أيتها الربة))(.)2

ويسـتمر بعد ذلك سـرد األحداث بطريقة الراوي كلي العلم ،ففي األلياذة يبدأ السـرد منذ ضب

(أخيل) حتى قتله (لهكتور) ،وفي األدويسـة منذ محاوالت (أوديسـيو ) العودة إلى بلدته وضـياعه في

البحر حتى وص ـ ـ ــوله إلى بلدته وانتص ـ ـ ــاره على الطامعين ،ومن المالحظ أن الراوي هنا ال يتدخل بل

يعرض األحداث دون تدخل ،كما أنه يسمح للشخصيات برواية بعا األحداث السيما في األوديسة،
فقد سـ ــردت عدة قصـ ــص عن طريق أشـ ــخاص ير الراوي ،فقصـ ــة دخول (أوديسـ ــيو ) شـ ــحاذاً إلى
( )1اإللياذة :هوميروس  .ت :أمين سالمة ،بيروت ،ط1977 ،1م ،ص.32
( )2األوديسة :هوميروس ،مصدر سابق ،ص.77
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طروادة ســردها ميثاالو  ،وقصــة الحصــان الخشــبي الذي قاده أوديســيو

إلى طروادة رواها المغني

ديمودوكو .

يتبين مما س ــبق أن الراوي الملحمي كلي العلم والمعرفة ،فهو يجمع معلوماته من طرف آخر،

أي أنــه أدى دور المروي لــه في البــدء ،ومن ثم يقوم بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد األحــداث على الجمهور ،فقــد دعــا في
األلياذة ربة الشــعر إلى ســرد األحداث عليه ،والتي تلبي هذه الدعوة حتى إنها تقول للراوي عن إحدى

المعار ((كان هنالك رجال آخرون يقاتلون حول األبواب األخرى ،إال إنه من العسير على الر م من

أنني آله أن أروي قصة كل هذه األمور العجيبة))(.)1

وفي األدويسـ ـ ـ ـ ــة نالحظ كالم الراوي الموجه لربة أثينا ((تحدثي إلينا أيتها الربة يا ابنة ايو ،

عن هذه األمور ،وابدأي من حيث يحلو لك أن تبدأي))

()2

وهكذا يش ـ ــير الراوي في الملحمتين إلى مص ـ ــادره في س ـ ــرده ألحداث الملحمة ،وبذلك يمكن القول إن

الراوي الملحمي يعتمد طريقة الســرد التاريخي بإشــارته إلى مصــادر معلوماته وتوثيقه ألحداثها باعتماده الســند
في السرد.

إن الراوي الملحمي ومن خالل اســتعماله ضــمير الغائب في أســلوب ســرده يضــع مســافة بينه

وبين ما يســرده من أحداث ملحمية ،فقد أخذ المتن من مصــادر أخرى كا لهة ،أوديســيو  ،فقد ســرد
األحداث على وفق تسـ ــلسـ ــلها التاريخي أو على عالقة السـ ــببيةإ لذلك نجد أن االنتقال من مدة امنية

إلى أخرى بواســطة إشــارات امنية ،وتعني هذه اإلشــارات أن الراوي يحاول إضــفاء طابع الموضــوعية
التاريخية.

والمنطق على س ــير س ــرد الملحمة( ،)3ولعل هذا ما يفســـر المعرفة المطلقة للراوي التي نجدها

في أســلوب ســرده والتي تنتج بالتالي أحادية الرؤية الســردية واللغة ألن ((أحادية الرؤية الســردية وليدة
تصور محدد كلي المعرفة المطلقة))(.)4

وبذلك أمكن القول مع أليوت أن ((الصوت في الملحمة هو صوت الشاعر – الراوي – نفسه

يتوجه بالحديث إلى الجمهور))( ،)5والملحمة تنطوي على منظور واحد ووجهة نظر متعالية واحدة.

لقد أض ــفى تحليل ملحمتي (اإللياذة واألوديس ــة) إلى أن الراوي فيهما رٍاو كلي المعرفة ،فضـ ـالً

عن كونه راوياً ثانياً للملحمة يعتمد صيغ السرد التاريخي.

( )1اإللياذة ،مصدر سابق ،ص.326/2
( )2األوديسة ،مصدر سابق ،ص.72
( ) 3ينظر :تحليل الخطاب الروائي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي  ،بيروت1989 ،م ،ص.372-370
( )4تحليل الخطاب الروائي ،سعيد يقطين ،مرجع سابق ،ص.371
( )5ينظر :مقدمة نظرية األدب ،د.عبدالمنعم تليمة ،بيروت ،ط1979 ،1م ،ص.83
2021

25

وبذلك يمكن تحديد ثالث خصائص للراوي الملحمي وهي:
-1
-2
-3

أنه رٍاو ثان ،أي أنه أخذ معلوماته من طرق أخرى يشير إليها مثل شهرااد في الليالي.

أنه رٍاو كلي المعرفة والعلم.

أنه يعتمد الس ـ ـ ــرد الموض ـ ـ ــوعي فهو ينظم األحداث ويرويها ،وال يتدخل في س ـ ـ ــيرها  ،بل يدع

األمر للشخصيات للتحكم بمفصل سير األحداث.

وال يتدخل لرأي ض ـ ـ ـ ــد ا خر ،بل نجد أن جميع ا راء تظهر على حد سـ ـ ـ ـ ـواء ،ومع ذلك فإن
الصوت السائد هو صوت الراوي.،

وبعد هذا التحليل للراوي الملحمي وتحديدنا لس ـ ـ ـ ـ ــماته س ـ ـ ـ ـ ــنحاول أن نحلل الراوي الملحمي في

ثالثية تجيب محفوظ موضوع هذه الدراسة.

ينها الراوي في ثالثية نجيب محفوظ بمهمة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد انطالقاً من المعلومات التي يمتلكها،

وبذلك فهو كلي العلم والمعرفة ،يسرد أحداثاً عن ماضي الشخصيات وحاضرها ،بل يدخل أحياناً في
ذهن الش ـ ــخص ـ ــيات ليبين لنا ما تفكر به أو تحس به هذه الش ـ ــخص ـ ــيات ،فضـ ـ ـالً عن معرفته الكاملة
لألحداث العامة ،وللمكان والزمان بصورة مطلقة.

لذلك يســتخدم الراوي في هذه الثالثية أســلوب الســرد الموضــوعي وبوســاطة ضــمير الغائب ،لينأى

بنفســه عن أحداث الرواية بمســافة ما ،فضـالً عن إشــارته إلى اســتعالئه عن األحداث ومعرفته الكاملة بها،
فكأنما تجمعت لديه أحداث المتن ثم صـ ـ ـ ـ ـ ــات المعنى على وفق السـ ـ ـ ـ ـ ــرد الملحمي ،فالراوي العليم جزء من

اإلرث الملحمي.

والثالثية تبدأ بقول الراوي(( :عند منتص ـ ــف الليل اس ـ ــتيقظت كما اعتادت أن تس ـ ــتيقظ في هذا

الوقت من كل ليلة ،بال اســتعانة من منبه أو يره ،ولكن بإيحاء من الر بة التي تبيت عليها فتواظب

على إيقاظها في دقة وأمانة ،وظلت لحظات في شــ ــك من اســ ــتيقاظها فاختلطت عليها رؤى األحالم،
وهمسـ ـ ـ ـ ــات اإلحسـ ـ ـ ـ ــا  ،حتى بادرها القلق الذي يلم بها قبل أن تفتح جفنيها من خشـ ـ ـ ـ ــية أن النوم قد

خانها)) (.)1

نالحظ في هذه البداية أن الراوي يعلم عادات (أمينة) كما يعلم ما تحس في تلك اللحظة من

قلق نفسـ ــي ،وكأنما هي المتحدثة أو أن الراوي قد راقبها عن كتب ،ويسـ ــتمر سـ ــرد األحداث على هذا
النما من السرد الموضوعي بضمير الغائب ،وانطالقاً من رؤية رٍاو عالم بكل شيء.

 ثالثية نجيب محفوظ :أ.بين القصرين ،ب .قصر الشوق ،ج .السكرية ،وتعد هذه الثالثية من الروايات التي تنطوي
على النزوع الملحمي ،فقد قام السرد فيها على أحداث تاريخية مهمة أثرة في المجتمع بأكمله.
( )1ثالثية نجيب محفوظ ،بين القصرين ،ص.5
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ففي (قص ــر الش ــوق) نق أر ((وعرف قص ــر الش ــوق بهيجة اائرة مواظبة ،كانت إذا نش ــر الظالم
سـ ـ ـ ــتاره تتلفح بمالءتها وتمضـ ـ ـ ــي إلى الجمالية ،فإذا (هنية) وهنا تجد ياسـ ـ ـ ــين في انتظارها بالحجرة
الوحيدة المفروشة في الشقة ولم يجر لمريم ذكر بينهما إال حين قالت له مرة :
لم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطع أن أخفي عن مريم ايارتكإ ألن خادمتنا تعرفك ،ولكني قلت لها :أنك فاجأتني

بر بتك في خطبتها بعد تذليل العيبات التي تعترض س ــبيلك في محيا األسـ ـرة ،)1())...وفي الس ــكرية
نجد السرد نفسه بالطريقة نفسها ومن ذلك نق أر
((كانت الســكرية في شــأن ،أو بمعنى أصــح هكذا كانت شــقة عبدالمنعم وشــوكت ،ففي حجرة
النوم اجتمعت حول فراش ن يمة وأمينة وخديجة وعائشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وانوبة والحكيمة المولدة ،أما في حجرة

االسـ ـ ـ ــتيبال فقد جلس مع عبدالمنعم والده إبراهيم وأخوه أحمد وياسـ ـ ـ ــين وكمال ،وكان ياسـ ـ ـ ــين يداعب

عبـدالمنعم قـائالً :اعمـل حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـك أن تكون الوالدة القـادمـة في ير هـذا الوقـت الـذي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـد فيـه

لالمتحانات  ،كانوا في أواخر أبريل ،وكان عبدالمنعم مت باً بقدر ما كان مبتهجا بقدر ما كان قلقاً،

وكان صوت الطلق يترامى من وراء الباب المغلق حاداً يحمل كل معاني األلم))(.)2
لقد بين االقتبا الس ـ ــابق أن الراوي العليم يعرف ما تفكر به الش ـ ــخص ـ ــيات وما تحس ـ ــبه ،وما
تفعله ،وبذلك سـ ـ ـ ـ ــرد لنا أحداث الرواية على وفق السـ ـ ـ ـ ــرد الموضـ ـ ـ ـ ــوعي ،الذي يعد جزءاً من السـ ـ ـ ـ ــرد
التاريخي ،وهذا ما يفس ـ ــر التس ـ ــلس ـ ــل الزمني ألحداث الرواية بأجزائها الثالثةإ ألن الراوي امتلك المتن

أوالً ،ومن تم صا ه متناً روائياً معتمداً السرد الملحمي.
المبحث الْا ي :الحدث:

يبنى الحدث على مجموعة من األفعال والوقائع السردية المرتبطة والمنظمة على نحو خاص،
توجه إلى نهاية محددة ،وهي بذلك منظمة في إطار سـ ــالسـ ــل سـ ــردية يشـ ــدها رباط خاص ،امني أو

منطقي( ،)3أو داللي أو تفسيري .

بحيث تفضـ ـ ـ ــي إلى مادة حكائية تنها على جملة من العناصـ ـ ـ ــر الفنية التي تصـ ـ ـ ــوت البناء
السـ ـ ــردي العام أسـ ـ ــلوباً وبناء وداللة ،بحيث تشـ ـ ــكل لحظة في الحدث موقفاً سـ ـ ــردياً للص ـ ـ ـراع الروائي

تتالحق فيه الشخصيات .

( )1ثالثية نجيب محفوظ ،قصر الشوق ،ص.133
( )2ثالثية نجيب محفوظ ،السكرية ،ص.153
( )3ينظر :التمييز بين الرواية والقصةةةةةة ،ميشةةةةةيل رايمون ،ت :حسةةةةةن بحراوي ،مجلة فاق ،المغرب ،ع،1988 ،9-8:
ص.121
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وتكاد تتفق معظم الد ارس ــات الس ــردية حول البناء الحدثي للنص الس ــردي على أن هنا عدداً

من األنســاق المختلفة فيما بينها بحيث يشــكل كل نســق أســلوباً خاصـاً في عالم الســرد ،ولعل أهم هذه

األنساق(:)1
-1

التتابع  :وتسرد األحداث هنا بشكل خطي تاريخي بحيث ال تختلف عن تسلسلها في المتن.

-3

التكرار :وفيه تسـ ـ ـ ــرد األحداث انطالقاً من وجهات متعددة ومختلفة ،فالحادثة الواحدة تسـ ـ ـ ــرد

-4

التضــمين :يضــمن الراوي قصــة ريبة على المتن األصــلي ،بحيث يوقفه حتى تنتهي القصــة،

-5

الســرد الدائري :يكون الســرد هنا عبارة عن حلقات متداخلة مع بعضــها البعا ،يربطها جســر

-2

وفيه تسرد األحداث بشكل متداخل امنياً وداللياً  ،بحيث يتداخل بعضها مع البعا ا خر.
أكثر من مرة.

ومن ثم إكمال المتن األصلي.

من أحداثها أو شخصياتها ،بحيث يكون هذا الجسر الرابا الفني والداللي ألحداثها.
لذلك سنبدأ بدراسة نسق سرد المالحم  ،ثم تحليل ثالثية محفوظ موضوع الدراسة.

تتكون األلياذة واألوديسـ ـ ـ ــة من أربعة وعش ـ ـ ـ ـرين نشـ ـ ـ ــيداً لكل منها ،وتكاد تكون هذه األناشـ ـ ـ ــيد

وحــدات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرديــة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلــة لكنهــا ترتبا مع بعا من خالل الحــدث الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي في الملحمــة أي
ض ــب(أخيل) في األلياذة وض ــاع (أودس ــيو ) في البحر في األوديس ــة ،إذ يعد هذا الحدث الجســر
الذي يربا الوحدات السردية بأحداثها المختلفة.

ويعد كل نش ــيد من أناش ــيد الملحمتين وحدة س ــردية متكاملة ،فالنش ــيد األول ينطوي على بداية

الملحمة وعزم ا لهة (أثينا) على مساعدة (أوديسيو ).

أما األنشـ ـ ــودة الثانية فتصـ ـ ــور عبث عشـ ـ ــاق اوجة (أوديسـ ـ ــيو ) ومحاولتهم الزوا منها بكل
الوسـ ــائل ،وتصـ ــور أيض ـ ـاً تص ـ ـرفاتهم ير المقبولة في منزل (أوديسـ ــيو ) ولذلك يتبين لنا أن الرابا

األس ـ ــاس ـ ــي بين هذين النش ـ ــيدين هو (أوديس ـ ــيو ) واألحداث والمص ـ ــاعب التي تعرض لها بعد حرب

طروادة  ،لذلك بعد كل نشـ ــيد حلقة مسـ ــتقلة ،وهكذا أناشـ ــيد هذه الملحمة  ،وبذلك نسـ ــتطيع القول أن
السرد في هذه الملحمة سرد حلقي في بنائه للحدث.

وال تختلف األلياذة عن األوديسـ ـ ـ ــة فيما يتعلق بنسـ ـ ـ ــق البناء الحدثي ،فاألنشـ ـ ـ ــودة األولى حول

ضـ ــب (أخيل) عندما عرض (أ ا ممنون) أن يعطي األسـ ــيرة (خروسـ ــايس) إلى كاهن أبولو ويدعى

( )1ينظر :القراءة والتجربة ،حول التجريب في الخطاب الروائي في المغرب ،سةةةةةةعيد يقطين ،المغرب ،ط 1985 ،1م،
ص.152
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(خوس ــيس) ير أنه في مقابل ذلك طلب أن يأخذ (بريس ــايس) إحدى أس ــيرات (أخيل) إال أن (أخيل)
اعتبر هذا الطلب عا اًر عليه ،فغضب ورفا االشتراط في القتال.
أما األنشودة الثانية فتنطوي على التحضيرات العسكرية في معسكر (أ اممنون) وعزمهم على
القتال ويســرد فيها أســماء الملو والقادة العســكريين فضـالً عن القوات األخرى ،وبذلك أمكن القول أن

كل نشيد من هذين النشيدين يعد جلقة سردية متكاملة  ،وينطبق هذا األمر على أناشيد األلياذة كلها.

وعليه فإن نس ـ ـ ــق بناء الحدث الملحمي هو النس ـ ـ ــق الحلقي الذي ينها على تداخل الحلقات
السردية فنياً ويربطها جسر واحد ،حلقات األلياذة يربطها جسر ضب (أخيل) أما األوديسة فجسرها

رحلة (أوديسو ) وضياعه في البحر بعد فتح طروادة.

وبعد للتعرف على نسق السرد الملحمي من خالل تحليل ملحمتي األليادة واألوديسة ،ستحاول

الدراسة تحليل نسق السرد في ثالثية نجيب محفوظ.
إن ارتباط األحداث بســلو الشــخصــيات في الثالثية ،يظهر من خالل إضــفاء صــفة القداســة
على (الشــي متولي) فهو بركة ودعاؤه مســتجاب وأمره ال يرد وحلمه متحقق ال محالة ،كما أنه يشــعر
بحاجة النا

إليه ،ففي إحدى اياراته للس ـ ـ ـ ـ ــيد (أحمد عبدالجواد) قال له بعد أن تنحنح ومس ـ ـ ـ ـ ــح على

وجهه (أما بعد فقد رأيتك في منامي تلوح بيديك فما فتحت عيني حتى صح عزمي على ايارتك.

فابتسـ ــم السـ ــيد ابتسـ ــامة ال تخلو من حزن وقال :ال عجب فإني في أمس الحاجة إلى بركتك،

ااد هللا بركة على بركة)(.)1
نالحظ من هذا الحوار ما للشــي من منزلة في نفس أحمد عبدالجواد ،وكي

أحد الوس ـ ــطاء بين النا

يتصــرف وكأنه

واإلله في األس ـ ــاطير القديمة ،ويتض ـ ــح أن الراوي في الثالثية يعتمد الس ـ ــرد

التتــابعي ويوثق معلومــاتــه  ،وكــأننــا أمــام روايــة تــاريخيــة ير متخيلــة بــل حييييــة من حيــث توثيق
معلوماته ،أي أنه كان مروياً له في األسـ ــا  ،وبعد أن تكتمل لديه صـ ــورة المتن  ،يعيد بناءه ويرويه
بوصفه مبنى سردياً متكامالً وفق رؤية فنية ،وبصوت الراوي كلي العلوم وبصيغة السرد الموضوعية،
ويمكن تحديد سمة الراوي في الثالثية بأنه:
 -1رٍاو موضوعي.
 -2كلي العلوم.

 -3على مسافة امنية من مرويته ،فهو يكون شاهداً في أحداث ومشاركاً في أخرى.
-1

أما وظائفه فهي:

التنظيم :أي تنظيم أحادث مرويته وفق رؤية فنية خاصة.

( )1بين القصرين ،ص.422
2021
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السرد :أي سرد أحداث المبنى بعد تنظيمه.

-3

التعليق والتوضيح :يتدخل أحياناً للتوضيح أو التعليق على أمر معين.

وبذلك نس ـ ــتطيع القول أن الثالثية فقد أفادت بش ـ ــكل أس ـ ــاس ـ ــي من أس ـ ــلوب الراوي الملحمي ،

وطريقة سرده الملحمية.

لقد اسـ ــتخدم الراوي في الثالثية تقنيات سـ ــردية تتمثل بصـ ــيغ السـ ــرد الحدثي الخالص ،والسـ ــرد

الموشــح بالوصــف والحوار بأنواعه  ،الســيما المباشــر والمنقول والمونولو

 ،وكذلك الوصــف بنوعيه

القار والمتحر أي الوصف الذي يأتي بسياق السرد وهو ما يمكن أن نمسيه بالصورة السردية.
وتش ـ ــكل هذه األنس ـ ــاق أهم األنس ـ ــاق الس ـ ــردية وأكثرها انتش ـ ــا اًر في بناء النص ـ ــوص الس ـ ــردية

المختلفة ،ير أن ما يهمنا هو نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق البناء الملحمي في المالحم القديمة ،وما أفادت منه الروايات
العربية الحديثة االتجاه الملحمي ،وتحديداً ثالثية نجيب محفوظ موضوع هذه الدراسة.

وتشـ ــمل (ثالثي ـ ــة) نجي ـ ــب محفـ ــوظ كم ـ ــا ذكرن ـ ــا سـ ــابقاً عل ـ ــى ثالث ـ ــة أجــ ـزاء يش ـ ــكل ك ـ ــل ج ـ ــزء

منهـ ـ ــا مرحلـ ـ ــة مهمـ ـ ــة مـ ـ ــن حيـ ـ ــاة مجتم ـ ـ ـع الروايـ ـ ــة ،أي عائلـ ـ ــة السـ ـ ــيد (أحمـ ـ ــد عبـ ـ ــدالجواد) فـ ـ ــالجزء
األول (بـ ــين القص ـ ـرين) يمثـ ــل سـ ــيطرة األب وتأليهـ ــه حتـ ــى أنـ ــه يـ ــتحكم بحيـ ــاة كـ ــل فـ ــرد مـ ــن أبن ـ ــاء

عائلته.

تنفـ ـ ــتح الروايـ ـ ــة علـ ـ ــى منظـ ـ ــر شـ ـ ــامل لبيـ ـ ــت السـ ـ ــيد يتبـ ـ ــين فيـ ـ ــه مـ ـ ــدى سـ ـ ــيطرة األب علـ ـ ــى
عائلت ـ ــه( ،)1وتنته ـ ــي ه ـ ــذه الرواي ـ ــة باستش ـ ــهاد ول ـ ــده فهم ـ ــي وتمت ـ ــد للم ـ ــدة م ـ ــن أكت ـ ــوبر 1917م إل ـ ــى
أبريـ ـ ــل  1919م  ،وبـ ـ ــذلك تشـ ـ ــمل بـ ـ ــين القص ـ ـ ـرين مرحلـ ـ ــة خاصـ ـ ــة متكاملـ ـ ــة بشـ ـ ــكل مسـ ـ ــتقل ،أمـ ـ ــا
(قصـ ــر الشـ ــروق) التـ ــي تبـ ــدأ سـ ــردها بعـ ــد خمـ ــس سـ ــنوات مـ ــن األولـ ــى ،فإنهـ ــا تشـ ــكل مرحلـ ــة أخـ ــرى
تمثـ ــل بدايـ ــة صـ ــعود جيـ ــل األبنـ ــاء (ياسـ ــين وكمـ ــال) وتمـ ــردهم علـ ــى سـ ــلطة األب وتمتـ ــد مـ ــن يولي ـ ـو
1924م إلى اية أ سطس 1927م.
أمـ ـ ــا الجـ ـ ــزء الثالـ ـ ــث الـ ـ ــذي يمثـ ـ ــل الجيـ ـ ــل الثالـ ـ ــث حيـ ـ ــث صـ ـ ــعود األحفـ ـ ــاد رض ـ ـ ـوان وأحمـ ـ ــد

و يـ ـ ــرهم ،وتطـ ـ ــور العائلـ ـ ــة حضـ ـ ــارياً ،ويمتـ ـ ــد للمـ ـ ــدة مـ ـ ــن  1944-1935أي لغايـ ـ ــة قـ ـ ــرب نهايـ ـ ــة
الحرب العالمية الثانية.

إن الق ـ ـ ـراءة األولـ ـ ــى تشـ ـ ــير إلـ ـ ــى أن الثالثيـ ـ ــة حلقـ ـ ــة واحـ ـ ــدة مترابطـ ـ ــة امني ـ ـ ـاً وتسـ ـ ــير وفـ ـ ــق

الخـ ــا الزمن ـ ــي التص ـ ــاعدي ،أم نس ـ ــق البن ـ ــاء الح ـ ــدثي فيهـ ــا ه ـ ــو النس ـ ــق الحلق ـ ــي ،ف ـ ــاألجزاء الثالث ـ ــة
تع ــد حلق ــات متداخل ــة ،والـ ـرابا بينهـــا ه ــو عائل ــة أحمـ ــد عبـ ــدالجواد ،يـــر أنه ــا تعـ ــد م ارح ــل مس ــتقلة

من العائلة والمجتمع ر م ترابطها القوي.
( )1بين القصرين ،ص.37 .5
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المبحث الْالث :الشخِياي:

تعد الش ــخص ــيات من بين أهم عناص ــر النص الســـردي ألنها تمثل العنصـــر األســـاســـي الذي
يضطلع بمهمة األفعال السردية ودقتها نحو نهايتها المطلوبة ،بل يمكن القول أن طبيعة الشخصيات

ووعيها وقدرتها توشر نوع النص السردي.

وقد تمحورت الدراسات النقدية للشخصية السردية حول محورين أساسيين هما(:)1
المحور األول :ويدر الشـ ــخصـ ــية بوصـ ــفها كائناً نفسـ ــياً يمثل وجهة نظر محددة تجاه العالم

النصي والخارجي نصي – المجتمع – وتجاه الشخصية نفسها ووعيها.

المحور الثاني :ينطلق هذا المحور من الد ارس ـ ــات البنيوية التي ال تنظر إلى األش ـ ــياء بل إلى

أنس ـ ــاق عالقاتها بعض ـ ــها ببعا ،لذلك فإن الش ـ ــخص ـ ــيات هنا ال تدر من جهة ميولها النفس ـ ــية أو
الفكرية أو خصائصها الخليية إنما مشاركون أي أنها فواعل يقوم بفعل ما.

لذلك فإن الحديث عن الشــخصــية بوصــفها فاعالً لفعل ال يعني تطابقها مع الفعل اللغوي ،وال

يعني تجردها من إمكانياتها السردية التي تبنى عليها سير سرد األحداث.

تنطوي المالحم على نوعين من الشـخصـيات لكل منها ماهيته وسـلوكه وقدرته ودوره في سـير

األحداث الس ـ ـ ـ ـ ـ ــردية توص ـ ـ ـ ـ ـ ــيفه فاعالً لفعل ما ،فكل ملحمة من المالحم القديمة البد أن ينطوي على
شخصيات أسطورية لها بنيتها الخاصة وقدرتها الخارقة وشخصيات بشرية ها قدرة معينة ال يمكن أن

تفوق قدرة الشخصيات األسطورية.

لقد انطوت ملحمتا اإللياذة وألوديسـ ـ ــة على شـ ـ ــخصـ ـ ــيات أسـ ـ ــطورية وأخرى بشــ ـ ـرية وكان من

الشــخصــيات البشـرية ممن كان قريباً من األســطوريةإ لذلك فقد أســبغت عليه صــفات أســطورية فضـالً
عن ذلك فقد مثلث هذه الشـ ــخصـ ــيات قطب الص ـ ـراع الملحمي ،أما الشـ ــخصـ ــيات األخرى فما هي إال
شــخصــيات مســاعدة في صــنع أحداث الملحمة ،بما فيها الشــخصــيات األســطورية – ا لهة – التي ال
تشار في الحديث بشكل مباشر ،بل تحا عليه وتساعد على حدوثه.

وبذلك أمكن القول أن الشخصية الملحمية تنطوي على عدد من السمات تتميز بها عن يرها

من الشخصيات وهذه الصفات هي:
-1

أنها شخصية شبه أسطورية ،أي بشر أسبغت عليه مظاهر أسطورية من القوة والجالل والفكر
والثقافة.

( )1أركان الرواية ،أ.م.فورسترا  ،ت :كمال عماد جاد ،القاهرة ،ط1960 ،1م ،ص.96-83
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-2

ال تمثل هذه الشـ ــخصـ ــية نفسـ ــها فحسـ ــب ،بل هي ش ـ ــخصـ ــية قائدة تمثل أمة أو مجموعة من

-3

أنها شخصية متحدية ،أي توضع في موقف حر فال تتردد بل تتحدى الموقف.

-4

أنها شــخصــية مضــحية فهي على اســتعداد للتضــحية بنفســها من أجل مجد الجموع ،تلك هي

النا  ،تكون هذه الشخصية ممثلة وقائد لهم.

حدود الشخصيات وصفاتها في المالحم ،وسنحاول البحث عن هذه الصفات في ثالثية نجيب
محفوظ ،وبيان مدى استثمار هذه الرواية لخصائص الشخصية الملحمية في بناء شخصياتها.

تنطوي ثالثية نجيب محفوظ على عدد كبير من الشخصيات ،ير أن هذه الشخصيات األهم

هم أفراد العائلة (الســيد) التي صــورها الراوي بوصــفها صــورة للطبقة المتوســطة في المجتمع المصــري
آنذا  ،بل يربا بشــكل يحكم بين مصــائر أفرادها والتطورات التي حصــلت في المجتمع ،فالشــخص ـية

ال تمثل نفسها إنما هي رمز لفئة اجتماعية محددة.
لقد مثلت الرواية صـ ـ ــورة لثالثة أجيال ،هم السـ ـ ــيد أحمد الجواد األب ،وأمينة اوجته ،أما جيل
األبناء فكان ياسين وفهمي وكمال وخديجة وعائشة ،أما جيل األحفاد فيمثله رضوان ابن ياسين وأبناء

عائشــة أحمد وعبدالمنعم ،وهنا شــخصــيات أخرى كأصــدقاء الســيد ،والغانية اينب وأم مريم وشــوكت
وعائلته...إل من الشخصيات والشي متولي.

وتمثل ش ـ ــخص ـ ــيات الرواية فئات المجتمع كافة ،فاألب يمثل الس ـ ــلطة القامعة التي تتمتع بكل

الحقوق وقمع ا خرين ،في حين تمثل الزوجة وبناتها فئات المجتمع الدنيا المســتســلمة لهذا القمع ،أما
فئة األبناء فتمثل جيل التمرد والمقاومة ،وإن كانت بشـ ـ ــكل محدود ،فياسـ ـ ــين تمرد على سـ ـ ــلطة والده،

وتزو دون ر بة األب ،وفهمي شار بالعمل الوطني ر م منع األب له ،وكما دخل مدرسة المعلمين

ر م معارضــة أبيه أيض ـاً ،أما جيل األحفاد فيمثل الحرية المطلقة من ســلطة األب القامعة ،وهم أحمد
وعبدالمنعم حيث جمعوا بين الرومانسـ ـ ــية والثورية ،فقد عاش ـ ـ ـوا حياتهم على النحو الذي يلبي ر باتهم

وطموحاتهم.

لقد أسبغت بعا السمات الملحمية على ثالثة أفراد من شخصيات الرواية وهم:

 -1األب :الســيد أحمد عبدالجواد  ،الذي يشــبه ســلطة األب في المالحم فقد تمتع ســلطة عليا
فكل ((ش ــيء في هذا البيت – بيته – يخض ــع خض ــوعاً أعمى إلرادة عليا ذات س ــيطرة ال حد لها هي
بالسيطرة أشبه بالدينية))(.)1
لذلك فهوة قوة عليا تأمر وتنهى وال يمكن مخالفة أي أمر لها وله كل الحقوق يفعل ما يش ـ ـ ـ ــاء

ومتى يشاء وذلك فإنه:
( )1بين القصرين ،مصدر سابق ،ص.226
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((عمالق كل إرادة ،فهو ذو تكوين نفسي فريد وسلو اجتماعي فريد يقوم على التناقا))(،)1
وربما كان هذا التناقا بس ـ ـ ـ ـ ــبب رؤية نجيب محفوظ لهإ إذ دأب على أنس ـ ـ ـ ـ ــنة ا لهة األس ـ ـ ـ ـ ــطوريين
ويجعلها في صـ ـ ـ ــفة إنسـ ـ ـ ــان له معظم قدرة وصـ ـ ـ ــفات ا لهة بحيث يباح له كل شـ ـ ـ ــيء وفعله مسـ ـ ـ ــوت
وطبيعي ،وكل خطأ يرتكبه أي من أفراد عائلته جريمة تسـتحق العقاب كما حصـل مع أمينة ،وهو ذو
السطوة والهيبة والجالل مع محيطه القريب العائلة ومع محيطه ا خر األصدقاء ير أن التغير عنها

يختلف في محيا العائلة بكونه ا مر الناهي ،أما في المحيا ا خر السـ ـ ــيما في جلسـ ـ ــاته الخاصـ ـ ــة
فهيبته تكمن في ايادة اندفاعه نحو ملذاته الشـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ــية وبذلك يجمع بين القوة ا لهية والضـ ـ ـ ـ ـ ــعف
البشري.
 -2فهمي  :يحمل فهمي شــيئاً من تحدي وتضــحية وبطولة الشــخصــيات الملحمية فقد تحدى

أمر والده ورفا التخلي عن المشاركة في الثورة وضحى بحياته من أجل االستقالل.

 -3الشققيم متولي :أما شــخصــية الشــي متولي فتعد من الشــخصــيات األســطورية لما لها من

قداسـ ــة دينية ،فقد دأبت الشـ ــخصـ ــيات في الرواية على التبر بالشـ ــي متولي  ،فض ـ ـالً عن أن الراوي
جعله شخصية أسطورية خالدة فقد عاصر أربعة أجيال ولم يمت حتى نهاية الرواية.

لقد تشــكلت الشــخصــيات في الرواية من الصـراع بين الســلطة والمقاومة ،وهذ يعني أن الصـراع

العميق هو الذي يحدد الش ــخص ــيات ونوعها ويحدد الفض ــاءات التي تتحر فيها ،كما يمكن القول أن
هذه الشخصيات الملحمية تنقسم إلى نوعين:
-1

شـ ــخصـ ــيات شـ ــبه أسـ ــطورية وهي الشـ ــخصـ ــيات التي أضـ ــي

-2

شخصيات بشرية تأخذ أبعاداً ملحمية بطولية ويمثلها فهمي ابن السيد أحمد عبدالجواد.

وأهمها :السيد أحمد عبدالجواد.

عليها مالمح أسـ ــطورية عديدة

ولقد كانت هذه الشـ ــخصـ ــيات اسـ ــتم ار اًر للشـ ــخصـ ــيات النبيلة التي تتمتع بصـ ــفات راقية تسـ ــعى
للخير النـٍـا ،وتتمتع بـالنزعـة البطوليــة والنض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــة والر بــة في تحقيق حريـة الفرد والمجتمع ومقــاومـة

االستسالم ونبذ الظلم.

( )1دراسات في النقد واألدب ،لويس عوض ،ط1963 ،1م ،ص.67
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المبحث الرابع :الَمن الملحمي:
يعد الزمن الملحمي من أهم تقنيات السـ ـ ــردإ ذلك ألنه اإلطار الذي يوطر فعل الشـ ـ ــخصـ ـ ــيات

فض ـالً عن كونه الهيكل الذي تبنى عليه عناصــر المرويإ ألن كل شــيء في هذا المروي يتحقق من
خالل الزمن لذلك أصبحت ((الشخصية الرئيسة في الرواية المعاصرة منذ بروست وكافكا))

()1

ألنه يمثل حركة األحداث التي توثر فينا فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن كونه الص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة المميزة لعالقته بالعالم
ّ
()2
الداخلي واالنطباعات واألفعال واألفكار  ،وفيه نقف أمام امن ريب خيالي تتفاوت إيقاعاته بش ــكل

مثير لالنتباه وبال حدود على أن هذا الزمن يتجلى من خالل تقنيات س ـ ــردية خاص ـ ــة  ،تض ـ ــفي عليه
تمي اًز عن السرد التاريخي التقليدي.

لقد بدأت الد ارســات الســردية الحديثة للزمن الروائي انطالقاً من تفريق الشــكالنيين الرو

بين

امن المتن وهو الزمن الذي يفترض فيه أن أحداث الحكاية جرت فعال وبين امن المبنى الذي يمثل

الوســائل القضـية التي تخلق اإليهام الســردي والتي تبنى عليها أحداث المتن من حيث التقدم إلى أمام
واالرتداد والمدة و يرها من الوسائل التقنية))

()3

وهذا يعني أن امن المتن هو امن واقعي على حين أن امن المبني هو امن جمالي يش ـ ـ ـ ـ ـ ــوه

الزمن األول ويعيد بناءه من جديد ،على أسـ ـ ــس جمالية تهدف إلى خلخلة توقعات القارئ وتكون لديه
إحسـ ـ ــاس ـ ـ ـاً بالجديد والخيالي واالنتقال من المألوف بالحياة إلى ير المألوف بوسـ ـ ــاطة الخيال ،وبذلك
()4
يمكن دراسة الزمن انطالقاً من عدة محاور.
-1

النظام :وهو نظام سير األحداث من خالل التتابع والتداخل بوساطة االرتداد واالستباق.

-2

المدة أو الديمومة :وهي مقارنة امن السـ ـ ـ ـ ــرد في المتن مع امن سـ ـ ـ ـ ــرد المبني من خالل عدة

أ-
ب-
د-

تقنيات هي:

المشهد :وفيه يتساوى امن المتن مع امن المبني.

التلخيص :وفيه يكون امن المتن أكبر من امن المبني.

الثغرة :وفيها يكون امن المبنى صفر على أن هنا أحداثاً جرت في المتن.
وهنا يتوقف الس ـ ـ ــرد من خالل الوص ـ ـ ــف أو التمثيل أو المونولو وفيها يكون المبنى أكبر من
امن المتن.

( )1نحور رواية جديدة ،مقدمة لويس عوض ،القاهرة ،ط ،1ص.134
( )2ينظر :الزمن في األدب ،هانز ميرهوف ،ت :سعد الزروق ،القاهرة ،ط1972 ،1م ،ص.13
( )3ينظر :نصةةةةةةوص الشةةةةةةكالنيين الروس ،نظرية المنه الشةةةةةةكلي ،تودوروف ،ت:مبراهيم الخطيب ،دار الشةةةةةةرقيات،
القاهرة1994 ،م ،ص.82
( ) 4ينظر :خطاب الحكاية ،جيرار جينيت ،ت :محمد معتصم وعبدالجليل األزدي ،القاهرة ،ط1997 ،2م ،ص.88-45
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-3

التكرار او التردد  :وهو ذكر عدد ترددات الحدث في المبنى مقارنة مع المتن ويكون فيه :

أ-

ما ذكر مرة واحدة يسرد مرة واحدة.

ب-

ما ذكر مرة واحدة يسرد أكثر من مرة.

-

د-

ما ذكر أكثر مرة واحدة يسرد مرة واحدة.

ما ذكر اكثر من مرة يسرد أكثر من مرة.
هذه هي تقنيات دراسة التردد التي البد من تحديدها لغة لكي نحدد الفضاء الزمني ألية رواية

حديثة.
وينطلق المبنى الملحمي من ماضـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــحيق ير أنه مقد إ ألنه يمثل الماضـ ـ ـ ــي القومي

البطولي ،وبذلك فالملحمة تسعى لتصوير ماضي الييم القومية القديمة.

()1

وبذلك يكون الزمن فنياً تجس ــيد لما أراده القدر لش ــخص ــيات الملحمة ،وعلى هذا األس ــا

كان

الزمن في الملحمة يتدفق بشــكل مســتمر بحيث ينفذ إرادة ا لهة وينظم األحداث وبناها الســردية ،ولقد
كان لهذه القدس ـ ــية أثر كبير في البناء الزمني للمالحم وذلك من خالل إس ـ ــنادها وبديتها فضـ ـ ـالً على

اعتمادها ،على السرد التاريخي فنياً أكثر من استخدام التقنيات الزمنية األخرى فيما عدا البداية.
فقد بدأت (األلياذة واألوديس ـ ـ ــة) بنوع من التلخيص االس ـ ـ ــتباقي في دعاء الراوي لربة الش ـ ـ ــعر
بســـرد األحداث التي يتلوها ملخصـ ـاً ،ومن ثم يبدأ ســـرد األحداث حيث تس ــير وفق تســـلسـ ــلها الزمني،
فاألناشــيد تســير وفق تســلســلها التاريخي وتتصــاعد األحداث ،فنالحظ أي توقف ســوى بعا ذكريات
الشــخصــيات حول ســبب حرب طروادة ،وتســرد بشــكل موجز ،وقد قســمت اإللياذة إلى أربعة وعش ـرين

مبدأ كل نشيد يشكل وحدة امنية مستقلة ،وقد تكون بين كل نشيد وآخر ثغرة امنية معينة ،وأن الرابا

بين هذه الوحدات الزمنية ليس الزمن ،بل األحداث التي تشــكل الرابا األســاســي بين األحداث الزمنية
الكبرىإ لذلك نالحظ أن الزمن الفني فيها امن حدثي ينها على الوحدات الس ـ ـ ـ ــردية لألحداث ،أما

أثره على الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيات واألحداث فيكاد يكون معدوماً وذلك ألن المصــ ـ ــائر في هذه الملحمة تقررها
ا لهة ال الزمن.
وال تختلف األوديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عن اإللياذة من حيث بدايتها الزمنية ،فقد بدأت بدعاء للربة وطلبها

الحديث عن قص ـ ــة (أوديس ـ ــيو ) وكان اس ـ ــتخدام تقنية التلخيص االس ـ ــتباقي واض ـ ــح المعالم ،فالراوي
لخص أحداثاً حص ـ ـ ــلت ألوديس ـ ـ ــيو
أوديس ـ ـ ـ ــيبو

تش ـ ـ ــكل رحلته خار الوطن ،فكان المتن يبدأ من قبيل وص ـ ـ ــول

إلى بلدته ،واألحداث التي دارت قبل هذه المرحلة ،ما هي إال ماض ـ ـ ـ ــي يس ـ ـ ـ ــتذكره قبيل

الرحلة الجديدة.

( )1ينظر :الملحمة والرواية ،باختين  ،ت :محمد شهيد ،بيروت ،ط1992 ،1م ،ص.36-35
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فاألوديس ــة تنها على امن ماض ــي ،فاألحداث تروى بعد ناهيتها بزمن طويل يمثل المس ــافة

الزمنية المطلقة التي تفصـ ــل الراوي عن امن وقوع األحداث ،فقد اعتمدت السـ ــرد التاريخي الذي يعمد
إلى التتابع الزمني وفق وحدات امنية كبرى يمثل كل نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد فيها وحدة امنية ترتبا باألخرى برابا

األحداث.

ومما سبق يتضح أن الزمن الملحمي في اإللياذة واألوديسة يتسم با تي:

-1

أنه ماض مطلق.

-2

أنها تبدأ بالتلخيص االستباقي.

-3

الملحمة تقدم بوصفها ارتداداً امنياً.
أن الزمن فيها يسير وفق التسلسل التتابعي.

-5

ال نالحظ للزمن أثر على الشخوص ،إذ أن مصائرها مرتبطة بق اررات ا لة.

-4

أما في ثالثية نجيب محفوظ موضــوع هذه الد ارســة ســنتتبع ما مدى إفادة هذه الرواية من بناء
الزمن الملحمي.

تقوم هذه الثالثية على ثالث وحدات امنية كبرى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة تمثل كل وحدة امنية ،جزءاً من

أجزاء الرواية ،تســرد هذه األجزاء وفق تســلســلها التاريخي ،اســتناداً إلى رؤية تاريخية لألحداث ،تعتمد

امن الكتابة أسلوباً في بناء الرواية انطالقاً من المرج ية التاريخية للحكاية.
لذلك ترى بوضــوح إشــارات إلى أحداث وطنية كبرى جرت ،كثورة ســعد ا لول في مصــر وما
رافقها من أحداث وما أعقبها من نتائج.

قادت هذه الرؤية التاريخية للزمن في الثالثية إلى أن يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف الرابا الزمني بين الوحدات

الزمنية الكبرى ،بحيث يكون االنتقال من وحدة امنية إلى أخرى ،دون اإلشـ ــارة إلى موشـ ــر امني ،بل
هو انتقال حدثي ،ولذلك نالحظ وجود ثغرات مهمة بين هذه األجزاء وهي على النحو ا تي:
-1
-2

بين القصرين من أكتوبر 1917م إلى 1919م.

قصر الشوق من 1924م إلى 1927م  ،نالحظ أن الثغرة هنا خمس سنوات من  1919إلى
1924م.

-3

السكرية من 1935م إلى 1944م.

فالثغرة بين قصـ ـ ــر الشـ ـ ــوق والسـ ـ ــكرية نحو ثمان سـ ـ ــنوات 1927م إلى 1935م  ،ولو جمعنا

الثغرات تاريخياً لوجدناها نحو ثالث عشــر ســنة ،على حين أن مدة ســرد األحداث في األجزاء الثالثة

نحو أربع وعشـ ـ ـ ـرين س ـ ـ ــنة ،كما نالحظ أن المدة المس ـ ـ ــكوت عنها من مدة األحداث في الرواية ،وهذا

موشـر مهم على أن الرابا األسـاسـي ليس الزمن وإما األحداث في الروايةإ ألن السـرد التاريخي يعني
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الحلقات الحديثة ،ومع ذلك نالحظ أن الزمن داخل الحلقات الزمنية الكبرى ،وإن كان يس ـ ـ ـ ــير بش ـ ـ ـ ــكل

تتابعي تاريخي ،ير أنه يعتمد أحياناً التقنيات كاالرتداد البسيا ير البنيوي والم شهد الزمني ،فضالً
عن الص ـ ـ ـ ـ ــورة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ية ،وهي حركة س ـ ـ ـ ـ ــردية بطيئة ،تعتمد على تكرار تلخيص للعادات المتكررة،

ويهيمن السرد بصيغة الفعل الماضي في الثالثية ،أي أن األحداث توري بوصفها ماضياً مطلقاً وهي
إحدى الوس ـ ــائل المهمة إلض ـ ــفاء الطابع الملحمي على األعمال الروائية ،الس ـ ــيما الواق ية منها ،ربما
كان ذلك لغرض التوقف عند الماضي والتأمل فيه لينعكس بدالالته على الحاضر.

وهكذا يرى الباحث أن الزمن في هذه الثالثية يس ـ ـ ـ ـ ـ ــير وفق دورة الحياة ،انطالقاً للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل،
موكداً حتمية مصــير البش ـرية وفق إيقاع فلكي (صــباح ،ظهر ،عصــر ،مســاء) ،ليكون الزمن عامالً
في بناء الشخصيات ،ويكشف عن وعيها وتطورها الفكري.
وتكمن أهمية عنصر الزمن في الثالثية في كونه مع الطبيعة البيولوجية لإلنسان يقرر مصير
الشـ ــخصـ ــيات ،بعد أن كانت ا لهة في المالحم هي التي تقرر مصـ ــير الشـ ــخصـ ــياتإ إذ بدأ الثالثية
والســيد أحمد عبدالجواد في أو قوته ومجده ،وأمينة في عز شــبابها وفهمي وياســين في مقتبل العمل،
وتتطور هذه العائلة عضـ ـ ــوياً مع الزمن ،بحيث يسـ ـ ــير كل منهم نحو مصـ ـ ــيره ،فأحمد عبدالجواد يبدأ
بالضـ ــعف ويموت في نهاية الجزء الثاني ،أما بيية الشـ ــخصـ ــيات فإنها تكبر ويتطور وعيها مع الزمن

حتى يظهر في نهاية الرواية جيل جديد.

حول ا لهة الملحمية إلى قدر امني يتحكم بمص ـ ـ ــير الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيات،
هكذا يكون محفوظ ،قد ّ
ويوجه أحداث الرواية.
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الخاتمة:
بعد هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الموجزة للبناء الفني للمالحم واعتماد ثالثية نجيب محفوظ انموذجاً لهذه
الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
-1

انطوت الثالثية على صـ ـ ـ ـراع ملحمي ،يظهر الصـ ـ ـ ـراع في مقاومة األمة لالس ـ ـ ــتعمار ومحاولة
التخلص منه.

-2

أفرا هذا الصراع مجموعة أخرى من الصراعات ،منها الطبقي واالجتماعي والحضاري و يره،

لكنها تبقى صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراعات بين إرادة الخير وإرادة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــر  ،بين ر بة الحياة الحرة الكريمة ،ومن

يحاول كبح هذه الر بة.
-3

القانون الذي يحكم البطولة قانون (المقاومة ،التضحية) وبهذا القانون وحده تحقق البطولة.

-4

تنتمي الرواية إلى جذور س ـ ــردية قديمة تعود إلى األدب الش ـ ــفاهي للش ـ ــعوب  ،من األس ـ ــاطير

-5

لم تكن الرواية أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوباً جديداً ونوعاً س ـ ـ ـ ـ ـ ــردياً جديداً ،بل هي امتداد لنوع س ـ ـ ـ ـ ـ ــردي قديم وهو

-6

خرجت الرواية من رحم الملحمة المعتمدة على الس ـ ــرد الفني الواس ـ ــع التعقيد ،أي انها تطوير

التي تصور أفعال ا لهة  ،والمالحم التي تصور أفعال األبطال العظماء.
الملحمة.

-7

للملحمة الشعرية.

تتقاطع األحداث وتتداخل في الثالثية ،ولم يهتم الكاتب بتواليها في الزمن  ،وإنما اهتم بكي ية

وقوعها ،وال يقدم لنا الزمن بوصـ ـ ـ ـ ــفه جســ ـ ـ ـ ـ اًر تمر عليه األحداث ،وإنما يقدم لنا الكاتب الزمن
بوصفه تيمة أوالامة ترتكز عليها الرواية.

-8
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تتســم المالحم بالســعة والشــمول والطول الســردي  ،وذلك لما تســرده من مغامرات لشــخصــيات

مرموقة ،كما أنها تسيطر عليها فكرة الضرورة القدرية ،حتى إنها تسير أحداثها.
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) ( 1945 – 1951

موقف االتحاد السوفيتي من ليبيا
( ) 1951 – 1945
د .مصباح ياقة السوداني – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمقققققة

لقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية بداية لنظام عالمي جديد حيث أدت إلى تحوالت

جذرية في توايع القوة إذ خرجت الدول األوربية بريطانيا وفرنسا و يرها منهكة اقتصاديا وعسكريا،
بينما ظهر قطبان جديدان من خار القارة األوروبية هما الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي.
بدا القطبان بالتطلع لتوسيع نفوذهما في العالم مما أدى إلى خلق تنافس بين الطرفين خاصة

في المناطق التي كانت مستعمرة من قبل الدول المهزومة في الحرب مثل إيطاليا  ،وقد كانت ليبيا
إحدى تلك الدول التي شهدت تنافسا دوليا بين األطراف الدولية خاصة بين االتحاد السوفيتي والواليات
المتحدة وسنحاول من خالل هذا البحث إلقاء الضوء على األطماع السوفيتية في ليبيا بعد الحرب

العالمية الثانية ومعرفه أهمية ليبيا بالنسبة لالتحاد السوفيتي  ،ومواقف االتحاد السوفيتي من القضية
الليبية سواء في الموتمرات الدولية التي طرحت فيها بعد الحرب العالمية الثانية أو في الجم ية العامة
لألمم المتحدة .
ممية لء يا لالتحاد السوفءتي .

لقد أظهرت المجريات الحربية للحرب العالمية الثانية األهمية االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية والعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية
لمنطقة شـ ــمال أفريييا وخاصـ ــة ليبيا حيث كان لتلك المعار التي شـ ــهدتها تلك المنطقة دو ار مفصـ ــليا
في هزيمة دول المحور ألمانيا وإيطاليا ،وبمجرد انتهاء الحرب بدأت الدول المنتص ـ ـ ـ ـ ـ ـرة تسـ ـ ـ ـ ـ ــعى بكل
جدية للسيطرة على ليبيا ومنها االتحاد السوفيتي بصفته أحد صناع االنتصار الكبير في الحرب وأحد
القوتين العظيمتين التي ظهرت بعـد الحرب ويمكن تحـديـد أهـداف االتحـاد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفيتي في ليبيـا على
النحو التالي-:
 -1الموقع الجغرافي المهم للس ـ ــاحل الليبي والذي يص ـ ــل إلى حوالي ألفي كيلومتر على س ـ ــاحل

البحر المتوس ــا  ،فبالس ــيطرة على ليبيا يتمكن االتحاد الس ــوفيتي من الوص ــول إلى المياه الدافئة وفك
الحصـ ـ ـ ـ ــار الغربي عليه  ،فمن المعروف أن االتحاد السـ ـ ـ ـ ــوفيتي ر م اتسـ ـ ـ ـ ــاع رقعته الجغرافية يفتقر
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للمنافذ المطلة على البحار الص ـ ــالحة للمالحة على مدار العام ، 1كما أن تأمين وجود عس ـ ــكري دائم

في مواني طبرق وبنغااي وطرابلس يجعله البديل األمثل في ظل عدم إمكانية اجتياا األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطول
الس ـ ــوفيتي للمض ـ ــايق البحرية خاص ـ ــة أثناء األامات الدولية حيث إن تركيا بص ـ ــفتها دولة في حلف
شمال األطلسي تتحكم في تلك المضايق  ،وقد حاول االتحاد السوفيتي التفاوض مع تركيا من أجل

تعديل معاهدة مونترو التي عقدت عام  1936والتي وض ــعت قواعد مرور الس ــفن التجارية و الحربية
عبر مضــيق البســفور والدردنيل حيث طالب ســتالين بمراجعة هذه المعاهدة للســماح بحرية المرور في
جميع األوقات للسفن الحربية الروسية.2
 -2االتس ــاع المكاني لليبيا يمكن االتحاد الس ــوفيتي من نش ــر قواعد عس ــكرية مهمة للدفاع ودرء

األخطار ،كما أن تنوع التضــاريس فيها يوفر الظروف المالئمة لتدريب القوات على القتال في األنواع
المختلفة من ميادين القتال.
 -3السـ ـ ـ ــيطرة على ليبيا تعني لالتحاد السـ ـ ـ ــوفيتي تطويقا لحلف شـ ـ ـ ــمال األطلسـ ـ ـ ــي من الناحية
الجنوبية.3
-4

إقامة نظام حكم موالي لالتحاد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيتي في ليبيا يجعل منها قاعدة لنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األيدلوجية

الش ـ ــيوعية والتي في نظره س ـ ــوف تكون مقبولة في البالد بعد معاناتها الطويلة من االحتالل اإليطالي
الفاشي .
موقف التحاد السوفءتي من لء يا بعد الحرب العالمية الْا ية.

لقد كانت ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية مسرحا للعمليات العسكرية بين الحلفاء والمحور

وقد نتج عن هذه الحرب إلى جانب الدمار الذي خلفته إنهاء االحتالل اإليطالي للبالد الذي كان جاثما
عليها طيلة اثنين وثالثون عاما  ،لتجد ليبيا نفسها من جديد تحت نير استعمار مزدو قسم البالد إلى

ثالث إدارات عسكرية فوضعت برقة وطرابلس تحت حكم إدارتين بريطانيتين عسكريتين و وضعت

فزان تحت حكم إدارة عسكرية فرنسية. 4

انتظر الليبيون أن تفي بريطانيا بوعدها الذي قطعته لهم بأنها ستمنحهم االستقالل بمجرد

انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء لكنهم فوجئوا بتجاهل الدول المنتصرة لمطالبهم بل تسعى كل دولة
 - 1ممدوح محمود منصور  ،الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط  ،مكتب مدبولي  ،القاهرة  ،د .ت  ،ص
27
 - 2وثائق األمريكية المنشورة  ،العالقات الخارجية األمريكية  ،مؤتمر برلين ( بوتسدام )  ، 1945المجلد األول  ،وثيقة
رقم (  ، ) 679د.ت
 - 3حامد ربيع  ،نظرية األمن القومي العربي  ،دار الموقف العربي  ،القاهرة  ، 1984 ،ص 47
 - 4نقوال زيادة  ،محاضرات في تاريخ ليبيا من االستعمار اإليطالي الى االستقالل  ،معهد البحوث و الدراسات العربية ،
القاهرة 1958 ،م  ،ص 122
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لالستيالء على البالد تحت نظام الوصاية ،ومن هذه الدول االتحاد السوفيتي وقد ظهر ذلك من خالل
الموتمرات الدولية التي تناولت القضية الليبية وهي -:
مؤتمر بوتسدام 1945م.

عقد هذا الموتمر بعد أن أكمل الحلفاء احتالل ألمانيا في الفترة من  17يوليو إلى 12

أ سطس عام 1945م وقد حضره الرئيس األمريكي ( هاري ترومان ) ورئيس االتحاد السوفيتي

(ستالين) ورئيس واراء بريطانيا ( ونستون تشرشل )  ،وبمقترح من ستالين وضعت قضية المستعمرات

اإليطالية منها بطبيعة الحال ليبيا على طاولة البحث ، 1وقد أظهرت النقاشات منذ البداية أطماع
االتحاد السوفيتي في ليبيا حيث طالب صراحة بوضع طرابلس تحت وصايته  ،ير أن هذا المقترح
قوبل بالرفا من قبل الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  ،في الوقت نفسه طالبت بريطانيا بأحقيتها
بالوصاية على برقة وطرابلس بحجة أنها من قامت بتحريرهما من االحتالل اإليطالي وقد أيدت الواليات
المتحدة بريطانيا في ذلك.2

أمام اختالف األطراف وتضارب مقترحاتهم تم االتفاق على إحالة القضية لمجلس واراء
خارجية الدول األربع الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا للوصول إلى اتفاق على
مستقبل المستعمرات اإليطالية. 3
مؤتمر لْدا 1945

عقد الموتمر في الحادي عشر من سبتمبر 1945م بحضور واراء خارجية الدول األربع

وكان من أهم الموضوعات التي طرحت فيه مسألة المستعمرات اإليطالية والسبيل لعقد اتفاق سالم

مع إيطاليا  ،ويبدو من النقاشات التي جرت من موتمر بوتسدام أن المجتمعين مجمعون على مسألة

فرض الوصاية على المستعمرات اإليطالية ومنها ليبيا  ،لكنهم مختلفين من توول له الوصاية  ،ومن
جديد تتضح أطماع االتحاد السوفيتي في لبيبا حيث طالب واير خارجيته ( مولوتوف ) أن توضع كل
المستعمرات اإلفرييية تحت إدارة واحدة من الدول األربع  ،وان االتحاد السوفيتي على أتم االستعداد

لتسلم إدارة طرابلس  .ير أن هذا المقترح رفا من قبل الدول األخرى فطالبت فرنسا بعودة األراضي
الليبية إليطاليا وذلك خوفا على مستعمراتها في الشمال اإلفريقي تونس والجزائر  ،كما طالبت بتعديل
الحدود الليبية مع مستعمراتها فطالبت بضم األراضي الواقعة بين دامس و ات وبين ات وتمو وهي

 - 1نازك زكي مبراهيم  ،ليبيا والغرب  1957 – 1945من الحرب العالمية الثانية حتى قبول ليبيا مشروع ميزنهاور
 ، 1957رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة عين شمس  ، 1981 ،ص 135
 - 2كهالن كاظم القيسي  ،السياسة األمريكية تجاه ليبيا  ، 1957 -1949منشورات مركزجهاد الليبيين للدراسات
التاريخية  ،طرابلس  ، 2003ص 45
 - 3ص الح العقاد  ،ليبيا المعاصرة  ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،القاهرة 1970 ،م 64،
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أراضي سبق وان تناالت عنها إليطاليا عام 1919م  ،وعودة األراضي شمال تبيستي وأنيدي التي
تناالت عنها إليطاليا عام 1935م  ،كما طالبت بضم فزان و دامس و ات لألراضي الجزائرية. 1
أما بريطانيا فقد رفضت بشكل قاطع عودة إيطاليا لليبيا وذلك بسبب قطعها وعد لألمير
إدريس السنوسي بعدم عودة إيطاليا لحكم برقة .

وأمام خشية الواليات المتحدة من مطالبات االتحاد السوفيتي بالوصاية على طرابلس قدمت

مقترحاً يتضمن جعل الوصاية جماعية على ليبيا لمدة عشر سنوات تحت رعاية األمم المتحدة ثم تنال
بعد ذلك استقاللها  ،وأن يعين مجلس األمن مندوبا من األمم المتحدة يكون من ير الدول األربع

يكون مسئوال أمام مجلس الوصاية  ،.كما يعين المجلس مجلسا استشاريا يضم في عضويته كالً من
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والصين وممثالً عن السكان وآخر عن األقليات
في ليبيا تختارهما هذه الدول  ،وقد بين أن الهدف من هذا المقترح تهيئة البالد سياسيا لالستقالل

ومساعدة العناصر الوطنية على تنمية قدراتهم على الحكم. 2
مؤتمراي با يس .

عقد موتمر باريس األول في الخامس والعشرين من أبريل 1946م بحضور واراء خارجية

الدول األربع  ،وقد استمر التباين في مقترحات الدول  ،ير أن المالحظ وجود تغير في موقف
االتحاد السوفيتي من القضية الليبية حيث عارض واير خارجيته المقترح البريطاني الذي يقضي بان

تمنح ليبيا استقالال مباش ار واقترح أن تعود المستعمرات اإليطالية ومنها ليبيا إليطاليا ويعود هذا التغير
من اجل تقديم الدعم السياسي للحزب الشيوعي اإليطالي في االنتخابات اإليطالية  ،كما حاول الواير
على هام

الموتمر مساومة الواير األمريكي فعرض عليه عقد اتفاق بين الدولتين يتضمن تناال

الواليات المتحدة عن ( فينسيا جوليا بما فيها تريستا ) ليو سالفيا في مقابل تناال االتحاد السوفيتي

عن مطالبه في المستعمرات اإليطالية بما فيها ليبيا

وأمام فشل الموتمر األول في الوصول إلى اتفاق تم عقد موتمر آخر في باريس في يونيو
 ،1946وقد شهد مثل سابقه تضارب المقترحات بين األطراف فنجد االتحاد السوفيتي يتراجع عن
موقفه السابق ويعود ليطالب بالوصاية على طرابلس من جديد  ،بينما نجد الواليات المتحدة األمريكية
توافق على المقترح البريطاني السابق والذي تراجعت عنه بريطانيا .

 - 1محمود الشنيطي  ،قضية ليبيا ن مكتبة النهضة المصرية  ،القاهرة 1951 ،م  ،ص
 - 2نقوال زيادة  ،ليبيا  ،الجامعة األمريكية  ،بيروت 1966،م  ،ص 165
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ونظ ار لشدة الخالف بين الدول األربع قدمت الواليات المتحدة مقترحاً جديداً نال موافقة الجميع

تضمن تناال إيطاليا عن مستعمراتها ليبيا وأريتريا والصومال اإليطالي  ،و تأجيل البث في مصير
هذه المستعمرات لمدة سنة حتى تتفق جميع األطراف.1
وفي العاشر من فبراير عام 1947م عقد موتمر الصلح مع إيطاليا والذي شكل نقطة مفصلية

في القضية الليبية حيت تم بموجبه عقد اتفاق مع إيطاليا تناالت بموجبه عن مستعمراتها ليبيا وأرتيريا
وأرض الصومال اإليطالية  ،كما نص على أن التصرف في هذه المستعمرات سيحدد بصورة مشتركة
بين حكومات االتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا خالل سنة واحدة
من دخول المعاهدة الحالية حيز النفاذ ، 2كما تضمن االتفاق على ضرورة مراعاة ر بات السكان

ومصالحهم  ،مع المحافظة على السالم واألمن ومراعاة مصالح الدول األخرى التي يهمها األمر  ،مع
ضرورة استمرار وكالء واراء الخارجية في البحث من أجل إيجاد حل لمشكلة المستعمرات اإليطالية

السابقة و تقديم توصياتهم إلى مجلس واراء الخارجية  ،على أن يبعث هوالء الوكالء لجان تحقيق إلى

كل بلد من المستعمرات اإليطالية السابقة تكون الغاية منها حصولهم على معلومات تتعلق بر بات
ووجهات نظر السكان المحليين. 3
مشا ِة التحاد السوفءتي في اللَْة الرباعية .

تنفيذا التفاقية الصلح مع إيطاليا لمعرفة آراء السكان حول مستقبل بالدهم شكلت لجنة

رباعية من الدول األربع توجهت لليبيا فوصلت إلى طرابلس في الساد
انتقلت لفزان في الساد

من مار

1948م  ،ثم

عشر من أبريل 1948م ثم توجهت لبرقة في السابع والعشرين من نفس

الشهر  ،وبعد قضائها خمسة وسبعين يوما في البالد استمعت خاللها ألراء األحزاب السياسية
والشخصيات الوطنية ورجال اإلدارة البريطانية والفرنسية والجالية اإليطالية واليهودية  ،ظهر الخالف
في الرأي بين وفود بريطانيا وأمريكا وفرنسا من جهة وبين وفد االتحاد السوفيتي من جهة أخرى حيث

رأت الوفود الثالثة األولى أن النا

الذين قابلتهم يطالبون باستقالل بالدهم ووحدتها وانضمامها للجامعة

العربية ،كما أن نسبة كبيرة منهم تريد أن تستقل بالدهم فو ار  ،بينما يرى البعا أن بالدهم ير

مستعدة لالستقالل في هذه الفترة  ،وأنها بحاجة لمرحلة انتقالية تحت قوة أوروبية يفضل أن تكون
إيطاليا .

 - 1األرشيف السري لوزارة الخارجية المصرية  ،القاهرة  ،محفظة رقم (  ) 1995ملف  ، 22 /11 / 38وثيقة بعنوان
(مؤتمر الصلح بباريس )
 - 2وثائق األمريكية المنشورة  ،العالقات الخارجية األمريكية  ،مؤتمر باريس للسالم  ، 1946المجلد الرابع  ،ص 13
 - 3وثائق األمريكية المنشورة  ،العالقات الخارجية األمريكية  ، 1984،المجلد الثالث  ،وثيقة رقم (  20 ، ) 558يناير
 ، 1984ص
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أما الوفد السوفيتي فقد أشار في تقريره إلى األجواء التي عملت بها اللجنة معتب ار أنها لم
تمكن الليبيين من إبداء رأيهم بحرية  ،وأن كثي اًر من النا

أبدوا للوفد السوفيتي تخوفهم من التعرض

لالنتقام والمشاكل نتيجة تعبيرهم الصريح عن وجهات نظرهم  ،فضال عن أن اإلجراءات البوليسية

التي اتخذتها سلطات اإلدارة حالت دون حرية التواصل بين السكان واللجنة  ،كما أشار التقرير إلى
انحياا اإلدارة البريطانية للفريق المنادي بالوحدة واالستقالل حيث سمح لهم بالتعبير عن أرائهم بينما

ضيق الخناق على األفراد والمنظمات المويدة إليطاليا  ،و أشار إلى أن رجال الدين في مصر ومنهم

شي األاهر قد حرضوا أهالي طرابلس على اتخاذ موقف مناوئ إليطاليا والمناداة باالستقالل والوحدة
واالنضمام للجامعة العربية . 1كما أكد الوفد في تقريره حصوله على أدلة تشير إلى أن المديرين وشيو

اليبائل قد قاموا بتوايع السلع التموينية على من يوافق على معارضة عودة إيطاليا  ،وقيام المجلس

الوطني لتحرير ليبيا بالوصول قبل اللجنة إلى األماكن التي تنوي التوجه إليها حيث يلقنون النا

عن

كي ية اإلجابة عن أسئلة اللجنة .
وعلى أي حال فالمالحظ من خالل ما أورده التقرير السوفيتي أن هنا اختالفاً كبي اًر بين

أطراف اللجنة حيث حاول كل منهم صيا ة التقرير وفق ما يخدم مصالحه ويتغاضى عن حقائق

أخرى تتعارض مع مصالحه  ،كما نلحظ أن تقرير السوفييت يريد أن يجعل من عودة إيطاليا لليبيا
أم اًر مقبوالً عند بعا الليبيين  ،وقد اتضح ذلك التوجه جليا من خالل مذكرة وجهتها الحكومة

السوفيتية للحكومة اإليطالية أثناء عمل اللجنة في ليبيا تويد فيها الوصاية اإليطالية على مستعمراتها

السابقة  ،ويعود هذا الموقف مع إليطاليا بسبب دعم الحزب الشيوعي في االنتخابات العامة في إيطاليا

عام 1948م. 2

أجتمع مندوبو واراء الخارجية األربع في  13سبتمبر  1948لمناقشة تقرير اللجنة حيث
ظهر من جديد التباين في ا راء بين الدول فقد اتهم مندوب االتحاد السوفيتي ( ليوفنشكي ) الدول
األخرى بالسعي لتحقيق مصالحها حيث رأى أن بريطانيا تريد السيطرة على برقة و أن فرنسا تريد
االحتفاظ بفزان القريب من مستعمراتها  ،كما اتهم الواليات المتحدة األمريكية بأنها أخلت باتفاقية

الصلح مع إيطاليا بأن قامت بإقامة قاعدة عسكرية في سواحل طرابلس  ،ثم قدم ( ليوفنشكي) اقتراحاً

بأن تعود المستعمرات اإليطالية للوصاية اإليطالية .

لقد قام المندوب األمريكي بالرد على اتهامات الجانب السوفيتي حيث قال إن معاهدة الصلح
مع إيطاليا لم تنص على رفا إقامة مطارات في المستعمرات اإليطالية وأن هذا المطار سيظل قائما
 - 1كهالن كاظم القيسي ،المرجع السابق  ،ص 58
 2ادريان بلت  ،استقالل ليبيا واألمم المتحدة حالة تفكيك ممنه لالستعمار  ،ترجمة محمد زاهي بشير المغيربي  ،الجزء
األول ،مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة  ،الكالم للبحوث واإلعالم 2016 ،م  ،ص 141
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حتى يتم البث في مصير طرابلس  ،كما دافع المندوب األمريكي عن الموقف البريطاني في برقة

وادعى بأن السكان يرفضون عودة إيطاليا. 1

كذلك رفا المندوب الفرنسي ( كوف دي مورفيل ) االتهامات السوفيتية وذكر المندوب
السوفيتي بان بالده قد اقترحت في اجتماع  14سبتمبر  1945بأن تعود المستعمرات اإليطالية تحت

وصاية إيطاليا .

وقبل أن ينفا الموتمر فاجأ المندوب السوفيتي الحاضرين باقتراح جديد تضمن وضع ليبيا
تحت وصاية جماعية من الدول األربع وإيطاليا لمدة عشر سنوات تمنح بعدها ليبيا االستقالل ير أن
هذا المقترح رفا من قبل المندوب األمريكي ( لويس دوجال

) واعتبر أن االتحاد السوفيتي يناقا

نفسه ففي أول الموتمر يطالب بوضع ليبيا تحت الوصاية اإليطالية وفي أخره يتراجع عن هذا
المقترح. 2

إااء هذا االنسداد السياسي في معالجة القضية الليبية وفشل الحاضرين في الوصول لتسوية

لم يبق أمام األطراف األربعة إال تطبيق البند الثالث والعشرون من اتفاقية الصلح مع إيطاليا والتي
تتضمن ضرورة إحالة القضية الليبية للجم ية العامة لألمم المتحدة في حال فشلت الدول في الوصول

لحل تتفق عليه جميع األطراف .

التحاد السوفءتي والقضية اللء ية في األمم المتحدِ .

في سبتمبر  1948انتقل ملف القضية الليبية من الدول األربعة إلى الجم ية العامة التي

تتكون تلك الفترة من  58دولة حيث توخذ فيها الق اررات بأ لبية الثلثين  ،وقد بدأ مناقشة الملف الليبي
في القسم الثاني من الدورة الثالثة في ( ليك سكس ) أبريل 1949م 3حيث وضع على جدول أعمال
اللجنة األولى ( السياسة واألمن )  ،وقد طلبت اللجنة من إيطاليا إرسال مندوب عنها للمشاركة في

المباحثات دون أن يكون لها حق التصويت  ،كما منح لبعا الوفود الليبية بالحضور إلبداء رأيها .

ومن جديد ظهر الخالف بين الدول األربع حيث قدم مندوب الواليات المتحدة مقترحا بأن
تستقل ليبيا استقال تاما بعد فترة قصيرة من الوصاية  ،وأن يتم تعيين بريطانيا وصيا على برقة  ،وفي
المقابل اقترح المندوب الفرنسي الوصاية اإليطالية على كل مستعمراتها السابقة  ،وقد اعترض المندوب

البريطاني على المقترح الفرنسي وطالب أن تكون الوصاية لبالده على برقة وأن يوجل البث في طرابلس

 - 1محمود الشنيطي  ،المرجع السابق  ،ص 210
 - 2األهرام  ،السنة  ، 74العدد 1948 / 9 / 16 ، 22679م
 - 3هنري أنيس ميخائيل  ،العالقات اإلنجليزية الليبية مع تحليل المعاهدة اإلنجليزية الليبية  ،الهيئة المصرية العامة
للتأليف والنشر  ،القاهرة 1970 ،م  ،ص 190
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وفزان إلى الدورة الرابعة للجم ية العامة  ،وبعد أربع سنوات تنال ليبيا استقاللها بعد موافقة الجم ية

العامة وان تكون ليبيا جاهزة لالستقالل. 1

في المقابل تحدث مندوب االتحاد السوفيتي ( روميكو ) موجها انتقادا للدول القائمة على
اإلدارة لسعيها جعل ليبيا قاعدة حربية لبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية  ،وان فرنسا تسعى لالحتفاظ

بفزان  ،وأن هذه الدول الثالث تسعى لإلبقاء على المستعمرات اإليطالية السابقة بأي ثمن حتى يمكن

استعمالها قواعد استراتيجية لكل عمل حربي ضد االتحاد السوفيتي  ،.لذا فهو يقترح وصاية األمم
المتحدة لمدة خمس سنوات وفي تلك األثناء يعين مجلس الوصاية مسئوال إداريا بصالحيات تنفيذية

كاملة ويكون مسئوال أمام المجلس  ،ويساعد المسئول اإلداري لجنة استشارية من تسعة أعضاء يمثلون

دول االتحاد السوفيتي وفرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية ومصر وممثل عن الجالية األوربية
واثنان من الليبيين  ،ثم تمنح ليبيا االستقالل في نهاية مدة الوصاية  ،وربا كل تلك اإلجراءات بضرورة
انسحاب القوات األجنبية من ليبيا.2
وألن المقترح السوفيتي يهدد الوجود األمريكي والبريطاني في ليبيا فقد عارضت هذه الدول

هذا المقترح مدعية أن األمم المتحدة ليس بإمكانها الوصاية على ليبيا ،وان التواجد العسكري في ليبيا

ضروري لحفظ األمن واالستقرار في المنطقة .

أمام تزايد عدد المقترحات التي قدمت والتي شملت أيضا مقترحاً من الهند ومن دول أمريكا

الالتينية والعراق بدا واضحا انقسام الجم ية العامة حيث هدفت كل األطراف إلى تحقيق مصالحها
فاقترحت الواليات المتحدة إنشاء لجنة فرعية من اللجنة السياسية تقوم بدراسة المقترحات جميعها

وإخ ار مقترح جديد وحدد تاري الحادي عشر من مايو  1949موعدا لتقديم تقريرها  ،ويبدو من هذا

المقترح األمريكي انه محاولة إلبعاد األمم المتحدة عن وصايتها على ليبيا وفتح المجال أمام مشروع
جديد عرف باسم ( مشروع بيفن سفور اا ) والذي نص على تقسيم ليبيا بوضع برقة تحت وصاية
بريطانيا ووضع طرابلس تحت وصاية إيطاليا ووضع فزان تحت وصاية فرنسا.3

لقد عارض االتحاد السوفيتي والمجموعة العربية واألسيوية هذا المشروع  ،كما خرجت

مظاهرات في عدد من المدن الليبية ترفا هذا المشروع االستعماري ، 4وحين عرض على التصويت

 - 1أدريان بلت ،الجزء األول  ،المرجع السابق  ، ،ص 180
Year Book of United Nations ,1948-1949 , p257 - 2
 - 3محمد المقريف  ،ليبيا بين الماضي والحاضر  ،صفحات من التاريخ السياسي  ،الجزء األول  ،مركز الدراسات
الليبية  ،أكسفورد 2017 ،م  ،ص 243
 - 4جريدة طرابلس الغرب  ( ،مظاهرات مايو في طرابلس والخمس وزوارة )  ،العدد  12 ، 1798مايو 1949م
2021

47

) ( 1945 – 1951

فشلت الجم ية العامة في تمريره حيث لم يتحصل إال على أربعة عشر صوتا بينما عارضه سبعة

وثالثون وامتنع سبعة عن التصويت. 1

أمام فشل األمم المتحدة في إيجاد توافق حول صيغة نهائية لقضية المستعمرات اإليطالية
أصبحت الظروف مواتية أكثر إلصدار قرار يعطي ليبيا استقاللها فأعلنت الواليات المتحدة األمريكية

وبريطانيا وفرنسا الموافقة على استقالل ليبيا  ،كما أعلن االتحاد السوفيتي ضرورة إعالن االستقالل

فو ار وخرو القوات األجنبية في ضون ثالثة أشهر ،كما ط أر تغير على الموقف اإليطالي من دولة
تريد الوصاية على ليبيا إلى مويد الستقاللها  ،كما دعمت المجموعة العربية واألسيوية هذه الخطوة .
وفي الحادي عشر من أكتوبر 1949م عينت لجنة فرعية تكونت من سبعة عشر عضوا

إلعداد مشروع قرار استقالل ليبيا  ،وبعد عدة اجتماعات تم صيا ة القرار وتم عرضه على الجم ية

العامة في دورتها الرابعة في الواحد والعشرين من نوفمبر  1949حيث نال موافقة تسع وأربعون عضوا

وعارضه عضو واحد وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت  ،وقد كان االتحاد السوفيتي من األعضاء
الذين امتنعوا عن التصويت .
موقف التحاد السوفءتي من التطو اي الدستو ية في لء يا .

لقد تضمن قرار األمم المتحدة رقم  )4(289أن تكون ليبيا المكونة من برقة وطرابلس وفزان

دولة مستقلة ذات سيادة في موعد ال يتجاوا األول من يناير  ، 1952وأن يجتمع مندوبون عن برقة
وطرابلس وفزان في جم ية وطنية ليقروا دستو ار ليبياً يحدد فيه شكل الدولة  ،ولمساعدة الليبيين في

تنفيذ القرار عينت األمم المتحدة مندوبا لها  ،وقد اختير لهذا المنصب فيما بعد الدبلوماسي الهولندي

( أدريان بلت )  ،يعاونه مجلس استشاري متكون من عشرة أعضاء يمثلون دول الواليات المتحدة

وبريطانيا وفرنسا وإيطالي ا ومصر والباكستان وممثلين عن واليات ليبيا الثالث وواحد عن األقليات
األجنبية في البالد. 2
بدأ السيد أدريان بلت مهمته في ليبيا في الثامن عشر من يناير 1950م ليضع قرار األمم
المتحدة موضع التنفيذ حيث قام بزيارة واليات ليبيا الثالث وكانت أول خطواته هي اختياره لممثلي
الواليات وممثل األقليات األجنبية في مجلس العشرة  ،ثم جاءت الخطوة الثانية وهي اختيار اللجنة

التحضيرية ( لجنة الواحد والعشرين ) حيث تم اختيارها بالتساوي بين الواليات 3وكانت مهمة هذه
اللجنة هي االتفاق على تكوين الجم ية الوطنية التي يناط بها كتابة الدستور الليبي ،وقد ظهر الخالف
1
2
3

 مجيد خدوري  ،ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي  ،دار الثقافة  ،بيروت 1966،م  ،ص 155 Year Book of United Nations ,1948-1949 , p276 ,277 -محمود الشنيطي  ،المرجع السابق  ،ص 313
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بين أعضاء اللجنة حول الكي ية التي يتم بها اختيار أعضاء الجم ية هل باالنتخاب أم بالتعيين،

ومسألة عدد الممثلين لكل والية  ،وبعد نقاش طويل تم االتفاق على أن يكون اختيار األعضاء بالتعيين

وبالتساوي بين الواليات دون النظر لعدد السكان في كل والية

1

لقد أبدى االتحاد السوفيتي اهتمامه بالتطورات الدستورية في ليبيا وذلك من خالل جلسات

الجم ية العامة لألمم المتحدة التي تناولت تقارير السيد بلت مبدياً الكثير من المالحظات والمطالب

ويمكن تلخيصها في ا تي-:

 -1رفا االتحاد السوفيتي نظام التمثيل في الجم ية الوطنية حيث اعتبر االتحاد السوفيتي أن تعيين
الجم ية الوطنية بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثالث ال يعد تمثيالً حيييياً مع وجود فارق كبير بين عدد
السكان. 2

 -2رفضه النظام الفيدرالي الذي أقرته الجم ية الوطنية حيث اعتبر مندوب االتحاد السوفيتي أن هذا
النظام هو نظام دخيل على الليبيين فرض عليهم من قبل مندوب األمم المتحدة ودول اإلدارة (بريطانيا
وفرنسا ) من أجل التستر على المخططات اإلمبريالية ولمنع الوحدة الحيييية لليبيا. 3

 -3طالب االتحاد السوفيتي بأن تكون المساعدات الفنية للدولة الليبية الجديدة بناء على طلب الحكومة
الليبية وليس بناء على مقترح من األمم المتحدة. 4

-4من أهم القضايا التي كان االتحاد السوفيتي مهتما بها اهتماما بالغا هي مسألة القواعد العسكرية
األجنبية في ليبيا حيث طالب ممثله في الجلسة الخامسة للجم ية العامة السيد ( سولداتوف ) بضرورة
إخ ار القوات األجنبية وتص ية القواعد بعد االستقالل ألنها في نظره تشكل انتهاكا لسيادة ليبيا  ،كما

أنها تهدد السلم واألمن في المتوسا ووسيلة للضغا على جيران ليبيا من قبل حلف األطلسي ،وأن
هذا المطلب ليس مطلبا روسيا فقا إنما هو أيضا مطلبا لليبيين أنفسهم وقد استشهد في ذلك بالبيان
الذي أصدره حزب الموتمر الوطني بييادة ( بشير السعداوي) الذي وجهه إلى عدد من الدول يطالبها

بأن تضع األمم المتحدة موعدا محددا النسحاب القوات األجنبية التي تتدخل في شوون البالد الداخلية

من أجل تنفيذ خططها اإلمبريالية.

 - 1أدريان بلت  ،التقرير السنوي الثاني لمندوب األمم المتحدة في ليبيا  ،األمم المتحدة  ،أكتوبر 1951م  ،ص3
 - 2أدريان بلت  ،استقالل ليبيا واألمم المتحدة حالة تفكيك ممنه لالستعمار  ،المصدر السابق  ،ص 665
 - 3الوثائق األمريكية المنشورة  ،العالقات الخارجية األمريكية  ، 1951،الشرق األدنى وأفريقيا ،المجلد الخامس ،
وثيقة رقم (  ، ) 744ص 1339
 - 4أدريان بلت  ،استقالل ليبيا واألمم المتحدة حالة تفكيك ممنه لالستعمار  ،المصدر السابق  ،ص 219
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وقدم االتحاد السوفيتي في الدورة الخامسة مشروع قرار ينص على سحب القوات األجنبية وتفكيك

القواعد العسكرية في ليبيا في ضون ثالثة أشهر  ،ير أن الجم ية رفضت هذا القرار بأ لبية 34
صوت مقابل  6أصوات وامتناع  10أعضاء

1

مع كل المحاوالت التي قام بها االتحاد السوفيتي من أجل إبعاد ليبيا عن النفوذ الغربي إال أن

هذا الهدف لم يتحقق بعد أن أعلنت ليبيا استقاللها في الرابع والعشرين من ديسمبر 1951م وتوقيع
الحكومة الليبية اتفاقيات عسكرية ومالية مع بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا أبقت على
القواعد العسكرية لهذه الدول في ليبيا.
الخاتمة .

لقد بدأ اهتمام االتحاد السوفيتي بليبيا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن أدر الساسة

السوفييت أهميتها االستراتيجية خالل الحرب فموقعها المتميز على الساحل الجنوبي للبحر األبيا
المتوسا يجعل منها مكانا مناسبا لتحقيق أهدافه المتمثلة في الوصول للمياه الدافئة  ،وفك الحصار
الغربي المفروض عليه  ،حيث أن االتحاد السوفيتي بمساحته الجغرافية الواسعة يفتقد للمنافذ المطلة
على البحار الصالحة للمالحة الدولية  ،لذا فقد طالب االتحاد السوفيتي في الموتمرات الدولية التي
تناولت قضية المستعمرات اإليطالية بعد الحرب بالوصاية على طرابلس  ،ير أن هذا الطلب القى
معارضة شديدة من قبل الدول الغربية والواليات المتحدة التي ترى في وصول االتحاد السوفيتي لسواحل
البحر األبيا المتوسا تهديد حييقي لحلف األطلسي .
وعندما وصلت قضية ليبيا للجم ية العامة لألمم المتحدة استمر السوفييت بالمطالبة بالوصاية
على طرابلس وعندما فشل في ذلك نجده يقترح وصاية جماعية تقودها األمم المتحدة ،ير أن هذا

المقترح قوبل بالرفا كسابقه لتصبح األرضية جاهزة ألن تصدر األمم المتحدة قرارها الذي يقضي
باستقالل ليبيا ،وبذلك تالشى حلم االتحاد السوفيتي في الحصول على موطأ قدم في ليبيا وساحل
المتوسا.

أخي ار نستطيع القول بأن ما مرت به ليبيا في أواخر األربعينيات من القرن الماضي تتشابه إلى

حد كبير مع أوضاع ليبيا اليوم من تشرذم وضعف وانقسام بين الليبيين وهو الباب الذي جعل كثي اًر
من الدول تسعى للسيطرة عليها ،وان هذه الدول تكاد تكون نفسها اليوم ،وان هدف االتحاد السوفيتي
في السيطرة على ليبيا وان لم ينجح في تلك الفترة إال أن الهدف لم يسقا من حسابات روسيا وريثة
االتحاد السوفيتي اليوم  ،وما نراه اليوم من تدخالت لهو أكبر دليل على ذلك .
1

 -المصدر نفسه  ،ص 1537

50

2021

المراذع -:
أوالً  :الو اغ .

 -1األرشي

السري لو اارة الخارجية المصرية  ،القاهرة  ،محفظة رقم (  ) 1995ملف / 38

 ، 22 /11وثيقة بعنوان ( موتمر الصلح بباريس ) .
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تطوير مهارات المديرين وعالقته بترشيد القرارات
من وجهة نظرهم
دراسة تطبيقية لمراقبة التعليم بني وليد
د .حسن علي معتوق أمحمد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
أ .محمد عبد الحميد المهدي الناكوع – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
الملخص:

هدفت الدراسة لتحديد طبيعة العالقة بين تطوير مهارات المديرين وترشيد الق اررات بمراقبة

التعليم بني وليد ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت عينة الدراسة
عينة طبيية من رؤساء األقسام ومدراء المكاتب والوحدات بمراقبة التعليم بني وليد .حيث استخدمت
الدراسة استمارة االستبيان لجمع البيانات ،وتم توايع ( )30استمارة وتم استرجاعها بالكامل ،بنسبة
استراد قدرها ( .)%100وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج ومن أهم هذه النتائج :وجود عالقة
ارتباط موجبة بين تطوير مهارات المديرين وترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد ،يحتا المديرين

بمراقبة التعليم بني وليد الى تطوير المهارات اإلدارية بدرجة كبيرة ،.واقع ترشيد الق اررات بالمراقبة جيد
جدا .وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بزيادة االهتمام بتطوير مهارات المديرين للرفع من
مستويات أدائهم مما ينعكس إيجابيا على كفاءة العمل بالمراقبة.
ال لماي المفتاحية :المديرين ،تطوير مهارات المديرين ،ترشيد الق اررات ،مراقبة التعليم بني وليد.

Abstract:

This study aimed to determine the nature of the relationship
between the development of managers' skills and the rationalization of
decisions to monitor education Bani Walid, and to achieve the objectives of
the study were followed descriptive analytical method, and the sample of the
study sample, categorically head of departments, office and head of units to
monitor education Bani Walid. The study used a questionnaire where the
questionnaire to collect data, were distributed (30) form and was retrieved
in full, by Estrada of (100%). The study found many of the results and the
most important results: the existence of a correlation is positive between the
development of managers' skills and the rationalization of decisions to
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monitor education Bani Walid, managers need to monitor education Bani
Walid to the managerial skills to develop significantly, and the reality of the
rationalization of decisions monitoring is very good. In light of these findings,
the study recommended increased attention to developing the skills of
managers to raise their performance levels, which reflected positively on the
efficiency of the monitoring work.
Keywords: managers, managers develop skills, rationalization of decisions,
monitoring of education Bani Walid.
اإلطا العام للد اسة
مقدمة:

بما أن كافة المنظمات والموسسات الحكومية والخاصة أصبحت تعمل في بيئة يسودها

التغيير المستمر والذي يصاحبه تحديات وتطورات متسارعة في كافة المجاالت وعلى مختلف األصعدة،
وفي ظل هذه التغيرات والتحديات العالمية المعاصرة التي تشهدها هذه الموسسات ،فرضت قيودا
تتطلب من هذه الموسسات التكيي

مع بيئتها المحيطة ،لتضمن مكانها في سوق المنافسة الكامل،

ولكي تصل الى ذلك البد من أن يكون لديها هيكل من المديرين يتمتع بمهارات متنوعة تمكنه من
اتخاد الق اررات الفعالة والرشيدة في ظل الظروف البيئية المحيطة ،وذلك من خالل تنمية قدرات المديرين

على تشخيص المشكالت وتحليلها ،إضافة الى تنمية قدراتهم على دراسة وتحليل البيئة المحيطة،
وتطوير وتنمية سلوكيات واتجاهات الييادات اإلدارية تستطيع المنظمات مواكبة التغييرات في البيئة
المحيطة ،والوصول الى الق اررات الفعالة والرشيدة (أبوشقير.)2 :2018:
مشَلة الد اسة:

لكي تصل المنظمات الى القرار الفعال والرشيد يتطلب ذلك توافر المعلومات في الوقت

والمكان وبالقدر الكافي ،إضافة الى العمل بروح الفريق ،والمشاركة في اتخاد الق اررات .وهذا ال يمكن

أن تصل اليه أي موسسة إال من خالل تطوير وصقل مهارات المديرين لديها ،وتوفير المنا التنظيمي
المناسب ،وتحليل البيئة المحيطة ،وتبسيا إجراءات وأنظمة العمل ،ومشاركة العاملين في اتخاد
الق اررات ،ولقد أشارت العديد من الدراسات الى أهمية تطوير وصقل مهارات المديرين في ترشيد الق اررات
مثل :دراسة البرعصي ( ،)2015حيت أشارت الدراسة على وجود عالقة ارتباط قوية بين مجاالت
التطوير التنظيمي وفاعلية الق اررات اإلدارية ،ودراسة الساعدي ( ،)2012التي أوضحت وجود عالقة

طردية موجبة بين بين المهارات الييادية واألداء الوظيفي ،ودراسة أعبار ( ،)2005التي توصلت الى
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ان برامج التنمية اإلدارية لها دور كبير في تطوير قدرات ومهارات المديرين ،ودراسة أبو شقير ()2018
التي أشارت الى وجود عالقة بين التنمية اإلدارية وصنع القرار ،وأوصت بإنشاء وحدة إدارية تعنى
بمتابعة برامج التنمية اإلدارية للرفع من مستواها ،ودراسة حرب ( ،)2010والتي أكدت على أن التنمية
اإلدارية تساهم بدرجة كبيرة في تنمية المهارات اإلدارية للييادات الجام ية.
وْليه يمَن صيا ة مشَلة الد اسة في التساؤل الرغيس التالي :ما ْالَلة تطوير مها اي المدَرين

في ترَءد الق ار اي اإلدا ية من وذهة َرمم بمراقبة التعليم بْي ولءد؟
تساؤلي الد اسة

ومن السوال الرئيسي للدراسة يمكن أن تتفرع التساؤالت التالية:

 .1ما طبيعة ونوع العالقة بين تطوير مهارات المديرين بترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد؟
 .2ما هي المهارات التي يحتا المديرين الى تنميتها بمراقبة التعليم بني وليد؟
 .3ما واقع ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد؟

 . 4ماهي العوامل التي يمكن أن تساهم في ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد؟
فراية الد اسققققة:

ت ْي الد اسة ْلم الفراية التالية :توجد عالقة ذات ذاللة إحصائية بين تطوير مهارات المديرين
وترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.
مداف الد اسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية- :

.1التعرف على مفهوم وأنواع المهارات المطلوبة للمديرين.
.2الكشف عن طبيعة العالقة بين تطوير مهارات المديرين وترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.
.3معرفة المهارات التي يحتا المديرين الى تنميتها بمراقبة التعليم بني وليد.
.4التعرف على واقع ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.

 . 5توضيح العوامل التي يمكن أن تساهم في ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.
ممية الد اسة :تكمن أهمية الدراسة في عدة نواحي وهي:

 -1تحاول هده الدراسة تقديم إضافة علمية للمكتبة الليبية ،والعربية ،والعالمية ،لسد النقص والقصور
في الدراسات التي تناولت موضوع تطوير مهارات المديرين ودورها في ترشيد الق اررات من وجهة
نظرهم.
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 -2اكساب الباحثين معرفة ومهارة في مجال تطوير وتنمية مهارات المديرين ودوره في ترشيد الق اررات،
وتدريب الباحثين وتوسيع مداركهم وأفاقهم على كي ية إعداد الدراسات والتقارير والبحوث على أسس
ومنهجية علمية.
 -3المس ـ ـ ــاهمة في معالجة قض ـ ـ ــايا المجتمع والمتعلقة بض ـ ـ ــعف فاعلية الق اررات ،ومحاولة لفت انتباه
المس ـ ـ ــئولين بالموسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية ألهمية تطوير وتنمية مهارات المديرين في موسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاتهم ،وعدم
االعتماد على التخمين والصــدفة في اتخاد الق اررات ،وخاصــة االســتراتيجية منها ،وحثهم على توظي
مهارات المديرين التوظي

الصحيح في ترشيد الق اررات.

حققققققدود الد اسقققققة:

 -1الحدود المواققققوعية  /سـ ـ ــتقتصـ ـ ــر هذه الد ارسـ ـ ــة على معرفة العالقة بين تطوير وتنمية مهارات
المديرين ودورها في ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.

 – 2الحدود الَما ية  /خالل الربع االخير من العام 2021م.
موَج الد اسة:

المتغير المستقل
المتغير التابع

تطوير مهارات املديرين

ترشيد القرارات

منوذج الدراسة
املصدر( :تصميم الباحثني)

56

2021

الد اساي السابقة واإلطا الَْري
 -1الد اساي السابقة:

 د اسققققققققة (خلء  ،)2017 ،بعْواا :واَلع المها اي القيادية السققققققققاغدِ لدْل خريَي برامج القيادِواإلدا ِ في مؤسساي التعليم العالي وس

تطويرما .هدفت الد ارســة الى التعرف على واقع المهارات

الييادية لدي خريجي برامج الييادة واإلدارة في أكاديمية اإلدارة والسـ ـ ــياس ـ ـ ـية للد ارسـ ـ ــات العليا بغزة من

وجهة نظر خريجيها .وتم اتباع المنهج الوصـ ـ ـ ـ ــفي التحليلي ،واسـ ـ ـ ـ ــتخدام اسـ ـ ـ ـ ــتمارة االسـ ـ ـ ـ ــتبيان لجمع
البيانات .وكانت أهم نتائج الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن برنامج الييادة واإلدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم في تطوير المهارات الفنية
واإلنس ـ ـ ـ ــانية والتنافس ـ ـ ـ ــية للعينة المس ـ ـ ـ ــتهدفة بش ـ ـ ـ ــكل كبير ،ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين

متوســطات تقديرات عينة الد ارســة حول هذه المجاالت تعزى لمتغير ممارســة العمل ،وجود فروق ذات
داللة إحصـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ــطات تقديرات عينة الد ارسـ ـ ــة حول تطوير المهارات الييادية تعزى لمتغير
الجنس ،ومتغير التحصيل الدراسي.

 -د اسققة (الشققهري ،)2016 ،بعْواا :المها اي القيادية السققاغدِ لدْل ؤسققاَ األَلسققام ال اديمية

بَامعة الطاغف من وذهة َر ْضاَ مءئة التد يس .هدفت الدراسة الى التعرف على درجة توافر
المهارات الييادية اإلنســانية واإلدارية والفكرية الســائدة لذي رؤســاء األقســام األكاديمية بجامعة الطائف

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتم اتباع المنهج الوصفي المسحي .وكانت أهم نتائج الدراسة:
جاءت درجة ممارســة رؤســاء األقســام للمهارات الييادية اإلنســانية واإلدارية والفنية والفكرية من وجهة
نظر أفراد عينة الد ارس ــة عالية لجميع الموشـ ـرات ،وجاءت المهارات اإلنس ــانية في الترتيب األول يليها
المهارات اإلدارية فالمهارات الفنية ثم المهارات الفكرية ،وبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة عامة فإن المهارات الييادية لدى

رؤساء األقسام متوفرة بدرجة عالية.

-د اسقققققة ( بوزيد ،)2015 ،بعْواا :سقققققماي الشقققققخِقققققية القيادية الممءَِ لدْل المد اَ العاموا

بالو از اي الفلسققققطءْية بقطاع َِ .هدفت الد ارسـ ـ ــة الى التعرف على السـ ـ ــمات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية الييادية
المميزة (العقلية المعرفية ،الوجدانية االنفعالية ،االجتماعية ،الجس ـ ـ ــمية) لدى المدراء العامين بالوارات

الفلسـ ــطينية بقطاع زة ،والتعرف الى درجة توافرها لديهم .وقد اسـ ــتخدمت الد ارسـ ــة المنهج الوصـ ــفي.
وخلصــت الد ارســة الى جملة من النتائج منها :أن المتوســا الحســابي النســبي لتوافر ســمات الشــخصــية
الييادية لدى المدراء العامين بالو اارات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــطينية بقطاع زة ( .)%79.21وكانت أكثر سـ ـ ـ ـ ـ ــمات
الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية الييادية تواف ار وتمي از على وجه العموم السـ ـ ـ ـ ــمات االجتماعية ،وأقلها السـ ـ ـ ـ ــمات العقلية

المعرفية ،وقد جاءت السـ ـ ــمات الييادية الجسـ ـ ــمية في المرتبة التانئة بمتوسـ ـ ــا حسـ ـ ــابي نسـ ـ ــبي (.80
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.)%22وفي المرتبة الثالثة السمات الييادية الوجدانية االنفعالية بمتوسا حسابي نسبي (.)%79.41
وأن أكثر سمات الشخصية الييادية االجتماعية تمي از هي األمانة ،الصدق ،اإلخالص ،النزاهة
د اسققققققققققة (ال ر ِْقققققققققي ،)2015 ،بعْواا :التطوير التَْيمي وْالَلته بفاْلية اتخاد الق ار اياإلدا ية .هدفت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين مجاالت التطوير التنظيمي وفاعلية
اتخاد الق اررات اإلدارية في المس ــتشـ ـ يات والمراكز الطبية اإليوائية العامة في مدينة بنغااي ،وتم اتباع
المنهج الوصـ ـ ـ ــفي التحليلي .وتوصـ ـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ـ ــة الى جملة من النتائج منها :واقع التطوير التنظيمي

وفاعلية الق اررات اإلدارية في المراكز الص ـ ــحية ببنغااي متوس ـ ــطة ،توجد عالقة ذات ذاللة إحص ـ ــائية

بين جميع مج ــاالت التطوير التنظيمي وفع ــالي ــة الق اررات اإلداري ــة المتخ ــذة ،وجود فروق ذات داللــة
إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية بين إجابات المبحوثين حول مجاالت التطوير التنظيمي وفاعلية الق اررات اإلدارية تعزى

لمتغير النوع ،واسم المستشفى ،وال توجد فروق تعزى لمتغيري سنوات الخدمة ،والمستوى التعليمي.

د اسقققة ( بو ْاَقققو َ ،قققْطاوي ،)2014 ،بعْواا :فاْلية الق ار اي المتخِِ في مَالس األَلسقققاماأل اديمية في الَامعاي األ د ية .هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية الق اررات المتخذة في

مجالس األقسـ ــام األكاديمية في الجامعات األردنية ،وتم اتباع المنهج الوص ـ ــفي المسـ ــحي ،وتوصـ ــلت
الد ارســة الى جملة من النتائج منها :درجة فاعلية الق اررات المتخذة في مجالس األقســام األكاديمية كما
يراها أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس كانت

مرتفعة ،وجود فروق ذاللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية تعزي لمتغير الجامعة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح جامعة اليرمو عند مجال

المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في اتخاد الق اررات ،ومجال الثقافة التنظيمية ،وجود عال قة عند المقارنة بين الجامعات
الحكومية والخاصة لصالح الجامعات الحكومية في فاعلية الق اررات المتخذة في مجالس أقسامها.

-د اسققققققة (السققققققاْدي ،)2012 ،بعْققققققواا :المهققققققا اي القياديققققققة وْالَلتهققققققا بققققققاألداَ الققققققوظيفي.

هـ ــدفت الد ارس ـ ــة الـ ــى التع ـ ــرف علـ ــى المه ـ ــارات اليياديـ ــة ل ـ ــدى اإلدارات العلي ـ ــا والوس ـ ــطى والتنفيذي ـ ــة

بالش ـ ــركات الص ـ ــناعية العامل ـ ــة ف ـ ــي مدين ـ ــة بنغ ـ ــااي ،وتوض ـ ــيح طبيع ـ ــة عالق ـ ــة المه ـ ــارات الييادي ـ ــة
بـ ـ ـ ــاألداء الـ ـ ـ ــوظيفي للمـ ـ ـ ــديرين فـ ـ ـ ــي اإلدارات العليـ ـ ـ ــا والوسـ ـ ـ ــطى والتنفيذيـ ـ ـ ــة بالشـ ـ ـ ــركات الصـ ـ ـ ــناعية
العاملـ ــة فـ ــي مدينـ ــة بنغـ ــااي .وقـ ــد اسـ ــتخدمت الد ارسـ ــة المـ ــنهج الوصـ ــفي .وخلصـ ــت الد ارسـ ــة الـ ــى
جملـ ــة مـ ــن النتـ ــائج أهمه ـ ــا :المهـ ــارات الفنيـ ــة هـ ــي األكث ـ ــر ممارسـ ــة فـ ــي اإلدارات العليـ ــا والوس ـ ــطى
والتنفيذيـ ـ ــة ،ثـ ـ ــم المهـ ـ ــارات الفكريـ ـ ــة واإلنسـ ـ ــانية ،وجـ ـ ــود عالقـ ـ ــة ارتباطيـ ـ ــة بـ ـ ــين المهـ ـ ــارات اليياديـ ـ ــة
ككـ ـ ــل ،واألداء الـ ـ ــوظيفي للمـ ـ ــديرين فـ ـ ــي اإلدارات العلي ـ ـ ــا والوس ـ ـ ــطى والتنفيذيـ ـ ــة ،أن المـ ـ ــديرين فـ ـ ــي

اإلدارات العلي ـ ـ ــا والوس ـ ـ ــطى والتنفيذي ـ ـ ــة بالش ـ ـ ــركات الليبي ـ ـ ــة العامل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مدين ـ ـ ــة بنغ ـ ـ ــااي يحقق ـ ـ ــون
األداء الوظيفي المطلوب منهم.
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 -2اإلطا الَْري:

يتضمن اإلطار النظري عنصرين أساسيين هما تعري

المهارة والمهارات المطلوبة للمديرين ،والقرار

الرشيد وعوامل ايادة فاعلية القرارات وذلك على النحو التالي:

 تطوير مها اي المدَرين :يتطلب عمل المديرين توافر العديد من المهارات لديهم والتاي في مقدمتها:المهارات اإلدارية والتي تعني القدرة على الييام بوظائف اإلدارة ،والمهارات الفنية والتي تعني المهارة

الفنية المتخصصة في مجال معين ،والمهارات اإلنسانية والتي تعني القدرة على التعامل وقيادة وتوجيه
االخرين.
تعريف المها ِ مي :القدرة على ترجمة لمعرفة الى تصرف ينتج عنه األداء.

المهققا اي المطلوبققة في المققدَرين :هنــا العــديــد من المهــارات الواجــب توفرهــا في المــديرين للييــام

بأعمالهم ووظائفهم بالشكل المطلوب ومن هذه المهارات ما يلي:

 -المهقققققا اي الف ققققققرية (اإلد ا يقققققة)  /وهـ ــي ق ـ ــدرة الم ـ ــدير عل ـ ــى التعام ـ ــل مـ ــع األفك ـ ــار والعالق ـ ــات

المج ـ ــردة أي أنهـ ـ ــا القابليـ ـ ــة الذهنيـ ـ ــة للمـ ـ ــدير علـ ـ ــى النظ ـ ــر إلـ ـ ــى المنظمـ ـ ــة ككـ ـ ــل متكامـ ـ ــل وقابليتـ ـ ــه
أيض ـ ـاً علـ ــى إد ار أو تصـ ــور العالقـ ــات المتبادلـ ــة التـ ــي تحـ ــدث بـ ــين أج ـ ـزاء المنظمـ ــة المختلفـ ــة مـ ــن
جه ـ ـ ــة وب ـ ـ ــين المنظم ـ ـ ــة وبيئته ـ ـ ــا الخارجي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن جه ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى لتحق ـ ـ ــق أه ـ ـ ــدافها بكف ـ ـ ــاء وفاعلي ـ ـ ــة
(الصيرفي.)25 ،2006 ،
ب-المها اي التفاْلية و مها اي العالَلاي اإل سا ية  /وتعني قدرة المدير على التعامل مع مرؤوسه
وفهم السلو اإلنساني واختيار أسلوب التعامل المناسب مع األفراد وقيادتهم .فالمدير الناجح يجب

أن يكون موث ار على األخرين ،ألنه يتعامل مع عدة فئات داخل المنظمة وخارجها ،من موظفين
وموردين وعمالء ونقابات عمالية ،وموسسات المجتمع المحلي و يرهم (المغربي.)38 ،2007،
ج -المهقققققققا اي الفْيقققققققة  /ويقص ـ ـ ــد بالمهـ ـ ــارات الفنيـ ـ ــة المعرفــ ـ ـة المتخصصـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال مع ـ ـ ــين
والقـ ــدرة الفنيـ ــة المتمي ـ ـزة علـ ــى أداء العمـ ــل ،وتختلـ ــف مـ ــدى الحاجـ ــة إلـ ــى المهـ ــارات الفنيـ ــة بـ ــاختالف

المسـ ـ ــتوى اإلداري (الصـ ـ ــحن وآخـ ـ ــرون .)106 ،2000 ،وممـ ـ ــا سـ ـ ــبق نالحـ ـ ــظ أنـ ـ ــه كلمـ ـ ــا اتجهنـ ـ ــا
إل ـ ــى أعل ـ ــى اله ـ ــرم اإلداري اادت أهمي ـ ــة المه ـ ــارة اإلداري ـ ــة نظـ ـ ـ اًر ل ـ ــدورها ف ـ ــي اتخ ـ ــاذ القـ ـ ـ اررات بينم ـ ــا
تقـ ــل أهميـ ــة هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن المهـ ــارات فـ ــي المسـ ــتويات الـ ــدنيا ،وتـ ــزداد أهميتـ ــه المهـ ــارة الفنيـ ــة فـ ــي

هـ ـ ــذه المسـ ـ ــتويات لحـ ـ ــاجتهم إلـ ـ ــى اإلش ـ ـ ـراف علـ ـ ــى العـ ـ ــاملين وتـ ـ ــوجيههم إلـ ـ ــى األسـ ـ ــلوب األفضـ ـ ــل
ل ـ ــألداء ،بينم ـ ــا المه ـ ــارة اإلنس ـ ــانية تتق ـ ــارب ف ـ ــي أهميته ـ ــا عل ـ ــى مختل ـ ــف المس ـ ــتويات اإلداري ـ ــة ،ألن
المدير يتعامل مع بشر في كافة المستويات اإلدارية ألي منظمة (ماهر.)30 ،2004 ،
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سالءب تطوير مها اي المدَرين:
 -1د اسقققة الحالة  /وتركز هذه الطريقة على اشـ ــت ار المتدربين في العملية التدريبية اشـ ــتراكا فعاال.

فينقسم المتدربين إلى مجموعات ،يقدم لكل مجموعة مشكلة معينة ،وهي مشكلة مماثلة ،ويطلب منهم
تحليلها والوص ـ ـ ــول إلى الحلول المناس ـ ـ ــبة لها ،وعادة ما تتض ـ ـ ــمن المش ـ ـ ــكلة أو الحالة كل المعلومات
الالامة للتحليل للوصـ ـ ــول إلى الحلول المناسـ ـ ــبة لها ،وقد تضـ ـ ــاف بعا المعلومات المفيدة ،والهدف

األســاســي من هذا األســلوب ليس الوصــول إلى حل المشــكلة بقدر ما هو التدريب على التحليل وبعد
النظر ،والتفكير الس ـ ــليم والمنظم في أس ـ ــباب المش ـ ــكلة والنظر إلى جوانبها المختلفة ،ود ارس ـ ــة وتحليل
والمفاضلة بين البدائل المتاحة الختيار البديل المناسب.
 -2التد يب ْلم اتخاَ الق ار اي  /ويهدف هذا األسـلوب إلى اكسـاب المتدربين مهارة اتخاذ الق اررات

بوص ـ ـ ـ ـ ــفه موقف يماثل موقف العمل العادي  ،حيث يأتيه البريد وبه عدد من المش ـ ـ ـ ـ ــاكل ويطلب منه
اتخاذ الق اررات المناســبة على ضــوء ما تحتويه من معلومات ،ويتم تنفيذ هذا األســلوب بعزل المتدربين

بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم البعا  ،فيجلس كل متدرب في مكان منعزل ،ويعطي عدداً من المعامالت تماثل البريد
الذي يحتمل أن يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله في أي يوم من األيام العادية تحتوي على قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا مختلفة ،أما دوره فهو

يتص ــرف إااء كل قض ــية بما يراه مناس ــبا أي أن يتخذ ق ار اًر نحو كل قض ــية واألس ــا

أن كل متدرب

يردد المجموعة نفســها من المعامالت والقضــايا ،وفي نهاية اليوم التدريبي يعقد اجتماع حيث يعرض
كل متدرب الحلول التي اقترحها نحو كل قض ـ ـ ـ ـ ـ ــية لتتم مناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــتها ومن خالل النقاش وتبادل ا راء،

يصل الجميع إلى اتفاق عام ،أو قد ال يتم االتفاق على الحلول المناسبة ( اويلف.)113 ، 2001 ،
 -3المبا ياي اإلدا ية  /حيث يتم تقس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم مجموعة المتدربين إلى مجموعتين فأكثر ،ولكن الباً ما

تقس ـ ـ ـ ـ ـ ــم إلى مجموعتين على أن يتراوح عدد كل مجموعة ما بين ( )7 -5تمثل كل منها إدارة ( كأن

يكون للشركة إدارتان) وتعطى ألعضاء المجموعة معلومات محددة مسبقاً عن ظروف عمل الشركة

التي يمثلونها لتقوم كل مجموعة بتوايع االختص ــاص ــات واألعمال بين أفرادها ،وتض ــع لنفس ــها أهدافاً
وســياســات تســترشــد بها في اتخاذ الق اررات  ،ويتم تقســيم المباراة إلى عدة جوالت ،حيث يقوم أفراد كل
مجموعة على ض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء المعلومات المعطاة لها باتخاذ الق اررات المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،ومراجعة أعمالها وق ارراتها

الســابقة وتعديل بعا الق اررات في حالة ورود معلومات مفاجئة ير متوقعة وبحســب نتيجة كل قرار

بناء على أســلوب محدد مســبقاً بمعرفة هيئة التدريب ،وال يعلم المتدربون عنه شــيئاً وتبلغ كل مجموعة

على ضـ ـ ــوء هذه النتائج بإعادة د ارسـ ـ ــة الموقف ،واتخاذ ق اررات جديدة وهكذا  ،تسـ ـ ــتمر لعدة جوالت ،

وفي األخير تعلن نتيجــة الفــائز  ،ويتم بعــد ذلــك تقييم عــام للمبــاراة وق اررات كــل مجموعــة وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
األخطاء التي وقعت فيها لتالقيها مستقبالً في الحياة العملية.
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 - 5تمْء األدوا  /ويس ـ ـ ـ ــاهم هذا النوع من البرامج التدريبية في تنمية المهارات الس ـ ـ ـ ــلوكية ،وتنمية
مهارات االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت والعالقات اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية من خالل الممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الفعلية لألدوار ،حيث تعطى
المجموعة المشاركة في التدريب موقفاً إدارياً مستمداً من واقع الحياة اإلدارية اليومية يحتا إلى اتخاذ
ق اررات معينة ،حيث يقوم المتدربون بتمثيل دور المدير في معالجة قض ـ ـ ـ ـ ــايا العمل ،ويركز نجاح هذا

األســلوب على مدى اندما المشــاركين في األدوار المحددة لهم  ،وتفاعلهم مع ق اررات ا خرين  ،كما
لو أنهم على أر العمل فعالً  ،وفي نهاية كل جلسـ ـ ــة أو موقف تمثيلي يشـ ـ ــار المراقبون في تحليل
الموقف وتقييمه ،ويقدمون تعدية عكسـ ــية عن مهارات االتصـ ــاالت  ،وأسـ ــاليب اإلش ـ ـراف واالتجاهات

التي تم التعبير عنه ــا في تمثي ــل األدوار  ،ويقترحون التع ــديالت التي يلزم أن تح ــدث في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو
المشاركين في التمثيل (رشيد.)428 ،1993 ،
بعاد تطوير مها اي المدَرين:

 -1الختيققا والتعءءن  /على الر م من أن اختيــار وتعيين المــديرين تعتبر عمليــة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــة لتنميــة
المديرين إال أن لها تأثي اًر كبي ار على تنمية المديرين ،فإذا كان االختيار والتعيين موضـ ـ ـ ــوعياً وتم على

أس ــا

الكفاءة والخبرة ،فإننا نجد أن المديرين الذين تم تعيينهم على هذا األس ــا

لديهم اس ــتعداد جيد

للتنمية والعكس صحيح.
-2التْمية الِاتية /أن التنمية الذاتية هي نتا المبادرة الفردية التي يقوم بها الفرد لتنمية جوانب عدة
من شــخصــيته ومواهبه وقدراته ومهاراته ،أو ربما دون أســباب واضــحة تذكر .ويقصــد بالتنمية الذاتية
تنمية المدراء ألنفســ ــهم بأنفســ ــهم ،بدافع أو ر بة منهم ،وبدون تدخل من إدارات موسـ ـ ـس ـ ــاتهم .إال أن
الهدف األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــي من التنمية الذاتية يكمن في التحديات والفرص التي تفرض ـ ـ ـ ـ ــها البيئة المحيطة،
وخاصــة في مجتمع المعرفة ،حيث يطرح المدراء مجموعة من األســئلة عن مســتقبله ومصــيره ومســاره
ويسأل تلقائياً نفسه أسئلة بديهية ومختصرة ومنها :كي
وأنا أوجه الغد وبعد الغد؟ كي

(بلوط.)288 ،2002 ،
ْوام

يمكن لي أن أصبح أكثر قبوالً وأكثر فاعلية،

أتطور ،وهل التطور يس ـ ــاعدني كي أص ـ ــبح أكثر قوة وعظمة ونفوذاً؟

َا تطوير مها اي المدَرين

 مراعاة أن يشـ ــتر أكثر من مدير واحد في التنمية بالنسـ ــبة لكل وظيفة إدارية ،ومراعاة أن يشـ ــتركل مدير في التنمية على شغل أكثر من وظيفة إدارية.
 التأكيد على ضـ ـ ـ ــرورة اإلعالن عن برامج التنمية حتى تتوفر الفرصـ ـ ـ ــة في االشـ ـ ـ ــت ار لهذه البرامجلكافة المديرين في مختلف المستويات اإلدارية.
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 يجب أن تتوفر الحوافز اإليجابية الكافية لبرامج التنمية ،ومثال ذلك ال تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغل الوظائف اإلداريةالعليــا إال من بين المــديرين الــذين اجتــااوا برامج التنميــة بنجــاح وتفوق ،أو تمنح مكــافئــات مــاديــة أو

معنوية للمديرين الذين أنهوا البرامج بتمييز.
 -يجب أن تض ـ ــي

برامج تنمية المديرين حص ـ ــيلة مناس ـ ــبة من المعلومات والمهارات لرجال اإلدارة،

ومن المفيد في هذا المجال مراعاة التنسـ ـ ــيق بين الموضـ ـ ــوعات التي تتضـ ـ ــمنها هذه البرامج ،والتركيز

على المهم.
 ضرورة متابعة وتقييم نتائج جهود برامج تنمية المديرين عن طريق إدخال موضوعات جديدة مهمةومفيدة ،أو استبعاد الموضوعات التي تبث عدم أهميتها في التطبيق من الناحية العملية و ير ذات

جدوى بشكل كبير (معتوق.)22 ،2016،
 -3ترَءد الق ار اي:

بما أن اتخاذ القرار جوهر العملية اإلدارية ،فإن الفاعلية تمثل محور القرار اإلداري وجوهر رشده ،إذ

تنطوي كل عملية إدارية على قرار ،وكل قرار يتضمن جمع المعلومات والبحث عن البدائل واالختيار
من بين البدائل المتاحةـ ،لينتهي األمر باتخاذ القرار الفعال والرشيد
مفهوم الق ار الفعال والرَءد :القرار الفعال والرشيد هو القرار :المبني على االختيار السليم والواعي
للبديل المناسب من بين عدة بدائل متاحة لمعالجة المشكلة أو الموقف موضوع القرار ،أي اختيار

البديل األنسب واألكثر جودة وقبوالً لذي المعنيين بتنفيذه ،ولكي يكون الق ارر أكثر فاعلية يجب أخذ
العناصر التالية في عين االعتبار وهي :درجة المخاطرة ،التكلفة ،توقيت اتخاذ القرار ،المعلومات حول

موضوع اتخاذ القرار ،إضافة إلى كفاءة الموارد البشرية ،ولكي يكون القرار فعال البد أن تتوفر فيه
مجموعة من الخصائص منها:
 اتباع المنهج العلمي في اتخاذ القرار. -دراسة وتحليل البيئة المحيطة بالموسسة.

 الحرص على مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات. استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في اتخاد الق اررات. اختيار الوقت المناسب التخاذ القرار وتنقيده (عليان.)70 ،2007،مقوماي الق ار الفعال والرَءد :هنا العديد من المقومات الواجب توفرها في القرار الفعال وهي:

 قانونية القرار /أن يكون القرار وفقا للوائح القانونية المعمول بها ،والمتعارف والمتفق عليها بالمنظمة. -كفاءة القرار  /القدرة على تحقيق األهداف المرجوة بشكل كفوء من خالل االستغالل األمثل للموارد.
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 اإلبداع والتطوير /ويقصد بهذا الشرط هو ضمان استمرار المنظمة في المستقبل ،فيجب أال يقتصرالقرار على ضمان كفاءة المنظمة في الوقت الحاضر ،وانما يجب النظر للمستقبل.
 التكامل والربا بين أهداف كل من المنظمة والعاملين والمجتمع المحلي.معاَءر الق ار الفعال والرَءد:

 -معيا ال فاَِ :ويقصد بهذا الم يار مدى قدرة القرار اإلداري على تحقيق األهداف المرسومة

بأفضل جودة وبأقل تكلفة وأقل وقت ممكن.

ب -معيا الق ول :ويعني مدى قبول األطراف المعنية بالقرار من خالل:

 قبول العاملين في المنظمة للقرار بالشكل الذي يضمن قناعتهم ور بتهم الصادق بوضع القرارموضع التنفيذ ،ويضمن عدم مقاومتهم له.
 قبول المجتمع للقرار والفئات المعنية بتنقيده ،والمتأثرة منه ،فالمنظمة تعمل في بيئة محيطة ،فاستمرارالمنظمة وفعالية ق ارراتها تعتمد على مدى قبول هذه البيئة لها.

ج – معيا السالمة واألمن :فالقرار الفعال هو الذي يضمن السالمة التي قد يكون في بعا األحيان
في اية األهمية وإن تجاهلها قد يودي إلى كوارث ال تحمد عيباها .فمن خالل ما سبق يتضح أن

لقرار الفعال هو الذي يضمن تحقيق التكامل والتواان بين هذه المعايير ،فيركز على المعايير الفنية
عندما تفرض نفسها ،مع مراعاة المعايير اإلنسانية ،ويركز على المعايير اإلنسانية عندما تفرض نفسها

مع مراعاة المعايير الفنية .فم ياري الكفاءة والسالمة يهتمان بالجوانب الفنية للقرار ،وم يار القبول

يهتم بالجوانب أو اإلنسانية (معتوق.)113 ،2016 ،

د -المعاَءر الفْية والَلتِادية :ويقصد بها التركيز على اإلمكانيات االقتصادية والفنية المتاحة أمام

المنظمة لتنفيذه ،واستبعاد الق اررات التي يصعب تنفيذها في ظل اإلمكانيات المتاحة ،سواء كان بسبب
عدم المعرفة الفنية ،أو عدم قدرة المنظمة على توفير اإلمكانيات االقتصادية الالامة لتنفيذه.

مق – معيا فعالية التط ء  :ويقصد بها أن يكون القرار قابالً للتطبيق من الناحية العملية ،فتوفر
اإلمكانيات االقتصادية والفنية قد ال يكفي وحده للتطبيق والحصول على النتائج المرجوة ،بل البد من

توفر المهارات والقدرات في العناصر البشرية المعنيين بتنفيذ القرار ،إضافة الى ضرورة وجود نظام
معلومات إدارية فعال ،ونظام جيد لالتصال ،لتسهيل عملية تبادل المعلومات عبر المستويات اإلدارية
داخل المنظمة وخارجها ،كذلك يتطلب عملية تنفيذ القرار بشكل فاعل وجود حوافز تشجي ية تشجع

العاملين على تنفيذه بالشكل المطلوب ومن منطلق القبول والقناعة (عبا .)108 ،2004 ،

التحدياي التي تقف ْاغقا مام ترَءد الق ار اي :إن القرار الفعال يتأثر بمجوعة من العوامل والمتغيرات
والتي من أهمها ،عليان (:)70 ،2007
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عوامل تتعلق بشخصية متخذ القرار (تحصيله العلمي ،ذكاءه ،خبراته ،اتجاهاته ،فلسفته ،شجاعته،عقالنيته...ال ).
عوامل تتعلق باإلدارة (طبيعتها وأهدافها ،سياساتها ،مناخها التنظيمي ،اإلمكانيات المتاحة...ال ). عوامل تتعلق بالموارد البشرية المعنية بالتنفيذ والمتابعة (طبيعتهم ،خبراتهم ،اتجاهاتهم ،انتماءاتهم،والئهم للموسسة...ال ).

عوامل تتعلق بالمشكلة (واضحة ،محددة ،واق ية...ال ).عوامل تتعلق بدرجة توفر المعلومات والموارد االامة للتنفيذ (ميزانية ،أفراد ،أجهزة ،تكنولوجيا...ال ).-نوع القرار وأهميته وطبيعة الموضوع الذي يتناوله ،والفترة الزمنية المتاحة التخاذ القرار.

مدى مالئمة ظروف البيئة الداخلية والخارجية ،وما يترتب عليها من ضغوطات على متخذ القرار.اإلطا التط يقي

تتضمن هده الجزئية كل ما يتعلق بالدراسة التطبييية ،ابتداء بمنهج الدراسة ومرو ار بأدوات جمع
البيانات ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وفي نهاية هذه الجزئية نتائج الدراسة التطبييية وذلك على النحو
التالي:
مْهج الد اسة :من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي ستحاول
الد ارسـ ــة من خالله وصـ ــف الظاهرة موضـ ــوع الد ارسـ ــة وتحليل بياناتها وتوضـ ــيح دور تطوير مهارات
المديرين في ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.
دواي ذمع ال يا اي :تم االعتماد على الكتب والمجالت والدوريات والدراسات السابقة التي تناولت

موضوع الدراسة ،للحصول على البيانات الثانوية وتصميم صحيفة االستبيان بالشكل الذي يتماشى مع
أهداف وفرضيات الدراسة ،وذلك للحصول على البيانات األولية..
مَتمقققققع وْءْة الد اسققققة :تم تحديد مجتمع الدراسة المستهدف باإلداريين بمراقبة التعليم بني وليد

والبالغ عددهم ( 78مقابلة مع مدير الشئون اإلدارية بالمراقبة ،ديسمبر2021 ،م) .وعينة الدراسة عينة
طبيية من رؤساء األقسام ومدراء المكاتب والوحدات بالمراقبة والبالغ عددهم ( )30مفردة.
تاغج الد اسة التط يقية:

تتضمن هذه الجزئية اإلجابة على أسئلة الدراسة ،حيث تم استخ ار التك اررات والنسب المئوية لوصف
الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،والتعرف على استجاباتهم عن تطوير مها اي المدَرين
وْالَلاتها بترَءد الق ار اي بمراقبة التعليم بْي ولءد  ،وفيما يلي االجابة عن أسئلة الدراسة:

ول :خِاغص ْءْة الد اسة :فيما يلي خصائص عينة الدراسة وفقا للبيانات التي قدمها أفراد العينة

من خالل إجابتهم على أسئلة االستبيان وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:
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الَدول َلم (َ )1واح الخِاغص الشخِية ألفراد ْءْة الد اسة
المسمى الوظيفي
ال بارات

التكرار

النسبة المئوية

رئيس قسم

3

% 10

مدير مكتب

10

% 33

مدير وحدة

17

%57

المجموع

30

%100

الجنس
ال بارات

التكرار

النسبة المئوية

دكر

21

% 70

انثى

9

% 30

المجموع

30

%100

الموهل العلمي
ال بارات

التكرار

النسبة المئوية

دبلوم معلمين

17

%57

جامعي

13

% 43

ماجستير

--

--

دكتوراه

--

--

المجموع

30

%100

سنوات الخبرة
ال بارات

التكرار

النسبة المئوية

من  5الى 15

21

% 70

من  15الى 25

6

% 20

من  25فأكثر

3

% 10

المجموع

30

%100

تم عرض الخصائص الشخصية ألفراد العينة كما هو مبين في الجدول أعاله وذلك على النحو التالي:
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 -1المسمم الوظيفي  :يتضح من الجدول أعاله أن المسمى الوظيفي ألفراد العينة يمكن ترتيبه على
التوالي :مدير وحدة ،مدير مكتب ،رئيس قسم ،وذلك وفقا للنسب التالية على التوالي،%33 ،%57( :

. (%10

 -2الَْس :أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الذكور كانت هي النسبة األكبر من أفراد العينة وشكلت
( )%70في حين أن نسبة اإلناث تمثل ( )%30كما هو موضح بالجدول السابق.

 -3المؤم العلمي :يتضح من معطيات الجدول رقم ( )1أن البية أفراد العينة من حملة دبلوم
المعلمين حيث وصلت نسبتهم الى ( ،)%57في حين أن ما نسبتهم ( )%43من حملة الموهالت

الجام ية.
 -4سْواي الخ رِ :بالنظر الى الجدول أعاله بينت نتائج االستبيان أن أ لب أفراد العينة لديهم خبرة

جيدة في مجال العمل إذ بلغت نسبة الذين لديهم خبرة من  5الى  15سنة ( ،)%70في حين ما

نسبتهم ( )%20لديهم خبرة من  15الى  25سنة .و( )%10لديهم خبرة أكثر من  25سنة .وهذا
موشر جيد ومهم ويدل على تراكم المعرفة والخبرة ألفراد العينة.
تا يا األسئلة المتعلقة بمواوع الد اسة:

تاغج السؤال األول :ما مي المها اي التي تحتاج الم تْمءتها من وذهة َر في مَال ْمل ؟
الَدول (َ )2واح المها اي المطلوب تْمءتها للمدَرين بمراقبة التعليم بْي ولءد.

ي

ْالية

العبا اي
الت ار

متوسطة

الْسبة

الت ار

%

الْسبة

مْخفضة
الت ار

%

الْسبة
%

1

المهارات االدارية

21

% 70

7

% 23

2

% 07

2

المهارات الفنية

18

% 60

9

% 30

3

% 10

3

المهارات االنسانية

15

% 50

10

% 32

5

% 18

من خالل تحليلنا للجدول السابق يمكن ترتيب درجة المهارات التي يحتا المديرين بمراقبة التعليم بني
وليد الى تنميتها بناء على إجاباتهم وذلك على النحو التالي :حيث جاءت المهارات اإلدارية في المرتبة
األولى ،والمهارات الفنية في المرتبة الثانية ،والمهارات اإلنسانية في المرتبة الثالثة ،وذلك وفقا للنسب
التالية على التوالي ( .)%50 ،%60 ،%70مما يدل على أن أفراد العينة بحاجة الى دورات تدريبية
للرفع من مهاراتهم اإلدارية بنسبة عالية ،والمهارات الفنية بنسبة متوسطة ،والمهارات اإلنسانية بنسبة

أقل.
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تاغج السؤال الْا ي :ما مي سالءب تْمية المدَرين المتعبة في مَال ْمل ؟
الَدول (َ )3واح سالءب تْمية المدَرين بمراقبة التعليم بْي ولءد.
ي

مواف

العبا اي

ءر مواف

الم حد ما

الت ار

الْسبة

الت ار

الْسبة

الت ار

الْسبة

1

المحاضرات

24

% 80

5

% 18

1

%2

2

التنمية الذاتية

6

% 20

3

% 10

21

% 70

%

%

%

يالح ـ ــظ م ـ ــن الج ـ ــدول رق ـ ــم ( )3أن مراقب ـ ــة التعل ـ ــيم بن ـ ــي ولي ـ ــد ترك ـ ــز عل ـ ــى أس ـ ــلوب المحاضـ ـ ـرات
للرفـ ــع مـ ــن مسـ ــتوى مهـ ــارات المـ ــديرين بالمراقبـ ــة ،حيـ ــث وصـ ــلت نسـ ــبة أف ـ ـراد العينـ ــة الـ ــذين يوكـ ــدون

ذل ــك ( )% 80فـــي فئـ ــة مواف ــق ،فـ ــي أن أس ــلوب التنميـ ــة الذاتي ــة للمـ ــديرين يـــر متبـ ــع بدرج ــة كبي ـ ـرة

حي ـ ــث وص ـ ــلت نس ـ ــبة ال ـ ــذين يوك ـ ــدون ذل ـ ــك ( )%70ف ـ ــي فئ ـ ــة ي ـ ــر مواف ـ ــق .وه ـ ــذا ي ـ ــدل عل ـ ــى أن
المديرين بحاجة الى التنمية الذاتية بدرجة كبيرة.

تاغج السؤال الْالث :م تعتمد مراقبة التعليم بْي ولءد ْلم تطوير مها اي المدَرين بالداخ م
بالخا ج؟

الَدول (َ )4واح مدْل اتباع مراقبة التعليم بْي ولءد لتطوير مها اي المدَرين بالداخ او
بالخا ج.

ي

ْالية

العبا اي

مْخفضة

متوسطة

الت ار

الْسبة

الت ار

الْسبة

الت ار

الْسبة

1

داخل المراقبة

14

% 47

11

% 37

5

% 18

2

خار المراقبة

24

% 80

6

% 20

--

--

%

%

%

مـ ـ ــن خـ ـ ــالل تحليلنـ ـ ــا للجـ ـ ــدول أعـ ـ ــاله نالحـ ـ ــظ أن مراقبـ ـ ــة التعلـ ـ ــيم بنـ ـ ــي وليـ ـ ــد تعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى تنميـ ـ ــة

مهـ ــارات المـ ــديرين خـ ــار المراقبـ ــة بدرجـ ــة كبي ـ ـرة حيـ ــت وصـ ــلت نسـ ــبة أف ـ ـراد العينـ ــة الـ ــذين يوكـ ــدون

ذل ــك ( )% 80ف ــي فئ ــة عالي ــة ،بينم ــا تنمي ــة مهـــارات الم ــديرين داخ ــل المراقب ــة حظي ــت عل ــى درج ــة
بسـ ـ ــيطة بنسـ ـ ــبة ( )%47فـ ـ ــي فئـ ـ ــة عاليـ ـ ــة .وهـ ـ ــذا يـ ـ ــدل علـ ـ ــى أن المراقبـ ـ ــة تعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى تطـ ـ ــوير
مهارات المديرين خار المراقبة بدرجة عالية.
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تاغج السؤال الرابع :ما واَلع ترَءد الق ار اي بمراقبة التعليم بْي ولءد؟
الَدول (َ )5واح واَلع ترَءد الق ار اي بمراقبة التعليم بْي ولءد.
ي

العبا اي

1

تهتم المراقبة بتحديد المشكلة المراد

ْالية
الت ار

متوسطة

الْسبة

الت ار

%
23

% 77

الْسبة

مْخفضة
الت ار

%
6

%77

الْسبة
%

3

% 10

اتخاد قرار بشأنها بشكل دقيق
2

يوجد بالمراقبة نظام معلومات فعال

26

% 86

4

%13

--

--

للمساهمة في اتخاد الق اررات الرشيدة
3

يختار صناع القرار بالمراقبة الق اررات

21

% 70

9

%30

--

--

القابلة للتنفيذ من الناحية العملية
4

يوجد اهتمام بعامل الوقت عند اتخاد

20

% 67

8

27%

2

% 06

الق اررات بالمراقبة

م ـ ــن خ ـ ــالل تحليلن ـ ــا للج ـ ــدول رق ـ ــم ( )5يمك ـ ــن ترتي ـ ــب العناص ـ ــر المتعلق ـ ــة بواق ـ ــع ترش ـ ــيد القـ ـ ـ اررات
بمراقبـ ـ ــة التعلـ ـ ــيم بنـ ـ ــي وليـ ـ ــد بنـ ـ ــاء علـ ـ ــى درجـ ـ ــة الموافقـ ـ ــة علـ ـ ــى تواجـ ـ ــد هـ ـ ــذه العناصـ ـ ــر بالمراقبـ ـ ــة
( عاليـ ــة ،متوسـ ــطة ،منخفضـ ــة) ،مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر أف ـ ـراد عينـ ــة الد ارسـ ــة وذلـ ــك علـ ــى النحـ ــو التـ ــالي:
ج ـ ــاءت ال ب ـ ــارة الخاص ـ ــة بوج ـ ــود نظ ـ ــام معلوم ـ ــات جي ـ ــد بالمراقب ـ ــة ف ـ ــي المرتب ـ ــة األول ـ ــى م ـ ــن حي ـ ــث
درجـ ــة تواجـ ــدها فـ ــي المراقبـ ــة فـ ــي فئـ ــة (عاليـ ــة) بنسـ ــبة ( ،)%86وجـ ــاءت ال بـ ــارة المتعلقـ ــة باهتمـ ــام
المراقب ــة بتحدي ــد المش ــكلة المـ ـراد اتخ ــاذ قـ ـرار بش ــأنها ف ــي المرتب ــة الثاني ــة م ــن حي ــث درج ــة تواج ــدها
ف ـ ــي المراقب ـ ــة ف ـ ــي فئ ـ ــة (عالي ـ ــة) بنس ـ ــبة ( ،)%،)%77وج ـ ــاءت ال ب ـ ــارة المتعلق ـ ــة باختي ـ ــار ص ـ ــناع
القـ ـرار بالمراقب ــة القـ ـ اررات القابل ــة للتنفي ــذ م ــن الناحي ــة العملي ــة ف ــي المرتب ــة الثالث ــة م ــن حي ــث درج ــة
تواجـ ــدها فـ ــي المراقبـ ــة فـ ــي فئـ ــة (عاليـ ــة) بنسـ ــبة ( ،)%70بينمـ ــا جـ ــاءت ال بـ ــارة المتعلقـ ــة باالهتمـ ــام
بعامـ ــل الوقـ ــت عن ـ ـد اتخـ ــاد الق ـ ـ اررات بالمراقبـ ــة فـ ــي المرتبـ ــة الرابعـ ــة مـ ــن حيـ ــث درجـ ــة تواجـ ــدها فـ ــي
المراقبـ ـ ــة فـ ـ ــي فئـ ـ ــة (عاليـ ـ ــة) بنسـ ـ ــبة ( ،)%67وهـ ـ ــذا يـ ـ ــدل علـ ـ ــى أن واقـ ـ ــع ترشـ ـ ــيد الق ـ ـ ـرات بمراقبـ ـ ــة
التعليم بني وليد جيد جدا.
68

2021

تاغج السؤال الخامس :ما سالءب المشا ِة في اتخاد الق ار اي المتبعة بمراقبة التعليم بْي ولءد؟
الَدول (َ )6واح سالءب المشا ِة في اتخاد الق ار اي بمراقبة التعليم بْي ولءد.
عالية
ت

العبارات

1

اللجان

10

2
3
4

االجتماعات
تمثيل االدوار
دراسة الحالة

24
---

متوسطة
النسبة
التكرار
%

التكرار

النسبة %
% 33

3

% 80
---

5
---

منخفضة
التكرار

النسبة %

%10

17

% 57

%17
---

1
-30

% 03
% 100
% 100

من خالل الجدول السابق نالحظ أن مراقبة التعليم بني وليد تعتمد على أسلوب االجتماعات في

المشاركة في اتخاذ الق اررات بدرجة كبيرة حيت وصلت نسبة أفراد العينة الذين يوكدون ذلك ()%80
في فئة عالية ،بينما أسلوب اللجان حظي على درجة بسيطة بنسبة ( )%33في فئة عالية .بينما

أسلوبي تمثيل األدوار ودراسة الحالة ال يتم االعتماد عليهم بشكل مطلق في عملية اتخاد الق اررات

بالمراقبة حيت وصلت نسبة أفراد العينة الذين يوكدون ذلك (.)%100وهذا يدل على أن المراقبة تعتمد
على تطوير مهارات المديرين خار المراقبة بدرجة عالية.
تاغج السؤال الساد  :بءن د ذة مساممة العوام التالية في ترَءد الق ار اي بمراقبة التعليم بْي
ولءد؟

الَدول (َ )7واح سالءب المشا ِة في اتخاد الق ار اي بمراقبة التعليم بْي ولءد.
عالية
ت
1
2
3
4

العبارات
تفويض السلطات
ومشاركة العاملين
التمعن في البدائل قبل
اختيار احدها
وجود نظام معلومات فعال
تطوير مهارات المديرين
بالمراقبة

التكرار

النسبة
%

متوسطة
النسبة
التكرار
%

منخفضة
النسبة
التكرار
%

10

% 33

17

%57

3

% 10

22

% 73

6

%20

2

% 06

23

% 76

4

%13

3

% 10

28

% 93

2

% 06

--

--
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مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل تحليلنـ ـ ـ ـ ــا للجـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـ ـ ــاله يمكـ ـ ـ ـ ــن ترتيـ ـ ـ ـ ــب درجـ ـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ـ ــاهمة العوامـ ـ ـ ـ ــل
التالي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ترش ـ ـ ــيد القـ ـ ـ ـ اررات بمراقب ـ ـ ــة التعل ـ ـ ــيم بن ـ ـ ــي ولي ـ ـ ــد بن ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة الموافق ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
تواجـ ـ ـ ـ ـ ــدها بالمراقبـ ـ ـ ـ ـ ــة (عاليـ ـ ـ ـ ـ ــة ،متوسـ ـ ـ ـ ـ ــطة ،منخفضـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،مـ ـ ـ ـ ـ ــن وجهـ ـ ـ ـ ـ ــة نظـ ـ ـ ـ ـ ــر أف ـ ـ ـ ـ ـ ـراد عينـ ـ ـ ـ ـ ــة
الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ـ ـ ــى النح ـ ـ ـ ـ ـ ــو الت ـ ـ ـ ـ ـ ــالي :جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بتط ـ ـ ـ ـ ـ ــوير مه ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
الم ـ ـ ـ ـ ــديرين ف ـ ـ ـ ـ ــي المرتب ـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ـ ــث درج ـ ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ــاهمتها ف ـ ـ ـ ـ ــي ترش ـ ـ ـ ـ ــيد القـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات
بالمراقب ـ ـ ـ ـ ــة بنس ـ ـ ـ ـ ــبة ( ،)%93وج ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ب ـ ـ ـ ـ ــارة المتعلق ـ ـ ـ ـ ــة بوج ـ ـ ـ ـ ــود نظ ـ ـ ـ ـ ــام فعـ ـ ـ ـ ـ ـال للمعلوم ـ ـ ـ ـ ــات
داخـ ـ ـ ــل المراقب ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي المرتب ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ــث درج ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ــاهمتها ف ـ ـ ـ ــي ترش ـ ـ ـ ــيد القـ ـ ـ ـ ـ اررات
بالمراقب ـ ـ ـ ــة بنس ـ ـ ـ ــبة ( ،)%76وج ـ ـ ـ ــاءت ال ب ـ ـ ـ ــارة المتعلق ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــالتمعن ف ـ ـ ـ ــي الب ـ ـ ـ ــدائل قب ـ ـ ـ ــل اختي ـ ـ ـ ــار
احـ ـ ـ ــدها فـ ـ ـ ــي المرتبـ ـ ـ ــة الثالثـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث درجـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ــاهمتها فـ ـ ـ ــي ترشـ ـ ـ ــيد الق ـ ـ ـ ـ اررات بالمراقبـ ـ ـ ــة
بنس ـ ـ ـ ـ ــبة ( ،)%73وه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ـ ــدل عل ـ ـ ـ ـ ــى أن العوام ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ــابقة تس ـ ـ ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ـ ـ ــي ترش ـ ـ ـ ـ ــيد القـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات
بدرجـ ـ ـ ـ ــة كبي ـ ـ ـ ـ ـرة .بينمـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــاءت ال بـ ـ ـ ـ ــارة المتعلقـ ـ ـ ـ ــة تفـ ـ ـ ـ ــويا السـ ـ ـ ـ ــلطات ومشـ ـ ـ ـ ــاركة العـ ـ ـ ـ ــاملين
ف ـ ـ ـ ـ ــي المرتب ـ ـ ـ ـ ــة الرابع ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ـ ــث درج ـ ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ــاهمتها ف ـ ـ ـ ـ ــي ترش ـ ـ ـ ـ ــيد القـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات بالمراقب ـ ـ ـ ـ ــة
( )% 57وهـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـ ـ ـ ــدل علـ ـ ـ ـ ــى ان هـ ـ ـ ـ ــذا العامـ ـ ـ ـ ــل يسـ ـ ـ ـ ــاهم فـ ـ ـ ـ ــي ترشـ ـ ـ ـ ــيد الق ـ ـ ـ ـ ـ اررات فـ ـ ـ ـ ــي مراقبـ ـ ـ ـ ــة
التعليم بني وليد بدرجة متوسطة ،وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
التا :اختبا فراية الد اسة:
توجـ ـ ـ ـ ــد عالقـ ـ ـ ـ ــة ذات داللـ ـ ـ ـ ــة إحصـ ـ ـ ـ ــائية بـ ـ ـ ـ ــين تطـ ـ ـ ـ ــوير مهـ ـ ـ ـ ــارات المـ ـ ـ ـ ــديرين وترشـ ـ ـ ـ ــيد الق ـ ـ ـ ـ ـ اررات
بمراقبـ ـ ـ ــة التعلـ ـ ـ ــيم بنـ ـ ـ ــي وليـ ـ ـ ــد .لتحديـ ـ ـ ــد عالقـ ـ ـ ــة االرتبـ ـ ـ ــاط بـ ـ ـ ــين متغي ـ ـ ـ ـرات الد ارسـ ـ ـ ــة وباس ـ ـ ـ ــتخدام
معام ـ ـ ـ ـ ـ ــل االرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــاط س ـ ـ ـ ـ ـ ــيبرمان يب ـ ـ ـ ـ ـ ــين الج ـ ـ ـ ـ ـ ــدول رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )8أن معام ـ ـ ـ ـ ـ ــل االرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــاط يس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي
( ،)0.84وهـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــا يشـ ـ ـ ـ ــير الـ ـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود عالقـ ـ ـ ـ ــة ارتبـ ـ ـ ـ ــاط موجبـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين تطـ ـ ـ ـ ــوير مهـ ـ ـ ـ ــارات
المـ ـ ـ ـ ــديرين وترش ـ ـ ـ ـ ــيد القـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات بمراقبـ ـ ـ ـ ــة التعل ـ ـ ـ ـ ــيم بن ـ ـ ـ ـ ــي ولي ـ ـ ـ ـ ــد ،فكلمـ ـ ـ ـ ــا كان ـ ـ ـ ـ ــت هن ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـرامج
لتنميـ ـ ـ ــة وتطـ ـ ـ ــوير مهـ ـ ـ ــارات المـ ـ ـ ــديرين ااد ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن فاعليـ ـ ـ ــة ورشـ ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـ اررات بمراقبـ ـ ـ ــة التعلـ ـ ـ ــيم
بني وليد.
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الَدول ( )8تاغج تحلء ْالَلة ال تباط بءن تطوير مها اي المدَرين وترَءد الق ار اي بمراقبة
التعليم بْي ولءد.
تطوير مهارات

ترشيد الق اررات

رتبة

رتبة

الفروق

مربع الفروق

y

x

y

d

d2

21

23

16.5

16

0.5

0.25

7

6

2

2

0

0

2

3

8

5.5

3.5-

12.25

18

26

15

18

3-

9

9

4

10

7

3

9

3

0

3.5

1.5

2

4

15

21

14

15

1

1

10

9

11

11

0

0

5

0

6

1.5

4.5

20.25

24

20

18

14

4

16

5

8

6

10

4-

16

1

2

1

4

3-

9

6

10

8

12

6-

36

3

3

3.5

5.5

2-

4

21

17

16.5

13

3.5

12.25

14

24

13

17

4-

16

11

5

12

8

4

16

5

1

6

3

3

9

المديرين
X

المجموع

R= 1- 6(190)/18(324-1)= 1-1140/5814=1-0.196
R=0.84
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الْتاغقققققج
من خالل الدراسة والتحليل لهذا الموضوع تم التوصل الى النتائج التالية:

-1وجود عالقة ارتباط موجبة بين تطوير مهارات المديرين وترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد.
-2أظهرت نتائج الدراسة أن المهارات التي يحتا المديرين الى تنميتها بمراقبة التعليم بي وليد هي
المهارات اإلدارية بدرجة كبيرة ،ويليها المهارات الفنية.
 -3أوضحت النتائج أن واقع ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم جيد جدا وذلك من خالل :اعتماد المراقبة
على االجتماعات كأسلوب للمشاركة في اتخاد الق اررات ،ووجود نظام معلومات فعال بالمراقبة ،واتخاد
الق اررات القابلة للتنقيد من الناحية العملية ،واالهتمام بعامل الوقت عند اتخاد الق اررات.
 -4أظهرت النتائج أن مراقبة التعليم بني وليد تعتمد على تطوير مهارات المديرين خار المراقبة،
والتتهم بأساليب التطوير داخل المراقبة.

 -5العوامل التي يمكن أن تساهم في ترشيد الق اررات بمراقبة التعليم بني وليد يمكن ترتيبها حسب درجة
أهميتها كالتالي:
تطوير مهارات المديرين.وجود نظام معلومات فعال.التمعن في البدائل المتاحة قبل اتخاد ق ار ار بشأنها.-تفويا السلطات ومشاركين العاملين.
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التوصياي
من خالل النتائج التي تم التوصل اليها نوصي با تي:
-1ايادة االهتمام بتنمية وتطوير مهارات المديرين لدورها الكبير في رفع كفاءة وفاعلية أدائهم.
 -2التركيز على برامج تنمية المهارات اإلدارية بدرجة كبيرة ،مع عدم اهمال برامج تنمية المهارات
األخرى.
 -3االهتمام بمشاركة العاملين في اتخاد الق اررات ،من خالل اللجان ،ودراسة الحالة ،وتمثيل األدوار
و يرها من األساليب األخرى وعدم التركيز على االجتماعات فقا.
 -4العمل على تطوير مهارات المديرين داخل وخار المراقبة ،لتفعيل دور التمكين اإلداري والعمل
الجماعي.
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دور التعليم األخضر الرقمي في تحقيق التنمية
البيئية المستدامة
أ .سعاد صالح أحمد أبوبكر – كلية التربية – جامعة بني وليد
ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى تحديد دور التعليم األخضر الرقمي في تحقيق التنمية البيئية المستدامة

حيث يتيح مجموعة من التقنيات التي تسهم في الحفاظ على التواان البيئي وتسهم في تخ ي

مختلف

مشاكل التلوث ،ويتطرق هذا البحث ألهم تقنيات التعليم األخضر الرقمي ،ودوره في تحقيق التنمية
المستدامة .واعتمد البحث على المنهج الوصفي واالستقرائي الستعراض محاور البحث المختلفة من

خالل اإلشارة إلى مختلف المفاهيم األساسية التي تتعلق بالتنمية المستدامة ،إلى جانب التطرق إلى
أهم أدوات التعليم األخضر الرقمي ولقد أظهرت نتائج البحث أن هذه األدوات توفر التعليم المستحدث

والجيد الذي يتميز باإلنصاف والشمولية لجميع الطالب ،وتعزيز فرصة التعليم مدى الحياة للطالب و تنمية

مهارة التفكير اإلبداعي  ،واستعدادهم لالنتقال إلى المستويات العليا تتناسب مع التطور التكنولوجي  ،وربا
البيئة التعليمية بالبيئة محلية من أجل إيجاد أفضل الحلول لمختلف المشاكل البيئية إلى جانب

مساهمة تلك األدوات بشكل كبير في الحفاظ على استدامة الموارد الطبي ية في الحاضر و المستقبل
وعدم استنزافها من خالل االستخدام األمثل لها وهو ما يسهم في الحفاظ على التواان البيئي .

كلمات مفتاحية :التعليم األخضر الرقمي ،تنمية مستدامة ،تنمية بيئية مستدامة.
المقدمة

يعد التعليم األخض ــر الرقمي من ض ــمن المص ــطلحات الحديثة التي حظيت باهتمام كبير خالل

الفترة األخيرة في ظل تحديات التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى الدول إلى تحييقيها في مختلف

المجاالت ،ويعد التعليم األخضـ ـ ــر الرقمي جزءا من التخطيا االسـ ـ ــتراتيجي لمسـ ـ ــاهمته في اسـ ـ ــتثمار
الموارد البشـ ـ ـ ـرية باس ـ ـ ــتخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة ،التي تدعم االبتكار ،ومعالجة النقص في
مهارات الطالب برؤية جديدة تسـ ــاعد على المحافظة على البيئة الخض ـ ـراء (مجدي  )2019وتعزيز
إمكانياتهم لتحقيق أبعاد التنمية المســتدامة ،فقد أشــار تقرير اليونســكو إلى ضــرورة ضــمان تعليم جيد
منص ـ ـ ـ ـ ــف وش ـ ـ ـ ـ ــامل للجميع ،وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع (منظمة األمم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة (اليونسـ ـ ـ ـ ــكو  ،)2010كما تنظر خطة التنمية الرقمية إلى التعليم األخض ـ ـ ـ ــر على أنه هو
التعليم المعاصـ ـ ـ ــر الذي يسـ ـ ـ ــعى إلى التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ومواكبة سـ ـ ـ ــير التطور التكنولوجي ومحاولة
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االسـ ـ ـ ـ ــتفادة منه في سـ ـ ـ ـ ــائر عناصـ ـ ـ ـ ــر العملية التعليمية بكفاءة عالية وفق معايير صـ ـ ـ ـ ــديقة للبيئة ،و

باإلض ـ ــافة إلى مجموعة من برامج بيئية من ٍ
مبان وتش ـ ــجير وخدمات الخضـ ـ ـراء الطاقة(الش ـ ــمس ـ ــية -
الرياح)  ،مع تركيز العملية التعليمية على استخدام التقنيات والتطبيقات واالستراتيجيات والممارسات

المرتبطة بمفهوم التعليم األخضر (الحميداوي  .)2018دراسات تناولت التعليم األخضر الرقمي ،تبت من
األحدث إلى األقدم ،إن" المنهج األخضــر يمثل التعليم المســتدام في موس ـســة التعليم العالي (2021

 )Willa Lounويواجــه العــالم حــاليــا العــديــد من مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكــل التنميــة من بينهــا نقص كميــة الموارد

واسـ ـ ـ ــتنزافها ،التلوث البيئي أدى إلى اختالل في لتواان البيئي ،وهو ما دفع البعا إلى البحث عن

موارد جديدة لها القدرة على تلبية كافة احتياجات األجيال الحالية والمس ـ ـ ــتقبلية في ض ـ ـ ــمن إطار ما
يعرف بالتنمية المس ــتدامة ،مع مراعاة كافة الجوانب االقتص ــادية والبيئية واالجتماعية المختلفة  ،ويعد

أهمها البعد ا لبيئي في ظل ما تعاني منه الكرة األرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف وهدر لمواردها الطبي ية

ومشـ ـ ـ ـ ـ ــاكل التلوث أدى لتدهور البيئة واختالل التواان البيئي وبالتالي وجب البحث عن تقنيات جديدة

للحد من المش ــاكل البيئة مختلفة و عمل على تقليل آثارها إلى أقص ــى حد ممكن حيث يعد التعليم

األخضـ ـ ــر الرقمي كأحد األسـ ـ ــاليب والطرق الحديثة التي تسـ ـ ــعى إلى توفير تقنيات وتطبيقات حديثة
صـ ـ ـ ــديقة للبيئة من أهدفه حفاظ على البيئة وتحقيق معدالت تنمية البيئية المسـ ـ ـ ــتدامة بشـ ـ ـ ــكل متواان

ومتكامل ،وتوفير لفرص عمل جديدة ،و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقطاب مزيد من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات األجنبية ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان
االستخدام األمثل للموارد الطبي ية وعدم استنزافها.
ولقد حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة عن اإلشكالية التالية :
إلم ي مدْل تسهم دواي والتقْياي التي َوفرما التعليم األخضر الرَلمي في تحقء التْمية ال ءئية
المستدامة ؟

مداف البحث

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في إبراا قدرة أدوات وتقنيات التعليم األخضر الرقمي في تحقيق

التنمية البيئية المستدامة وذلك من خالل:
-

توضيح أهمية التنمية المستدامة وضرورة تحقيق التكامل والترابا بين أبعادها مختلفة

-

تحديد أهمية التنمية البيئية المستدامة مع ضرورة المحافظة على الموارد الطبي ية وعدم

(االقتصادية ،االجتماعية ،والبيئية).

هدرها.
-

التعرف على أهم أدوات وتقنيات التعليم األخضر الرقمي في تحقيق مبدأ التنمية البيئية
المستدامة.
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ممية البحث
تظهر أهمية البحث من خالل أهمية التقنيات النظيفة ودورها في حماية البيئة وهو ما يظهر من
خالل:
-

ضرورة وجود تطبيقات وتقنيات حديثة بديلة صديقة للبيئة .

-

مبدأ عمل أدوات وتقنيات التعليم األخضر الرقمي في تحقيق التنمية البيئية المستدامة الذي
يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبي ية.

-

العالقة القائمة بين مختلف أهداف التعليم األخضر الرقمي في تحقيق التنمية البيئية
المستدامة والتنمية المستدامة ببعدها البيئي.

-

تأتي أهمية هذا البحث إلى قلة الدراسات والبحوث العربية التي تناولت موضوع التعليم
األخضر الرقمي ودوره تحقيق التنمية البيئية المستدامة.

مْهج البحث
اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي واالستقرائي الستعراض محاور البحث المختلفة من خالل
اإلشارة إلى المفاهيم األساسية المختلفة التي تتعلق بالتنمية المستدامة ،إلى جانب التطرق إلى أهم
أدوات التعليم األخضر الرقمي ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.
محاو البحث
قســم البحث إلى محورين أســاســيين ،المحو األول مفاهيم أســاســية حول التنمية المســتدامة والمحو
الْا ي :مفهوم التعليم األخضر الرقمي ودوره في تفعيل االستدامة البيئية.
 .1مفاهيم ساسية حول التْمية المستدامة :
.1.1

التْمية المستدامة و بعادما:

تعد التنمية المستدامة هي إحدى األشكال الحديثة للتنمية منذ ظهور هذا المفهوم في السبعينيات.
ضا بالتطوير المتواصل أو التنمية المستمرة ،والمرتبا في الماضي بعدة مفاهيم مختلفة مثل:
وتسمى أي ً

التنمية االقتصادية ،والتنمية البشرية .ويعد اإلنسان هدفها واألداة الرئيسية ،وتسعى بطرق مختلفة

للحفاظ على التواان البيئي .وتعتمد على استراتيجية حالية ومستقبلية التي تقوم على مشاركة المجتمع
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وتهدف إلى استخدام الموارد الطبي ية والبشرية بدون إسراف أو هدر لضمان تلبية احتياجات اليوم
والغد.
في تقرير عام  1987عرفها مجلس األمم المتحدة العالمي المعني بالبيئة والتنمية على أنها كل
اإلجراءات والعمليات المتجانسة والمتناسقة الالامة لتغيير استخدام الموارد واالستثمار واتجاهاته
والتطوير التكنولوجي والتغييرات التنظيمية لضمان الالامة لتلبية االحتياجات واألنشطة البشرية الحالية
والمستقبلية .
وهنا العديد من التعريفات للتنمية المستدامة ،بما في ذلك تعري

سولو روبرت ،الذي يرى التنمية

المستدامة على أنها ال تضر بالقدرة اإلنتاجية لألجيال القادمة وتتركها في الظروف التي ورثتها .
باإلضافة إلى جانبها المادي أو المعنوي أو المعرفي الذي يشمل طبيعة ومدى المدخرات ونوعية
االستثمار لهذه الفوائا واالستهال الرشيد للموارد الحالية والمستقبلية.
تقوم التنمية المستدامة على التكامل واالعتماد المتبادل بين أبعادها الثالثة الرئيسية- :
-

البعد الَلتِادي (الستدامة الَلتِادية) :ضمن هذا البعد تعمل التنمية المستدامة على
تمكين التنمية االقتصادية مع مراعاة التواانات البيئية طويلة األجل ،حيث تعد البيئة هي
أسا

الحياة البشرية .ويشمل هذا البعد النمو االقتصادي المستدام ،وكفاءة أر

المال ،وتلبية

االحتياجات األساسية والعدالة االقتصادية.
-

البعد ال ءئي (الستدامة ال ءئية) :يركز هذا البعد على الحفاظ على الموارد الطبي ية وعلى
االستفادة المثلى من استخدامها من أجل استدامتها على المدى الطويل ،وكذلك على الحاجة
إلى الوقاية واالحتياط مبنية على التنبو بما يمكن أن يحدث للنظم البيئية نتيجة التنمية يدور
البعد البيئي للتنمية المستدامة حول عدة عناصر :النظم البيئية ،والطاقة ،والتنوع البيولوجي،
واإلنتاجية البيولوجية ،والقدرة على التكي .

-

البعد الذتماْي (الستدامة الذتماعية) :يمثل البعد اإلنساني للتنمية المستدامة ويعبر عن
ضرورة اختيار العدالة بين األجيال ،ويجب على األجيال الحالية مراعاة أهمية وضرورة العدالة
في عملية صنع القرار .يشمل البعد االجتماعي المساواة في التوايع ،ومشاركة السكان ،والتنوع
الثقافي ،واستدامة الموسسات.
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َلم ( : )01بعاد التْمية المستدامة.

الشَ

االقتصاد

المجتمع

البيئة

المِد  :حمد بو الءَيد الرسول ،التْمية المتواصلة األبعاد والْهج ،مَتبة بستاا المعرفة ،مِر،
 ،2007ص .89

 2.1سس التْمية المستدامة:

يرتكز مفهوم التنمية المستدامة على عدة محاور تهدف إلى تحقيق أهدافها بأبعاد مختلفة ،من أهمها:
-

النظر في ضرورة حماية خصائص ومستوى أداء الموارد الطبي ية في الحاضر والمستقبل،

-

قيمة الدخل من النمو االقتصادي وعلى طبيعة وتوايع هذا الدخل،

كأسا

لتعاون األجيال القادمة على مواردها الحالية.

تقوم التنمية على أسا

والتي إذا تم تنفيذ سياسات التنمية وحماية البيئة ،ستودي إلى تحسين الظروف الم يشية للسكان.
-

إعادة النظر في نماذ االستثمار الحالية التي ترو الستخدام المزيد من األدوات التقنية الصديقة

-

أيضا تغيير أنماط االستهال
عدم االكتفاء بتغيير أنماط االستثمار وهياكل اإلنتا  ،ولكن يجب ً

-

يجب أن يتضمن مفهوم العائد من خالل التنمية المستدامة كل ما يفيد المجتمع بمعنى أنه ال

للبيئة لتقليل ا ثار السلبية وتغيير التواان البيئي مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبي ية.
الحالية لتجنب الهدر وإهدار الموارد والتلوث البيئي.

يقتصر ذلك على مفهوم التكلفة والعائد فقا ،وبل يشمل ا ثار البيئية ير المباشرة مع مردودها
وما يترتب عنها من التكالي
-

االجتماعية.

استدامة نظم اإلنتا لتالفي احتمال انهيار مكونات التنمية خاصة في الدول النامية التي تعتمد
على النظم التقليدية المعتمدة على مكونات بيئية طبي ية.
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 3.1مداف التْمية المستدامة :
تسعى التنمية المستدامة باختالف أبعادها إلى ضرورة تحقيق العديد من األهداف التي يمكن
توضيحها من خالل الجدول التالي-:
الَدول َلم ( :)01األمداف األساسية للتْمية المستدامة
الموارد

االستدامة االقتصادية
ضمان إمداد كاف ورفع
كفاءة استخدام المياه في
التنمية الزراعية،
الصناعية ،الحضرية
والريفية

االستدامة االجتماعية
.تأمين الحصول على المياه
في المنطقة الكافية
لالستعمال المنزلي
والزراعة الصغيرة لألغلبية
الفقيرة

الغذاء

رفع اإلنتاجية الزراعية
واإلنتاج من أجل تحقيق
األمن الغذائي وزيادة
الصادرات.

تحسين إنتاجية وأرباح
الزراعة الصغيرة وضمان
األمن الغذائي المنزلي.

الصحة

يادة اإلنتاجية من خالل
الرعاية الصحية والوقائية
وتحسين الصحة واألمان
في أماكن العمل.

فرض معايير للهواء والمياه
والضوضاء لحماية صحة
البشر وضمان الرعاية
الصحية األولية لألغلبية
الفقيرة

المأوى
والخدمات

ضمان اإلمداد الكافي
واالستعمال الكفء لموارد
البناء ونظام المواصالت.

ضمان الحصول على
السكن المناسب بالسعر
المناسب وتوفير
المواصالت والصرف
الصحي لألغلبية الفقيرة.

ضمان االستخدام المستدام
أو المثالي لألراضي
والغابات والطاقة والموارد
المعدنية.

ضمان الحصول على
الطاقة الكافية لألغلبية
الفقيرة خاصة بدائل الوقود
الخشبي وتعميم الكهرباء.

خفض اآلثار البيئية للوقود
األحفوري على النطاق
المحلي والعالمي والتوسع
في تنمية واستعمال الغابات
والبدائل المتجددة األخرى.

ضمان اإلتاحة الكافية لتعليم
الجميع من اجل حياة صحية
ومنتجة.

إدخال البيئة في المعلومات
العامة للبرامج التعليمية.

المياه

الطاقة

التعليم

ضمان اإلمداد الكافي
واالستعمال الكفء للطاقة
في مجاالت التنمية
الصناعية والمواصالت
واالستعمال المنزلي.
ضمان وفرة المتدربين لكافة
القطاعات االقتصادية
واألساسية.

االستدامة البيئية
ضمن الحماية الكافية
للمجمعات المائية والمياه
الجوفية وموارد المياه
العذبة وأنظمتها
األيكولوجية.
ضمان االستخدام المستدام
والحفاظ على األراضي
والغابات والمياه والحياة
البرية واألسماك وموارد
المياه.
ضمان الحماية الكافية
للموارد البيولوجية
واألنظمة األيكولوجية
واألنظمة الداعمة للحياة.

..ضمان االستعمال
دعم المشاريع الصغيرة
زيادة الكفاءة االقتصادية
المستدام للمواد الطبيعية
وإيجاد الوظائف لألغلبية
في
والنمو وفرص العمل
الدخل
الضرورية للنمو االقتصادي
الفقيرة في مختلف
القطاع الرسمي.
في القطاعات الرسمية
القطاعات.
وغير الرسمية.
المِد  :حمد بو الءَيد الرسول ،التْمية المتواصلة األبعاد والْهج ،مَتبة بستاا المعرفة ،مِر،
 ،2007ص .91-90
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 4.1التْمية ال ءئية المستدامة:
الموارد البيئية ذات أهمية كبيرة ،ألنها ذات قيمة لالستدامة على المدى الطويل بسبب استخدامها

من قبل البشر والموارد البيئية ليست ملموسة اقتصاديا ،والعالم يواجه تحديات كبيرة في استخدام هذه
الموارد ،ألن الزيادة المطردة في عدد السكان تودي إلى ايادة الطلب على الموارد وقدرتها على تلبية
احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية.
والتنمية البيئية هي أحد أشكال التنمية التي تهدف إلى حماية البيئة ومواردها الطبي ية من التلوث

والدعوة إلى التواان والتنوع واالستم اررية لتلبية احتياجات أجيال الحاضر وأجيال المستقبل.

بهذا نشير إلى أن التنمية المستدامة تقوم على ثالثة أبعاد أساسية (البيئة  ،واالقتصاد  ،واالجتماعي)
ويعتمد نجاحها على درجة تكامل هذه المبادئ  ،ألنه من خالل ضمان الهواء النقي والمياه النظيفة
واألرض النظيفة  ،ترتبا الكفاءة بشكل أساسي مسوولية النظام االجتماعي واالقتصادي وبالتالي مسألة

قدرة هذه الركائز على توفير الدعم الالام للتنمية المستدامة في أبعاد مختلفة  ،ألنه بدون تواجد بيئة
منتجة للموارد بصفة مستديمة

يصعب تحقيق مجتمع مستدام وينطبق الشيء نفسه على اقتصاد

الذي يعتمد نجاحه على االستخدام المستدام للموارد والطاقة المستدامة وبالتالي يمكن اعتبار أن البيئة

المستدامة هي شرط مسبق ضروري وأساسي لبناء نظام اجتماعي واقتصادي مستدام.

البا ما يرتبا مصطلح البيئة بتأثيرات العنصر البشري في الطبيعة ،وتشير البيئة المستدامة إلى القدرة
ً

على تلبية احتياجات اإلنسان دون اإلضرار بصحة النظم البيئية ،ويمكن اعتبار البيئة المستدامة حالة

من التواان والمرونة واالعتماد المتبادل يضمن عدم تجاوا قدرة النظم البيئية ،ويضمن في نفس الوقت

تلبية المجتمع البشري الحتياجاته وتحديث الموارد بانتظام وباستمرار.

 .2التعليم األخضر الرَلمي مدافه دواته ومبادغه واستراتيَياته.

 1.2مفهوم التعليم األخضر الرَلمي

ويعرف التعليم األخضر الرقمي اصطالحا التعليم المعزا بالتكنولوجيا ،أي أنه أسلوب تعليمي

مبتكر لألدوات والتقنيات الرقمية أثناء العملية التعليمية ،يحقق اتصاال فوريا بين الطالب والمعلمين
إلكترونيا من خالل شبكة اإلنترنت ،بحيث تصبح المدرسة موسسة شبكية ويتيح فرصة استكشاف

التقنيات الرقمية ،وتصميم طرق جذابة في الدورات العلمية ،ليتم إعادة استخدامها في مواقف تعليمية

(الحصري ،وآخرون.)4-3 ،2012 ،
وقد اعتمد هذا التعري

على تدريب الطالب على المشاركة في ممارسات وأنشطة العملية لغرض

التعزيز من المهارات التي تتوافق مع االستخدام الصحيح للموارد ،وتوظي
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تهيئة بيئة مساهمة في بناء المهارات واالبتكار والتفكير اإلبداعي والمشاركة االجتماعية وتنمية الثقافة
الفكرية ،والقدرة على التواصل الفعال بين مختلف عناصر العملية التعليمية.
ويمكن تعريفه إجرائيا على أنه عملية تعليمية شمولية تمتد مدى الحياة ،وتودي إلى تنمية مستدامة
رقمية عبر شبكات ومنصات إلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر ،واالستفادة منها بكفاءة
عالية وفق معايير صديقة للبيئة ،وتهيئة أفراد مسئولين الستكشاف وتحديد القضايا والمشكالت البيئية

القائمة ،والمشاركة في حلها .
ويعد التعليم األخضر الرقمي أحد أهم أشكال التكنولوجيا الرقمية ،الذي بدأ بالثورة الصناعية ،مرو ار
بالثورة المعلوماتية الرقمية وصوال لعهد الذكاء االصطناعي ،وأصبحت التكنولوجيا مصطلحا يشير إلى
تطبيق العلم في ظل االهتمام بالظواهر البيئية ،ونتيجة للتقدم الحاصل في التكنولوجيا الرقمية الحديثة،

ظهر اتجاه نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم من خالل تشكيل بيئة تعليمية متكاملة تجمع
كال من :المعلم ،والطالب ،والمنهج ،وتعتمد على استخدام تقنيات ،وتطبيقات ،وسلوكيات ،وأدوات
تهدف للمحافظة على البيئة الخضراء (الحوال .)2020
وحيث كان جوهر هذا التعري

هو حييقة أن التعليم األخضر الرقمي هو عملية تطوير مستمرة

تدور في المقام األول حول األدوار المستقبلية في ضوء التطورات وتمثل نقطة انطالق إلعادة تصميم
التعليم .كما يتناول التدريب واألساليب واإلجراءات واألدوات الفعالة الستخدامها في المواقف التعليمية
بناء على المعرفة النظرية ونتائج البحث العلمي لحماية البيئة الخضراء.
المختلفة ً
كما يعرف بأنه التعليم الذي يحقق االتصال بين الطالب والمعلمين إلكترونيا من خالل شبكة
إلكترونية ،بحيث تصبح المدرسة موسسة شبكية تعمل على توفير بيئة صحية تزيد من فرص التعليم،

وتهتم باعتماد نظام متكامل للتنمية المستدامة القائم على النشاط ،والبحوث ،وهي البناء المدرسي الذي
يعمل على توفير الهواء النقي ،وكميات اإلضاءة المناسبة ،ومستويات محدودة من الضوضاء ،وتعمل
على إيجاد بيئات تعليمية أفضل ،وتعكس مفهوم التنمية المستدامة من خالل تلبية احتياجات الحاضر

دون المسا

بقدرة األجيال القادمة ،وإكساب الطالب مجموعة من الييم والسلوكيات واالتجاهات

المرتبطة بالحفاظ على البيئة"). ) Abad-Segura& Others 2020

يعرف أيضا كنهج جديد إذا حددت قاعدة احتياجات وأعطيت األولوية على المستوى المحلي والوطني

واإلقليمي ويمكن أن تكون قابلة للتطبيق وفًقا لظروف وطبيعة االقتصاد المختلفة ،وستكون بمثابة

منظور جديد للعالقة بين البعد االقتصادي والبيئي واالجتماعي والهدف األساسي هو حشد الدعم
لتحقيق الدعم المستدام من خالل اعتماد إطار مفاهيمي جديد ال يحل محل الدعم المستدام .ويركز

بتنمية قدرات االبتكار وذلك من خالل تصميم حلول للعمل البيئي ،وتطوير تلك الحلول إلعادة بناء
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هيكلة األعمال اإليكولوجية والربا بين استثمار وإمكانات االستدامة مع تزايد القدرة على االبتكار
وباإلضافة إلى جودة التعليم وتحفيز الطالب ويدعم تفعيل االبتكار البيئي لدعم تطبيق األسلوب

المبتكر وتكامل جودة التعليم وسوق العمل.

وبذلك فإن التعليم األخضر الرقمي يرتكز على استخدام استراتيجيات للجمع بين الوعي البيئي ،وبناء

المهارات واألدوات المسوولة عن اتخاذ ق اررات فعالة والتي تم بناؤها على أسس علمية لبناء مهارات

وقدرات طالب الفني يواكب متطلبات سوق العمل األخضر.

وكذلك يعرف بأنه التحول الجذري في الخدمات اإللكترونية بغية االستغناء عن استخدام الورق،

والكتب الدراسية ،وتقليص مراكز التعليم بتفعيل التعليم عن بعد ،واالستفادة بشكل فعال من تقنيات

التعليم الحديثة مما له األثر األكبر على جودة التعليم ،والتواصل المباشر والنشا بين الطالب والمعلم،
بما يسهم في تنمية مهارات اإلبداع واالستكشاف والبعد عن روتين التعليم التقليدي (Coll, 2016
.) Sandyha
ركز هذا التعري

على تحويل الفصل الدراسي التقليدي إلى عالم افتراضي يحاكي الواقع  ،وخلق

مساحة تفاعلية بإمكانيات مثيرة للتفكير الطالب والتعلم في وقت واحد في بيئة آمنة وصحية  ،وإعادة
تصميم التعليم أسلوب يتناسب مع التطور الذي يشهده العالم اليوم.

ومن العرض السابق اتضح اتفاق جميع التعريفات على الضرورة إلى تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية
في البيئة التعليمية ،بينما يختلفان في طريقة جعل البيئة التعليمية كموسسة تدعم متطلبات التنمية
البيئية المستدامة ،وهنا

السريع.

حاجة لتوفير نظام تعليمي تكنولوجي يلبي متطلبات التطور التكنولوجي

 2.2مداف التعليم األخضر الرَلمي

يعد التعليم الرقمي األخضر أحد أهم نماذ

مواكبة التغييرإ شهد المجتمع العالمي العديد من

التطورات التي تتطلب إدارة فعالة هدفها الرئيسي رفع وعي الطالب بالقضايا البيئية وتزويدهم بالمهارات

لمواجهة التحديات الجادة والمسوولة .وتعزيز الشعور باالنتماء والمسوولية تجاه المجتمع الذي ي يشون
فيه وضرورة حمايته ومحافظة عليه من كافة التهديدات والتحديات التي لها تأثير إيجابي على البيئة

المحلية والعالمية( .مصطفى ،وآخرون.)2019،

أيضا إلى تطوير مزيج من االحتياجات التي تضمن
ويسعى االنتقال إلى التعليم األخضر الرقمي ً
استدامة حيييية طويلة األجل لدعم األجيال القادمة من أجل الحد من ا ثار السلبية على البيئة من

خالل مجموعة من الممارسات والظروف اإليجابية  ،المهارات والقدرات والضوابا التي تنظم عمليات

اإلعداد الكفاءات للقوى العاملة  ،بمختلف مواردها طبي ية  ،ومصنعة  ،واجتماعية  ،و كذلك تشمل
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الموارد بشرية موسسية  ،و ذلك يتم من خالل الحفاظ على البيئة من جميع جوانبها والتركيز على
جودة الحياة من خالل ضمان االنسجام ما بين األبعاد االجتماعية والبيئية ،واالقتصادية وتفعيل دور
المنافسة )Segula،2020( .و يمكن توضيح األهداف كا تي:
تقليل المخاطر البيئية من خالل تعزيز كفاءات الموارد الطبي ية التي يتم استخدامها.

-

الجمع بين احتياجات تنمية التي يتطلبها سوق العمل مع متطلبات حماية البيئة.

-

تلبي الطلب على تفعيل التعليم الفني و ذلك من خالل الوعي بالتكنولوجيا الخضراء .

-

تحقيق التنمية المستدامة ،وتمكين إدارة الموارد الطبي ية بشكل المستدام وايادة كفاءتها  ،والحد
من الهدر استخدام الموارد وتخ ي

ا ثار السلبية على البيئة.

تحسين البيئة التعليمة من ناحية تنمية مهارات الطالب والمعلمين و تقديم بيئة مريحة وآمنة

-

وصحية.
ومن خالل تلك أهداف فأن اية التعليم األخضر الرقمي هي الحفاظ على البيئة ومواردها ،واهتمام
بالقضايا البيئية ،من خالل إيجاد أشخاص موهلين للعمل وايادة كفاءة اإلنتاجية اتجاه القضايا البيئية
تحقيق مبدأ االستدامة المجتمع بكافة قطاعاته ،وتوصل إلي المعرفة المرتبطة بالبيئة التكنولوجية من

خالل تعزيز كافة السلوكيات الصديقة للبيئة.
 3.2دواي التعليم األخضر الرَلمي:

يرتكز التعليم األخضر الرقمي على استخدام األساليب التكنولوجية المتطورة و والطرق التعليمية

المستحدثة ،التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية للمعارف والمعلومات  ،والتي تتيح الفرصة للطالب من

استخدام حاسبتهم الشخصية دون الحاجة لمعامل الحاسب ا لي من أجل إيصال المحتوى تعليمي
للطالب خالل عملية التعليمة عن طريق مجموعة من الدورات التدريبية التي تتضمن محاضرات

وحصص الدراسية  ،حيث تضمن حضور الجميع وتواجدهم في آن واحد أمام جهاا الحاسوب بواسطة
الشبكة اإلنترنت والمشاركة التفاعلية  ،حيث يمكن العودة إلى المادة الدراسية التعليمية في حال عدم

حضور أي طالب في الوقت المخصص للدر فإنه تتيح الفرصة الدراسة في أي وقت يريده الطالب
ويتناسب معه ،و حيث تعتبر أدوات التعليم األخضر الرقمي كا تي:
-

الحاسوب الشخِي والمحمول (الالب توب) ،و لألجهزة اللوحية (التابلت) ،وكذلك الهاتف

-

الوساغط المتعددِ بأنواعها مثل الصوت والصورة والفيديو باإلضافة إلى الرسوم المتحركة ،

الذكي ،مما يودي لمرونة وسهولة في استعمالها لمختلف الظروف.

وهذه المكونات تساهم في تحول المحتوى التعليمي للمواد الدراسية إلى محتوى رقمي متنوع

وأكثر تفاعلية
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-

األذهَِ الرَلمية التي تدعم التعليم الرقمي األخضر للتواصل مع بعضها البعا من خالل
الوسائا متنوعة بما في ذلك الشبكات السلكية و ير السلكية.

-

جدا لتلك الموجودة في الفصل الدراسي في البيئات المدرسية
ال ءئاي تعلم افترااية مشابهة ً
العادية حيث تجمع هذه البيئات بين المعلمين والطالب والمناهج الدراسية مما يساعد على

تسهيل التواصل بين األفراد نقل ومعالجة وتخزين بيانات المستخدم (المعلم والطالب)
والمعلومات واألوامر واإلعدادات من خالل تطبيقات التخزين السحابي.
-

المِْاي التعليمية والذتماعية مثل ( Edmodoأدمودو) تعتبر بين األدوات التي تتبنى

وتنشر فلسفة التعليم األخضر  ،وهي سهلة االستخدام والتي ايضا تساهم في توفير البيئة

آمنة لالتصال ومشاركة و تبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية  ،وتساهم في حل مشكلة

التدريس الخصوصي  ،حيث ايضا تقوم منصة ( Edmodoأدمودو) بجمع بين مزايا الكمبيوتر

اللوحي وشبكة  Facebookونظام  Blackboardإلدارة التعليم من خالل تقديم المالحظات
للطالب والتواصل مع المعلمين والطالب ومنح المعلم القدرة على إنشاء فصول دراسية
افتراضية للطالب  ،ويعتبر من أهم أدوات التعليم األخضر الرقمي التي تدعمه وتتبنى فلسفته
إلنها توفر البيئة تعليمية آمنة وسهلة االستخدام واكثر تفاعلية بين الطالب والمعلم تساهم في
تسهيل العملية االفتراضية على الطالب تعلم وتتبع نتائجهم.
-

َم ال رمَة الِِية يتم من خاللها تصميم برامج وتطبيقات ذكية لالستفادة منها في العملية

-

آليا على وسائا تخزين
الو اغ اإلل ترو ية التي تم تخزينها بشكل متناسق و يمكن قراءتها ً
إلكتروني متاحة على اإلنترنت  ،مثل :الصحف والمجالت اإللكترونية عن طريق اإلنترنت ،

-

مْتدياي المْاَلشة اإلل ترو ية تعتبر من ضمن البرمجيات االجتماعية التي تتيح للمستخدمين

التعليمية.

وقواعد البيانات والمواقع التعليمية التي تم تحميلها مباشرة من اإلنترنت مع امكانية تخزينها.
بإرسال موضوعات لألعضاء المنتدى لغرض قرأتها وتعليق عليها ،سواء بطريقتين خطية

متعاقبة أو بطريقة خطية متداخلة ،ويحتوي المنتدى الواحد أحيانا على عدة أبواب مختلفة
حيث يتخصص كل باب منها في موضوع معين إ وتنقسم لمنتديات إلى العامة للزوار،
ومنتديات خاصة التي ال يمكن المشاركة فيها إال من خالل تسجيل العضوية ،مما يساهم
في توفير بيئة تعلم مشتركة وأكثر تفاعال إ ألنها تتيح للطالب فرصة التعبير عن جميع

آرائهم وأفكارهم بحرية ،وبذلك تساهم في عملية تنمية وتطوير مجتمعات التعليمية بواسطة

تشجيع التعليم والعمل التعاوني ،و تعتبر من أفضل طرق لتنمية مهارة التفكير المنظم ،التي
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تتيح للطالب القدرة على التفسير والتحليل ومعالجة المعلومات ،التي تساهم الطالب في
توضيح اهم مقترحات وأفكار ،و استغناء عن التلقين وتساهم ايضا في مشاركة الطالب في
النقد البناء ،والتفكير اإلبداعي.
-

المعام الفترااية حيث تعد المعامل من أهم الوسائل المستحدثة في عملية التعليمية التي
يمكن بواسطتها التغلب على مشاكل معملية التقليدية منها مشكلة قلة التجهيزات وأدوات

معملية ،عدم توفر بعا المواد الالامة إلجراء تجارب ،من خالل المعامل االفتراضية

يمكن لطالب من إجراء التجربة أكثر من مرة بالتالي تحافظ المعامل االفتراضية على سالمة
الموارد وتقلل من أثار السلبية على البيئة ،وتحافظ على سالمة الطالب والمعلمين حيث ال
يوجد تعامل مباشر مع المواد الكيميائية السامة أو المشعة .

ومن هنا فإن التعليم األخضر الرقمي يرتكز على أدوات ووسائل إلكترونية متطورة  ،ناتجة عن التطور
التكنولوجي المستحدث في الوقت الحالي  ،وبالتالي تعتبر األكثر مالئمة لتحقيق أهم متطلبات الثورة

الصناعية الرابعة والتغلب على جميع المعوقات التكنولوجية الالامة لتحقيق مبدأ االستدامة البيئة
والتعليم األخضر الرقمي.
 4.2مبادئ واستراتيَياي التعليم األخضر الرَلمي

يعتبر التعليم األخضر الرقمي هو المحر للتغير التحويلي ،وهو نظام تعليمي ذا توجه قيمي يهتم
بالتنمية المستدامة ،واالستثمار األمثل للعنصر البشري ،مما يستوجب الحث على تطبيقه لضمان بيئة
تعليمية مستدامة ويركز على مبادئ منها (: (Glavi،2020
-

تعديل االتجاهات ،والسلوكيات الالامة لدعم التوجه نحو االقتصاد األخضر.

-

تتيح للجميع في المجتمع حصول على التعليم والمعرفة .

-

تسهم في عميلة التكامل بين النهج التعاوني و اإلدارة االستراتيجية ضمن إطار التمكين
الفردي.

-

تخ ي

ظاهرة العنف بواسطة تفعيل دور العمل الجماعي المستمر بين الطالب.

يركز على التعليم بالممارسة الالامة إلكساب الطالب مهارة اتخاذ القرار و الييادة المستمرة.

كما يعتمد التعليم األخضر الرقمي على استراتيجيات يمكن عرضها كما يلي (:)Trybulska،2016
-

التعليم من خالل المواقف :يقوم المعلم بتخصيص مهمة واضحة لكل طالب حيث يتم تنفيذها

-

التعليم الفترااي :يرتكز على تفعيل دور الشبكة البيئة االفت ارضية التعليمية و ذلك من

في مواقف حيييية في البيئة التي تحيا بهم على أرض الواقع.
خالل استخدام أدوات آمنة وصديقة للبيئة.
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-

التعليم القاغم ْلم األداَ الحقيقي :يهتم بجمع بين جميع موضوعات المقررات و واقع
الطالب ،وتسهم في تقديمها في مواقف تتشابه مع المواقف الواق ية لغرض تدريب المتعلم

على التفكير اإلبداعي ،والناقد ،وتسهم في تقديم األسلوب العلمي لحل المشكالت ومن خالل
نظرية الفهم العميق
-

التعليم الَماْي القاغم ْلم المْافسة :طريقة تعليمية تساعد في تشجيع مجموعة من الطالب

على التعاون في قيام بمهام مختلفة مع مجموعة أخرى من الطالب من أجل خلق روح
التنافس بينهم .
-

التعليم القاغم ْلم المشروْاي  :يتم تكلي

مجموعة من الطالب بتنفيذ بعا من مشروعات

الميدانية وحيث يتم قيامها تحديدا في البيئة المحلية  ،ويضم المشروع العديد من أنشطة

تكون في إطار المحتوى التعليمي و تسهم في تحقيق أهم أهدافه ، ،وحيث يستخدم الطالب
المكتبة الرقمية للعملية البحث عن المعلومات ،التي تسهم في تنفيذ المشروع.

 5.2مها اي وفواغد التعليم األخضر الرَلمية

االنتقال للتعلم األخضر الرقمي يتطلب مجموعة مهارات منها ((Care, )Buchanan، 2019

):2018) (Vasilaky,2015
 .1مها اي اذتماعية :يتطلب التعليم األخضر الرقمي وجود مجموعة من اإلمكانيات والشروط
واإلجراءات الالامة تواجدها في الجانب االجتماعي تتمثل فيما يلي- :

-

إعداد خطة استراتيجية كاملة لتوجه نحو تفعيل دور متطلبات التعليم األخضر الرقمي
بمشاركة بين منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص ضمن األهداف محددة مسبقا و
في إطار موشرات قابلة للييا .

-

وجود المهارات والخدمات الالامة لتحسين المستويات التعليمية التي توهلهم للمشاركة في

العمل الجماعي.
 .2مها اي اَلتِادية :يشترط وجود مجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي- :
-

وضع خطة منظمة للقوة العاملة بواسطة عملية التنسيق بين الموارد البشرية المتاحة وكافة

االحتياجات الستخدام تلك الموارد البشرية ،بمعنى يتم التنسيق بين الطلب و العرض على
العمل كما ونوعا بما يساعد المجتمع في حصول على االستخدام األمثل للموارد البشرية

المتاحة.
-

يتيح تواجد تنمية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة و المحافظة على الموارد مما يجعلها

متاحة ومضمون توافرها أمام الجميع لألجيال المستقبلية.
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 .3مها اي بءئية :يتطلب تواجدها مجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:
-

مراعاة كافة التغيرات البيئية الالامة لتحقيق مبدأ التكامل بين أبعادها الثالثة االقتصادية

-

رفع مستوى الوعي لدى كافة فئات المجتمع لتعزيز المحافظة على البيئة واستدامتها لتعزيز

االجتماعية و البيئية.

متطلباتها.
-

توجيه طاقات الشباب اإلبداعية استثمارها اتجاه االبتكار لغرض تسويق وإيجاد حلول جديدة.

بناء صناعات خضراء جديدة لغرض توسيع النطاق في مجال تطبيق التكنولوجيات الصديقة
للبيئة مثل المصانع التي تعتمد في عملها على الطاقة الشمسية ،وطاقة الرياح بدال من
الطاقة الكهربائية.

-

المحافظة على ديمومة الموارد الطبي ية والضرورية الالامة لتلبية تنمية حاجات الوقت
الحالي دون أن يوثر ذلك على حاجات األجيال المستقبلية .

 .4مها اي ْلمية وتربوية الغرض منها إعداد و تنمية الطالب  ،باعتباره المحور األساسي
للتنمية والمستهدف منها وهو أيضا أداة ،والوسيلة الالامة لتحييقها ،ومن هذه المتطلبات:
-

إنشاء استراتيجية واضحة المعالم للموسسات التعليمية ،وربطها باستراتيجية المجتمع ،بحيث

يستطيع الطالب الخريج من هذا النوع من أنواع التعليم ،والذي تتوافق مواصفاته مع التغيرات
البيئية من حيث الجمع ما بين المتطلبات الالامة تحقيق التعليم األخضر الرقمي بمختلف
أنواعه و ما بين محافظة على البيئة.

-

اإلعداد الكامل للطالب بما سيكلفون به من عمل في المستقبل وبالتالي تسهل عملية انتقال
الطالب من المدرسة

إلى مزاولة مهنة بعد االنتهاء من المراحل التعليمية المختلفة .
-

تنوع المجاالت العلمية والفنية المختلفة بما يتوافق مع تنوع البيئة المحلية من أجل استثمار

-

تساعد الطالب من تحديد مهنة المستقبل ،تتوافق مع متطلبات للتعليم األخضر الرقمي.

-

معرفة الطالب لمختلف المشكالت المحلية التي يعاني منها المجتمع المحلي.

-

اإلسهام في تحقيق األهداف الخاصة بالتعليم لتحسين مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات

-

اإلسهام في تطوير المهارات بشكل تدريجي لتعزيز األهداف الوطنية للتعليم األخضر الرقمي.

-

لفت االنتباه إلى استراتيجيات و االتفاقات اإلقليمية والعالمية من أجل االستفادة منها.

الطاقات للطالب و قدراتهم الفردية.

التعليم األخضر الرقمي وسوق العمل من أجل تحقيق التميز و الجودة.
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و يتضح مما سبق ان التعليم األخضر الرقمي يعد هو جوهر التعليم الحديث يسعى إلي تحقيق
أهداف التنمية المستدامة والتطوير التكنولوجي الجديد الذي يسهم في حصول على نواتج تعليمية
متميزة ذات الجودة العالية تتضمن مهارات التفكير اإلبداعي واالستدامة التي تسهم في حماية المنظومة
البيئية التكنولوجية ،وتفعيل ثقافتها داخل المجتمع من أجل حل المشكالت البيئية بشكل إيجابي ،وذلك

بواسطة تزويد سوق العمل بمجموعة من الخريجين لديهم مهارات بيئية تكنولوجية تمكنهم من بناء
استراتيجية خضراء لتحقيق مبدأ تنمية بيئية مستدامة و توظيفها عبر استثمار الوسائل التعليمية
الخضراء تتضمن الوسائل التكنولوجية المستحدثة  ،األمر الذي يساهم في الحصول على أكبر عدد
من الخريجين لموسسات التعليمية.

و يساهم التعليم األخضر الرقمي في االهتمام بالبرامج البيئية ،و وتفعيل دور خدمات البنية التحتية

الخضراء من حيث مبان وتشجير وتعزيز استخدام مصادر طاقة خضراء  ،باإلضافة إلى تجوه نحو
إلى استخدام الممارسات واالستراتيجيات والتقنيات والتطبيقات  ،التي تساهم في تطوير المناهج
واستحداث مجاالت التي تعزا مبدأ الثقافة الخضراء ،كما تساعد الطالب من اكتساب خبرات أداء
المهام المكلفين بها أثناء في المواقف التعليمية ،مما يجعل مساره في التعليم يتالءم مع قدراته ،وذلك

من خالل إتاحة الفرصة الكتساب المعارف والمهارات مختلفة ،و رفع مستوى الجودة العملية التعليمية

وتوسع في قدراتهم التنافسية ،وتوفير البيئة صحية الطالب أثناء الدراسة  ،واعتماد على تقنيات الترشيد
الستهال الطاقة الناتجة عن استخدام أجهزة الحاسوب واإلضاءة والتكيي

و يرها ،و ذلك باستخدام

التقنيات التعليمية المستحدثة بطريقة سليمة بيئيا ،واقتصادية في الجهد والوقت ،ويمكن إيضاح فوائدها

كا تي(: )Shannaq, Boumedyen،2012
-

توظي

استخدام تقنيات التعليم األخضر الرقمي لغرض تحسين مهارات الطالب من خالل

التعليم الشخصي المستقل.
-

محافظة على النظم اإليكولوجية وعلى الموارد الطبي ية ،مما يزيد من كفاءة أداء المواقف

-

توفير الظروف البيئية التي تكون أكثر مالئمة للطالب.

-

يساهم في جعل الخبرة التعليمية أكثر واق ية و قبوال في مجال التطبيق.

التعليمية.

-

جعل مسار عملية التعليم عملية مستمر و متوافق الحتياجات سوق العمل.

-

المساهمة من تقليل هدر استخدام الموارد التعليمية ،و ذلك من خالل اهتمام بالمتابعة المستمرة

-

تسهيل التواصل مع المختصين بتعليم الطالب من خالل تنمية مهارات االتصال.

لتحسن مستوى الطالب وتطورهم.
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-

بناء منظومة تعليمية مستحدثة تتالءم مع التقدم والتطور التكنولوجي في مجال العملية
التعليمية.

-

التغلب على األامات والتحديات من خالل استخدام تقنيات الذكاء الرقمي.

تساهم في تقديم المحتوى التعليمي للطالب بشكل سلس الفهم واالستيعاب.

-

يحث الطالب على استخدام التكنولوجيا ،والتعليم عبر الشبكات العنكبوتية.

-

رفع من ثقة الطالب بأنفسهم ،واستعدادهم لالنتقال إلى المستويات العليا من التفكير اإلبداعي،
وربا الطالب بالبيئة.

-

حوسبة المناهج والكتاب الدراسي واعتماد على تقنيات التعليم اإللكتروني وتطوير أساليب

-

تفعيل دور أولياء األمور من خالل تعزيز اشتراكهم في العملية التعليمية عبر االتصال

التقويم بتفعيل استخدام أدوات التقويم الرقمية.

اإللكتروني متطور في التواصل بين المدرسة و البيت وموسسات المجتم ية .
-

المساهمة في توفير بيئة معلوماتية مستحدثة لزيادة الدعم لعملية التعليمية وتنمية و مهارات
القدرات العقلية للطالب مما يسهم في تحسين جودة التعليم.
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تاغج البحث

من خالل هذا البحث نسـتنتج أن المـوارد البيئيـة لها أهميـة كبيرة ومـن الضـروري المحافظة عليهـا

بواسطة إيجـاد حلـول لمشـاكل البيئـة المختلفة وباإلضافة للحفـاظ علـى التـواان البيئـي ،و يتضح أن
النظام التعليم األخضر الرقمي له فوائد عديدة ،وله دور كبير في الحـد أو التخفيـف مـن ا ثـار السـلبية

علـى البيئـة ،ألنه يساهم في ترشيد استهال الطاقة الناتجة عن استخدام أجهزة الحاسوب واإلضاءة
والتكيي

و يرها ،باإلضافة الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة صديقة للبيئة ،توفير الكثير من

الوقت والجهد ،باإلضافة إلى مساهمة في ايادة جودة التعليم وجعل التواصل المباشر و ير المباشر
بين الطالب والمعلمين .
و حيث األسس النظرية للتعليم األخضر الرقمي تسهم في رفع كفاءة التعليم ،من خالل تنمية مهارة
التفكير اإلبداعي وعلى القدرة االبتكار لدى الطالب ،وذلك ألنه يعتمد على استخدام الوسائل التعليمية

التكنولوجية  ،مما يسهم في تحويل البيئة التعليم التقليدية إلى بيئة العالم افتراضي يحاكي الواقع ،مما
يساهم في رفع جودة تعليم  ،من خالل االعتماد على بيئة طبي ية محفزة للتعليم والتعلم القائم على

مدخالت ذات الجودة العالية منها مباني مدرسية ،وفصول دراسية مجهزة بالتقنيات الحديثة ،ومساحات
خضراء باإلضافة إلى دمج القضايا البيئية بربا المناهج والمحتوى التعليمي  ،مع أنشطة خضراء

صديقة للبيئة األكثر تفاعلية فيما بينها و ذلك وفق المعايير السليمة البعيدة عن كافة الملوثات

الصناعية وترشيد استهال الطاقة والمياه ،التي تعتمد على استخدام التطبيقات والتقنيات التكنولوجية
التي تسهم في تقليل مخاطر الثورة الصناعية الرابعة وأهمها القضاء على النفايات اإللكترونية وتأثيرها
الضار على البيئة الخضراء ،وتناقص االعتماد على المنتجات والممارسات السلبية التي تواجه التعليم
األخضر الرقمي ،والسير وفقا لمبدأ التنمية المستدامة المواكبة للتطور التكنولوجي واالستفادة منه في

مختلف ال مجالت العملية التعليمية بكفاءة عالية وحصول على نواتج متميزة ذات جودة عالية ،وفقا
لمعايير صديقة للبيئة ،وتطوير الممارسات و البرامج البيئية من مبان وتشجير وخدمات و استخدام
طاقة الخضراء أو الطاقــة المتجــددة مستمدة مــن الطبيعــة ومتجددة بشكل مستدام وال تنفذ ،و حيث تعد
من المصادر التي ليس لها أي تـأثير سـلبي علـى البيئـة  ،والتركيز على تزويد العملية التعليمية
وبالتقنيات والتطبيقات الحديثة المرتبطة بمفهوم التعليم األخضر الرقمي.

ومن بين التقنيات أيضا نجد معامل االفتراضية التي تعد من األساليب الحديثة تتيح فرصة

إلجراء التجارب المعملية في العالم االفتراضي و االستغناء عن إجراء التجارب التي تحتو ى على
المواد الكيميائية بالتالي تسهم في التخ ي

مختلف ا ثار السلبية التي من الممكن أن تحدثها المعامل

التقليدية ،باإلضافة إ لى االهتمام بمجال التعليم الفني كأحد أهم مجاالت التنمية الشاملة وفق معايير
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التقنية إلحداث نقلة نوعية في منظومة التعليمية ،و تسهيل تأهيل الطالب لالندما في سوق العمل
ألن التعليم ا لفني هو مسوول على اكتساب الطالب القدرات المعلومات والمهارات الفنية العملية ،التي
تمكنه من التحاقه بسوق العمل مستقبال.

وحيث المساهمة في المحافظة على الموارد الطبي ية واالستخدام األمثل لها مما يعود على

االقتصاد ،و المجتمع والبيئة بالفائدة ،كما تتيح استخدام تقنيات التعليم األخضر الرقمي

إمكانية

استدامة الموارد وضمان قدرة األجيال المستقبلية علـى تلبيـة كافة احتياجاتهم مـع تلبيـة احتياجـات
األجيـال الوقت الحالي وهو الهدف األساسي للتنمية المستدامة.
التوصياي و المقترحاي
ول :التوصياي

في ضوء نتائج البحث يمكن التوصية بما يأتي :
 .1التركيز على االرتقاء بجودة مخرجات التعليم  ،بحيث يستطيع الطالب المنافسة في عصر

الثورة الصناعية الرابعة ،ورفع لكفاءاتهم إلرضاء متطلبات سوق العمل الحالي حيث يتيح

ذلك الوصول لنظام تقني يتميز بالفاعلية ،ورفع الكفاءات الفنية بما يسهم في تمكين قدرات
االقتصاد القومي للوصول لالستدامة.

 .2توفير مدار التكنولوجيا التطبييية تحتوي على كافة المتطلبات االستراتيجية الالامة لتعزيز
مهارات التعليم األخضر الرقمي لدى الطالب  ،و ذلك يتضمن تصميم خطا استراتيجية
للتحول اتجاه تعزيز متطلبات التعليم األخضر الرقمي في العملية التعليمية.
 .3تحسين نوعية المخر التعليمي الفني والتدريب المهني ،و رفع مستويات المهارة المهنية حتى
تواكب سير المستويات العالمية ،وتغيير صورة العامة عن التعليم الفني .

 .4تشجيع مراكز البحث العلمي بالموسسات األكاديمية والجام ية في مجال التعليم األخضر
الرقمي تعنى بتقديم دراسات تشمل الجانب القانوني ،والتجاري ،واالقتصادي ،والتعليمي توعوية
للمجتمع.
ا يا :المقترحاي

من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج يقترح الباحث ا تي :

 .1إجراء دراسة ميدانية لمتطلبات التخطيا مدار التكنولوجيا التطبييية لتعزيز مهارات التعليم
األخضر الرقمي لدى موسسات التعليمية في دولة ليبيا .
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 .2تصميم برنامج تدريب إلكتروني لتطوير المنهي والفني للمعلمين في مجال تقنيات الحديثة
للتعليم األخضر الرقمي في موسسات التعليمية .
 .3إجراء دراسة لمدى فعالية دور االبتكار التكنولوجي والتكنولوجيا الخضراء لتحقيق التنمية
البيئية المستدامة .
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َلاغمة المراذع
ول :المراذع العربية

 .1التدريب النقال بالتعلم األخضر الرقمي ،دار السحاب للنشر و التوايع ،القاهرة ،مصر2018
ص ، 122-4الحميداوی ،ياسر خضير.

 .2التعليم اإللكتروني الرقمي النظرية التصميم  -اإلنتا  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية
،مصر  2012ص  ،122الحصري ،أحمد كامل ،وآخرون .

 .3التنمية المستدامة ( مفهومها-أبعادها-موشراتها) المجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة:
مصر ،الطبعة األولى 2017 ،ص  ، 79مدحت أبو النصر وياسمين مدحت محمد.

 .4التنمية المتواصلة األبعاد والنهج  ،مكتبة بستان المعرفة ،مصر  2007ص ، 87أحمد
أبو اليزيد الرسول .
 .5التنمية المحلية المستدامة ( المفهوم وموشرات الييا )  ،جامعة ايان عاشور الجلفة،
الجزائر 2020،ص  ،10عبد الح يظ يحياوي وآخرون.

 .6التنمية المحلية المستدامة استراتيجية تفعيل السياحة الري ية كآلية لتحقيق التنمية المحلية
المستدامة في الجزائر

دراسة حالة والية جيجل،

جامعة ايان عاشور الجلفة،

الجزائر 2020،ص ، 216 -215 .سهام العايب وخير الدين بوارب .
 .7إينا

السيد محمد سليمان  ،متطلبات التخطيا لتعزيز مهارات التعليم األخضر الرقمي

لدى طالب مدار

التكنولوجيا التطبييية (رؤية مستقبلية) ،المجلة التربوية كلية التربية

جامعة سوها  ،عدد نوفمبر 2021 )91( -7 -م ص.3017-2960

 .8عبد الرحمن محمد الحسن ،التنمية المستدامة ومتطلبات تحييقها ،ملتقى دولي حول
استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ،جامعة محمد
بوضياف المسيلة ،الجزائر ،يومي  16-15نوفمبر . 2011

 .9صيــفي حس ـ ــنية  ،آليات التكنولوجيا الخضراء ودورها في تحقيق التنمية البيئية المستدامة
 ،مجلــة الحوكمة ،المسوولية االجتماعية والتنمية المستدامة الع ــدد(،)2020(02 :ص -01
.)20
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قياس أثر الموارد االقتصادية
على النمو االقتصادي في ليبيا
د .بدر خير على البكوش – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
الملخص
هدف البحث إلى معرفة خصائص االقتصاد الليبي ،ومعرفة أهم الموارد االقتصادية في

ليبيا ،ومعرفة األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في ليبيا ،وكذلك قيا

أثر الموارد االقتصادية

المختلفة على النمو االقتصادي في ليبيا ،واعتمد البحث على المنهج االستقرائي واالستنباطي معاً،
وتم االعتماد على المنهج الوصفي والتاريخي عند تناول البعد النظري للبحث ،وعلى المنهج التحليلي
عند تحليل البيانات ،وذلك الستنباط مجموعة من الدرو

المستفادة.

وتبين من التحليل صحة الفرض البحث ،حيث اتضح أن المتغير األكثر أهمية في التأثير

علي النمو االقتصادي هو المتغير (إيرادات النفا) بنسبة  ،%80.1ثم المتغير (إيرادات الغاا) بنسبة

 ،%14ثم المتغير (إيرادات الغابات) بنسبة  ،%5.9كما اتضح أن هذه العوامل الثالثة مسوولة عن
 %79.2من التغيرات التي تحدث في النمو االقتصادي ،وعليه أوصي البحث بضرورة ايادة االستقرار
السياسي واألمني لزيادة الصادرات من النفا والغاا ،وضرورة ايادة االهتمام بقطاع الخدمات في الناتج

المحلي اإلجمالي ،وضرورة الحد من تصدير المواد األولية وإعادة تصنيعها لزيادة الييمة المضافة لها،

والدخول في تكتالت اقتصادية.

ال لماي المفتاحية :الموارد االقتصادية ،النمو االقتصادي ،تكتالت اقتصادية ،الطاقة.
Abstract

The aim of the research is to know the characteristics of the Libyan economy, to

know the most important economic resources in Libya, and to know the relative
importance of the economic sectors in Libya, as well as to measure the impact of

various economic resources on economic growth in Libya. It deals with the
theoretical dimension of the research, and the analytical method when analyzing
the data, in order to derive a set of lessons learned.

The analysis showed the validity of the research hypothesis, as it became clear

that the most important variable in influencing economic growth is the variable (oil

revenues) by 80.1%, then the variable (gas revenues) by 14%, then the variable
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(forest revenues) by 5.9%, as it turned out. That these three factors are responsible
for 79.2% of the changes that occur in economic growth, and accordingly the

research recommended the need to increase political and security stability to
increase exports of oil and gas, and the need to increase attention to the service

sector in the GDP, and the need to reduce the export of raw materials and

remanufacture them to increase the value added to it, and entering into economic
blocs.

Keywords: economic resources. economic growth. economic blocs. energy.

 -1مقدمة:

تعتبر اقتصــاديات الموارد االقتصــادية مجاالً متعدد التخص ـصــات لألبحاث األكاديمية في مجال

االقتصــاد يهدف إلى معالجة الروابا والترابا بين االقتصــادات البش ـرية والنظم األيكولوجية الطبي ية،
وينصـ ـ ــب تركيزها على كي ية إدارة االقتصـ ـ ــاد ضـ ـ ــمن القيود البيئية للموارد الطبي ية لألرض ،وتجمع
اقتص ـ ــاديات الموارد وتربا مختلف التخصـ ـ ـص ـ ــات في العلوم الطبي ية واالجتماعية المرتبطة بمناطق

واسعة من علوم األرض واالقتصاد البشري والنظم اإليكولوجية الطبي ية.

وعليــه فـالموارد االقتصــادية هــي كــل مــا يحقــق منفعــة مباشـرة أو

يــر مباشـرة لإلنســان

وتكـون موجـودة بشـكل نـادر ،وخاصـية النـدرة مـن أهـم خصـائص المـوارد االقتصـادية ،والنـدرة
فكـرة نســبية مرتبطــة بالحاجــة ،ومييــا

النــدرة هــو الــثمن ،ونــدرة المـوارد هــي التــي توجــد

الحاجة لدراسة االقتصاد (.)1
وممـ ــا ال شـ ــك فيـ ــه أن ت ـ ـوافر الم ـ ـوارد االقتصـ ــادية فـ ــي منطقـ ــة معينـ ــة ،قـ ــد يـ ــوثر علـ ــى التكـ ــوين

االقتص ـ ــادي واالجتم ـ ــاعي والثق ـ ــافي له ـ ــذه المنطق ـ ــة ،فقــ ــد ت ـ ــم إنش ـ ــاء تجمعــ ــات اقتصــ ــادية جدي ـ ــدة،
وكذلك مدن جديدة بسبب اكتشاف موارد اقتصادية بها كالنفا أو الغاا ....إل .
وتتمث ـ ـ ــل المش ـ ـ ــكلة االقتص ـ ـ ــادية ف ـ ـ ــي تع ـ ـ ــدد الحاج ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ن ـ ـ ــدرة المـ ـ ـ ـوارد ،إذاً فـ ـ ـ ـإن

عناص ـ ــر المش ـ ــكلة االقتص ـ ــادية ه ـ ــي :الحاج ـ ــات ي ـ ــر المح ـ ــدودة ،والن ـ ــدرة ،أي تـ ـ ـتلخص المش ـ ــكلة
االقتص ــادية ألي دول ــة ف ــي اإلجاب ــة ع ــن األس ــئلة الْال ققققة التاليققققة :مققققاَا ْققققتج؟ ،يققققف ْققققتج؟،
لمن ْتج؟ (.)2

) (1واثـق علي الموسـوي ،موسوعة اقتصاديات التنمية( ،بغداد :مكتبر هارون ،الجزء الثاني ط ،)2020 ،1ص ص
178-176
) (2خيرية عبد الفتاح عبد العزيز ،مبادئ االقتصاد( ،الزقاايق :مكتبة مهيب ،)2009 ،ص .13
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 -2مشَلة البحث:
يعتمد علي تمويل برامج التنمية في ليبيا على إيرادات النفا والغاا بصفة رئيسية ،أي يعتبر

االقتصاد الليبي اقتصاد ريعي ،مما قد يسبب مشاكل عند تنفيذ برامج التنمية ،وذلك لتذبذب اإليرادات
النفطية والتي ترجع إلي تغير أسعارها من وقت ألخر بسبب عوامل خارجية في المقام األول ،ومنها
عدم االستقرار السياسي واألمني داخلياً أو خارجيا ،وعاني االقتصاد الليبي مشاكل كثيرة منذ أحداث

 ،2011وكان السبب الرئيسي في ذلك تراجع صادرات وأسعار النفا ،وخاصة في عام  ،2015وفي
عام  2020بسبب جائحة كورونا ،وتعاني الدول النامية عامة ومنها ليبيا من ندرة الموارد الالامة
لتمويل برامج التنمية ،وخاصة إذا كانت الدولة ري ية تعتمد علي مورد معين في تمويل النفقات العامة
كالنفا في ليبيا ،وعليه تتمثل مشكلة البحث ،في اإلجابة عن السؤال التالي:

م مْا

ر للموا د الَلتِادية ْلم الْمو الَلتِادي في لء يا؟.

 -3ممية البحث:

تزداد أهمية البحث نظ اًر ألن ليبيا من الدول الري ية بشكل كبير ،حيث تعتمد على اإليرادات

النفطية والغاا في تمويل برامج التنمية بها ،وهذا ألكسب البحث أهميته من حيث محاولة معرفة مدي
األثر الذي تتركه الموارد الطبي ية وخاصة النفا على النمو االقتصادي في ليبيا.

 -4مداف البحث:
سعي البحث إلى تحقيق األمداف التالية:

 -قيا

أثر الموارد االقتصادية على النمو االقتصادي في ليبيا.

ب -معرفة خصائص االقتصاد الليبي.

ج -معرفة أهم الموارد االقتصادية في ليبيا.

د -معرفة األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في ليبيا.
 -5فروه البحث:

سعي البحث إلى اختبار صحة الفره التالي:
مْا

ر للموا د الَلتِادية ْلم الْمو الَلتِادي في لء يا.

 -6مْهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج االستقرائي واالستنباطي معاً ،كما تم االعتماد على المنهج الوصفي
والتاريخي عند تناول البعد النظري للبحث ،وعلي المنهج التحليلي عند تحليل البيانات الصادرة من
الجهات المختصة ،وذلك الستنباط مجموعة من الدرو
اليياسي لييا
100

المستفادة ،كما تم االعتماد علي المنهج

العالقة بين متغيرات الدراسة ،وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS
2021

وتم االعتماد على النموذ التالي لييا

أثر الموارد الطبي ية علي النمو االقتصادي في ليبيا:
Y =a0 + a1X1 + a2 X2 +a3 X3

حءث ا:

المتغءر التابع :Y :معدل النمو

االقتصادي.

المتغءراي المستقلة ،وتشمل على التي:

•

الموا د الَلتِادية التقلءدية:

 :X1إيرادات النفا.

 :X2إيرادات الغاا.

 :X3إيرادات الغابات.

 -9خطة البحث:

تم تناول البحث ،من خالل المحاو التالية:

المحو األول :جوانب الموارد االقتصادية.

المحو الْا ي :خصائص االقتصاد الليبي.

المحو الْالث :تحليل األهمية النسبية لمكونات الموارد وللقطاعات االقتصادية الرئيسية في ليبيا.

المحو الرابع :قيا

أثر الموارد االقتصادية على النمو االقتصادي في ليبيا.

المحو األول

ذوا ب الموا د الَلتِادية

قبل نهاية عام  ،1984اهتز ضمير البشرية كلها من حلول مأساة (الجفاف والموت) في أفريييا
وهي المأساة التي راح ضحيتها مئات ا الف من األبرياء في إثيوبيا و يرها ،وقبيل ذلك في خالل
العام نفسه ،روع العالم أيضاً بكارثة مصنع المبيدات الحشرية في مدينة (بوهوبال) الهندية والتي شكلت
مأساة آسيوية راح ضحيتها عشرات ا الف بسبب تسرب الغااات السامة من المصنع.

ومع بداية عام  ،1985تأتي األخبار من أوربا واألمريكيتين بمصرع عشرات المئات من األبرياء

بفعل (البرد القار ) ،وفي سنة  1990تصدع مصنع تشرونوبل النووي في روسيا وا ن أامة المياه
في العالم وخاصة الشرق األوسا وكذلك ارتفاع درجات الح اررة وذوبان الجليد بأكثر من معدله
االعتيادي ومعنى ذلك حدوث طوفان ماء عند ذوبان الجليد وتضرر المدن الساحلية.

2021
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وقد يبدو األمر  -للوهلة األولى  -كما لو كان ظرفاً استثنائياً ،أو مصادفة سيئة لمجموعة
أحداث متفرقة ال رابا بينها ،ومع ذلك فالنظرة الثاقبة لألمور التي تستقرئ التاري  -قريبة وبعيدة -
البد وأن تلمح (خيطاً مشتركاً) يربا بينها جميعاً(.)1

وعليه سيتم تناول هذا المحور ،من خالل الْقاط التالية:

 -1مفهوم الموا د الَلتِادية:

هي كل ما يستخدم أو يعد لالستخدام اقتصادياً من أجل اشباع الحاجات البشرية حالياً أو مستقبالً
بطريق مباشر أو ير مباشر ،ويشمل كل ما تحتويه األرض علي سطحها أو باطنها أو في الغالف

الجوي ،سواء استخدم األن أم مستقبالً ،وكذلك كل ما صنع االنسان من سلع وخدمات أو مظاهر
حضارية في ظل ظروف اجتماعية أو علمية ساعدت علي إنتا ذلك(.)2

 -2سباب المتمام بالموا د الَلتِادية:
تتعدد أسباب االهتمام بالموارد االقتصادية ،و ممها(:)3

 -تعدد حاذاي الفرد من السلع والخدماي و د ِ الموا د:

ذلك بسبب تغير العادات والتقاليد والعولمة وتقدم وسائل االتصاالت والمواصالت ،حيث تواجه

كافة المجتمعات مشكلة اقتصادية تتمثل في ندرة المتاح لديها من الموارد ،في الوقت الذي تتعدد
حاجات سكانها وتتزايد بصفة مستمرة وتبدو خطورة هذه المشكلة عندما نعرف أن هذه الموارد ،حتى

في حالة ايادتها تنمو بمعدل يقل كثي اًر عن معدل ايادة السكان وحاجاتهم .وهذه الحييقة معروفة منذ
القدم ،فقد نبه إليها (مالتس) منذ القرن الثامن عشر حيث قدر ما معناه أنه في الوقت الذي تتخذ فيه
الزيادة في السكان شكل المتوالية الهندسية ،فإن الزيادة في الموارد تتخذ شكل المتوالية العددية.
ب -التخطيط من ذ التْمية:

تسعي الدول في الوقت الحاضر الي رفع معدالت التنمية في كافة المجاالت عن طريق تنفيذ خطا

اقتصادية (طويلة أو متوسطة أو قصيرة) ،ونجاح تحقيق خطا التنمية يتوقف علي دقة البيانات عن

الموارد المتاحة والالامة لتنفيذ الخطا ،وترتبا عملية التنمية ،في الواقع (بحجم المتاح من الموارد
وطريقة استخدامها .حيث أن ايادة المتاح في هذه الموارد وحسن استخدامه يعجل بال شك بعملية
التنمية وتختلف الدول المتقدمة عن المتخلفة من حيث حجم الموارد المتاحة في كل منها ،وذلك في

)(1فؤاد محمد الصقار ،التخطيط االقليمي( ،االسكندرية :منشأة المعارف ،)2009 ،ص .14
)(2صقر أحمد صقر ،مذكرات في الموارد االقتصادية والتطور االقتصادي( ،شبين الكوم :الوالء للطباعة ،)2011 ،ص
.34
)(3عبد المنعم مبار  ،قراءات في اقتصاديات الموارد( ،االسكندرية  :الدار الجام ية ،)2007 ،ص ص .35-34
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حد ذاته يفرض على الدول المتخلفة ضرورة التعرف على مواردها وحصرها والشروع في وضعها في
دائرة االستغالل بطريقة ك ء حتى تتمكن من وضع وتنفيذ برامجها التنموية.
ج -ا الحروب:

فيجب علي كل دولة أن توفر مخزون من الموارد االقتصادية االستراتيجية الرئيسية ،ألي ظروف

طارئة كالحروب أو الكوارث الطبي ية ،وتمثل الحروب عامة سواء كانت دوافعها الحصول على األرض
مباشرة (الحروب العربية االسرائيلية) أو من أجل السيطرة على الموارد (الحروب االستعمارية) عبئاً
على الموارد االقتصادية ،أما بالنسبة للموارد البشرية ،يتمثل هذا العبء في فقدان كامل لجزء من
القوى البشرية متمثالً في شهداء الحروب أو في ظهور قوة عاملة ير منتجة مثل مشوهي الحروب
الذين يتعين على المجتمع أن يضمن لهم حياة كريمة نظير ما قدموه له من خدمات .وبالنسبة للموارد
ير البشرية ،تودي الحروب إلى استخدام جزء منها في اإلنتا الحربي ،مما يعني تحول هذه الموارد

بعيداً عن اإلنتا المدني ،وهذا يعني انخفاضاً في مستوى الرفاهة االقتصادية للمجتمع متمثالً في

انخفاض حجم السلع المدنية الذي كان يمكن أن يتحقق لو أن هذا الجزء من الموارد لم يخصص

لخدمة األ راض العسكرية ،وبسبب توقف أو التهديد بتوقف طرق المواصالت نتيجة الحروب فقد
تضطر بعا الدول إلى استغالل جزء من مواردها استغالالً ير اقتصادي ،وذلك بتوجيهها إلى إنتا

سلع لم تكن لتنتجها في الظروف العادية .مثال ذلك ما فعلته انجلت ار خالل فترة الحربين العالميتين،

حيث اقتضتها ظروف الحرب إلى التوسع في اإلنتا الزراعي فاستغلت أراضي لم تكن مهيئة للزراعة.
د -حماية الموا د والمحافَة ْلءها:

تتطلب حماية الموارد والمحافظة عليها حصرها حص اًر كامالً وشامالً لتحديد إمكانات استغاللها حالياً

ومستقبالً ووضع الخطا والبرامج التي تتضمن عدم االسراف في استخداماتها.

وهنا عدد من األسباب األخرى والتي دعت إلى االهتمام بدراسة الموارد االقتصادية ،و ممها:

ه -التَاَد في ْداد السَاا :حيث يتزايد عدد السكان العالمي بمعدل ( )%2-%1.5سنوياً.

و -التقدم التقْي :وهو سالح ذو حدين يودي الي ايادة اكتشاف الموارد االقتصادية ،وايادة معدالت
استهالكها.

ز -التَا ِ الدولية :ساعدت وسائل االتصاالت والمواصالت الحديثة على اتساعها.

 -زمة الطاَلة والمعادا :تعتبر معظم مصادر الطاقة الحالية كالبترول والفحم والغاا قابلة للنفاذ،

مما يقد يسبب مشاكل بعد فترة قصيرة إن لم يتم توفير موارد بديلة للطاقة.

ط -زمة الغِاَ :وترجع لعوامل طبي ية كالجفاف أو ال يضانات أو لسوء استخدام الموارد الزراعية.
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ي -تلوث ال ءئة :في المعتاد يصاحب استخدام الموارد الطبي ية تلوث للبيئة وخاصة من مصادر
الطاقة ،ولما لها من أضرار بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية.

ْ -3الَلة ْلم الموا د الَلتِادية بالعلوم األخرْل وخاصة ْلم الَلتِاد والَغرافيا:
ْ -1-3الَلة ْلم الَغرافيا بالموا د الَلتِادية:

تظهر أهمية ْلم الَغرافيا وصلته بعلم الموارد فالجغرافية تهتم بتحليل المتغيرات المكانية بداللة

المناطق واألقاليم الموجودة فيها ،فضالً عن تحليل العالقات التي تنشأ بين هذه المتغيرات المكانية

وبين الظواهر الطبي ية لسطح األرض من ناحية وبين الظواهر البشرية وحياة اإلنسان من ناحية أخرى
وهكذا تتضح عالقة علم الجغرافيا بعلم الموارد االقتصادية فكثير من المنتجات ال يمكن تحييقها إال

بتوافر صفات جغرافية معينة (كالتضاريس ونوع التربة والمنا ) وبالطبع ،فإن علم الجغرافيا ،باهتمامه

بالتوايع الطبيعي للحياة النباتية  -من حيث مالئمة المناطق المختلفة لكل نوع منها ،يقدم يد العون
في محاولة اإلنسان حل مشكلة تحديد أنسب األماكن لممارسة النشاط االنتاجي المالئم لها .ولعل هذا

هو السبب الذي من أجله جرى العرف التقليدي عند دراسة الموارد االقتصادية أن يقوم بدراسة المنتجات
الزراعية كالقمح واألرا والسكر والبن ..إل (.)1
إن دراسة كي ية استخدام الموارد االقتصادية والحفاظ عليها وتنميتها هو الذي يضعنا في قلب

الدراسة االقتصادية للموارد المتاحة .فحجم الموارد المتاحة لدولة ما يوثر على مستوى الم يشة لسكان

هذه الدولة ،وعلى درجة التقدم االقتصادي التي وصلت إليها .فالدول النامية هي تلك التي تعاني من
نقص الموارد االقتصادية المتاحة وسوء استخدامها .أما الدول الغنية المتقدمة اقتصادياً ،فهي التي
حباها هللا سبحانه وتعالى بقدر أكبر من الموارد االقتصادية والتي نجحت في استغاللها بأفضل الطرق
الممكنة .هذا يوضح ،بأقصر الطرق ،العالقة المباشرة بين مستوى الرفاهة االقتصادية وحجم الموارد

المتاحة .فمستوى الرفاهة االقتصادية يعتمد مباشرة على حجم المنتجات الممكن تحييقها وهذه بدورها

تعتمد على حجم الموارد المتاحة .ولذلك يمكن القول بأن مستوى الرفاهة هو دالة في حجم الموارد
المتاحة .ولما كان علم االقتصاد يحاول ،في نهاية األمر ،العمل على ايادة مستوى رفاهة اإلنسان،

فأ صبح من المحتم االهتمام بطريقة استخدام هذه الموارد بأكبر قدر ممكن من الرشد والكفاءة ،ومن
هنا تظهر أهمية الربا بين البعد الجغرافي واالقتصادي (.)2

) (1ام بَرْل ،وآخروا ،الموا د واَلتِادياتها( ،بءروي :دا الْهضة العربية ،)2007 ،ص .56
) (2كامل بكرى ،وآخرون ،المرجع السابق ،ص .56
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ْ -2-3الَلة ْلم الَلتِاد بالموا د الَلتِادية:
تتضح هذه العالقة ،من خالل التي:
•
•

دراسة الجدوى االقتصادية لهذه لموارد أي تقدير التكالي
دراسة السلع المنافسة والبديلة لهذا المورد في السوق.

والعوائد.

•

تقدير حجم العرض والطلب على هذا المورد.

•

دراسة العوامل البيئية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة بإنتا هذا المورد.

•

دراسة أنسب وسائل إنتا ونقل هذا المورد الي األسواق.

 -4معاَءر تِْيف الموا د الَلتِادية:
توجد عدة معايير لتصني

المورد االقتصادي ،ما َلي(:)1

 -1-4تِْيف الموا د الَلتِادية ْلي سا

الط يعة:

 -موا د حية :مثل الحيوانات والنباتات.

ب -موا د ذامدِ ( ءر حية) :كالبترول والغاا ،وكافة أنواع المعادن.

 -2-4تِْيف الموا د الَلتِادية ْلي سا
 -الموا د الط يعية:

األص :

كانـ ــت الم ـ ـوارد الطبي يـ ــة تعنـ ــي عنـ ــد معظـ ــم االقتصـ ــاديين القـ ــدامى (سـ ــطح األرض) ولـ ــذلك ركـ ــزوا
علـ ــى أنهـ ــا اصـ ــيلة ال تهلـ ــك ،يـ ــر أن الفكـ ــر االقتصـ ــادي المعاصـ ــر ينظـ ــر إلـ ــى الم ـ ـوارد الطبي يـ ــة
نظـ ـرة أكث ــر عمومي ــة وش ــموالً ،فيعرفه ــا بأنه ــا أيـــة أش ــياء مادي ــة له ــا قيمـــة اقتص ــادية ل ــيس لإلنس ــان
دخ ـ ـ ــل  -مباش ـ ـ ــر  -ف ـ ـ ــي ايجاده ـ ـ ــا .فم ـ ـ ــثالً ،المخ ـ ـ ــزون الطبيع ـ ـ ــي م ـ ـ ــن المع ـ ـ ــادن ،وم ـ ـ ــدى تـ ـ ـ ـوافر

المصـ ـ ــايد والغابـ ـ ــات ،وكـ ـ ــذلك المنـ ـ ــا والتضـ ـ ــاريس والمسـ ـ ــاقا المائيـ ـ ــة والموقـ ـ ــع الجغ ارفـ ـ ــي ،كلهـ ـ ــا

أش ـ ـ ــياء له ـ ـ ــا ت ـ ـ ــأثير عل ـ ـ ــى الث ـ ـ ــروة القومي ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك دون أن يك ـ ـ ــون لإلنس ـ ـ ــان دخ ـ ـ ــل مباش ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي

ايجاده ـ ــا ،وعل ـ ــى ذل ـ ــك يمك ـ ــن الق ـ ــول ب ـ ــأن س ـ ــطح األرض م ـ ــن ي ـ ــابس وم ـ ــاء ،وم ـ ــا يتمي ـ ــز ب ـ ــه م ـ ــن
تضـ ــاريس ومنـ ــاطق مناخيـ ــة متباينـ ــة يـ ــوثر بطريقـ ــة مباش ـ ـرة علـ ــى نوعيـ ــة النشـ ــاط االقتصـ ــادي الـ ــذي
يمارسـ ــه سـ ــكان كـ ــل منطقـ ــة فعلـ ــى سـ ــبيل المثـ ــال ،يالحـ ــظ أن سـ ــكان المنـ ــاطق السـ ــاحلية والمنـ ــاطق
المشـ ـ ــتملة علـ ـ ــى مسـ ـ ــطحات مائيـ ـ ــة كبي ـ ـ ـرة ،يتميـ ـ ــز نشـ ـ ــاطهم االقتصـ ـ ــادي أساس ـ ـ ـاً بالتجـ ـ ــارة (النقـ ـ ــل

البح ـ ــري) والص ـ ــيد كم ـ ــا أن المن ـ ــا ال ـ ــذي تتمي ـ ــز ب ـ ــه المن ـ ــاطق المختلف ـ ــة  -باإلض ـ ــافة إل ـ ــى نوعي ـ ــة
التربـ ـ ــة الموجـ ـ ــودة  -يـ ـ ــوثر بطريقـ ـ ــه مباش ـ ـ ـرة فـ ـ ــي تحديـ ـ ــد نوعيـ ـ ــة النشـ ـ ــاط الز ارعـ ـ ــي الـ ـ ــذي يمارسـ ـ ــه
سكان كل منطقة ،باإلضافة إلى تحديد طول الموسم الزراعي نفسه.
)(1محمد سلطان أبو على  ،المدخ إلي الموا د الَلتِادية( ،القاهرة :المولف ،)2006 ،ص ص .65 62
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ب -الموا د البشرية:

تتمثل هذه الموارد في حجم ونوعية القوى البشرية المتاحة ،عاملة و ير عاملة ،أو ما يعرف ب أر
المال البشري ،وتعتبر الموارد البشري أهم عناصر اإلنتا وخاصة الماهرة منها.

ج -الموا د المِْعة:

هذه الموارد هي نتا تفاعل اإلنسان مع الطبيعة وتعرف أساساً ب أر

المال المادي .ويضم أر

المال المادي مكونات عديدة مثل الموارد الطبي ية المستخرجة من األرض بعد معالجتها صناعياً

وتحويلها إلى معدات وآالت إنتاجية (كالحديد واأللومنيوم) وجميع التجهيزات األساسية من مباني
وخالفه والتي تسبق النشاط الصناعي ،كذلك فالمنتجات الزراعية التي تدخل كمواد أولية في بعا

الصناعات (كالقمح والقطن والصوف) هي شكل من أشكال أر
تنصب فقا على أر

المال المادي .والموارد المصنعة ال

المال المادي بأشكاله المختلفة ،بل تنسحب أيضا إلى نوع آخر من أر

يطلق عليه البعا ( أر

المال

المال االجتماعي) أو ما يعرف باسم (البنية االقتصادية األساسية) والذي

يتمثل في مجموعة الطرق واالنشاءات والجسور وخطوط السكك الحديدية وبعا المجاري والمحطات
المائية التي استحدثها اإلنسان مثل قناة السويس.
ويمثل أر

المال االجتماعي ضرورة أساسية لمزاولة النشاط الصناعي لما لوجوده من أهمية

قصوى فيما يتعلق بربا مواطن وجود المواد األولية بأماكن اإلنتا ثم بأماكن االستهال .
 -3-4تِْيف الموا د الَلتِادية ْلم سا
تصنف الموارد على أسا

ما ن الوذود:

أماكن الوجود ،إلى التي (:)1

 -موا د في ِ مَاا :مثل الهواء.

ب -موا د موذودِ في ما ن ْدَدِ :مثل األراضي الصالحة للزراعة والحيوانات.
ج -موا د موذودِ في ما ن َللءلة :مثل البترول.

د -موا د موذودِ في مَاا واحد :مثل النيكل في كندا.
 -4-4تِْيف الموا د الَلتِادية ْلم سا

العمر:

 -موا د متَددِ :إما أنها تتجدد من تلقاء نفسها ألنها موجودة بصفة مستمرة وبكميات كبيرة كالشمس

والهواء ومياه البحار ،وإما ألنها تتجدد بالتكاثر كاألسما والمراعي.

ب -موا د اابة (فا ية) :ألنها موجودة بكميات محدودة ،وهي تنقسم لقسمين:
•
•

اابة ول يمَن اْادِ استخدامها :مثل البترول.

اابة يمَن إْادِ استخدامها :مثل الحديد والنحا .

)(1محمد سلطان أبو على ،مرجع سبق ذكره ،ص .64
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 -5-4تِْيف الموا د الَلتِادية ْلم سا

المَهر:

 -موا د ملموسة :كالموارد الطبي ية والبشرية.

ب -موا د ءر ملموسة :كالموقع ،فموقع قطعة األرض يوثر علي قيمتها ،والتنظيم....إل .

 -6-4تِْيف الموا د الَلتِادية ْلم سا

الت وين:

 -موا د ْضوية :مثل البترول.

ب -موا د ءر ْضوية :مثل أحجار البناء.

المحو الْا ي

خِاغص الَلتِاد اللء ي

تساعد دراسة التاري االقتصادي من قبل المختصين على تجنب أخطاء الماضي وكذلك يستفاد من
درو التاري في وضع السياسات االقتصادية الناجحة التي تنها باالقتصاد الحالي للدولة.
وعليه سيتم تناول هذا المحور من خالل الْقاط األتية:

 -1الَلتِاد اللء ي َل

ا تشاف الْفط:

عانى االقتصاد الليبي ولفترات طويلة الفقر والتخلف والعجز الدائم في الميزانية العامة للدولة والميزان

التجاري وكان بسبب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي عبر فترات مختلفة من االستعمار والحروب
الدامية كان آخرها االستعمار اإليطالي الذي انتهى بعد حروب دامية مع قوات الحلفاء دار معظمها

فوق األراضي الليبي ة مما أدى إلى تدمير كثير من المناطق الزراعية وارع مساحات شائعة من
األراضي الرعوية باأللغام وفوق كل ذلك اجتاحت البالد موجات شديدة من الجفاف والجراد

الصحراوي( ،)1واعتبرت األمم المتحدة ليبيا حالة خاصة تستوجب تقديم المساعدات االستثنائية ،وأرسلت
عدة بعثات لتقصي الحقائق ووضع الخطا االقتصادية التي يمكن من خاللها مساعدة الدولة الوليدة
على الخرو من دائرة الفقر ومحاولة تحسين وضعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي وقد أكد أول
مبعوث لألمم المتحدة إلى ليبيا في تقريره على حاجة البالد الماسة للحصول على أكبر قدر من
المساعدات(.)2
كما أن إطالق تعبير البلد النامي على ليبيا قبل اكتشاف النفا كان أم اًر مبالغاً فيه حيث لم يكن
يوجد ما يشير إلى حدوث أية تنمية تذكر(.)3
( )1شكري انم  ،الَلتِاد اللء ي َل الْفط ( ،طرابلس ،الهيئة القومية للبحث العلمي  ، )1997 ،ص.14
( )Idrain Pelt." Libyan Independence and the United Nations", ( Yale University Press,
1990), P.P 210-224.
(3) Farley Rawel."Planing for Development in Libya", The Exception Economy in the
World, (Publishers, New York University, 1991), p.30.
2
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وتلك هي صورة االقتصاد الليبي قبل اكتشاف النفا فقد كانت الموارد االقتصادية في ليبيا ضئيلة
حيث كانت تفتقر إلى أر

المال وكذلك انخفاض عدد السكان حيث لم يتجاوا مليون نسمة مقارنة

بالمساحة الكلية للدولة التي تبلغ أكثر من  1.796000كم( 2مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف

كيلو متر مربع).
وسوف يتم تناول أهم الخطا االقتصادية في هذه الفترة ،ما َلي:

 -1-1الخطط الَلتِادية:

( ) الخطط الَلتِادية :الخطة السداسية ":"1958 – 1952
كانت هذه الخطة مبنية على أسا

الواقع االقتصادي الذي ت يشه البالد ،حيث ركزت على التعليم

والتدريب وذلك ألن العنصر البشرى لم يكن مستغالً بكفاءة بسبب سوء حالة التعليم ،مما أدى إلى
انخفاض االنتاجية ،وركزت الخطة أيضاو على قطاع الزراعة باعتباره القطاع الذي يضم أكبر عدد من

األيدي العامة حيث اهتمت الخطة بالبحوث الزراعية وطرق تحسين وايادة اإلنتا الزراعي وتحسين
الطرق المستخدمة في الزراعة مع ايادة استخدام ا الت الحديثة آنذا والعمل على توسيع مساحة

األراضي الزراعية واالهتمام بتوفير مصادر المياه مثل حفر ا بار(.)1
ولكن هذه الخطة لم تنفذ نظ اًر لما واجهته من صعوبات كان أهمها عدم توفير التمويل المطلوب

في الوقت المناسب ،إضافة إلى الصراعات السياسية في ذلك الوقت ،على الر م من حصول ليبيا

على االستقالل إال أنها ما االت تحت سيطرة الدول المستعمرة لها.
(ب) الخطط الَلتِادية ( :)1991 - 1956

بعد توقيع اتفاقية عسكرية مع أمريكا لم تر ب أمريكا في تخصيص كل مساعداتها عن طريق

وكالة التنمية واالستقرار لذلك أنشأت اللجنة الليبية األمريكية للتعمير سنة  1955حيث قامت هذه
اللجنة بوضع خطة بديلة للخطة السداسية السابقة التي لم تنفذ باالشت ار مع لجنة مكونة من مندوبين
عن ليبيا وبعثة األمم المتحدة للمساعدة الفنية ،إال أن هذه الخطة لم تكن متكامل بل كانت عبارة عن

تقديرات الحتياجات البالد خالل خمس سنوات من  1956إلى  1961وقد قدرت هذه االحتياجات

بنحو  43بنحو  43مليون جنيه ليبي( .)2وهذه الخطة أيضاً لم يتم تنفيذها بالكامل حيث قامت

( )1البنك الدولي لألعمال والتنمية ،تقرير ْن التْمية الَلتِققققققادية في لء يا ( ،واشـ ـ ـ ــنطن  ، )1996 ،ص ص – 21
.23

( )2شكري انم ،الْفط والَلتِاد اللء ي ( ،1970 – 1953بيروت ،معهد اإلنماء العربي  ،)1995 ،ص.63
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اللجنة الليبية األمريكية للتعمير بتنفيذ بعا مشاريعها مثل إصالح الموانئ وتوسيع شبكة الكهرباء،

وكذلك تحسين شبكات المياه ،في طرابلس وبنغااي(.)1
(ج) الخطة الَلتِادية ":"1965 – 1960

أوفد البنك الدولي لإلعمار والتنمية في يناير 1959م بعثة لدراسة وتقييم الوضع االقتصادي في

ليبيا واقتراح أهداف واق ية وممكنة لتحقيق أهداف واق ية وممكنة لتحقيق التنمية في السنوات الخمس
القادمة فقامت اللجنة باقتراح خطة اقتصادية للفترة من  1960إلى  1965ولم يتم تقييم هذه الخطة

بحيث تكون مخصصات كل سنة على حدة ،بل جعلتها للسنوات الخمس ،على أن تقوم الحكومة
بتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع وخلق الجو المناسب للمجهود الفردي وتشجيع االستثمار،

وقد اقترحت البعثة تخصيص مبلغ  25مليون جنيه يتم تقسيمها على السنوات الخمس بالتساوي على

مختلف األنشطة االقتصادية مثل الزراعة والغابات والطرق والموانئ والمواصالت والكهرباء والمياه
و يرها من األنشطة االقتصادية(.)2

 -2-1ر ْملياي التْقءب ْن الْفط في الَلتِاد اللء ي:

أدى توقيع االتفاقيات العسكرية مع بريطانيا وأمريكا إلى ايادة المساعدات األجنبية لليبيا ،ولكن أهم
عامل أثر في االقتصاد بعد االستقالل كان تدفق الشركات األجنبية الباحثة عن النفا بعد صدور

قانون النفا عام  ،1955حيث تم بمقتضاه منح  47عقد امتياا في فترة ال تتجاوا نصف شهر وفي
السنوات الثالث األولى في صدور القانون بلغ عدد االمتيااات الممنوحة  71امتياا إلى أربعة عشر
شركة نفطية تشمل نحو  %55من األراضي الليبية ولم تمضى سنوات قليلة حتى شملت االمتيااات
النفطية معظم ليبيا وتزايد عدد الشركات ال ار بة في الحصول على عقود االمتياا(.)3
 -3-1القطاْاي الَلتِادية الرغيسية:

تميز النشاط االقتصادي في مجمله بالبساطة وانخفاض االنتاجية لضيق السوق الليبية من جهة

وكذلك تخلف وسائل االنتا من جهة أخرى وسيتم تناول كل قطاع على حده في التي:
(*) َلطاع الَ اْة:

( )1المرذع الساب  ،ص .66
( )2المرذع الساب  ،ص .133
( )3الطاهر الجهيمى ،ر ال ترول ْلم الدخ القومي في لء يا ( ،بنغااى :مكتبة الخراا  ،)1999 ،ص ص – 32
.39
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عانت الزراعة في ليبيا قبل اكتشاف النفا من عدة مشاكل وصعوبات فقد أشارت بعثة البنك
الدولي التي اارت ليبيا بعد حصولها على االستقالل في عام  1952إلى أهم الصعوبات التي تواجه
الزراعة في ليبيا ،وهي(:)1
أ -مشكلة ندرة المياه حيث تعتمد الزراعة فى أ لب األماكن على مياه األمطار الموسمية ،نتيجة عدم
انتظام سقوط األمطار مع تعرض البالد إلى كثير من األحيان إلى موجات جفاف.

ب -عدم توفير ا الت والمعدات واألسمدة كان له تأثير كبير في انخفاض إنتاجية األراضى الزراعية،
كما أن ارتفاع أسعار ا الت حرم كثير من المزارعين من شرائها.

ج -هجرة اليد العاملة من قطاع الزراعة إلى قطاع النفا عقب دخول شركات النفا إلى ليبيا وكذلك
الهجرة إلى قطاع الخدمات الذي بدأ ينمو ويزدهر في فترة التنقيب عن النفا.
(*) َلطاع الِْاْة:

واجهت قطاع الصناعة بعد االستقالل وقبل اكتشاف النفا صعوبات كبيرة ،إذ أن العوامل

االقتصادية والسياسية واالجتماعية لم تكن مشجعة على قيام صناعة يعتمد عليها في إحداث تغيير
اقتصاد يذكر في هيكل الناتج المحلى اإلجمالي ،ومن أهم هذه الصعوبات ،ما َلي:

أ -ضيق السوق المحلية.

ب -عدم توفير األيدي العاملة الماهرة.
ج -صغر حجم الوحدات الصناعية ،حيث انتشرت الوحدات االنتاجية الصغيرة في المدن الرئيسية
ويعود سبب صغر الوحدات إلى عدم توفر رؤو

األموال.

(*) َلطاع الخدماي:

أسهمت عمليات التنقيب عن النفا من قبل الشركات األجنبية في إبراا دور قطاع الخدمات في

االقتصاد الليبي فعمليات التنقيب عبارة عن استثمارات جديدة تض في االقتصاد المحلى مما ترتب
عليه ايادة الدخول لطبقة كبيرة من األيدي العاملة وتزايد القوة الشرائية لهوالء العاملين كما ترتب عليها
ايادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة سواء من قبل الليبيين العاملين مع الشركات األجنبية أو
من قبل الشركات األجنبية نفسها ،ونظ اًر لمحدودية إمكانيات التوسع في قطاع الزراعة وانخفاض معدل
دوران أر

المال فيه والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة ،إن االستثمارات الجديدة وجدت طريقها

إلى قطاع الخدمات نظ اًر لسرعة دوران أر

المال فيها(.)2

( )1محمد الماقوري وحسين الحويج  ،واقع وسمات االقتصاد الليبي في ظل التطلع لعضوية منظمة التجارة العالمية ،
مَلة الَلتِاد والتَا ِ  ،طرابلس  ،العدد  ، 11يناير  ،2007ص ص .38 – 16
( )2الطاهر الجهيمى ،مرذع س َِره  ،ص.46
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 -2الَلتِاد اللء ي بعد ا تشاف الْفط:
لقد كان الكتشاف النفا آثاره الكبيرة على االقتصاد الليبي وقد بدأت هذه ا ثار في البروا مع

دخول الشركات النفطية للبالد وقد انحصرت ا ثار االقتصادية للنفا خالل تلك الفترة في التغيرات

التي بدأت على مستوى الطلب الكلي ونتيجة للنفقات المالية لتلك الشركات التي أدت إلى تنشيا

الطلب على السلع والخدمات الذي أدى بدوره إلى ايادة االستهال والدخل وعليه فقد اادت إيرادات
الدولة من الضرائب المباشرة و ير المباشرة مما أدى إلى ايادات اإلنفاق العام ،ومع بداية تصديره في

مطلع الستينيات من القرن الماضي أحدث آثا اًر هامة على االقتصاد الليبي حيث تحول العجز في
الميزانية العامة للدولة إلى فائا والفقر إلى ني والى تدفق أر

المشكلة ليست في وجود أر

المال بآالف الماليين وأصبحت

المال وكي ية تدبيره وإنما في كي ية استغالله االستغالل األمثل حتى إن

االقتصاد (بينجامين هيجنز) عاد إلى ليبيا في عام  1967وقال أن ليبيا أصبحت العرض ير المحدود

من أر

المال للتنمية االقتصادية(.)1

ومنذ ذلك الوقت لم يعد االقتصاد الليبي يعتمد على بعا المساعدات المالية واالقتصادية المقدمة
من أمريكا وبريطانيا مقابل قوات عسكرية لهما في ليبيا ،وإنما على الصادرات النفطية ،التي أخذت
الدور الييادي في مجال الصادرات الليبية ،حيث شكلت صادرات النفا ما نسبته  %94من إجمالي
الصادرات الليبية خالل الفترة ( )1969 –1962أما العائدات النفطية أصبحت تشكل ما نسبته %95

من إجمالي اإليرادات العامة للدولة خالل الفترة ( )1969 – 1968وصاحب هذا االرتفاع في اإليرادات
العامة إلى ارتفاع في حجم االنفاق العام بنسبة  %37خالل تلك الفترة(.)2
وأدت الزيادات المثالية في إيرادات الدولة إلى توجيه األنظار إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية

وقد احتلت ليبيا عام  1973الدولة الرابعة في إنتا النفا من بين الدول المصدرة للنفا في الشرق

األوسا مما ساهم إلى حد كبير في خلق نمو ير متواان لصالح القطاع النفطي وهذا انعكس سلباً
على مساهمة القطاعات االنتاجية األساسية في الناتج المحلى اإلجمالي.

وبتزايد إنتا القطاع النفطي هو من العوامل التي تهدد بتدمير ثروة البالد الناضبة دونما تعويا

مناسب ممثل في إنتا اراعي وصناعي يساهم في المحافظة على المستوى الم يشي.

(1) Benjamin Higgins and Jaques Royer, Economic Development with Unlimited Supplies of
Capital: The Libyan Case, The Libyan Economic and Business Review, (Autumn
1997), p.55.
( )2محمــد عبــد الجليــل أبو س ـ ـ ـ ـ ـ ــنينــة ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهال في االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الليبي ،مَلققة البحوث والعلوم الَلتِقققققققققققاديققة،
( بنغااي :مركز البحوث والعلوم االقتصادية ، )1990 ،ص .98
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 -1-2الخِاغص التي َتمءَ بها الَلتِاد اللء ي:
( ) اتساع َلعة األ ه وصغر حَم السَاا:

غير إذا ما قورن
بلغ عدد السكان في عام  2019نحو  6.8مليون نسمة ويعتبر حجم السكان ص اً

بالمساحة اإلجمالية للدولة ،حيث يتركز نحو %80من السكان في الشريا الساحل و  %20في

المناطق الوسطى والجنوبية ،ولقد كان لهذا االنخفاض في عدد السكان وانتشارهم على رقعة كبيرة من
األرض ،كان له أثر ملحوظاً في توطين مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية في مناطق متباعدة
مما ينتج عنه ارتفاع حجم االستثمارات المنفذة في مختلف المناطق وارتفاع تكالي

المشروعات خاصة

مشروعات البنية األساسية والخدمية(.)1
(ب) سيطرِ القطاع العام ْلم الْشاط الَلتِادي واعف داغه:

شهدت حيبة السبعينات وأوائل الثمانينيات تنامياً ملحوظاً لدور القطاع العام في الحياة االقتصادية

فرضته مقتضيات وأهداف التنمية التي استهدفت تكوين البنية األساسية لالقتصاد وتقديم الخدمات
العامة ولقد تبنت الدولة الفكر االشتراكي ففي عام  1980أصدرت مجموعة من القوانين أعطت بموجبها
السيطرة الكاملة للدولة على النشاط االقتصادي ولم يقتصر دور الدولة على تقديم الخدمات االجتماعية
وتكوين البنية األساسية بل إنها دخلت بشكل مباشر في قطاع الزراعة والصناعة ،حيث تقوم الدولة
باستثمار ما نسبته  %94من إجمالي االستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي و  %98من
االستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي .إال أنه في بداية القرن الحالي بدأت الدولة تعطى للقطاع
الخاص دور في النشاط االقتصادي(.)2
(ج) الَلتِاد اللء ي اَلتِاد يعي ( فطي):

عندما بدأ إنتا وتصدير النفا انتقل االقتصاد الليبي من اقتصاد معدم إلى اقتصاد يمتلك ثروة

هائلة جاءت نتيجة لتصاعد اإليرادات السنوية المحققة من تصدير النفا الخام والغاا وعليه أصبح
االقتصاد الليبي من االقتصادات أحادية الجانب أي اقتصاد نفطي وخالل العقود الخمسة الماضية أي

منذ تصدير النفا في عام  1963أصبح قطاع النفا يهيمن على النشاط االقتصادي فهو يساهم بأكثر
من  %70من إيرادات الميزانية العامة وأكثر من  %95من الصادرات السل ية(.)3
( )1مصرف ليبيا المركزي ،التقرير السْوي الرابع والخمسوا  ( ،طرابلس  ، )2010 ،ص.6
( )2ص ـ ـ ــبحى قنوص وآخرون ،لء يا الْو ِ في ْ 30اماً  ،التحولي السقققققياسقققققية والَلتِقققققادية والذتماعية ، 1969
 ( ،1999بنغااى :دار الجماهيرية للنشر والتوايع  ،ط ، )2000 ، 2ص .429
( )3عبد الباري شـ ــوشـ ــان الزني ،خصـ ــائص وسـ ــمات االقتصـ ــاد الليبي  ،ندوة االقتصـ ــاد الليبي ومنظمة االقتصـ ــاد الليبي
ومنظمـة التجـارة العـالميـة ( الفرص والتحـديـات)  ،مَلة التْمية والتخطيط( ،طرابلس ،معهـد التخطيا،)2007 ،
ص.5
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(د) الترِءب السلعي للتَا ِ الخا ذية وزيادِ د ذة الْتماد ْلم العالم الخا ذي:
ومن خالل تتبع التركيب السلعي الصادرات الليبية منذ تصدير النفا عام  1963يالحظ هيمنة

الصادات النفطية على إجمالي الصادرات الليبية ،حيث تبلغ من إجمالي الصادرات من  %92على
الر م من السياسات التي بذلت خالل العقود الماضية من أجل تنويع مصادر الدخل وأن هذه الظاهرة
قد جعلت االقتصاد الليبي شديد التأثر بما يحدث في األسواق العالمية وخاصة في أسواق النفا ويتضح
ذلك من خالل التقلبات التي تشهدها الصادرات الليبية على أثر تقلبات أسعار النفا (.)1

وأما فيما يتعلق بالتركيب السلعي للواردات يالحظ أن ر م التنوع في الواردات إال أنها مركزة في

ا الت وتأتى المواد الغذائية والحيوانات الحية في المرتبة الثانية ،ثم المصنوعات المختلفة ،وعلى هذا
فإن الواردات تشهد تنوعاً ملحوظاً يغلب عليه السلع االستهالكية وسلع الرأسمالية (.)2

كما يعد االقتصاد الليبي من االقتصاديات المفتوحة على العالم الخارجي ،حيث أن التجارة الخارجية

(الصادرات +الواردات) تمثل نحو  %50من الناتج المحلي اإلجمالي خالل ( ،)2010 -1990في

حين أنه ال تزيد هذه النسبة عن  %40في بيية الدول العربية و %45في الدول الصناعية ،األمر
يعكس درجة االعتماد على العالم الخارجي ومحدودية الطاقات اإلنتاجية المحلية.
 -2-2الخطط الَلتِادية:

سوف يتم تناول أهم هذه الخطا بشكل مختصر خالل الفترة (:)2010 – 1970
( ) ال رامج السْوية لعملية التْمية الَلتِادية والذتماعية (:)1972-1970

خالل هذه الفترة اعتمدت الدولة علي البرامج السنوية لعملية التنمية ،واهتمت خاللها بالصاعة

وخاصة الصناعات الصغيرة ،كالصناعات الغذائية والمشروبات ومواد البناء وصناعة الورق ،وبلغ
اجمالي ما تم انفاقه علي الصناعات التحويلية خالل هذه الفترة  109.1مليون دينار بنسبة %31.8

من اجمالي االنفاق علي كافة القطاعات التي بلغت  791مليون دينار (.)3
(ب) الخطة الَلتِادية والذتماعية (:)1975 – 1973

تهدف هذه الخطة تحقيق أهداف متنوعة في العديد من المجاالت االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك

تهدف إلى تحقيق تنمية متواانة بين المناطق الجغرافية المختلفة تحييقاً لمبدأ العدالة االجتماعية
واالقتصادية وتقليل التفاوت في الدخول ومستوى الم يشة وتهدف كذلك لتقليل البطالة السافرة وخلق
( )1المرذع الساب  ،ص .35
( )2إسـ ـ ـ ــماعيل عبد المجيد المحبشـ ـ ـ ــي  ،االقتصـ ـ ـ ــاد الليبي وتحديد منظمة التجارة العالمية  ،مَلة التْمية والتخطيط( ،
طرابلس :معهد التخطيا ، )2007 ،ص .79
) (3محمد عمر منصور ،األثار االقتصادية لخصخصة القطاع الصناعي في ليبيا "دراسة حالة عن الشركة األهلية
لألسمنت" ،رسالة دكتوراه( ،جامعة القاهرة :معهد البحوث والدراسات األفرييية ،)2012 ،ص .63
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الحوافز المادية والمعنوية لتحسين المهارات الوطنية وتهدف أيضاً إلى استخدام التقنية الحديثة في

اإلنتا الصناعي وميكنة الزراعة ،واالهتمام بالتعليم العام والفني والتوسع في التعليم الجامعي وايادة
المبعوثين للخار في التخصصات التي تحتاجها مشاريع التنمية االقتصادية(.)1

(ج) خطة التْمية الَلتِادية والذتماعية (:)1980 – 1976
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق األمداف التالية(:)2

•

تحرير االقتصاد الوطني من سيطرة قطاع النفا وذلك من خالل تنويع االنتا عن طريق

•

االهتمام بالتصنيع ،وخاصة صناعة البتروكيماويات والصناعات الثقيلة.

•

االهتمام بقطاع الزراعة باعتباره منتجاً لكثير من السلع الضرورية لالستهال النهائي ،وكذلك

خلق قوي إنتاجية في القطاعات ير النفطية للوصول إلى االكتفاء الذاتي وتصدير الفائا.

إنتا سلع وسيطة تدخل في الصناعات الغذائية وخلق تنمية متواانة اقتصادياً واجتماعياً.
(د) خطة التْمية الَلتِادية والذتماعية (:)1985 – 1981

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق معدل نمو حييقي في الناتج المحلى اإلجمالي لألنشطة االقتصادية

ير النفطية وتهدف كذلك إلى تنمية صادرات المكررات النفطية(.)3

إال أن انخفاض اإليرادات النفطية في ليبيا خالل عقد ثمانينات القرن الماضي أدى إلى تغير

الجهود التنموية حيث ألغيت بعا مشاريع التنمية في خطا التحول االقتصادي واالجتماعي خالل
هذه الفترة وتم تأجيل بعضها ا خر ،وتم التحول من التخطيا الشامل إلى االعتماد على الميزانيات
السنوية في اإلنفاق على مشاريع التنمية ،وكذلك تم إتباع سياسة انكماشية تمثلت في تقليل حجم
الواردات من جهة والرقابة المشددة على الصرف األجنبي من جهة أخرى ،وقد انعكس كل ذلك على
انخفاض العرض الكلى من السلع والبضائع في السوق الليبي ،مما أدى إلى بداية ظهور أنشطة
األسواق الموااية للسلع والعمالت األجنبية خاصة خالل عقد تسعينات القرن الماضي.

( )1و اارة التخطيا ،الخطة الْال ية للتْمية الَلتِققققققققققادية والذتماعية في لء يا  ( ،1975 – 1973طرابلس :و اارة
التخطيا ،)1982 ،ص ص .42 – 36

( )2و اارة التخطيا ،خطة التحول الَلتِققققادْل والذتماْم ( ،1980 – 1976طرابلس :و اارة التخطيا ،)1985 ،ص ص
15 – 14
( )3أمانة التخطيا ،خطة التْمية الَلتِققققققققققادية والذتماعية  ( ،1985 -1981طرابلس :أ مانة التخطيا  ،)1991 ،ص
ص .51 – 46
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(ه) مشا يع خطط التحول الَلتِادي والذتماْي خالل الفترِ (:)2010 – 1990
كانت تهدف إلى التوظي

الرشيد للموارد النفطية واإلسراع إلى تنويع االقتصاد الوطنى لتحقيق

نمو سريع في القطاعات االنتاجية وكذلك ايادة القدرة اإلنتاجية لأليدي العاملة وذلك عن طريق
االهتمام بالقوة العاملة من خالل التدريب المستمر على أحدث التقنيات.

المحو الْالث
تحلء األممية الْس ية لمَو اي الموا د وللقطاْاي الَلتِادية الرغيسية في لء يا

تتباين األهمية النسبية لمكونات الموارد االقتصادية ولقطاع الصناعة والخدمات والزراعة في

االقتصاد الليبي ،وهذا ما سيتم تناوله في هذا المحور:
 -1تحلء األممية الْس ية للعمالة في َلطاع الَ اْة والِْاْة والخدماي بلء يا:
ذدول ()1
تحلء األممية الْس ية للعمالة في َلطاع الَ اْة والِْاْة والخدماي فم لء يا خالل ()2019-1990
اذمالي

العاملوا في الِْاْة

العاملوا في الَ اْة

العاملوا في الخدماي
 %من

السْة

العاملءن
مليون

ْدد

مليون

العاملءن

1990

0.9

0.25

27.5

0.27

1991

0.9

0.26

27.7

0.27

29.2

1992

1.0

0.27

27.5

0.28

29.1

0.42

1993

1.0

0.28

27.5

0.29

28.9

0.44

43.6

1994

1.0

0.29

27.4

0.30

28.7

0.46

43.9

1995

1.1

0.29

26.9

0.31

28.5

0.49

44.6

1996

1.1

0.30

26.9

0.32

28.2

0.50

44.9

1997

1.2

0.31

26.7

0.32

27.9

0.53

45.4

1998

1.2

0.32

26.4

0.33

27.5

0.55

46.1

1999

1.2

0.33

26.8

0.33

27.1

0.57

46.1

2000

1.3

0.35

27.0

0.34

26.5

0.60

46.5

2001

1.3

0.35

26.6

0.35

26.0

0.63

47.3

2002

1.4

0.37

26.7

0.35

25.5

0.66

47.8

2003

1.4

0.39

27.5

0.35

24.9

0.68

47.6

2004

1.5

0.41

27.6

0.36

24.3

0.71

48.1

 %من اذمالي

ْدد

 %من اذمالي

ْدد

مليون

العاملءن

43

29.5

0.39
0.40

43.1
43.5

مليون
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2005

1.5

0.44

28.4

0.36

23.6

0.74

48.0

2006

1.6

0.46

28.8

0.36

23.0

0.76

48.2

2007

1.6

0.47

29.0

0.37

22.4

0.79

48.5

2008

1.7

0.49

29.5

0.36

21.8

0.82

48.7

2009

1.7

0.50

29.6

0.36

21.1

0.84

49.4

2010

1.7

0.51

29.5

0.36

20.6

0.87

50.0

2011

1.8

0.49

27.7

0.36

20.4

0.91

51.8

2012

1.8

0.48

26.8

0.36

20.0

0.95

53.2

2013

1.8

0.45

25.3

0.35

19.6

0.99

55.1

2014

1.8

0.43

23.8

0.35

19.2

1.03

57.0

2015

1.8

0.42

22.9

0.34

18.8

1.07

58.4

2016

1.9

0.42

22.4

0.34

18.2

1.11

59.3

2017

1.9

0.45

23.6

0.33

17.6

1.12

58.8

2018

1.9

0.47

24.4

0.33

17.0

1.14

58.7

2019

2.0

0.48

24.4

0.32

16.4

1.17

59.2

المتوسط

1.5

0.4

26.8

0.3

23.7

0.7

49.5

د ي قيمة

0.9

0.2

22.4

0.3

16.4

0.4

43.0

ْلي قيمة

2.0

0.5

29.6

0.4

29.5

1.2

59.3

المِد  :اعداد الباحث ،باالعتماد علي احصاءات البنك الدولي ،سنوات مختلفة.

ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق ،ما َلي:

 إحت العاملوا في َلطاع الخدماي المرتبة األولي :يشكل العاملون في قطاع الخدمات النسبةالكبيرة من اجمالي العاملين في ليبيا ،حيث أن متوسا العاملين في قطاع الخدمات بلغ ،%49.5
وبحد أدني  %43في عام  ،1990وبحد اقصي  %59.3في عام .2016
ب -إحت العاملوا في َلطاع الِْاْة المرتبة الْا ية :بلغ متوسا العاملين في قطاع الصناعة
 ،%26.8وبحد ألدني  %22.4في عام  ،2019وبحد أقصي  %29.6في عام .2009
كما يالحظ أن نسبة العاملين في قطاع الصناعة إلي إجمالي العاملين قد تأثر باألحداث االقتصادية
العالمية ،ففي ْام  :2011تراجعت نسبة العاملين في قطاع الصناعة الي إجمالي العاملين من
 %51في عام  2010إلي  %49في عام  2011بسبب أحداث  2011واستمرت في التراجع إلي
أن وصلت إلي  %48في عام .2019
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ج -إحت العاملوا في َلطاع الَ اْة المرتبة الْالْة :يشكل العاملون في قطاع الزراعة النسبة األقل
من إجمالي العاملين في ليبيا ،حيث أن متوسا العاملين في قطاع الزراعة بلغ  ،%23.7وبحد أدني
 %16.4في عام  ،2019وبحد أقصي  %29.5في عام .1990
 -2تحلء األممية الَلتِادية لقطاع الِْاْة والَ اْة والخدماي فم لء يا:
ويتبين ذلك الَدول التالي:

ذدول ( :)2تحلء األممية الَلتِادية لقطاع الَ اْة والِْاْة والخدماي فم لء يا
اذمالي
السنة

القيمة المضافة للِْاْة

القيمة

المضافة

مليا $

مليا $

 %من إذمالي

القيمة المضافة

القيمة المضافة للخدماي

خالل ()2019-2001
القيمة المضافة للَ اْة

 %من إذمالي
مليا $

القيمة

مليا $

المضافة

 %من إذمالي

القيمة المضافة

2001

34.1

20.5

60.2

11.2

32.9

2.4

6.9

2002

20.5

13.5

65.9

5.9

28.8

1.1

5.4

2003

26.3

18.6

70.7

6.6

25.1

1.1

4.2

2004

33.1

25.4

76.7

6.6

19.9

1.1

3.3

2005

47.3

38.3

81

7.8

16.5

1.2

2.5

2006

55.0

48.3

87.8

5.5

10

1.2

2.2

2007

67.5

54.0

80

12.0

17.8

1.5

2.2

2008

87.1

67.6

77.6

18.0

20.7

1.6

1.8

2009

63.0

47.3

75.1

14.6

23.2

1.1

1.7

2010

74.8

54.4

72.7

19.2

25.7

1.2

1.6

2011

34.7

24.8

71.6

9.3

26.9

0.5

1.5

2012

81.9

57.4

70.1

23.3

28.5

1.1

1.4

2013

65.5

45.3

69.2

19.3

29.5

0.9

1.3

2014

41.1

27.7

67.5

12.9

31.3

0.5

1.2

2015

27.8

18.6

67

8.9

31.9

0.3

1.1

2016

26.2

17.3

66

8.6

33

0.3

1

2017

37.9

24.9

65.6

12.7

33.5

0.3

0.9

2018

52.6

34.6

65.8

17.6

33.4

0.4

0.8

2019

52.1

34.7

66.6

17.1

32.9

0.3

0.5

متوسط

48.9

35.4

71.4

12.5

26.4

1.0

2.2

د ي قيمة

20.5

13.5

60.2

5.5

10.0

0.3

0.5

ْلي قيمة

87.1

67.6

87.8

23.3

33.5

2.4

6.9

المِد  :اعداد الباحث ،باالعتماد علي احصاءات البنك الدولي ،سنوات مختلفة.
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ويتضـ ـ ـ ــح من تحليل بيانات الجدول السـ ـ ـ ــابق :أن قطاع الصـ ـ ـ ــناعة احتل المرتبة األولي يليه قطاع
الخدمات ،وأخي اًر قطاع الزراعة ،ما َلي:

 -تطو القيمة المضافة لقطاع الِْاْة:

بلغ متوسا الييمة المضافة للصناعة خالل الفترة  35.4مليار دوالر بحد أدنى  13.5مليار دوالر

عام  2002وبحد أقصى  67.6مليار دوالر عام .2008

ويالحظ أن الييمة المضافة للصناعة قد تأثرت باألحداث االقتصادية ،ففي ْام  :2009تراجع

الييمة المضافة للصناعة من  67.6مليار دوالر عام  2008الي  47.3مليار دوالر عام 2009
متأث اًر باألامة المالية عام  ،2008ففي ْام  :2011تراجعت الييمة المضافة للصناعة من 54.4
مليار دوالر عام  2010الي  24.8مليار دوالر عام  2011متأث اًر بأحداث .2011

كما أن قطاع الصناعة حل أوالً من حيث الييمة المضافة ،والذي تراوحت قيمته الي إجمالي

الناتج المحلي من(.)%87.8 -%60.2

ب -تطو القيمة المضافة لقطاع الخدماي:

بلغ متوسا الييمة المضافة لقطاع الخدمات خالل الفترة  12.5مليار دوالر بحد أدنى  5.5مليار

دوالر عام  ،2006وبحد أقصى  23.3مليار دوالر عام .2012
ويالحظ أن الييمة المضافة للخدمات قد تأثرت باألحداث االقتصادية ،ففي ْام  :2009تراجع

الييمة المضافة للخدمات من  18مليار دوالر في عام  2008الي  14.6مليار دوالر عام 2009

متأث اًر باألامة المالية العالمية عام  ،2008وفي ْام  :2011تراجعت الييمة المضافة للخدمات من

 19.2مليار دوالر في عام  2010الي  9.3مليار دوالر عام  2009متأث اًر بأحداث .2011

كما تراوحت نسبة الييمة المضافة للخدمات الجمالي الييمة المضافة ( ،)%33.5-%10وحل

قطاع الخدمات ثانياً من حيث الييمة المضافة.

ج -تطو القيمة المضافة لقطاع الَ اْة:

بلغ متوسا الييمة المضافة للزراعة خالل الفترة نحو مليار دوالر بحد أدنى  0.3مليار دوالر في

عام  2015وبحد أقصى  2.4مليار دوالر عام .2001
ويالحظ أن الييمة المضافة للصناعة قد تأثرت باألحداث االقتصادية ،ففي ْام  :2009تراجع

الييمة المضافة للزراعة من  1.6مليار دوالر في عام  2008الي  1.1مليار دوالر عام 2009
متأث اًر باألامة المالية العالمية عام  ،2008وفي ْام  :2011تراجعت الييمة المضافة للزراعة من
 1.2مليار دوالر عام 2010الي  0.5مليار دوالر عام  2011متأث اًر بأحداث .2011
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كما تراوحت نسبة الييمة المضافة للزراعة الي اجمالي الييمة المضافة من (،)%6.9 -%0.5
وعليه حل قطاع الزراعة حل ثالثاً من حيث الييمة المضافة بعد قطاع الخدمات ،وقطاع الصناعة.

 -3تحلء األممية الْس ية لمَو اي الموا د الَلتِادية في لء يا:
يبين الجدول التالي ذلك:

ذدول ()3

تطو األممية الْس ية لمَو اي الموا د الط يعية في لء يا خالل الفترِ()2019-1990
سْة

الْاي

إذمالي الموا د

إَراد الغاباي

إَراد الْفط

المح

%

%

%

ج

لي

مليار

الط يعية

مليار

دوالر

دوالر

من

الناتج

مليار

دوالر

المح

199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2

28.
9
32.
0
33.
9
30.
7
28.
6
25.
5
27.
9
30.
7
27.
2
36.
0
38.
3
34.
1
20.
5
26.
3
33.
1
47.
3
55.
0
67.
5
87.
1
63.
0
74.
8
34.
7
81.
9

12.0
2
7.90
8.00
7.21
6.63
7.24
9.13
8.52
5.13
7.36
13.3
1
10.5
2
10.3
4
13.0
2
18.6
7
29.8
3
37.8
3
41.5
6
55.7
6
29.8
9
40.6
4
16.1
3
50.9
6

الناتج

دوالر

المح

لي

41.
6
24.
7
23.
6
23.
5
23.
2
28.
4
32.
7
27.
8
18.
9
20.
4
34.
7
30.
9
50.
4
49.
5
56.
4
63.
1
68.
8
61.
6
64.
0
47.
4
54.
3
46.
5
62.
2

من

مليار

0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
2
0.0
2
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
2
0.0
1
0.0
1
0.0
2
0.0
2
0.0
3
0.0
3
0.0
3
0.0
4
0.0
4

الناتج

مليار

دوالر

المح

لي

0.0
4
0.0
4
0.0
3
0.0
3
0.0
3
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
7
0.0
4
0.0
2
0.0
4
0.0
6
0.0
6
0.0
4
0.0
3
0.0
3
0.0
2
0.0
3
0.0
4
0.0
5
0.1
1
0.0
5

من

إَراد الغاز

لي

11.
9
7.8
7.9
7.1
6.6
7.2
9.0
8.4
5.0
7.3
13.
2
10.
4
10.
2
12.
9
18.
5
29.
4
37.
1
40.
7
54.
7
28.
8
39.
7
15.
4
49.
8

41.
3
24.
4
23.
4
23.
2
23.
0
28.
1
32.
4
27.
4
18.
5
20.
2
34.
4
30.
4
49.
8
49.
0
55.
8
62.
1
67.
5
60.
2
62.
8
45.
8
53.
1
44.
4
60.
8

%

ملي

%

الناتج

دول

الناتج

دول

المح

ار

المح

ار

0.2
5
0.2
1
0.1
7
0.2
3
0.1
9
0.2
5
0.3
1
0.3
4
0.2
8
0.1
6
0.3
2
0.4
5
0.5
8
0.4
4
0.5
8
0.9
4
1.2
3
1.3
1
1.2
3
1.6
2
1.2
0
1.9
3
1.3
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

من

لي

0.0
7
0.0
7
0.0
6
0.0
7
0.0
6
0.0
6
0.0
9
0.1
0
0.0
8
0.0
6
0.1
2
0.1
5
0.1
2
0.1
1
0.1
9
0.4
4
0.6
8
0.8
8
1.0
7
1.0
2
0.8
9
0.6
7
1.1
3

إَراد المعادا

إَراد الفحم

ار

2021

من

لي

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ملي

%

الناتج
المح

ار

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

من

لي

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
المتو
سط
حد
ادنى
حد
اعلى

المِد :

0.0 0.0 52. 34.5 65.
6
4
8
7
5
0.1
0.0
42.
17.3
41.
4
6
2
3
1
0.1 0.0 28. 7.91 27.
9
5
4
8
0.1
0.0
22.
5.84 26.
6
4
3
2
0.1 0.0 38. 14.6 37.
3
5
6
1
9
0.0
0.0
43.
22.8
52.
6
3
4
5
6
0.7 0.3 44. 23.0 52.
0
6
2
1
1
0.0
0.0
40.
42.
19.1
8
3
9
3
0.0 0.0 18. 5.1 20.
2
1
9
5
0.7
0.3
68.
55.8 87.
0
6
8
1
احصاءات البنك الدولي ،سنوات مختلفة.

33.
3
16.
2
7.2
5.5
14.
2
22.
3
22.
1
18.
7
5.0
54.
7

50.
8
39.
4
26.
0
21.
0
37.
5
42.
4
42.
5
39.
9
18.
5
67.
5

1.2
3
1.1
0
0.6
3
0.2
9
0.3
4
0.5
0
0.5
1
0.4

1.8
8
2.6
7
2.2
6
1.1
2
0.9
0
0.9
6
0.9
7
0.9

0.1
1.2

0.2
2.7

0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0.
0
0.
0

0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0.
0
0.
0

0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0

ويتضح من تحليل الجدول السابق ،ما َلي:
 إذمالي الموا د الط يعية:بلغ متوسا قيمتها  19.1مليار دوالر ،وبحد أدني  5.1مليار دوالر عام  ،1998وبحد أقصي 55.8
مليار دوالر في عام  ،2008وتراوحت نسبتها إلي إجمالي الناتج المحلي من(،)%86.8-%18.9
وهي نسبة كبيرة مما يوكد علي اعتماد االقتصاد الليبي علي الموارد الطبيعة ،وخاصة النفا كما سيتبين
بصفة أساسية وليس علي الصناعة أو الخدمات.
ب -بالْسبة لألممية الْس ية لمَو اي الموا د الط يعية:

إَراد الْفط :احتلت المرتبة األولي من بين مكونات الموارد الطبي ية بنسبة تراوحت من
✓
( )% 67.5 -%18.5إلي إجمالي الناتج المحلي ،وقد تراجعت أهميته النسبية إلي إجمالي الناتج
المحلي من سنة ألخري ،وخاصة من بعد أحداث  2011وما تالها من صراع داخلي وعدم استقرار
سياسي أو عسكري ،حيث تراجعت نسبته إلي إجمالي الناتج تراجعت من  %53.1عام  2010إلي
 %42.5في عام .2019
إَراد الغاز  :احتلت المرتبة الثانية من بين مكونات الموارد الطبي ية بنسبة تراوحت من
✓
( )%2.7 -%0.2إلي إجمالي الناتج المحلي ،وقد تراجعت أهميته النسبية إلي إجمالي الناتج المحلي
من سنة ألخري ،وخاصة من بعد أحداث  2011وما تالها من صراع داخلي وعدم استقرار سياسي
أو عسكري ،حيث تراجعت نسبته إلي إجمالي الناتج تراجعت من  %1.2عام  2010إلي %0.97
في عام .2019
إَراد الغاباي  :احتلت المرتبة الثالثة من بين مكونات الموارد الطبي ية بنسبة تراوحت من
✓
( )%0.7 -%0.02إجمالي الناتج المحلي.
إَراد المعادا :بلغ صف اًر.
✓
✓
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إَراد الفحم :بلغ صف اًر.
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المحو الرابع
قيا

ر الموا د الَلتادية ْلي الْمو الَلتِادي في لء يا

أثر الموارد الطبي ية علي النمو االقتصادي في ليبيا:

وتم اإلعتماد علي النموذ التالي لييا

Y =a0 + a1X1 + a2 X2 +a3 X3

حءث ا:

المتغءر التابع : Y :معدل النمو

االقتصادي.

المتغءراي المستقلة ،وتشمل علي األتي:
الموا د الَلتِادية التقلءدية:

•

 :X1إيرادات النفا.

 :X2إيرادات الغاا.
 :X3إيرادات الغابات.

تطو األممية الْس ية لمَو اي الموا د الط يعية في لء يا خالل الفترِ()2019-1990
المتغءراي المستقلة ()X1….X3

سْة

إَراد الْفطْ X1
مليار دوالر

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

7.2
9.0
8.4
5.0
7.3
13.2
10.4
10.2
12.9
18.5
29.4
37.1
40.7
54.7
28.8
39.7
15.4

إَراد الغازْ X2

المتغءر التابع
إَراد الغاباي X3

Y

 %من الناتج

مليار

 %من الناتج

مليار

 %من الناتج

معدل النمو

المحلي

دوالر

المحلي

دوالر

المحلي

االقتصادي%

28.1
32.4
27.4
18.5
20.2
34.4
30.4
49.8
49.0
55.8
62.1
67.5
60.2
62.8
45.8
53.1
44.4

0.06
0.09
0.10
0.08
0.06
0.12
0.15
0.12
0.11
0.19
0.44
0.68
0.88
1.07
1.02
0.89
0.67

0.25
0.31
0.34
0.28
0.16
0.32
0.45
0.58
0.44
0.58
0.94
1.23
1.31
1.23
1.62
1.20
1.93

0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.04

0.05
0.05
0.05
0.07
0.04
0.02
0.04
0.06
0.06
0.04
0.03
0.03
0.02
0.03
0.04
0.05
0.11

2.9
3
3.2
3.1
3.6
3.7
1.81.013.0
4.5
11.9
6.5
6.4
2.7
0.85.0
2.1-

2021
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3.1
13.614.08.92.86.7
5.1
2.5

0.05
0.06
0.14
0.19
0.16
0.13
0.06
0.70

Model

0.04
0.04
0.06
0.05
0.04
0.05
0.03
0.36

1.38
1.88
2.67
2.26
1.12
0.90
0.96
0.97

1.13
1.23
1.10
0.63
0.29
0.34
0.50
0.51

Model Summary
R Square
Adjusted R Square

R

1
.873a
.792
a. Predictors: (Constant).. x1. X2. X3

.649

Sum of Squares
6.750

Mean Square
.750

Residual

2.100

10

.210

Total

8.849

19

Regression

49.8
33.3
16.2
7.2
5.5
14.2
22.3
22.1

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Std. Error of the
Estimate
.45823

ANOVAa
df
9

Model
1

60.8
50.8
39.4
26.0
21.0
37.5
42.4
42.5

F
5.683

Sig.
.030b

t

Sig.

1.211
-.785-.083-.327-

.254
.045
.023
.035

a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant).. x1. X2. X3.
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model

(Constant)
x1
1
x2
x3
a. Dependent Variable: y

B
12.653
.306
.009
.156

Std. Error
9.622
.263
.094
.447

Y = 12.653 + 0.306 X1 + 0.009 X2 + 0.156 X3
(0.254)

(0.045)*

(0.023)*

Standardized
Coefficients
Beta
-.780-.039-.627-

:معادلة اإل حدا العام

(0.035)*

R2 = 0.792
F = 5.683*

) أي بين (إيرادX1, X2, X3( ويتضح من معادلة اإلنحدار السابقة وجود عالقة طردية بين كل

 ويعني هذا أن ايادة هذه المتغيرات، وإيراد الغابات) وبين النمو االقتصادي في ليبيا، وإيراد الغاا،النفا
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أو أحداها يودي إلي ايادة معدل النمو االقتصادي ،وجاءت العالقة بين كل المتغيرات والنمو
االقتصادي معنوية ،وجاءت المتغيرات المستقلة معنوية أي توثر كلها في النمو االقتصادي.
كما بلغ معامل التحديد نحو  0.792أن نحو  %79.2من التغير في معدل النمو االقتصادي

يرجع إلي العوامل المستقلة الشارحة المدروسة ،أما باقي فترجع إلي عوامل أخري ير مدروسة .ويوكد
ما سبق قيمة ( )Fالمحسوبة والذي بلغ ( ،)5.683وكانت معنوية ،مما يعني أن النموذ المستخدم
صالح للييا .

وإذا تم حساب مرونة ( )Yبالنسبة الى (  ،)X1 , X2 , X3يالحظ أن حساب المرونة من خالل

النموذ اللو اريتمى عبارة عن(:)1

المرو ة =  LnY / LnX

بمعنى أن مرونة المتغير التابع ( )Yبالنسبة ألى من ( )X1 , X2 , X3المتغيرات المستقلة ،هي
معامل انحدار هذا المتغير المستقل(*).

ويعبر عنها بأنها عبارة عن التفاضل الجزئي بالنسبة لهذا المتغير المستقل:)X1 , X2 , X3(،
ومن ثم يمكن إجمال مرونة معدل النمو االقتصادي بالنسبة للمتغيرات المستقلة في الجدول التالي:
د ذة المرو ة

مرو ة معدل الْمو الَلتِادي اإلذمالي ( (Yبالْسبة

 :X1إيرادات النفا.

6.85

 :X2إيرادات الغاا.

1.2

 :X3إيرادات الغابات

0.5

ويمكن تحديد األهمية النسبية لكل متغير من هذه المتغيرات المستقلة ،بخار قسمة مرونة المتغير

التابع بالنسبة لكل متغير مستقل على مجموع المرونات.

وبالتالي تكون األهمية النسبية لكل متغير من هذه المتغيرات المستقلة ،التالم:
المتغءر

X1

األهمية النسبية %

%80.1

X2
%14

X3

اإلذمالي

%5.9

%100

( )1محمد عبد السميع عنانى  ،مبادئ الَلتِاد القياسم الَْرْل والتط يقم( ،الزقاايق :مكتبة المدينة ،ط،)1993 ،2
ص .275
(*) حيث تحسب المرونة من خالل النموذ الخطى ،ما َلم :
ق ق

المرو ة = Y /X * X/ Y
2021
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ومن خالل الجدول السابق يتضح أن المتغير األكثر أهمية في التأثير علي النمو االقتصادي هو
المتغير( X1إيرادات النفا) بنسبة  ،%80.1ثم المتغير( X2إيرادات الغاا) بنسبة  ،%14ثم المتغير
( X3إيرادات الغابات) بنسبة .%5.9

124
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الْتاغج:

•

الْتاغج والتوصياي

تبين من البحث صحة الفرض القائل:
مْا

ر للموا د الَلتِادية ْلي الْمو الَلتِادي في لء يا

حيث تبين االتي:

ويتضح من معادلة االنحدار السابقة وجود عالقة طردية بين كل ( )X1, X2, X3أي بين (إيراد

النفا ،وإيراد الغاا ،وإيراد الغابات) وبين النمو االقتصادي في ليبيا ،ويعني هذا أن ايادة هذه المتغيرات
أو أحداها يودي إلي ايادة معدل النمو االقتصادي ،وجاءت العالقة بين كل المتغيرات والنمو
االقتصادي معنوية ،وجاءت المتغيرات المستقلة معنوية أي توثر كلها في النمو االقتصادي.

كما بلغ معامل التحديد نحو  0.792أن نحو  %79.2من التغير في معدل النمو االقتصادي

يرجع إلي العوامل المستقلة الشارحة المدروسة ،أما باقي فترجع إلي عوامل أخري ير مدروسة .ويوكد
ما سبق قيمة ( )Fالمحسوبة والذي بلغ ( ،)5.683وكانت معنوية ،مما يعني أن النموذ المستخدم
صالح للييا .

كما اتضح من التحليل أن المتغير األكثر أهمية فى الـاثير على النمو االقتصادي هو المتغيرX1

(إيرادات النفا) بنسبة  ،%80.1ثم المتغير( X2إيرادات الغاا) بنسبة  ،%14ثم المتغير ( X3إيرادات
الغابات) بنسبة .%5.9

•

التوصياي:

 -1ضرورة ايادة االستقرار السياسي واألمني ،ألنهما يوثران على الصادرات النفطية الليبية ،حيث
اتضح أن النفا هو العامل الرئيسي في التأثير علي النمو االقتصادي.

 -2ضرورة االتجاه نحو ايادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي.
 -3ضرورة الحد من تصدير المواد األولية وإعادة تصنيعها لزيادة الييمة المضافة لها.
 -4العمل على استقرار السياسات المالية واالقتصادية.
 -5الدخول في تكتالت اقتصادية.
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المراذع
ولً :المراذع العربية:

.1
.2

احصاءات البنك الدولي ،سنوات مختلفة.

إسماعيل عبد المجيد المحي شي ،االقتصاد الليبي وتحديد منظمة التجارة العالمية ،مَلة التْمية

والتخطيط ( ،طرابلس :معهد التخطيا.)2007 ،

.3

أمانة التخطيا ،خطة التْمية الَلتِادية والذتماعية  ( ،1985 -1981طرابل س :امانة

.4

البنك الدولي لألعمال والتنمية ،تقرير عن التنمية االقتصادية في ليبيا ( ،واشنطن.)1996 ،

.6

شكرى

التخطيا.)1991 ،

.5
.)1995
.7
.8

خيرية عبد الفتاح عبد العزيز ،مبادئ الَلتِاد ( ،الزقاايق :مكتبة مهيب.)2009 ،

انم ،الْفط والَلتِاد اللء ي ( ، 1970 – 1953بيروت ،معهد اإلنماء العربي،

شكري انم ،الَلتِاد اللء ي َل

الْفط ( ،طرابلس ،الهيئة القومية للبحث العلمي.)1997 ،

صبحى قنوص وآخرون ،لء يا الْو ِ في ْ 30اماً ،التحولي السياسية والَلتِادية

والذتماعية ( ،1999 ،1969بنغااى :دار الجماهيرية للنشر ،ط.)2000 ،2

.9

صقر أحمد صقر ،مِِرا ي فم الموا د الَلتِادية والتطو الَلتِادْل ( ،شبين الكوم :الوالء

.10

الطاهر الجهيمى ،أثر ال ترول ْلم الدخ القومي في لء يا ( ،بنغااى :مكتبة الخراا.)1999 ،

للطباعة.)2011 ،
.11

عبد الباري شوشان الزني ،خِاغص وسماي الَلتِاد اللء ي  ،ندوة االقتصاد الليبي ومنظمة

االقتصاد ا لليبي ومنظمة التجارة العالمية (الفرص والتحديات) ،مجلة التنمية والتخطيا( ،طرابلس ،معهد
التخطيا.)2007 ،
.12

عبد الرحمن إبراهيم ذكي ،الموا د الَلتِادية ( ،الزقاايق :مكتبة المدينة.)1998 ،
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تقييم سياسة سعر الصرف األجنبي كأحد األدوات
التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي
أ  .عبدالسالم علي جمعة المغربي – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد

أ  .خالد عبداهلل رحيل شقاف – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
الملخص :

المصرف المركزي هو الموسسة النقدية الحكومية التي تسيطر على النظام النقدي والمصرفي
للبلد وتقع على مسووليته إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة ومراقبة األجهزة المصرفية األخرى،
ومراقبة عملية االئتمان لدعم النمو االقتصادي وهو المسوول على االستقرار النقدي للبلد من خالل
قدرتها على توفير الكميات الكفيلة بخلق حالة االستقرار والتواان بين حاجات النشاط االقتصادي
واستقرار السياسة النقدية للبلد ،وتعتبر المحافظة على استقرار األسعار من أهم العوامل التي توثر على
النشاط االقتصادي.
يعد سعر الصرف من أهم المتغيرات االقتصادية التي توثر على فعالية التجارة الخارجية
بصفة خاصة ،وهذا ما يعطيه القدرة في المساهمة على تحقيق تواان االقتصاد الكلي ،في أداة ربا
بين االقتصاد المحلي وباقي اقتصاديات العالم ،كما أنه يلعب دو اًر كبي اًر في قدرة االقتصاد التنافسية،
حيث تزداد أهميته في أن التقلبات التي تمسه التي قد تودي إلى انهيار االقتصاد ككل من خالل
عالقته المباشرة و ير المباشرة المتغيرات االقتصادية الكلية.
عليه تهدف الدراسة إلى تسليا الضوء على الدور الذي يل به مصرف ليبيا المركزي في
استقرار سعر الصرف األجنبي من خالل الصالحيات التي خولها له القانون وبيان الصعوبات التي
يجدها في المحافظة قيمة العملة الوطنية مقابل تغيرات سعر الصرف األجنبي ،حيث اعتمد الباحثان
تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من مصرف ليبيا المركزي عن السنوات محل الدراسة .ومن
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في االقتصاد الليبي ومن خالل األامة التي أدت النخفاض
قيمة العملة المحلية أظهرت الدراسة محاوالت إدارة مصرف ليبيا المركزي من خالل سياساته وصالحيته
احتواء األامة ير أنه لم ينجح لعدة ظروف تمر بها البالد أهمها (عدم االستقرار السياسي) والذي
أوجد أجسام ريبة متمثلة في األسواق الموااية في جميع السلع في االقتصاد الليبي األمر الذي أدى
إلى شبه انهيار في العملة الوطنية.
ال لماي المفتاحية :

(البنك المركزي  ،سعر الصرف  ،سعر الصرف االسمي ( الثنائي )  ،سعر الصرف الحييقي ،سعر
الصرف الفعلي  ،سعر الصرف التوااني  ،سوق الصرف األجنبي ، ،نظام الصرف المرن)
128

2021

المقدمة :

يلعب المصرف المركزي دو اًر مهماً في تمثيل الدولة وبسا سيادتها على أنشطة الحياة اليومية (المالية،
االقتصادية  ،االستثمارية  ،التجارية) سواء للفرد أو المجتمع ككل ،فالمصرف المركزي يعكس دور
الحكومة في النشاط المالي واالقتصادي وذلك من خالل التحكم باتجاهات التعامل النقدي في السوق

وضبا السياسة النقدية وتوجيه الموارد ومجاالت اإلنتا نحو االستخدام األمثل والفعال وفق اإلمكانيات
المتاحة لدول وإصدار األوراق النقدية والمحافظة على مستويات الدخول واألسعار ومراقبة أسعار

الصرف واتخاذ التدابير الالامة الستقرار الحياة االقتصادية والمالية عموماً مستعيناً باألساليب والوسائل
اللي تمكنه من األداء الكفء والفعال لهذه المهام.

باإلضافة إلى انه يزاول مجموعة من الوظائف األخرى (مباشرة  ،ير مباشرة) من أهمها متطلبات

الحد األدنى لالحتياطي وتطبيق آليه سعر الخصم و دور المقرض األخير وعمليات السوق المفتوحة

وبالر م من أهمية األدوار الوظي ية التي ينها بها المصرف المركزي عموماً من خالل تحمله ألعباء
قانونا
المسوولية القانونية باعتباره بنك الدولة وبنك البنو فمن خالل المهام والوظائف التي يطلع بها ً

لتضح مدى قوة النظام النقدي والمصرفي الكلي ومن ثم المالي واالقتصادي للبلد المعني فضالً عن

كونه المرجع المسوول على مراقبة تنفيذ السياسة النقدية للدولة وكذلك سياستها المصرفية من خالل
أدواته ووسائله التي تختلف من نظام اقتصادي خر حسب مدى قوة هذا الدور وحد تدخل الدولة
فالنشاط المالي واالقتصادي.

يعتبر سعر الصرف متغير اقتصادي شديد الحساسية وأي تذبذب لسعر الصرف قد يغير على
المتغيرات االقتصادية الكلية ،وبالتالي على االقتصاد ككل ،أن أتباع سياسة صرف مالئمة تتماشى

مع المتطلبات الدولية له أثر إيجابي في تحقيق التواان االقتصادي ككل ويسعى البنك المركزي بصفة

دائمة إلى المحافظة على استقرار العملة المحلية من خالل التدخل في سوق الصرف األجنبي أذا ما

دعت الحاجة إلى ذلك.
مشَلة الد اسة :

يقوم المصرف المركزي باعتباره السلطة النقدية العليا في الدولة باالحتفاظ وإدارة االحتياطيات من
العمالت األجنبية من خالل تحديد أسعارها و المصارف و الموسسات المصرح لها بالتعامل بالنقد

األجنبي بيعاً أو ش ار ًء .وباعتباره المستشار االقتصادي للدولة فإن هذه اإلجراءات تتم بالتعاون مع
الحكومة.
ويعبر سعر الصرف عن عملية مبادلة عملة بعملة أخرى لذلك تعد إحدى العملتين سلعة في حين

تعتبر األخرى السعر النقدي لها .أذا فإن لسعر الصرف أهمية كبيرة ألي اقتصاد كان ،لمعالجة
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المسائل المتعلقة بتعدد العمالت الدولية وتحويلها فيما بينها في المعامالت االقتصادية والمالية والتجارية
وتأثيره على نظام المتغيرات االقتصادية الكلية مثل تأثيره على نظام األسعار في االقتصاد و حجم
التجارة الخارجية وعلى موقف ميزان المدفوعات.
عليه فإن المشكلة البحثية تتمحور في األهمية البالغة التي يتميز بها الصرف األجنبي وكي ية إدارته

والس ــيطرة عليه فالمش ــكلة ليس ــت في العمالت األجنبية أو العملة المحلية أو كالهما (س ــعر الص ــرف
األجنبي)  ،وإنما في كي ية إدارتها والتحكم فيها من قبل السلطات النقدية (المصرف المركزي)
أن إهمال موضوع مهم ومفصلي بالنسبة لكافة االقتصاديات المتقدمة منها والنامية والمتمثل في كي ية
إدارة الصرف األجنبي و ماله من آثار تصل في حالة سوئها إلى انهيار اقتصاد الدولة بالكامل فضالً

عن سقوط عملتها المحلية أمام أقل العمالت ير العمالت الرائدة المتمثلة في (الدوالر  .اليورو) .
ولذا فإن إشكالية البحث تبرا من خالل ا ثار السلبية الرتفاع سعر الصرف األجنبي مقابل العملة
المحلية الليبية (الدينار) األمر الذي يوذي الرتفاع المستوى العام لألسعار وبالتالي إلى انخفاض القوة
الشرائية للعملة المحلية و وصوالً إلى الصعوبات التي يجدها أفراد الدولة و موسساتها في الحصول
على الحد األدنى من متطلباتهم كما هو الحال في الشأن الليبي باإلضافة الرتهان الدولة في حد

ذاتها إلى دول وموسسات دولية تفرض عليها أمألتها وقيودها وعليه فإن إشكالية الدراسة تطرح

التساؤالت التالية اإلمكانية الحصول على إجابات من خالل هذا الدراسة والمتمثلة في :

 ما هي سياسات المصرف المركزي في إدارة شوون سعر الصرف األجنبي في حاالت االستقراروعند األامات ؟
فراياي الد اسة :

❖ مصرف ليبيا المركزي له القدرة على إدارة الصرف األجنبي بما يتماشى مع اقتصاد الدولة
وظروفها.

❖ مصرف ليبيا المركزي في الوضع الراهن أو الحالي ير قادر وفقاً للظروف التي تمر بها البالد
بصفة عامة واالقتصاد الليبي بصفة خاصة على معالجة االرتفاع والتذبذب المستمر في سعر

الصرف.
مداف الد اسة :

من خالل ما سبق استعراضه عن الدراسة و إشكاليتها فإنه تسعى إلى مجموعة من األهداف والتي

يمكن تلخيصها في ا تي :

 -1التعرف على السلطات النقدية في الدولة المتمثلة في (المصرف المركزي) وكي ية إدارة احتياطيات
الدولة من العملة األجنبية.
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 -2التعري

األجنبي.

بسعر الصرف األجنبي والعوامل الموثرة فيه باإلضافة إلى توضيح ماهية سوق الصرف

 -3إبراا الدور الذي يل به المصرف المركزي في استقرار سعر الصرف األجنبي من خالل

الصالحيات التي خولها له القانون.

 -4بيان الصعوبات التي يجدها المصرف المركزي في معالجة ارتفاع سعر الصرف األجنبي مقابل
العملة المحلية.

ممية الد اسة :

تبرا أهمية موضوع الدراسة من تسليا الضوء على النقاط التالية:

 -1إبراا مخاطر انهيار العملة المحلية مقابل العمالت األخرى سواء منها القوية منها أو الض يفة.

 -2توضيح الفترات الزمنية التي شهدت نوع من االستقرار وكذلك الفترات تقلبت فيها األسعار وما

تأثير ق اررات مصرف ليبيا المركزي على كل مرحلة من هذه المراحل

.

 – 3إبراا تأثير سعر الصرف على القوة الشرائية و المستوى الم يشي للمواطنين بصفة خاصة
واالقتصاد بصفة عامة

وبالتالي فإن أهمية البحث تمكن في إبراا الدور الحيوي للمصرف المركزي في معالجة االختناقات

التي يتعرض إليها سعر صرف العملة المحلية مقابل العمالت األجنبية من خالل الصالحيات التي

خولها القانون و الوظائف التي أنشئت من أجلها بما يتماشى مع ظروف الدولة االقتصادية والسياسية.
مْهَية البحث :

تم اختيار هذا الموضوع نظ اًر ألهميته االقتصادية للدولة وموسساتها وأفرادها المتمثل في سعر الصرف
وما للمصرف المركزي من قدرة على إدارته لتستفيد منه الدولة وأفرادها حيث أتبع الباحث في هذا

الدراسة المنهج الوصفي الذي تم فيه تجميع البيانات وعرض المعلومات من خالل الكتب والمولفات

والدوريات والمنشورات والدراسات السابقة وما يتوفر من خالل شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت)

المتعلقة بموضوع البحث كما تم أتباع المنهج التاريخي لالستدالل على التجربة الليبية في مواجهة

تغيرات سعر الصرف .

كما اتخذت الدراسة مصرف ليبيا المركزي كمثال واقعي لها وسياساته في معالجة تغيرات سعر

الصرف ومحاولة الوصول إلى نتائج تخدم الدراسة من خالله .

حدود الد اسة :

الحدود المَا ية  :مصرف ليبيا المركزي واالقتصاد الليبي

الحدود الَمْية  :تم اختيار السنوات التي ط أر فيها تغيرات في سعر الصرف منذ نشأة مصرف ليبيا

المركزي وإصدار العملة سنة(.)2021:1952
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الد اساي السابقة :

 -1د اسة (مْد ال ربري  )2015ا ر سعر الِرف األذْ ي ْلم المءَاا التَا ي د اسة حالة
مِرمن2015:1985

هدفت الدراسة لمعرفة التغيرات التي تحدث في الصادرات والواردات الناتجة عن التغيرات في نظام

سعر الصرف المصري .

وقد توصلت الدراسة إلى أن هنا عالقة عكسية بين الواردات والصادرات وسعر الصرف إال في

حالة اختالف السلع حسب األهمية والضرورة .أي أن سعر الصرف يوثر على الميزان التجاري

 -2د اسة ( ادية الحلوحي )2013بعْواا" ر تقلباي سعر الِرف ْلم تدف الستْما األذْ ي"
هدفت الدراسة إلى التعرف على ركائز البيئة االستثمارية والمنا االستثماري المالئم الستقطاب

االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ودلك من خالل استخدام مجموعة من الوسائل التي يمكن
أن تسهم في تحقيق هده األهداف.
وقد توصلت الدراسة إلى أن هنا

ارتباط ير قوي بين متغير سعر الصرف وتدفق االستثمار

األجنبي المباشر أي أن التغير في سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر لم يساهم تسهيل
حركة االستثمار األجنبي المباشر من(.)2013-1990

 -3د اسة (حو ية المغربي  " ) 2012دو سياساي سعا الِرف في تحدَد سعا الفاغدِ "

هدفت الدراسة إلى محاولة دراسة سعر الصرف كسياسة اقتصادية ودورها في تحقيق االستقرار

االقتصادي ودراسة العالقة بين سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة

وقد توصلت الدراسة على أن سياسة سعر الصرف تستخدم بهدف تحقيق التواان الداخلي أي نمو

اقتصادي مقبول وتقليص معدالت البطالة التضخم والتواان الخارجي المتمثل تواان ميزان المدفوعات

ومن ثم التواان االقتصادي الكلي.

المبحث األول  :ماهية المِرف المرَِي.

المطلب األول  :تعريف المِرف المرَِي

يمثل المصرف المركزي أهم موسسة تشرف على شوون النقد واالئتمان في العصر الحاضر ،فهو
الموسسة التي تتولى إصدار األوراق النقدية ،ويراقب االئتمان ويضمن بوسائل وأدوات وإجراءات مختلفة
سالمة النظام المصرفي واالئتماني ،ويوكل إليه اإلشراف على السياسة النقدية واالئتمانية في االقتصاد
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االقتصادي والمصرفي أتسع نطاق (بنك اإلصدار والبنك المركزي) وتعددت وظائفه ثم ظهر بشكل
أعم مصطلح البنك المركزي.
وقد قدم بعا االقتصاديين تعاري

مختلفة للبنو المركزية  ،ترتبا تلك التعاري

تقوم بها البنو المركزية ومن أهم التعاري

الشائعة للبنو المركزية هي

عرفت في ار سميت" ) (Very Srmithالبنو المركزية بأنها

()1

مع الوظائف التي

:

هي النظام المصرفي الذي يوجد فيه

مصرف واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقد.

أما شاو" ) (W.Shawفقد ركز على وظيفة البنك المركزي في كي ية التحكم في حجم االئتمان

وتنظيمه بتعريفه البنك هو الذي يتحكم في االئتمان وينظمه.

وعرقه ) (a , Dayبأنه الذي ينظم السياسة النقدية ويعمل على استقرار النظام المصرفي ويالحظ

بأن داي اهتم بالسياسة النقدية باعتبارها من أهم وظائف البنك المركزي باألحسن الحفاظ على استقرار
الجهاا المصرفي .
في حين عرف دي كو

) (de kockالبنو المركزية هو البنك الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي

والمصرفي بحيث يحقق أكبر منفعة لالقتصاد الوطني من خالل قيامه بوظائف متعددة  ،كتقنين

العملة ،الييام بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة  ،احتفاظه باالحتياطات النقدية للبنو التجارية،

وإدارة احتياطات الدولة من العمالت األجنبية  ،وقيامه بخدمة البنو التجارية من خالل إعادة خصم
األوراق التجارية  ،والقيـام بـالتنظيم والتحكم في االئتمان بما يتالءم ومتطلبات االقتصاد الوطني وتحقيق
أهداف السياسة النقدية.

ومن جهة أخرى يعرف البنك المركزي بأنه موسسة مصرفية عامة وحيدة تحتل مركز الصدارة في
الجهاا المصرفي ولديه القدرة على تحويل األصول الحيييية إلى األصول النقدية وذلك عن طريق

إصدار البنك المركزي للعملة المحلية مقابل احتياطاته من الذهب أو بيع الذهب األسواق العالمية
وأيضا القدرة على تحويل األصول النقدية إلى األصول الحييقة وذلك عن طريق شراء الذهب من

األسواق العالمية وأيضا يعمل على خلق وتسعير النقود وذلك عن طريق إصدار النقد (الخلق المباشر)

أو عن طريق منح التسهيالت والفروض البنو (الحلق الغير المباشر) .إذن البنك المركزي يقف
الجهاا المصرفي في البلد ويتولى أمر السياسة االئتمانية والمصرفية في الدول ويشرف على تنفيذها
وهو مصرف ال يتعامل مع الجمهور ويقتصر تعامله مع الحكومات والبنو (.)2

( )1زكريا الدوري وآخرون  ،البنوك المركزية والسياسية النقدية  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،األردن ،
 ،2006ص ( ) 26، 25
( )2نوري شقيري موسى وآخرون  ،المؤسسات المالية المحلية والدولية  ،دار الـمسيـرة  ،األردن  ،2009 ،ط 1ص
()78 ،77
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وبتعريـف أخـر هو الموسسة المالية التي تقف على قمة الجهاا المصرفي أي مجتمع من المجتمعات،
كما تشغل البنو المركزية مكانا رئيسيا في األسواق المالية في العالم ،والهدف الرئيسي للبنك ليس
تحييقا للربح الخاص ،كما هو الحال في البنو التجارية ولكن هدفه تحقيق سالمة واستقرار النظام
النقدي والمصرفي في الدولة ،وتطبيق السياسات النقدية والمصرفية والتي تدعم نمو النتائج القومي

والعمالة والحد من التضخم ومن ثم تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي في المجتمع.

()1

ومن أهم الوظائف التي يقوم بها المصرف المركزي ( اإلصدار النقدي للعملة المحلية  ،الييام باألعمال
المصرفية للحكومة ،إقراض المصارف التي يشملها الجهاا المصرفي ،الرقابة على االئتمان ،الرقابة
على النقد األجنبي).
المطلب الْا ي  :خِاغص المِرف المرَِي

للمصرف المركزي مجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في النقاط التالية :

ولً :ينفرد البنك المركزي دون يره بإصدار ما يسمى بالنقود القانونية  :أي تحويل األصول الحيييية

إلى أصول نقدية وتحويل األصول النقدية إلى أصول حيييية

()2

حيث تنشأ النقود القانونية من طرف

البنك المركزي الذي فوضته الدولة ألداء هذه العملية  ،ونظ ار الحتكاره لمثل هذا االمتياا فهو يمثل

الملجأ األخير لإلقراض  ،حيث تعود له الحكومة والبنو في آخر المطاف إذا لم تجد السيولة في
مكان آخر  ،لذلك يقال عنه أنه بنك البنو وبنك الحكومة وتدخل عملية اإلصدار النقود في إطار

رؤيته الشمولية للوضع النقدي وتصوره لتطوراته المستقبلية .

()3

ا ياً  :النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي تختلف عن أنواع النقود األخرى (نقود الودائع)،

فهي تتميز بخصائص معينة كونها نقود لها قبوالً عاماً ولها قوة إبراء ير محدودة وتتميز بسيولتها
التامة عكس نقود الودائع التي تصدرها البنو التجارية بشكل متعدد .

الْاً  :المصرف المركزي وحدة مركزيـة واحـدة تشرف على االئتمان مع إمكان وجود فروع للبنك
المركزي لتسهيل مهامه وتكون أكثر دقة وتنظيماً.
ابعاً :على خالف البنو التجارية ،ال يتعامل البنك المركزي مع األفراد حيث انه يهتم بتنظيم ورقابة

عمليات البنو التجارية ومن ثم ال يمكن له أن ينافسها في نشاطها خاصة وأنه يعتبر بنكاً لهذه البنو

) (1إسماعيل احمد الشناوي وآخرون ،اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية  ،دار الجامعية  ،مصر ، 2000 ،
ص()325
) (2مصطفى رشدي شيحة االقتصاد النقدي والمصرفي  ،الدار الجامعية  ،مصر  ، 1985 ،ص(.(178
) (3الطاهر لطرش  ،تقنيات البنوك  ( ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون  ،الجزائر ) 2003 ،
 ،ص (. )39
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تحتفظ لديه باألرصدة التي أوجدها القانون ،كما القوم بإصدار النقود القانونية دون يره من البنو
ومن هنا لو قام لمنافسة هذه البنو لخر عن وظيفته

(.)1

خامساً  :يختلف هدف البنك المركزي عن هدف البنو التجارية أو المشروعات الخاصة من حيث
تحقيق الربح فإن من المسلم به أن هدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في النظام االقتصادي
الرأسمالي ليس هو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح االقتصادي العام.

سادساً :يتمتع البنك المركزي بسلطة قانونية باستخدام وسائل معينة يستطيع من خاللها أن يلزم البنو
التجارية بتنفيذ السياسة النقدية التي ير بها.

المطلب الْالث  :وظاغف المِرف المرَِي :

كانت الوظيفة التقليدية للمصارف المركزية تنحصر في عملية تدبير وإدارة وسيا للتبادل ولكن مع

تطور النشاط االقتصادي والفن المصرفي تعددت المهام الملقاة على المصارف المركزية وأصبحت

تقوم بالعديد من الوظائف أهمها ما يلي:

ولً :إصدا العملة .
تتمثل عملية اإلصدار في تحويل أصول معينة حيييية شبه نقدية أو نقدية إلى وسيلة تبادل ودفع
و يمكن النظر إلى هذه العملية من ااويتين .
-

الحصول على أصول معينة من جهات مختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية وهي تمثل

طاء اإلصدار ،وتعد بالنسبة للمصرف المركزي أصوالً تمكنه من إصدار العملة .

النقود المصدرة وهي تمثل التزامات المصرف المركزي قبل الحائزين عليها أي تمثل خصوماً
بالنسبة له .
ا ياً :مراقبة حَم الغتماا.

بما أن المصارف التجارية هي المصدر الرئيسي لالئتمان وبالتالي فإن سياستها توثر تأثي اًر مباش اًر في
التوسع واالنكماش النقدي أذاً فمن خالل الصالحيات الممنوحة للمصرف المركزي ومدى سيطرته على

المصارف التجارية ودرجة اعتمادها عليه كمقرض أخير تتوقف قدرة المصارف المركزية على تحقيق

أهدافها من الرقابة على االئتمان المصرفي .
الْاً :مراقبة الْقد األذْ ي والتَا ِ الخا ذية.

وتبرا هذه الوظيفة من خالل عمله كوكيل للدولة في عالقتها بالموسسات المالية الدولية باإلضافة
للييام بمراقبة إصدار الحواالت والصرف األجنبي وفتح االعتمادات المتعلقة بتنفيذ عمليات االستيراد

والتصدير ومراقبة االستثمارات الخارجية .
()1مجدي محمود شهاب  :النقود والبنوك واالقتصاد ( دار المريخ النشر  ،الرياض( ، ) 1987ص(.)219
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ابعاً :تقديم الخدماي المِرفية للدولة .

يتولى مصرف ليبيا المركزي بصفته مصرفاً للحكومة والهيئات والموسسات العامة حيث يقوم ( قبول
الودائع  ،االحتفاظ بحسابات جارية للمصارف التجارية وتسوية حساباتها ،شراء وبيع العمالت األجنبية،
شراء وبيع السندات و االذونات ،تقديم السلف للخزانة العامة ) .
خامساً :تقديم المشو ِ الَلتِادية والمالية للدولة.
يقوم المصرف المركزي برسم السياسات المالية واالقتصادية ووضع خطا التنمية وذلك من خالل
مشاركته في اللجان الفنية المتخصصة بهذا الصدد كما أنه من وظيفة المصرف أن يتابع التطورات
االقتصادية في البالد والتعرف على المشاكل تحقيق التنمية واقتراح الحلول المناسبة لها .

()1

المبحث الْا ي  :ماهية سعر الِرف

يلعب سعر الصرف دو اًر بالغ األهمية في توطيد العالقات التجارية الخارجية بين دول العالم.

ولقد أتت ش ـ ـ ــانه عدة مفاهيم وص ـ ـ ــيغ متنوعة هذا إلى جانب اهتمامها بالعمليات التي تتم في مختلف
أسواق الصرف التي تحدد فيها أسعار العمالت وهذا ما سنتطرق إليه خالل هذا المبحث:
المطلب األول  :مفهوم سعر الِرف:

يوجد عدة مفاهيم لسعر الصرف نذكر منها ما يلي :

يعرف سـ ـعر الص ــرف بأنه  :نس ــبة تبادل بين وحدة النقد األجنبية ووحدة النقد الوطنية  ،وبمعنى أدق
فإن سعر الصرف هو السعر الذي يتم به شراء أو بيع عملة ما يقابلها وحدة من عملة أخرى(.)2

وكما يعرف أيض ــا بأنه س ــعر عملة أجنبية بداللة وحدات عملة محلية ويمكن أن يعكس هذا التعري
لحساب العملة المحلية بداللة وحدات من العملة األجنبية(.)3
ويعرف أيضا بأنه  :عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد األجنبي،

ومن جانب آخر ينظر إلى سـ ـ ـ ــعر الصـ ـ ـ ــرف على أنه (عدد الوحدات بالعملة األجنبية التي تدفع ثمناً
للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية)(.)4

( )1صالح األمين األرباح  ،النقود والمصارف  ،كلية المحاسبة غريان ،1996،الطبعة األولى ،ص(.)126
()2محمد كمال خليل الحمزاوي  ،سوق الصرف األجنبي  ،نشأة المصارف  ،مصر 2004 ،ص( .) 17
( )3بلقاسم العباسي  ،سياسات أسعار الصرف  ،سلسلــة دورية تفي بقضايا التنمية في األقطار العربية العدد الثالث
والعشرون  ، 2003.ص( .)12
()4سمير فخري نعمة ،العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة و انعكاسها على ميزان المدفوعات  ،دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،األردن ،2011 ،ص().31 ، 15
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ومْا طريقتاا لتسعءر العمالي ومي :
• التسققققعءر المباَققققر (التسققققعءرِ المؤِدِ)  :فهو عند الوحدات من العملة األجنبية التي يجب دفعها
للحصـ ـ ــول على وحدة واحدة من العملة الوطنية وفي وقتنا الحالي هنا قليل من الدول من يسـ ـ ــتعمل

هذه الطريقة.
•التسعءر ءر المباَر (التسعءرِ ءر المؤِد) :ومو عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها
الحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية وهي الطريقة التي تستعملها أ لب دول ومن بينها ليبيا

ألنها تعامل العملة األجنبية كما لو كانت سلعة.
وبتعريـ ـ

أخـ ــر يعبـ ــر س ــعر الصـ ــرف بعـ ــدد الوحـ ــدات النقدي ــة التـ ــي بهـ ــا مبادل ــة وحـ ــدة مـ ــن العملـ ــة

المحليـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أخـ ـ ـ ــرى أجنبيـ ـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو بهـ ـ ـ ــذا يعـ ـ ـ ــد أداة ال ـ ـ ـ ـربا بـ ـ ـ ــين االقتصـ ـ ـ ــاد المحلـ ـ ـ ــي وبـ ـ ـ ــاقي
االقتص ـ ــاديات فضـ ـ ـالً ع ـ ــن كون ـ ــه وس ـ ــيلة هام ـ ــة للت ـ ــأثير عل ـ ــى تخص ـ ــيص المـ ـ ـوارد ب ـ ــين القطاع ـ ــات
االقتصـ ــاديات وعلـ ــى الصـ ــناعات التحويلي ـ ـة وتكلفـ ــة الم ـ ـوارد المسـ ــتوردة ،ومـ ــن ذلـ ــك علـ ــى التضـ ــخم

واإلنت ـ ـ ــا و العمال ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو ب ـ ـ ــذلك ب ـ ـ ــين أس ـ ـ ــعار الس ـ ـ ــلع ف ـ ـ ــي االقتص ـ ـ ــاد وأس ـ ـ ــعارها ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــوق

العالمي ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث أن الس ـ ـ ــعر الع ـ ـ ــالمي والس ـ ـ ــعر المحل ـ ـ ــي للس ـ ـ ــلعة مرتبط ـ ـ ــان م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــعر
الصرف(.)1

ومن جهة أخرى يمكن التمييز بين نوعين من أساليب الصرف صرف يدوي وصرف مسحوب بالنسبة
للصرف اليدوي تتم عملية المبادلة فيه ما بين وحدات من النقد الوطني مقابل وحدات من النقد األجنبي

يداً بيد بين الصراف والمشتري.

أمـ ــا الصـ ــرف المسـ ــحوب تـ ــتم عمليـ ــة المبادلـ ــة فيـ ــه أوراق مسـ ــحوبة علـ ــى الخـ ــار  ،تعطـ ــي حاملهـ ــا

الح ـ ــق تحويله ـ ــا إل ـ ــى نق ـ ــود أجنبي ـ ــة كالكمبي ـ ــاالت المس ـ ــحوبة عل ـ ــى الخ ـ ــار و الحـ ـ ـواالت المص ـ ــرفية

بأنواعه ـ ـ ــا المختلف ـ ـ ــة و األوراق المالي ـ ـ ــة المقوم ـ ـ ــة بالعمل ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ـ بة ،والح ـ ـ ــظ أن الصـ ـ ـ ـراف الي ـ ـ ــدوي

نسبة استعماله ضئيلة إذا ما قورن بالصراف المسحوب(.)2

ومن خالل ما سبق يمكن القول أن سعر الصرف لعملية ما هو عبارة عن سعر إحدى العمالت

بداللة أخرى  ،والذي يتم على أساسه المبادلة.

()1عبدالمجيد قدى  ،المدخل إلي السياسات االقتصادية الكلية  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر  2003 ،ص
(.) 93,94
()2فليح حسن خلف ،التمويل الدولي ،مؤسسة الوراق ،األردن ،2004 ،ص(.)66
2021

137

المطلب الْا ي  :واع سعر الِرف
عادة ما يتم التمييز بين عدة أنواع من أسعار الصرف أهمها :
ول  :سعر الِرف السمي :

الع ـ ــرف س ـ ــعر الص ـ ــرف االس ـ ــمي الثنـ ـ ـائي عل ـ ــى أن ـ ــه س ـ ــعر عمل ـ ــة أجنبي ـ ــة بدالل ـ ــة وح ـ ــدات عمل ـ ــة

محليـ ـ ــة وهـ ـ ــو السـ ـ ــعر الـ ـ ــذي يقـ ـ ــوم بتحديـ ـ ــده بنـ ـ ــك ليبيـ ـ ــا المركـ ـ ــزي بالنسـ ـ ــبة لليبيـ ـ ــا المقصـ ـ ــود بهـ ـ ــذا
التعري ـ ـ

هـ ــو سـ ــعر الصـ ــرف (الجـ ــاري) والـ ــذي ال يأخـ ــذ بعـ ــين االعتبـ ــار القـ ــوة الش ـ ـرائية مـ ــن سـ ــلع

وخـ ــدمات بـ ــين البلـ ــدين وينقسـ ــم سـ ــعر الصـ ــرف االسـ ــمي إل ـ ـى سـ ــعر صـ ــرف رسـ ــمي أي معمـ ــول بـ ــه

فيمـ ــا يخـ ــص المبـ ــادالت الجاريـ ــة الرسـ ــمية ،وسـ ــعر صـ ــرف م ـ ـوااي وهـ ــو سـ ــعر صـ ــرف معمـ ــول بـ ــه
في األسواق الموااية (السوداء)(.)1
ا ياً  :سعر الِرف الحقيقي :

يعبر سعر الصرف الحييقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالامة لشراء وحدة واحدة من السلع

المحلية  ،ويعتبر سعر الصرف الحييقي موش اًر جيداً لييا

القدرة التنافسية في األسواق الدولية ،

ويعكس االنخفاض في سعر الصرف الحييقي  ،ارتفاع القدرة التنافسية المحلية ومن ناحية أخرى فأن
االرتفاع في سعر الصرف الحييقي يعكس تدهو اًر في القدرة التنافسية الدولية للدولة.
()2
فلو أخدنا على سبيل المثال ليبيا والواليات المتحدة االمريكية يكون سعر الصرف كالتالي
𝑙𝑑𝑝 𝐸𝑛.
= ER
𝑠𝑢𝑝
حيث ) = )ERيمثل سعر الصرف الحييقي  ،و(𝑛𝐸)= سعر الصرف االسمي،
( =) pusموشر األسعار للسلع المتبادلة بأمريكا =) pdl ( ،موشر األسعار للسع المتبادلة بليبيا

وعليه فأن سعر الصرف الحييقي الدينار الليبي مقابل الدوالر  ،يعكس الفرق بين القوة الشرائية في

أمريكا و القوة الشرائية في ليبيا كلما ارتفع سعر الصرف الحييقي للدينار  ،كلما انخفضت القدرة
التنافسية ليبيا والعكس صحيح.
الْاً  :سعر الِرف الفعلي الحقيقي :
يعبر سعر الصرف الفعلي عن الموشر الذي يييس متوسا التغير في سعر الصرف لعملة ما بالنسبة
للصرف لعمالت أخرى في فترة امنية ما ،بالتالي موشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسا عدة
أسعار صرف ثنائية  ،فهو موشر ذو داللة مالئمة على ثنائية البلد تجاه الخار والبد أن يخضع هذا

()1أمين صيد  ،سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات  ،ط 1مكتبة حسن المصرية  ،لبنان ،
 ، 2013ص ( . ) 26 ، 24
()2صحيفة البنك المركزي  ،ليبيا  ،العدد الثامن  20 ،نوفمبر  2012م ص (.)22
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المعدل االسمي إلى التصحيح بإاالة أثر التغيرات األسعار الليبية وهو ما يعبر عنه سعر الصرف
الفعلي الحييقي  ، Eaويمكن أن يعبر عنه بالعالمة التالية :
𝑛
Ea= ∑𝑖=0[ ai / Eipil Ea
حيث ( )Aiهي حصة الصادرات بأتجاه البلد ( )iمن مجموعة حصة البلد المعني بالدراسة.
( = )Pهو مستوى العام لألسعار في البلد ( ،)Aأو المثبا ( )deflateurللنتائج البلد ( =)Pi).)aهو
مستوي العام لألسعار في البلد ( )Aأو المثبا ()deflateurللنتائج البلد).(A
) = (Eiهو سعر الصرف االسمي للبلد (أ) بالنسبة للبلد ).(A
ابعاً  :سعر الِرف التواز ي :

يقصد بسعر الصرف التوااني ذلك السعر الذي يتحدد بتقاطع منحنى الطلب في السوق على العملة
األجنبية مع منحنى العرض على العملة األجنبية.

يعتبر سعر الصرف المحدد فالنقطة ( : Eأي تقاطع منحنى الطلب والعرض)
عن سعر التواان هذا معناه أن الطلب على العملة تساوي كمية عرضها :
شكل (( )2سعر الصرف التوااني)

Source: Dominick Salvatore,op,cit p120
المطلب الْالث  :العوام المؤ رِ في سعر الِرف .

ولً  :العوام الَلتِادية المؤ رِ في سعر الِرف :
تتمثل العوامل االقتصادية في أن هنا العديد من التغيرات االقتصادية التي توثر في سعر صرف
العملة النقدية  ،وتتركز أبرا هذه المتغيرات باالتي (:)1

( )1سعيد جايد مشكور العامري  ،المالية الدولية النظرية والتطبيق  ،دار اهران للنشر والتوايع  ،ط،1األردن ،

 ،2010ص ) ( 150-148
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 - 1تغءر األسعا الْس ية :
يودي انخفاض األسعار في دولة ما إلى انخفاض األسعار النسبية في الدول األخرى  .فإذا انخفضت
األسعار في احد البلدان فأن ذلك يودي إلى ايادة صادرات ذلك البلد  ،ومن ثم يودي إلى ايادة الطلب
علي عملة البلد  ،ومع بقاء العوامل األخرى الموثرة في أسعار الصرف ثابتة فأن ايادة الطلب على
العملة النقدية تودي إلى رفع قيمة عملة ذلك البلد أو ايادة سعر صرفها مقابل العمالت النقدية األخرى
ومن الموكد أن العكس يكون صحيح.
 -2تغءر الِاد اي و الوا داي :

يتأثر سعر صرف العملة النقدية بالصادرات و الواردات فإذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها

فإن ذلك يعني أن الطلب على عملة هذه الدولة من قبل الدول األخرى سيكون أكبر من طلب هذه

الدولة على العمالت النقدية األخرى  ،والعكس يكون صحيح.
 - 3حرِة ؤو

توثر حركة رؤو

الدولة المستوردة ل أر

األموال:

األموال في قيمة عملة دولة ما مقابل العمالت األخرى  ،إذ ترتفع قيمة عملة
المال وتنخفا قيمة العملة بالنسبة للدولة المصدرة ل أر

ذلك فأن تغير حركت رؤو

المال .وبناء على

األموال يودي إلى صرف العمالت النقدية.

 - 4سعا الفاغدِ :

ي ـ ــودي ارتف ـ ــاع أس ـ ــعار الفائ ـ ــدة إل ـ ــى اي ـ ــادة الطل ـ ــب عل ـ ــى العمل ـ ــة النقدي ـ ــة وم ـ ــن ثـ ـ ـم ترتف ـ ــع قيمته ـ ــا
والعكـ ــس صـ ــحيح وتجـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــى أس ـ ــعار الفائـ ــدة الرسـ ــمية علـ ــى العم ـ ــالت النقديـ ــة الرئيس ـ ــية
فـــي الع ــالم ت ــأثرت باألام ــة المالي ــة التـــي اجتاح ــت جنـــوب ش ــرق أس ــيا ع ــام  1997م وروس ــيا عـ ــام

 1998م وهـ ـ ــددت االقتصـ ـ ــاديات فـ ـ ــي ال ـ ـ ـدول الصـ ـ ــناعية الرئيسـ ـ ــية ذات العالقـ ـ ــة الوثيقـ ـ ــة بالـ ـ ــدول
األسيوية.

 -5التغءراي الهيَلية :

تـ ــودي التغي ـ ـرات الهيكليـ ــة  ،وخاصـ ــة تلـ ــك المتعلقـ ــة بالهيكـ ــل اإلنتـ ــاجي فـ ــي دولـ ــة مـ ــا  ،إلـ ــى تغيـ ــر
صـ ــرف عملتهـ ــا النقديـ ــة  ،فـ ــإذا اسـ ــتخدمت الدولـ ــة وس ـ ـائل تكنولوجيـ ــة حديثـ ــة فـ ــي مجـ ــال اإلنتـ ــا ،
فإنهـ ــا تـ ــتمكن مـ ــن ايـ ــادة إنتاجهـ ــا إلـ ــى الحـ ــد الـ ــذي يـ ــودي إلـ ــى انخفـ ــاض أسـ ــعار احتياجهـ ــا تـ ــدريجيا
بس ـ ــبب ه ـ ــذه الزي ـ ــادة ،وي ـ ــودي ذل ـ ــك إل ـ ــي اي ـ ــادة الطل ـ ــب عل ـ ــي منتجاته ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل ال ـ ــدول األخ ـ ــرى

وتـ ـ ــزداد صـ ـ ــادرات تلـ ـ ــك الدولـ ـ ــة ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم يـ ـ ــزداد الطلـ ـ ــب علـ ـ ــى عملتهـ ـ ــا النقديـ ـ ــة  ،ويـ ـ ــودي ذلـ ـ ــك

بالنتيجة إلى ايادة سعر صرف عملتها النقدية(.)1
()1سعيد جايد مشكور العامري  ،الملية الدولية النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص ( . ) 150،148
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 -6المضا بة :
تودي المض ــاربة في األسـ ـواق الدولية للعمالت إلى التأثير في ص ــرف العمالت النقدية وخاص ــة على
المدى القصير  ،فإذا توقع المضاربون أن قيمة العملة النقدية لدولة ما سترتفع في المستقبل.

فأنهم سيلجوون إلى اقتناء هذه العملة  ،من ثم يزداد الطلب عليها ويرتفع سعر صرفها  ،أما إذا توقع
المض ــاربون أن قيمة هذه العملة س ــينخفا في المس ــتقبل فأنهم س ــيلجوون إلي بيعها ومن ثم ينخفا

سعر صرفها مقابل العمالت النقدية األخرى.
ا ياً  :العوام

ءر الَلتِادية المؤ رِ في سعر الِرف

هنا عوامل أخرى ير اقتصادية توثر في أسعار الصرف يمكن أحمالها في(.)1
 -1الاطراباي والحروب  :إن العوامل الموثرة على سعر الصرف وال سيما في المدى القصير وأحياناً
على المدى البعيد هي اإلضرابات السياسية وحاالت الحروب الداخلية والخارجية  ،والتي توثر على
أوضاع التجارة والصناعة والزراعة والمال و التي من شأنها أن تغير الطلب على الصرف األجنبي

وبتالي تغير سعر الصرف  ،حيث يزداد اإلنفاق على المجاالت العسكرية واألمنية وتنخفا كفاءة
الوحدات االستثمارية بسبب التدبير أو التعليق المرافق العامة والخاصة فضالً عن االنخفاض في
الصادرات و يرها من التأثيرات المباشرة و ير المباشرة والتي تودي في مجملها إلى فقدان الثقة بعملة

البلد المعني.

وفي مثل هذه الظروف تسيطر الحكومة عادة على موارد الصرف األجنبي وتقييد استعماله لخدمة

الحرب  .وشواهد الحروب واالضطرابات كثيرة فقد تولدت إضرابات كبيرة في أسعار صرف عمالت
عدد كبير من البلدان إبان الحربيين العاملتين األولي والثانية.
 -2اإلَاْاي واإلخبا - :

تعد اإلشاعات واألخبار من الموشرات الموثرة على سعر الصرف األجنبي سواء كانت صحيحة أو

ير صحيحة فأحياناً تصدر اإلشاعات من بعا المتعاملين أنفسهم حول مستقيل عملة ما ولكن
التأثير يحدث خالل وقت قصير وال تلبت السوق أن تستعيد استقرارها .
ويسبب اعتماد سعر الصرف على عدد من المتغيرات التي تمكن متابعتها من األخبار كالتوقعات

حول أسعار الفائدة  ،أو عرض النقد فإن المتعاملين يتأثرون بكل األخبار ذات العالقة بها أو عرض
البيئة االقتصادية عموماً وكذلك أخبار األحداث السياسية والحروب و يرها من المتغيرات ذات التأثير
على توجهات ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة وبالتالي سعر الصرف الخاص بها وتأتي االستجابة

()1عبدالحسين جليل عبدالحسين الغالبي  ،سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية (نظرية وتطبيقات) ،دار
صفاء للنشر والتوزيع  ،ط،1االردن  - 2011ص ( ) 83 ، 81
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لهذه المتغيرات ذات التأثير على توجهات ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة وبالتالي سعر الصرف

الخاص بها وتأتي االستجابة لهذه المتغيرات معتمدة علي قوة تجاذب السوق مهما فقد يكون في بعا

األحيان حساساً وقوياً وفي أخرى أقل من ذلك الختالف استجابات المتعاملين(.)1
 -3خ رِ المتعاملءن و وااْهم :

يقوم المتعاملون في سوق العمالت األجنبية في ضوء مهاراتهم وخبراتهم بالسوق وأحواله بتحديد اتجاه
األسعار واتخاذ ق ارراتهم بشأنها وتحديد ما إذا كان من الضروري تعديلها أو بقائها على ما هي عليه

وبناء عليه فإن األسعار تتأثر بحجم التزاماتها القائمة ما إن كانت كبيرة سيتطلب أقناعهم بالتزامات
إضافية تغيير حذري في السعر ليغريهم لزيادة حجم االلتزام والعكس يحدث أن كانت قليلة.
المبحث الْالث  :ماهية سوا الِرف األذْ ي

يتحدد سعر الصرف في سوق العملة تبعاً للكميات المعروضة والمطلوبة من الصرف األجنبي ،إذ
يجري التعامل من خالل شبكة اتصاالت عالمية بين المتعاملين في تلك السوق  ،لذا سوف نتطرق
في هذا المبحث إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بسوق الصرف األجنبي.

المطلب األول  :مفهوم سوا الِرف
يتمثل سوق الصرف األجنبي في المكان الذي يتم من خالله تحويل العمالت بعضها البعا أي أنه
السوق الذي يباع فيه ويشتري منه العمالت الوطنية للدول المختلفة إحداها باألخرى وسوق الصرف
األجنبي ليس سوقاً منظماً مثل أسواق البضائع أو األوراق المالية حيث ال يوجد مكان مركزي يتجمع
فيه المتعاملون و كذلك فهو ليس قاص اًر على بلد واحد و يمكن القول بأنه عملية يتم بواسطتها الجمع
بين مشتري وبائعي الصرف األجنبي(.)2
فهذه السوق هي األكثر األسواق اتحاداً في العالم و تتوفر لها وسائل اتصال فورية بين المراكز الرئيسية
و تقوم سوق الصرف بهده الوظائف الهامة و منها منح االئتمان و التحكيم أو المواانة والتغطية ضد
المخاطر على أن أهم هذه الوظائف هي تسهيل تسوية المدفوعات الخارجية بطريق المقاصة أو أهادر
الحقوق والديون حيث تسمح بنقل القوة الشرائية من دولة إلى أخرى(.)3
المطلب الْا ي  :واع سواا الِرف األذْ ية.
يتم التفرقة بين نوعين من أسواق الصرف األجنبية :

()1عبدالحسن جليل عبدالحسن الغالبي ،سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية ،مرجع سابق ص (-83
)85
()2السيد محمد أحمد الشربيني ،التجارة الخارجية  ،الدار الجامعية مصر  2009 ،ص ( .) 247,248
()3زينب حسين عوض هللا  ،االقتصاد الدولي " نظرة عامة على بعض القضايا " دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،
 ، 1999ص ( ) 80,81
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 -1سوا الِرف األذْ ي العاذ  :وهو السوق الذي يتم فيه بيع وشراء العملة األجنبية وفقاً لسعر
عاجل و يتم التسليم و التسلم في الحال .
 - 2سوا الِرف األذْ ي األذ  :وهو السوق الذي يتم فيه بيع و شراء العملة األجنبية وفقاً لسعر
أجل يتم التسليم و التسلم بعد فترة بمعنى أن التسليم يكون موجالً إلى حين حلول التاري المتفق عليه
و مدة التأجيل قد تكون في حدود شهر أو ثالثة أشهر أو سنة (.)1
المطلب الْالث  :المتعاملوا في سوا الِرف األذْ ي.

تعتبر البنو التجارية وبنو االستثمار و البنو المركزية و الموسسات التجارية وصناديق التحوط
والشركات األشخاص وأمري الشراء والمستثمر الفرد من أهم المشاركين في سوق العملة وفي ما يلي
دور كل منها.
ولً  :ال ْو المرَِية
تتدخل البنو المركزية في سوق العملة ليس قبيل تحقيق األرباح كونها ال تتوفي من مزاولة نشاطها

و هي بالتالي ال تقوم بعمليات المضاربة على العملة و يعتبر الهدف األساسي من تدخلها في سوق
صرف تأمين الشروط المالئمة للتأثير في شروط التجارة  ،وتدخل البنو المركزية عبر عمليات السوق

المفتوحة بهدف التخلص من االختالفات في التواان االقتصادي والمالي.
ا ياً  :ال ْو والمؤسساي المالية

تتمثل هذه الشريحة أساساً في البنو التجارية التي تتعامل بصورة مباشرة في سوق الصرف األجنبي

بحيث يمثلون في هذه الحالة ما الصفقات سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير أو في حالة

مستعملي سوق الصرف حيث تكون العالقة من أسواق الصرف ير مباشرة و في كل الحاالت
يعتبرون وسطاء و معتمدون على الر م من أهليتهم في التعامل في سوق الصرف سواء لحسابهم أو
لحساب الغير.
الْاً  :سماسرِ الِرف

يعتبر سماسرة وسطاء نشطين يقومون بجميع أوامر الشراء أو البيع للعمالت الص بة الصالح البنو

أو متعاملين آخرين و يقومون بضمان االتصال بين البنو و إعطاء معلومات عن الشرائع المعمول

بها في البيع بدون الكشف عن أسماء الموسسات البائعة أو المشترية لهده العمالت.

( )1السيد محمد أحمد الشربيني  ،التجارة الخارجية ،مرجع سابق ص( .) 248
2021

143

ابعاً  :العمالَ الخواص

يشكل العمالء الخواص من ثالثة فئات رئيسية وهي :

 الموسسات المالية أو البنو الصغيرة . -الموسسات الصناعية والتجارية .

 -المستثمرون الدوليون .

و في الب األحيان فان العمالء ال يتدخلون مباشرة في سوق الصرف إنما يقتصر األمر فقا على

الذين حققوا و يحققوا حجماً مهماً من العمليات و الدين لديهم متعاملين خاصين بهم يمكنهم أن يحملوا
صفة العمالء الصيارفة و من ثم يحق لهم الدخول إلى قاعات السوق أما اللذين ال يتوفر لديهم الحجم
المهم من العمليات فتتم عملياتهم و تحويالتهم من خالل الهياكل التقليدية للبنو التجارية بعد دراسة
الصفقات(.)1

خامساً  :صْادَ التحوط

و التحـ ــوط يعنـ ــي خف ـ ـا عـ ــدم التـ ــيقن بأسـ ــعار السـ ــوق المسـ ــتقبلية و ذلـ ــك بتغطيـ ــة رهـ ــان برهـ ــان

م ـ ـواا ول ـ ــم يكـ ــن س ـ ــوق العملـ ــة ف ـ ــي دائـ ـ ـرة اهتمـ ــام ص ـ ــناديق التحـ ــوط إال م ـ ــن فت ـ ـرات ليس ـ ــت بعي ـ ــده
ولصـ ـ ــناديق التحـ ـ ــوط ينتمـ ـ ــي ألشـ ـ ــخاص مـ ـ ــن دوي الثـ ـ ــروات الضـ ـ ــخمة و باسـ ـ ــتخدام هـ ـ ــذه المبـ ـ ــالغ

كغط ـ ــاء تق ـ ــوم ه ـ ــذه الص ـ ــناديق ب ـ ــاالقتراض بم ـ ــا يف ـ ــوق االس ـ ــتثمارات األول ـ ــى بع ـ ــدة مـ ـ ـرات وتب ـ ــع أي
اسـ ــتثمار محتمـ ــل فـ ــي أي بقعـ ــة مـ ــن بقـ ــاع العـ ــالم حيـ ــث تـ ــودع أموالهـ ــا باالسـ ــتثمار بـ ــأداة واحـ ــدة أو
عدة أدوات في نفس الوقت.

المطلب الرابع  :معامالي سوا الِرف األذْ ي.
َتم تِْيف معامالي سوا الِرف إلم:

ولً ْ :ملياي الِرف الفو ية
تتضمن تجارة الصرف األجنبي شراء عملة أجنبية مقابل بيع عملة أجنبية أخرى فإذا ما تم االتفاق
على صفقة بنقد أجنبي بسعر صرف محدد فان األطراف المعنية عليها تحديد مكان التسليم بتاري
التسليم فادا ما تم تحديد تاري التعليم فتوخذ أسعار البيع و الشراء على أنها فورية و هذا يعني أن
العملية يتم تسويقها بعد مضني  ،يومين من تاري إبرام الصفقة(.)2

( )1بسام الحجار  ،نظام النقد العالمي و أسعار الصرف  ،ط  ،دار المنهل اللبناني  ،لبنان  ، 2009 ،ص ( -99-98
) 100
( )2كامل بكري  ،االقتصاد الدولي ( التجارة والتمويل )  ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،مصر  2003ص ( .)334،333
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ا ياً ْ :ملياي الِرف ا ذلة
عمليات الصرف ا جلة تضمنت صفقات النقد األجنبي شراء و بيع للعمالت في تاري اجل محدد
ويقصد بعملية الصرف ا جلة أن يعقد اتفاق الستبدال عملة مقابل عملة أخرى بتاري مستقبلي على
أسا

سعر صرف اجل يتفق عليه الطرفين .

الْاً ْ :ملياي المبادلة
وتجمع بين الشراء الفوري لعملة ما و بيعها أجالً في نفس الوقت  ،أو العكس أو بمعنى آخر تتضمن
تحديد عقدين متزامنين احدهما عقد شراء و ا خر عقد بيع و قيمة كل من العقدين واحدة إال أن تاري
استحقاقهما مختلفين و تفصل بينهما فترة امنية.
ابعاً  :التغطية :

ويقصد بعمليات التغطية تلك العمليات التي تهدف إلى تحويل مقابل أصول مستمرة في عملية أو يخشى

انخفاض قيمتها إلى عملة أخرى قوية من اجل حماية تلك األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول أو الحقوق وبنفس الكي ية تغطي

االلتزامات المقومة بعمالت يخشى ارتفاع أسعارها(.)1

خامساً  :المضا بة

المضـ ـ ــاربة هي عكس التغطية ففي حين أن المغطى يسـ ـ ــعى إلى تغطية مخاطر الصـ ـ ــرف األجنبي  ،فأن

المضارب يقبل و حتى يسعى إلى تعريا نفسه إلى مخاطر الصرف األجنبي على أمل أن يحقق ربحا(.)2

فإذا توقع المض ــارب بص ــدق التغيرات المس ــتقبلية في أس ــعار الص ــرف فانه يحقق ريح و خالف ذلك فانه

يتحمل خسارة.

سادساً  :المراذحة

ويقص ــد (بالمراذحة) تحقيق الربح من قبل فئة معينة من المتعاملين في سـ ـوق الص ــرف إلى شـ ـراء العملة

في الس ــوق التي يكون فيها س ــعر ص ــرف هذه العملة منخفضـ ـًا وبيعها في الس ــوق التي يكون فيها الس ــعر

مرتفعًا بقصد تحقيق ربح من السوقيين(.)3

( )1عبد الرزاق بن الزاوي  ،سلوك سعر الصرف الحقيقي واثر انحرافه عن مستواه التوازني على النمو االقتصادي في
الجزائر  .أطروحة دكتوراه غير منشور جامعة الجزائر  ، 2011ص ().27
( )2كامل بكري  ،االقتصاد الدولي ( التجارة والتمويل ) مرجع سابق ، ،ص ()333
( )3امين رکی عدنان هجير ،االقتصاد الدولي ( النظرية والتطبيقات )  ،دار الثراء للنشر والتوزيع األردن – 2010 ،
ص()216
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المبحث الرابع  :ال ْ المرَِي و َمة سعر الِرف

يتعين على البنو المركزية التدخل في س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق النقد لتوفير العمالت والمحافظة على اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتق اررها من خالل

االعتماد على أنظمة الصرف وسياسة الرقابة على الصرف وتقييم أداء السياسة النقدية في ظل نظم الصرف.
المطلب األول َ :مة سعا الِرف

يعرف نظام الصـرف بأنه مجموعة القواعد التي تحدد تدخل السـلطات النقدية في سـوق الصـرف األجنبي،
وبالتالي التأثير على سلو سعر الصرف(.)1
وتتمثل هذه األنظمة فيما يلي:

و ًلَ -ام الِرف الْاب :
وتعتمــد الــدولــة على قــاعــدة الــذهــب إذا ربطــت عملتهــا الوطنيــة بوان معين من الــذهــب  ،ويترتــب على
احتفاظ كل دولة بس ـ ـ ـ ــعر ثابت للذهب بالنقد الوطني أن يتحقق س ـ ـ ـ ــعر ثابت للعمالت المختلفة ببعض ـ ـ ـ ــها
البعا(.)2

أي أن نظام سعر الصرف الثابت يتطلب توفر الشروط الثالث التالية :

 -تحديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بالذهب .

 ضمان قابلية تحويل العملة الوطنية للصرف بالذهب أو العكس بال قيد وال شرط طبقاً للمعدل الثابتالمحدد بوان وحدة العملة بالذهب.

 -حرية تصدير واستيراد الذهب .

وفي ظل هذا النظام تحدد البنو المركزية أسعار صرف بالنسبة لعملتها وال تتر للتقلب وفقاً لظروف

العرض والطلب في السوق الحرة  ،وتتدخل البنو المركزية في سوق الصرف األجنبي بالبيع والشراء

حيث تمنع سعر الصرف من االنحراف عن السعر المحدد بأكثر من نسبة معينة في االتجاهين الباً
ما تكون النسبة في حدود(  ) %1من السعر المحدد(.)3
ا ياً َ -ام الِرف المرا :
ويعني نظام الصرف المرن تر سعر العملة يتحدد في السوق وفقا لقوى العرض والطلب كأية سلعة

أخرى ،وعليه ال تكون هذه العملة محددة أو معرفة بعملة دولية أو بم يار دولي كالذهب ،وتتراوح

أنظمة الصرف المرنة بين سعر الصرف العائم مرو اًر بسعر الصرف المدار وانتهاء بسعر الصرف
الزاحف  ،كما يعطي نظام الصرف المرن الحرية لصانعي السياسات في اختيار المالئم منها لالقتصاد
المحلي فإذا كان هدف السلطات النقدية مراقبة وحماية رصيد االحتياطات األجنبية في النظام الثابت،
( )1موسى لحلو بوخاري  ،سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية  ،مكتبة حسن العصرية  ،لبنان ،2010 .
ص .134
( )2زينب حسين عوض هللا  ،اقتصاديات النقود والمال  ،دار الجامعة الجديدة للنشر  ،مصر  ، 2007،ص( ) 84
( )3نوري شقير وآخرون  ،المؤسسات المالية المحلية والدولية l،مرجع سابق ص ( .) 163
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فإن مهمتها في النظام المرن ال تقل أهمية عن تلك فهي مطالبة بأن تحدد بنفسها حجم النقود أو القوة
الشرائية في المجتمع وفقاً لمقتضيات الوضع االقتصادي المحلي(.)1
الْاً َ :ام الرَلابة ْلم الِرف

لجأت الكثير من الدول نتيجة للحروب العالمية واألامات االقتصادية وخاصة فيما بين الحربين وبعد
الحرب العالمية الثانية إلى فرض رقابة مباشرة على الصرف  .وفي هذا النظام تتحقق المساواة بين
الصادرات والواردات أي بين عرض وطلب الصرف األجنبي عن طريق تدخل الدولة بتحديد الواردات

والرقابة على حركات رؤو

األموال  ،فالتواان في سوق الصرف ال يتحقق في ظل هذا النظام عن

طريق حركات الذهب كما في نظام سعر الصرف الثابت  ،ولكن عن طريق التدخل المباشر للدولة
في ظروف الطلب و العرض .
أن جوهر نظام الرقابة على الصرف هو توايع الكمية التي تحصل عليها الدولة من الصرف األجنبي

على أوجوه الطلب الممكنة  ،وكذلك فإن هذا النظام يعتمد في الواقع على التمييز االقتصادي وسواء
أكان التمييز بين الدول أو كان التمييز بين السلع  ،نجد أن التمييز بين الدول له تطبيقات عديدة لعل
أهمها المناطق النقدية  ،فمنطقة اإلسترليني والتي أنشأت مع قيام الحرب العالمية الثانية كانت تميز
بين دول المنطقة والتجارة معها مقيدة ،وأما التمييز بين السلع فأمره شائع وخصوصاً في الدول النامية

حاليا حيث يمنع استيراد السلع الترفيهية ومن الممكن بطبيعة الحال الجمع بين صورتي التمييز

المتقدمة.

()2

المطلب الْا ي  :سياسة الرَلابة ْلم الِرف
ولً  :سياسة الرَلابة و مدافها
ظهر نظام الرقابة على الصرف األجنبي على نطاق واسع وشكل أم بعهده العالم من قبل  ،خالل

األامة االقتصادية الكبرى

(  ،)1933 ،1920عندما انتشر العمل بها في ألمانيا وأمريكا الالتينية  .حيث شهد العالم انهيار
قاعدة الذهب الدولية وحدوث اختالل كبير في المدفوعات الدولية وهذا بسبب األامة االقتصادية

العالمية  ،ففي هذا النظام تتحقق المساواة بين الصادرات والواردات ويكون ذلك عن طريق تدخل الدولة

بتحديد الواردات والرقابة على حركة رؤو

األموال والتواان في سوق الصرف في ظل نظام الرقابة

يتحقق عن طريق التحكم المباشر للدولة في ظروف الطلب والعرض .
()3

()1عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي  ،مرجع سابق  ،ص ( .) 93- 92
()2أحمد فريد مصطفى  ،االقتصاد النقدي والدولي  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،مصر  ، 2009 ،ص ( .) 393-392
()3بوعبد هللا علي  ،أثر األسواق المالية الناشئة على استقرار أسعار الصرف في الدول العربية ،أطروحة دكتوراه ،غير
منشورة ،جامعة بسكرة ،الجزائر 2014 ،ص ( . ) 108-111
2021
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وفي ظل هذا النظام أيضا ال تسمح الدولة للمييمين فيها بحرية بيع وشراء النقد األجنبي بال قيد وال
شراء ولكنها تلزم كل من يحصل على عمالت أجنبية من الخار ببيعها للسلطات الرسمية مقابل
العملة الوطنية  ،وعلى كل من ير ب في الحصول على عمالت أجنبية لتسوية أي نوع من المدفوعات
إلى الخار أن يطلب من هذه السلطات الترخيص له بذلك.
ويمَن تلخيص َلواْد َام الرَلابة ْلم الِرف ِما َلي :

 -عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية إلى عمالت أخرى إال في ظل القواعد المنظمة التي

تضعها الدولة.

 إخضاع حركة تصدير و استيراد الصرف األجنبي لقواعد خاصة. منع التسوية القبلية للواردات. -إلزام كل مصدر أن يضع كل ما يحصل عليه من عمالت أجنبية إلى مجمع العمالت األجنبية

وإلزام كل مستورد أن يشتري العملة التي يريدها من نفس المجمع تحدده الدولة.

 حماية الصناعة المحلية من المنافسة األجنبية ويكون ذلك عن طريق للمستوردين أو عن طريقفرص سعر مرتفع على العمالت األجنبية.
 -تنمية االحتياطي النقدي من الذهب والعمالت األجنبية سواء كان عن طريق فرض ضريبة على

بيعها أو منح عالوة بمناسبة شراؤها  ،ويودي ذلك إلى ارتفاع السعر الفعلي للعمالت عن السعر
الرسمي المقرر لها .
 يستخدم نظام الرقابة أيضا كأداة للسيطرة على قطاع التجارة الخارجية .ا ياً  :وساغ الرَلابة ْلم الِرف األذْ ي :
الرقابة على الصرف جزء ال يتج أز من سياسات التخطيا االقتصادي فوضع خطة اقتصادية تتطلب
إحكام الرقابة على الصرف األجنبي وقد تكون مباشرة أو ير مباشرة(.)1
 - 1وساغ الرَلابة المباَرِ :
 التدخ المباَر  :يتضمن التدخل المباشر في سوق الصرف تثبيت سعر الصرف عند مستوىأقل أو أعلى من سعر الصرف السائد في سوق الصرف  ،وذلك عن طريق شراء أو بيع العملة المحلية
مقابل األجنبية عند مستوى السعر المحدد .

()1

أبو عبدهللا علي  ،مرجع سابق  ،ص ( ) 114-111
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ب  -تقءءد الِرف األذْ ي  :يتم العمالت األجنبية المكتسبة في البنك المركزي للدولة وتقييدها ومن
أهم الوسائل هي :
 التخصص طبقا لألولويات وذلك لتمويل الواردات الضرورية. أسعار الصرف المتعددة بهدف التقليل من الواردات وايادة الصادرات بالعمالت األجنبية. الحسابات المجمدة  :تقييد المدفوعات على الواردات التي تستحق للدائنين األجانب في شكل حسابمجمد بالبنك المركزي.
ج  -اتفاقياي المقاصة  :االتفاق بين دولتين بفتح كل منهما حساب للدولة األخرى بعملتها المحلية
ببنكها المركزي حيث أن تسوية المدفوعات يتم حسب االتفاق على أسعار صرف معينة وتعرف هذه
االتفاقيات باسم االتفاقيات الثنائية.
د -اتفاقيققققققاي القققققققدفع  :وهـ ـ ــي االتفاقيـ ـ ــات الثنائيـ ـ ــة لكنهـ ـ ــا أكثـ ـ ــر شـ ـ ــموال وعموميـ ـ ــة حيـ ـ ــث تشـ ـ ــمل
إضافة إلى المعامالت بالسلع معامالت الخدمات مثل رسوم الشحن.
 - 2وساغ الرَلابة الغءر مباَرِ :

 .القءقققققققود ال ميققققققققة  :تتمث ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي تقيي ـ ـ ــد وحظ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـواردات ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق حص ـ ـ ــص االس ـ ـ ــتيراد

وسياس ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ـراء الت ـ ـ ــي تتبعه ـ ـ ــا الموسس ـ ـ ــات التجاري ـ ـ ــة الحكومي ـ ـ ــة  ،وته ـ ـ ــدف إل ـ ـ ــى الح ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـواردات بـ ـ ـ ــالرفع مـ ـ ـ ــن الض ـ ـ ـ ـرائب والرسـ ـ ـ ــوم الجمركيـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــذا للحـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـن العجـ ـ ـ ــز فـ ـ ـ ــي مي ـ ـ ـ ـزان
المدفوعات(.)1
ب  .تققققققديم إْا قققققاي التِقققققدَر  :ته ـ ــدف ه ـ ــذه اإلعان ـ ــات إل ـ ــى تنش ـ ــيا الص ـ ــادرات واي ـ ــادة قيمته ـ ــا

الكلية وتكون أكثر فعالية في حالة مرونة الصادرات المرتفعة.

ج  .فقققققع سقققققعر الفاغقققققدِ  :ه ـ ــذه العملي ـ ــة ت ـ ــوثر ف ـ ــي أس ـ ــعار الص ـ ــرف م ـ ــن خ ـ ــالل تأثيره ـ ــا عل ـ ــى

حرك ـ ــات رؤو

األمـ ـ ـوال داخ ـ ــل وخ ـ ــار الدول ـ ــة ،فعن ـ ــد اي ـ ــادة أس ـ ــعار الفائ ـ ــدة تزي ـ ــد ت ـ ــدفقات رؤو

األم ـ ـوال وبالتـ ــالي يـ ــزداد الطلـ ــب علـ ــى العملـ ــة ومنـ ــه ارتفـ ــاع فـ ــي قيمتهـ ــا الخارجيـ ــة باإلضـ ــافة إلـ ــى
هـ ـ ـ ــذه السياسـ ـ ـ ــات المسـ ـ ـ ــتخدمة مـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــرف الدولـ ـ ـ ــة هنـ ـ ـ ــا أيض ـ ـ ـ ـاً بعـ ـ ـ ــا الوسـ ـ ـ ــائل أو األدوات
المستخدمة في ظل اختالف أنظمة أسعار الصرف.

()1علي أبو عبد هللا  ،مرجع سابق  ،ص ( . ) 114-111
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د  .استخدام احتياطاي الِرف  :ففي ظل نظام أسعار صرف ثابتة أو شبه مدارة تلجأ إلى المحافظة
على سعر عملتها فعند انهيار العملة تقوم ببيع العمالت الص بة لديها مقابل العملة المحلية عندما

تتحسن العملة تقوم بشراء العمالت األجنبية مقابل العملة المحلية.

وعن ـ ـ ــدما تك ـ ـ ــون االحتياط ـ ـ ــات ي ـ ـ ــر كافي ـ ـ ــة يق ـ ـ ــوم البن ـ ـ ــك المرك ـ ـ ــزي باس ـ ـ ــتخدام سياس ـ ـ ــة تخ ـ ـ ــيا

العملـ ــة .أمـ ــا فـ ــي ظـ ــل نظـ ــام سـ ــعر الصـ ــرف العـ ــائم تقـ ــاوم السـ ــلطات النقديـ ــة التقلبـ ــات الحـ ــادة فـ ــي
س ـ ـ ـ ــعر عملته ـ ـ ـ ــا إال أن االحتياط ـ ـ ـ ــات ال تكف ـ ـ ـ ــي للتص ـ ـ ـ ــدي لآلث ـ ـ ـ ــار الناجم ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن حرك ـ ـ ـ ــة رؤو

األموال المضاربة .

مقققققق .اسقققققتخدام سقققققعر الفاغقققققدِ  :عن ـ ــدما تك ـ ــون العمل ـ ــة ضـ ـ ـ يفة يق ـ ــوم البن ـ ــك المرك ـ ــزي باعتم ـ ــاد

سياس ــة س ــعر الفائ ــدة المرتف ــع لتع ــويا خط ــر انهي ــار العمل ــة مثلم ــا ح ــدث ف ــي األام ــة المالي ــة ف ــي
تايلند سنة  1997ف.
و  .إَلامقققققة سقققققعر صقققققرف متعقققققدد  :بهـ ــدف نظـ ــام أسـ ــعار الصـ ــرف المتعـ ــدد إلـ ــى تخ ـ ــيا آثـ ــار

حدة التقلبات في األسواق وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعا األ راض المحددة.
المبحث الخامس :السياسة الْقدية وسوا الِرف األذْ ي

توثر السياسات النقدية في أسعار الصرف األجنبي من خالل عاملين هامين  ،وهما  :معدالت نمو
الناتج الحييقي و أسعار الفائدة الحيييية (.)1

ويتأثر هذان العامالن بتغيرات المستوى العام لألسعار في أسواق السلع والخدمات ،فتظهر سلسلة

من التأثيرات بين السياسات النقدية ومستويات أسعار السلع والخدمات ومعدالت الناتج الحييقي وأسعار
الفائدة الحيييية وأخي اًر أسعار الصرف األجنبي.

إن اعتماد الدولة لسياسة نقدية توس ية يودي الباً إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار ،والذي ينعكس

على الناتج الحييقي بانخفاض معدالت نموه  ،كما وينعكس أيضا على أسعار الفائدة الحيييية بالتدهور،
وفي الحالتين تزداد االستيرادات وتقل الصادرات ويهبا التدفق الصافي الخارجي لرؤو

األموال.

وهكذا مع انخفاض صافي اإلنفاق األجنبي في الداخل يقل سعر الصرف العملة الوطنية .
وفي المقابل عندما تتبنى السلطات النقدية في بلد ما سياسة نقدية انكماشية فإن المستويات العامة
لألسعار ستنخفا مما يودي إلى ارتفاع كل من الناتج الحييقي وسعر الفائدة الحييقي وبذلك يتم
تعزيز الصادرات وتثبيت االستيرادات هذا فضالً عن جذب المزيد من رؤو
الداخل فيزداد صافي اإلنفاق األجنبي.

األموال األجنبية إلى

()1هوشيار معروف  ،تحليل االقتصاد الدولي  ،دار جرير للنشر والتوزيع  ،األردن ،ط ، 2006 1ص ( .)221 – 220
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وهذا ما يحفز الطلب على العملة الوطنية للبلد المعني مما يوسع بالمقابل عرض العمالت األجنبية
فيرتفع بالنتيجة سعر صرف العملة المذكورة .

المطلب األول  :السياسة الْقدية و سوا الِرف األذْ ي

يمكن للسياسة النقدية أن تتخذ صيغاً مختلفة للتدخل في سوق الصرف األجنبي  ،والتي منها(:)1
 - 1شراء أو بيع السندات في سوق الصرف  ،وذلك بغرض االحتفاظ بكميات مالئمة من االحتياطات
النقدية الدولية.

 - 2التأثير في أسعار الفائدة الحيييية لتحقيق االستقرار في سوق الصرف وذلك دون استخدام

احتياطات نقدية دولية.
 - 3فرض قيود على حركة رؤو

األموال الدولية لتالفي أو لتعديل الضغوط قصيرة المدى على

أسعار الصرف وبما يحمي االقتصاد من التدفقات الداخلة والخارجة ير المستقرة لرؤو

وكذلك لتعديل ضغوط طويلة المدى عند ضعف العملة الوطنية .

األموال

المطلب الْا ي  :دواي المِرف المرَِي في التَ ءر ْلم ْره الْقود

يلعب البنك المركزي دو اًر فاعالً في التأثير على عرض النقد وبالتالي على (سعر العملة) من خالل
األدوات التالية(:)2

سققققبة الحتيققققاطي الْقققققدي  :تـ ــوثر البنـ ــو المركزيـ ــة علـ ــى قـ ــدرة البنـ ــو التجاريـ ــة علـ ــى اإلق ـ ـراض
واالقت ـ ـ ـراض مـ ـ ــن خـ ـ ــالل هـ ـ ــذه النسـ ـ ــبة ايـ ـ ــادة أو نقصـ ـ ــاناً  ،حيـ ـ ــث أن ايادتهـ ـ ــا مـ ـ ــثالً تـ ـ ــودي إلـ ـ ــى
انخفاض عرض النقد  ،ويترتب على نقص عرض العملة ايادة في قيمتها.
سققققعر إْققققادِ الخِققققم  :رف ــع س ــعر الخص ــم ي ــودي م ــثالً إل ــى اي ــادة الييم ــة الخارجي ــة لعمل ــة ذل ــك
البلـ ـ ــد ،ألن رفـ ـ ــع سـ ـ ــعر الخصـ ـ ــم يـ ـ ــودي إلـ ـ ــى ايـ ـ ــادة سـ ـ ــعر الفائـ ـ ــدة  ،فيعمـ ـ ــل علـ ـ ــى جـ ـ ــذب رؤو
األمـ ـوال األجنبي ــة ،وب ــذلك ي ــزداد طل ــب األجان ــب علـ ــى عمل ــة ذل ــك البلـ ــد  ،مم ــا ي ــودي إلـــى ارتف ــاع
سعر صرفها ،ويحدث العكس في حال انخفاض سعر الخصم .

()1هوشيار كمعروف  ،تحليل االقتصاد الدولي  ،مرجع سابق ( .) 322 - 321
( )2امين صيد  ،سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات  ، ،مكتبة حسن العصرية ،ط 1لبنان ،
 ، 2013ص().3
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ا خفاه وا تفاع القيمة الخا ذية للعملة - :
ويقص ـ ــد به ـ ــا انخف ـ ــاض قيم ـ ــة العمل ـ ــة للبل ـ ــد إااء العم ـ ــالت األجنبي ـ ــة األخ ـ ــرى ف ـ ــي س ـ ــوق الص ـ ــرف

األجنب ـ ــي دون أن يك ـ ــون ل ـ ــذلك عالق ـ ــة بتغي ـ ــر المحت ـ ــوى ال ـ ــذهبي للعمل ـ ــة وإنم ـ ــا يح ـ ــدث االنخف ـ ــاض
ف ـ ــي قيم ـ ــة العمل ـ ــة نتيجـ ـ ـة لعوام ـ ــل الس ـ ــوق م ـ ــن الع ـ ــرض والطل ـ ــب وه ـ ــذا يعن ـ ــي أن االنخف ـ ــاض ف ـ ــي
حالة نظام الصرف العائم.
ومن أهم العوامل المودية إلى انخفاض الييمة الخارجية لعملة الدولة ما يلي :

 - 1ايادة االستيرادات وانخفاض الصادرات.

 - 2ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بالمعدل المذكور للشركاء التجاريين.
 - 3انخفاض سعر الفائدة المحلية.
نسبة انخفاض العملة =  -4ارتفاع سعر الفائدة الخارجية .
ويمكن تحديد نسبة انخفاض قيمة العملة من خالل المعادلة التالية -:
نسبة انخفاض العملة =

السعر الجديد للعملة−السعر القديم للعملة
السعر القديم للعملة

أمـ ــا ارتفـ ــاع قيمـ ــة العملـ ــة يشـ ــير إلـ ــى ارتفـ ــاع سـ ــعر العملـ ــة المحليـ ــة للبلـ ــد إااء العمـ ــالت األجنبيـ ــة

األخـ ـ ــرى حيـ ـ ــث أن العوامـ ـ ــل التـ ـ ــي كانـ ـ ــت سـ ـ ــبباً فـ ـ ــي انخفاضـ ـ ــها هـ ـ ــي ذاتهـ ـ ــا التـ ـ ــي سـ ـ ــتودي إلـ ـ ــى
ارتفاعها وكما يمكن االستعانة بذات المعادلة لحساب نسبة ارتفاع العملة.
أم ــا م ــا يقص ــد بعملي ــة التعققققويم للعملققققة فهـــو ع ــدم تحديـــد محت ــوى ذهبـــي للوح ــدة النقديـــة وبالتـــالي

عـ ــدم االلت ـ ـزام رس ــمياً ( ( أي مـ ــن قبـ ــل الدول ــة ) ) بسـ ــعر صـــرف معـ ــين للعملـ ــة ب ــل تركـ ــه لظـ ــروف

العـ ـ ــرض والطلـ ـ ــب .والهـ ـ ــدف األساسـ ـ ــي مـ ـ ــن هـ ـ ــذه العمليـ ـ ــة هـ ـ ــي إعطـ ـ ــاء الييمـ ـ ــة الحييييـ ـ ــة لعملـ ـ ــة
الدول ـ ــة وقط ـ ــع الطري ـ ــق ع ـ ــن األسـ ـ ـواق الس ـ ــوداء ف ـ ــي مج ـ ــال النق ـ ــد األجنب ـ ــي والت ـ ــي تـ ـ ـرتبا بمس ـ ــالة

تع ـ ــدد أس ـ ــعار الص ـ ــرف للعمل ـ ــة المحلي ـ ــة بص ـ ــورة ي ـ ــر رس ـ ــمية وتنتش ـ ــر ه ـ ــذه الظ ـ ــاهرة ع ـ ــادة ف ـ ــي
الـ ــدول التـ ــي تحتكـ ــر فيهـ ــا سـ ــلطات الدولـ ــة الرسـ ــمية تـ ــداول النقـ ــد األجنبـ ــي ومحصـ ــو ار علـ ــى األف ـ ـراد

والشـ ــركات كمـ ــا كـ ــان سـ ــائدا فـ ــي الـ ــدول االشـ ــتراكية الناميـ ــة .ويعـ ــود السـ ــبب الرئيسـ ــي فـ ــي ظهـ ــور

األسـ ـ ـواق الموااي ـ ــة إل ـ ــى ي ـ ــاب السـ ـ ـلطات النقدي ـ ــة عل ـ ــى س ـ ــاحة س ـ ــوق الص ـ ــرف األجنب ـ ــي ووج ـ ــود

طلـ ـ ــب كبيـ ـ ــر علـ ـ ــى العمـ ـ ــالت األجنبيـ ـ ــة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل األف ـ ـ ـراد والشـ ـ ــركات .يقـ ـ ــوم المصـ ـ ــرف المركـ ـ ــزي

بـ ــإدارة احتياطيـ ــات الدولـ ــة م ـ ــن النقـ ــد األجنبـ ــي حيـ ــث يح ـ ــتفظ بهـ ــذه االحتياطيـ ــات ويسـ ــتخدمها ف ـ ــي
تحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية.
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المبحث الساد  :اختبا الفراياي.
الختب ـ ــار فرض ـ ــيات الد ارس ـ ــة ت ـ ــم االعتم ـ ــاد عل ـ ــى منش ـ ــورات وتق ـ ــارير مص ـ ــرف ليبي ـ ــا المرك ـ ــزي وم ـ ــا
انتهجـ ــه مـ ــن سياسـ ــات فـ ــي إدارة سـ ــعر الصـ ــرف األجنبـ ــي مقارنـ ــة مـ ــع قيمتـ ــه مـ ــع العملـ ــة المحليـ ــة
خ ـ ــالل فتـ ـ ـرات االس ـ ــتقرار واألام ـ ــات باإلض ـ ــافة إل ـ ــى م ـ ــا ت ـ ــم الحص ـ ــول علي ـ ــه م ـ ــن معلوم ـ ــات وم ـ ــن
تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين.
واكـ ـ ــب مصـ ـ ــرف ليبيـ ـ ــا المركـ ـ ــزي منـ ـ ــذ نشـ ـ ــأته وخـ ـ ــالل الفت ـ ـ ـرات الزمنيـ ـ ــة المختلفـ ـ ــة والتـ ـ ــي شـ ـ ــهدت
العديـ ــد مـ ــن المشـ ــاكل والصـ ــعوبات السياسـ ــية واالقتصـ ــادية والماليـ ــة مـ ــا اسـ ــتدعى منـ ــه الييـ ــام بعـ ــدة
إجـ ـ ـراءات وقائي ـ ــة وعالجي ـ ــة لمواجه ـ ــة األام ـ ــات واالخ ـ ــتالالت الت ـ ــي تح ـ ــدث ومــ ــا ك ـ ــان م ـ ــن بينهــ ــا
سقققققعر الِقققققرف األذْ قققققي حيـ ــث سـ ــيتم سـ ــرد مـ ــا حـ ــدث مـ ــن تغي ـ ـرات فـ ــي سـ ــعر صـ ــرف الـ ــدينار
بناء على بيانات الجدول التالي.
الليبي اتجاه العمالت الرائدة وتحليل األسباب والنتائج ً
الَدول(َ )1.1واح ال يا اي الوا دِ التي تم الحِول ْلءها من مِرف لء يا المرَِي ْن تغءراي سعر
الِرف خالل السْواي المِِو ِ

الحالة

السبب

القيمة

السنة
1952

1د.ل

$2.8

إصدار
أولي

بداية إصدار الدينار الليبي

1967

1د.ل

$2.4

صعود

1971

1د.ل

$3.04

صعود

1973

1د.ل

$3.37

صعود

1986

1د.ل

$3.18

صعود

1990

1د.ل

$3.54

صعود

1995

1د.ل

$2.77

هبوط

2001

1د.ل

$0.79

هبوط

2002

1د.ل

$1.3

هبوط

2018

1د.ل

$0.26

هبوط

2019

1د.ل

$0.27

صعود

2021

1د.ل

$4.48

هبوط

خفض قيم الجنيه
اإلسترليني
انخفاض قيمة الدوالر أمام
(و.ح.س.خ )
انخفاض قيمة الدوالر
للمرة الثانية
إدخال مرونة على سعر
الصرف المتبع
تطبيق سياسة سعر
الصرف الخاص
انخفاض قيمة الدينار عن
ما دون $3
انخفاض إلي ما دون$1
تعديل سعر الصرف
الدينار الليبي
تحديد سعر الضريبة علي
المبيعات من النقد األجنبي
تخفيض قيمة الضريبة
المفروضة
اجتماع إدارة المصرف
المركزي شرقا ً وغربا ً

النتيجة
ربطه بالجنيه اإلسترليني ما يعادل
2.48828جرام ذهب
ارتفاع قيمة الدينار الليبي بسبب خفض
الجنيه بنحو %14.3
ارتفاع قيمة الدينار الليبي
ارتفاع قيمة الدينار بسبب ربطه بالدوالر
األمريكي
فك االرتباط بالدوالر األمريكي وربطه
(و.ح.س.خ )
ارتفاع قيمة الدينار الليبي
العقوبات الدولية التي فرضت على الدولة
الليبية والحصار االقتصادي
زيادة االحتياطيات من النقد األجنبي وما
صاحبه من انفتاح اقتصادي على االستثمار
األجنبي
توحيد أسعار صرف الدينار الليبي وخفض
قيمته وفقا لسعر الرسمي بنسب %50
ظهور سعرين للصرف مقابل الدوالر
تحسن طفيف قي قيمة العملة المحلية
توحيد سعر الصرف ليكون سعرا ً موحدا ً
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واستناد لبيانات الجدول أعاله تم إصدار الدينار الليبي كعملة وطنية ألول مرة (تحت اسم الَْيه )في
بداية عام ( )1952وكانت قيمته آن ذا متساوية مع الجنيه اإلسترليني و كالً منهما كان يعادل

( )2.8دوالر أمريكي أو ما يعادل ( )2.48828جرام من الذهب حيث استمرت هذه الييمة في الثبات

حتى و عندما شهد عام( )1967تخ يا في قيمة الجنيه اإلسترليني بنحو ( )%14.3لتصبح الييمة
التعادلية * للجنية اإلسترليني ( )2.4دوالر أمريكي وبالر م من أن ليبيا كانت في ذلك الوقت ضمن
منطقة اإلسترليني إال أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتخ يا قيمة الدينار.

في عام( )1971أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عدم التزامها باستبدال الدوالر بالذهب وقامت في
نوفمبر في نفس العام بتخ يا قيمة الدوالر اتجاه وحدة حقوق السحب الخاصة **بنحو ()%7.9

لتصبح حقوق السحب الخاصة =  1.0875دوالر بدالً من السعر القديم وهو  1وحدة (و.ح) . .

=  1دوالر األمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي مقابل الدوالر ليصبح ( 1دينار = 3.04
دوالر بدالً من(1دينار = 2.8دوالر).

فـ ــي سـ ــنة ( )1973تـ ــم خفـ ــا قيمـ ــة الـ ــدوالر األمريكـ ــي للم ـ ـرة الثانيـ ــة بنسـ ــبة ( )%10اتج ـ ـاه وحـ ــدة

(و.ح

 ) .لتصـ ـ ـ ــبح قيمت ـ ـ ـ ــه تس ـ ـ ـ ــاوي ( )1.2063دوالر ب ـ ـ ـ ــدالً ( )1.0857دوالر حي ـ ـ ـ ــث ترت ـ ـ ـ ــب

علـ ـ ــى هـ ـ ــذا التخ ـ ـ ــيا ارتفـ ـ ــاع قيمـ ـ ــة الـ ـ ــدينار الليبـ ـ ــي اتجـ ـ ــاه الـ ـ ــدوالر م ـ ـ ـرة أخـ ـ ــرى بنحـ ـ ــو ()%11

لتصبح (1دينار=  )3.3776دوالر بدالً من(1دينار =  )3.04دوالر.

تم في نفس العام ربا قيمة الدينار الليبي بالدوالر األمريكي عند سعر الصرف الثابت وهو()0.29672
دينار ليبي ونتيجة لهذا الربا فإن قيمة الدينار اتجاه العمالت األخرى تتغير تبعاً لتغير قيمة الدوالر
اتجاه تلك العمالت .

حافظ الدينار الليبي على هذه الييمة عند هذا المستوى حتى عام ( )1986مما ساعد على ثبات قيم
الدينار الرسمية في مواجهة الدوالر األمريكي و يره من العمالت األجنبية والوفرة النسبية في النقد
األجنبي والزيادة الكبيرة في االحتياطيات التي نجمت عن تحسن في أسعار النفا وايادة الدخل المحقق

من الصادرات النفطية ذلك الوقت فضالً عن عدم وجود قيمة إدارية أو كمية تذكر على حرية التعامل

اء و بيعاً سواء لألفراد وللموسسات العامة والخاصة حتى عام ( )1982على
بالعملة األجنبية شر ً
األقل.

* يقصد بالقيمة التعادلية بأنها قيمة العملة بذاتها ويعبر عنها بالنسبة التي تتم مبادلة كمية محددة منها لقاء عملة أخرى
وتتند إلى معيار يسمح لها بالمقارنة مع قيم العمالت األخرى ويطلق عليها أيضا بالقيمة الموضوعية .
** حقوق السحب الخاصة وهي عبارة عن وحدات نقدية حسابية تعطى لصاحبها الحث في الحصول على تسهيل
ائتماني لعمالت قابلة للتحويل من الدول األعضاء لصندوق النقد الدولي وتعد كوسيلة دفع دولية لها قاعدة قانونية
مستمدة من العضوية في الصندوق فهي بالنسبة للعملة المحلية قوة تتمتع بها داخل الدولة المصدرة لها .
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في  1986/3/18ومن أجل إدخال مرونة أوسع على نظام سعر الصرف المتبع تم فك ارتباط الدينار
الليبي بالدوالر األمريكي وربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة (و.ح ) . .بسعر صرف يعادل

(( )2.8و.ح ) . .للدينار الليبي الواحد حيث جرى توسيع هذا الهام

عدة مرات.

وتأتي التغيرات المشار إليها أعاله تنفيذاً ألحكام قانون المصارف الليبي الذي خول مصرف ليبيا
المركزي تغيير الييمة التبادلية للدينار حسب التطورات االقتصادية والنقدية بما يكفل تفادي ا ثار
السلبية لها على االقتصاد الوطني و تنفيذاً لذلك قام مصرف ليبيا المركزي منذ يوم ()1999/2/14

وحتى عام ( )2001وبعد حلحلة الَْاع السياسي مع الدول الغربية آنذا بتنفيذ برامج بموجبها بيع

النقد األجنبي لأل راض الشخصية والتجارية دون فرض أي قيود على الصرف وفقاً ألسعار بيع التي
يحددها مصرف ليبيا المركزي وقد عرف سعر الصرف الجديد باسم سعر الِرف الخاص المعلن
الذي استخدم بجانب سعر الصرف التجاري الذي تم إق ارره والعمل به أل راض معينة عام ()1994

حتى عام ( )1999وقد وضعت أهداف محددة لهذا البرامج في مقدمتها( ترَءد استخدام الِرف
األذْ ي  ،ح مشا

الموطْءن الَِن يحتاذوا إلم الْقد األذْ ي لمختلف األ راه الشخِية من

خالل إيَاد مْافِ َلا و ية لهِه األ راه وفقاً إلذراَاي مشروْة وبدوا َلءود ْلم الِرف  ،فع
قيمة الدَْا اللء ي في مواذهة العمالي في السوا الموازي ،دْم القوِ الشراغية للدَْا اللء ي ،
خفه سعا السلع التي َتم توفءرما وتمويلها بواسطة السوا الموازي والمحافَة ْلم استق ار ما
،القضاَ ْلم السوا الموازي للْقد األذْ ي ) .

وقد استهدفت أيضا خلق أرضية مالئمة لتعديل سعر صرف الدينار وصوال إلى تحديد الييمة التبادلية

الحيييية للدينار التي تتالءم مع معطيات االقتصاد الليبي وتحقق كفاءة وترشيد استخدام الموارد المتاحة

والقضاء على الشبهات في األسعار وخالل عامي ()2000/1999تم الرفع التدريجي في قيمة الدينار
وفقا لسعر الصرف الخاص المعلن مصحوبا بين الحين و األخر بتخ يا في قيمته وفقا لسعر
الصرف الرسمي وكنتيجة لذلك تراوح السعر الرسمي للدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي ما بين

( )3.54دوالر للدينار الواحد في نهاية عام ( )1990إلى ( )1.55دوالر لدينار الواحد في نهاية عام
( )2001كما تغيرت أسعار الصرف العمالت األجنبية الرئيسية األخرى مقابل الدينار الليبي وفقا
للتغيرات التي طرأت على الييمة التعادلية للدينار الليبي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة .

في( )2002 /1/1تم تعديل وتوحيد أسعار الصرف للدينار الليبي اتجاه تخ يا قيمته وفقا لسعره

الرسمي بنسبة ( )%50عما كان عليه في نهاية عام ( )2001ليصبح ( )0.6080وحدة (و.ح) . .
لكل دينار ليبي واحد أو ما يعادل  1دينار =  1.3دوالر.
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في(  )2003/6/15تم تخ يا سعر الصرف الدينار بواقع ( )%15ليصبح ( )0.5175وحدة
(و.ح ) . .مقابل كل دينار ليبي واحد وذلك بهدف احتواء ضريبة النهر الصناعي التي كانت تفرض
على كافة االعتمادات والتحويالت بالنقد األجنبي وكذلك إلغاء التمييز في سعر الصرف بين الجهات

المعفاة و ير المعفاة من هذه الضريبة وفي نفس الفترة أبلغت الدولة الليبية صندوق النقد الدولي رسميا
بقرارها قبول االلتزامات المحددة بموجب المادة( )8من اتفاقية الصندوق وذلك بأن ألغت القيود التي

كانت مشروطة بما في ذلك ضريبة النهر الصناعي وشهدت البالد خالل السنوات الستة
من( )2010.2004طفرة إنمائية رفقها استقرار وانتعاش في سعر الصرف األجنبي اتجاه الدينار
الليبي و السماح للبنو األجنبية بالعمل في ليبيا حيث تنبأ خبراء صندوق النقد الدولي وفقاً لتوقعاتهم
عن االقتصاد الليبي إذا استمرت سياسات االنفتاح من( )2010.2006أن تصل معدالت نمو الناتج

المحلي من (.)1( )% 7:4.5
ومنذ سنة ( )2011و ما مرت به البالد من ظروف سياسية كان هنا مسار تصاعدي لسعر الصرف

مع الظهور الكبير لألسواق الموااية في سوق الصرف وباقي السلع حيث قفز سعر الصرف الرسمي

من()1.2628إلى ( )1.3963إلى سنة( )2016مع الشح الواضح للعملة المحلية واألجنبية في
القطاع المصرفي والتنامي المطرد للسوق الموااي ومنذ ظهور بودر االنقسام في مصرف ليبيا المركزي

خالل حرب ( )2014وتعدد الحكومات والصراعات استمر تراجع قيمة الدينار الليبي في السوق

الموااي إلى ()6.225دوالر و( )6.665يورو و( )7.715جنيه إسترليني وصوال لسنة ( .)2017و
أرجع الخبراء تدني سعر صرف الدينار الليبي إلى الظروف الص بة التي تمر بها البالد من احتراب

و إ الق لحقول النفا و ايادة أسعار و حجم الواردات وانهيار المنظومة المصرفية و ارتفاع حجم
اإلنفاق العام وتنامي التهريب و االعتمادات الوهمية واستفحال الفساد و ياب السياسات الرادعة

لمصرف ليبيا المركزي ( .)2و كمحاولة وحل موقت قام المجلس الرئاسي في سنة ( )2018بفرض
ضريبة إضافية (رسم) بنسبة ( )%183على مشتريات النقد األجنبي و ايادة المخصصات الممنوحة

للمواطنين لشراء النقد األجنبي حيث نتج عن ذلك نوع من التعافي في المشتريات الحكومية والطلب

الكبير من قبل المواطنين حيث بلغ حجم مبيعات النقد األجنبي لألسر( )7.8مليار دينار ليبي في
عام()2019وتم خفضها إلى ( )%163واستخدم جزء من هذه األموال في دعم المواانة العامة وسداد
الدين الحكومي وأصبحت عملية الحصول على النقد األجنبي أكثر سهولة وضاقت الفجوة بين سعر

()1
()1

تقرير البيان الختامي لزيارة خبراء صندوق النقد الدولي (إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ليبيا)  2012ص ()4
تقرير المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات .ليبيا  2017ص ()5
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الصرف الرسمي وسعر الصرف الموااي إال هذه السياسة أظهرت ثالثة أسعار للصرف(سعر الِرف

لدْل مِرف لء يا المرَِي  ،سعر الِرف مع الضريبة  ،سعر الِرف في السوا الموازي )

()1

.

في ( )2021/1/4و س ياً من مصرف ليبيا المركزي والدولة الليبية البدء في عملية اإلصالح
االقتصادي والتقليل من الخسائر الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموااي تم تغيير سعر

الصرف ليصبح 1دينار= (( )1.15555و.ح ) . .أي ما يعادل ( )4.46دوالر و ( ) 5.45يورو.
و عليه تبرا مجموعة من األسباب التي أدت إلى ظهور األسواق الموااية في االقتصاد الليبي :
ول  :زيادِ حَم الغتماا الممْو من المِا ف اللء ية(:)2

يتمثل االئتمان المصرفي في صورة القروض والتسهيالت النقدية والغير النقدية التي يتم منحها لألفراد
والجهات االعتبارية العامة والخاصة مقابل توفير ضمانات كافية ويتعهد المقترض بسداد تلك األموال
وفوائدها والعموالت والمصاري

المستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقساط في تاري استحقاقها.

حيث ساهمت ايادة حجم االئتمان المصرفي في ليبيا خالل السنوات األخيرة إلى ايادة معدالت سعر
الصرف في السوق الموااي وذلك بسبب أن المبالغ الممنوحة للمواطنين والشركات لم تنفق في مجاالت
التنمية  ،بل تم اكتنااها أو إنفاقها في مشاريع خ ية أخرى وبالتالي فان هذه المبالغ النقدية الكبيرة
الممنوحة إلى المواطنين ساهمت في رفع حجم المعروض النقدي وهذه السيولة الزائدة المخت ية في

االقتصاد الليبي التي خلفها اإلفراط في منح االئتمان من قبل المصارف التجارية من دون سياسات

مناسبة ورؤية استراتيجية سببت في مشاكل لالقتصاد الليبي وفي الواقع ا ن يمكن القول بأن القروض
والتسهيالت كانت سبب كبير في ارتفاع معدالت األسعار ولكنها كانت سبب ط ي
الزيادة في النقود تتوقف على االستعماالت التي توجه إليها.

جداً ،حيث إن

ا يا  :ا قسام السلطة الْقدية و اإلفراط في طباْة العملة المحلية :

إن انقسام السلطة النقدية المصرف المركزي في ليبيا إلى شطرين وعملية طباعة  4مليار دينار

من العملة المحلية التي صدرت من المصرف المركزي في مدينة البيضاء شرق ليبيا للتغلب على

مشكلة السيولة بالمصارف التجارية ،مع وجود  8.25مليار دينار من العملة الليبية خار الجهاا
المصرفي ساهم في نمو حجم الكتلة النقدية في االقتصاد الليبي وتدهور قيمة الدينار الليبي .حيث

رفا محللون اقتصاديون ربا المصرف المركزي بين قيمة ( )4مليارات دينار المطبوعة في شركة
روسية وبين رصيد الذهب ،حيث أن العالم تخلى عن ربا طباعة العملة بالذهب منذ عام ، 1970

 )2تقرير البنك الدولي عن مراجعة القطاع المالي في ليبيا سنة  2020ص ()27
()3هشام عبدالحميد  ،موقع الجزيرة اإلخبارية " طباعة العملة الجديدة " .2015 ،
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ومن المعروف أن الوظيفة األساسية ( )18مليار توفر السلع أو نقصها من األسواق لطباعة األوراق
النقدية للنقود هي وسيا للتبادل بين النا

مرتبطة بتوفير السلع التي يستهلكها المواطنون في السوق

وبالتالي فإن ما طرحه مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء قد ساهم في ارتفاع أسعار السلع
الشحيحة باألسواق وااد من معدل التضخم
الْا :الِعوباي التي واذه السياسة المالية السياسة الْقدية:

الوضع االقتصادي في ليبيا يشير إلى صعوبات في السياسات المالية وعجز كبير في السياسات

النقدية في حلحلة األامات التي تعصف باالقتصاد الليبي كما انه ال يوجد تنسيق بين السياستين وتب ية
السياسة النقدية للسياسة المالي.

أن السياسة المالية في ليبيا ال تتحمل مسوولية انخفاض وتدني اإليرادات النفطية في الميزانية العامة
ولكنها تتحمل مسوولية انخفاض اإليرادات الغير نفطية األخرى ومن أهمها الضرائب والرسوم الجمركية

من جهة وعدم ترشيد اإلنفاق العام من جهة أخرى وبالتالي تتحمل جزء من المسوولية عن العجز
المالي في الميزانية .استشراء الفساد في القطاع العام وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي وتقاعس الجهات
العامة عن دفع المستحقات إضافة إلى الفشل التخطيا االستراتيجي(.)1
ابعاًْ :دم استقاللية المِرف المرَِي :

ونقصد بالستقاللية هنا والتي يمكن تقسيمها إلى الشقين.
الش األول" الذي يتحدث عن استقاللية السلطة النقدية عن الدولة والحكومة من خالل إدارة األموال

والنقد موائمة السياسة النقدية مع السياسة االقتصادية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

الش الْا ي هو التدخالت الخارجية من دول ومنظمات دولية فرضت أجنداتها وإمالءاتها من أجل

ايادة مديونية االقتصاد الليبي وتكبيله بالقيود لكي يتماشى مع ر بات هذه الدول والمنظمات.

عليه فمن خالل ايادة تدهور األوضاع السياسية التي بدورها ساهمت في تأام الوضع االقتصادي في

ليبيا ومن خالل ايادة عملية االحتراب بين الجماعات المسلحة وتحكمها في مفاصل الدولة السياسية

واالقتصادية ووجود أ طية دولية مكنتها من فعل ما تريد دون محاسبة ورقابة األمر الذي أدى إلى
انهيار الدينار مقابل العمالت األجنبية بمختلف أنواعها ير أن المواطن مهتم بسعر أمام ( الدوالر-

اليورو  -الباوند ) والدينار التونسي .

()1أيمن حماقي  .،إبراهيم نصر اليماني  ،عبير فرحات  ،محاضرات في االقتصاد التطبيقي كلية التجارة جامعة عين
شمس  ، 2007،ص()36.37
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عليه فأنه ال يمكن ألي سياسة نقدية أو مالية اللتان يقومان يهما كال من مصرف ليبيا المركزي والدولة
الليبية النجاح في ظل الظروف ير المستقرة التي تمر به البالد و أنما التقليل ما يمكن من المخاطر
المالية التي تصل إليها الدولة
الْتاغج والتوصياي .

لقد أظهرت الدراسة من خالل ما تحصلت عليه من معلومات أن المصرف المركزي ومن خالل
صالحيته التي منحت له مخول بإجراء ما يلزم من سياسات التي تهدف إلى المحافظة على الوحدات

النقدية المحلية واستقرارها مقابل العمالت الدولية األخرى عليه فإن الدراسة توصلت للنتائج التالية
أهمها:

 -1يقوم المصرف المركزي بإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعمالت األجنبية باختيار األدوات
المناسبة لها وفقاً لظروف و تطورات أسعار الصرف هادفاً من ذلك استقرار المستوى العام
لألسعار من خالل المحافظة على الييمة الحيييية للعملة الوطنية من ما يعزا االستقرار

االقتصادي.

 -2أن سعر الصرف عبارة عن عملية تبادلية بين الوحدات النقدية المختلفة (محلية  ،دولية ) ويحتوي
على ثالثة أنواع منها ما ال يأخذ في االعتبار القوة الشرائية لسلع والخدمات بين الدول ومنها ما

يكون موش ار لييا

والعرض.

القدرة التنافسية المحلية والدولية وعالقتهم في السوق من خالل الطلب

 -3أن هنا مجموعة من العوامل توثر في سعر الصرف األجنبي منها ما هو اقتصادي و ير
اقتصادي فاالقتصادي يشمل (األسعار النسبية لدول األخرى ،تغير الصادرات و الواردات ،حركة
رؤو

األموال ،أسعار الفائدة ،تغير نما اإلنتا  ،المضاربة في األسواق الدولية) و الغير

اقتصادي (الحروب واالضطرابات السياسية ،اإلشاعات واألخبار الكاذبة ).

 -4يتدخل المصرف المركزي في سوق الصرف لتأمين الظروف المالئمة لدولة في التجارة الدولية
وتحقيق نوع من التواان االقتصادي والمالي والتخلص من االختالفات الناتجة عن المضاربة في
األسواق الدولية .
 -5في الحالة الليبية ومن خالل األامة التي أدت النخفاض قيمة العملة المحلية مند سنة
( )2020:2014أظهرت الدراسة محاوالت إدارة مصرف ليبيا المركزي من خالل سياساته
وصالحيته واستقالليته احتواء األامة ير أنه لم ينجح لعدة ظروف سبق ذكرها والتي أوجدت
أجسام ريبة متمثلة في األسواق الموااية في جميع السلع فعلت ما تشاء في االقتصاد الليبي
األمر الذي أدى إلى شبه انهيار في العملة الوطنية .
2021
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التوصياي
بناء على ما أظهرته الدراسة من نتائج فهنا مجموعة من توصيات وهي على النحو التالي:

 -1تحييد مصرف ليبيا المركزي عن كافة الصراعات و التجاذبات السياسية التي كان لها آثار سلبية
على المصرف المركزي كموسسة نقدية ومهمتها إدارة السياسة النقدية والملية للدولة .

 -2على مصرف ليبيا المركزي استشعار حجم المسوولية والخطر والمعاناة التي يمر بها االقتصاد
الليبي بصفة عامة والمواطن البسيا بصفة خاصة وذلك من خالل إجراء إصالحات وسياسات

طارئة لتحسين وضع العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية .

 -3ايادة تفعيل دور رقابة المصرف المركزي على المصارف التجارية والمصارف األخرى والصرف
األجنبي و ايادة رقابة الدولة على الجهاا المصرفي وتفعيل محكمة الجرائم االقتصادية لتكون
رادع للمخالفين والخارجين عن التشريعات االقتصادية.

 -4حث الجهات التشري ية في الدولة على ضرورة توحيد موسسة مصرف ليبيا المركزي الذي أدى
انقسامه إلى ايادة أامة الدينار الليبي و ايادة عجز هذه الموسسة في أداء وظيفتها على أكمل
وجه.
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ُ
أثر التذبذبات المناخية على نشاط العواصف الرملية
في اإلقليم الصحراوي بليبيا (محطة سبها نموذجا)
أ .زينب عبد الحق عبد المجيد – كلية اآلداب – جامعة بني وليد
الملخص
تناولت الدراسة أثر تذبذبات عناصر المنا (الح اررة وسرعة الرياح واألمطار) على نشاط العواصف

الرملية في سبها خالل الفترة ( ،)2009-1971وقامت الدراسة بتحليل أثر تذبذبات المتوسطات
السنوية للح اررة وسرعة الرياح واألمطار من خالل استخدام معامل االنحدار الخطي المتعدد وعدد من
األساليب اإلحصائية التي توضح طبيعة التذبذب في عناصر المنا كاالنحراف الم ياري النسبي
لييا

تذبذبات الح اررة وسرعة الرياح ،والخطأ الم ياري في تحديد التذبذب المطري.

وقد كشـ ـ ـ ـ ـ ــفت نتائج تحليل معامل االنحدار الخطي المتعدد عن تأثر نشـ ـ ـ ـ ـ ــاط العواصـ ـ ـ ـ ـ ــف الرملية

بالتذبذبات الســنوية في ســرعة الرياح ،بينما كان التأثير ط يفا مع تذبذبات متوســطات الح اررة الســنوية
ومعدوما مع تذبذبات األمطار ،حيث كان االنحدار الخطي أقرب إلى الخا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتييم (صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفري)

موااي للمحور السـ ـ ــيني (المتغير المسـ ـ ــتقل) األمطار أي ال تظهر على تكرار العواصـ ـ ــف الرملية أي
يادة أم نقصانا.
تباينات ا ً
لماي دالة :التذبذبات المناخية ،العواصف الرملية ،نموذ االنحدار الخطي المتعدد ،سبها.

Abstract

The study interested in the effect of fluctuations of climate elements
(temperature, wind speed and rain) on the activity of sandstorms in Sebha

(Libya) during the period of (1971-2009). In addition, the study analyzed
the effect of fluctuations in the annual averages of temperature, wind speed
and rain through the use of the multiple linear regression coefficients in
addition to a number of statistical methods that explain the nature of

fluctuations in climate elements such as the relative standard deviation of
measuring temperature fluctuations and wind speed, and the standard error
in determining rain fluctuations. The results of analyzing multiple linear
regression coefficients revealed that sandstorm activity was affected by
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annual fluctuations in wind speed, while the effect was slight with fluctuations
in annual average temperatures and non-existent with fluctuations in rain,
where the linear regression was closer to the straight line (zero) parallel to
the x-axis (independent variable) Precipitation, i.e., the recurrence of
sandstorms does not show any discrepancies, increase or decrease.

Keywords: weather fluctuation, sandstorms, multiple linear regression
model, Sabha.

المقدمة:

تعـ ـ ــد التذبـ ـ ــذبات المناخيـ ـ ــة م ـ ـ ـن الموش ـ ـ ـرات المهمـ ـ ــة فـ ـ ــي الد ارسـ ـ ــات المناخيـ ـ ــة لمـ ـ ــا تسـ ـ ــببه مـ ـ ــن

ت ــأثيرات سـ ــلبية أو إيجابيـ ــة ،فنظـ ــام تغيرهـ ــا مـ ــن ســـنة إلـ ــى أخـ ــرى ومـ ــدى اعتـ ــدالها أو تطرفهـ ــا ويتـ ــر
آثاره على مدى مالءمة هذا المنا لمتطلبات الحياة والعمل.

ويتس ـ ـ ــم من ـ ـ ــا ســ ـ ــبها بارتف ـ ـ ــاع مع ـ ـ ــدالت الحـ ـ ـ ـ اررة والجف ـ ـ ــاف ،وبكب ـ ـ ــر م ـ ـ ــداه الحـ ـ ـ ـراري اليــ ـ ــومي

والشـ ــهري والسـ ــنوي بسـ ــبب قحولـ ــة السـ ــطح والبعـ ــد عـ ــن المـ ــوثرات البحريـ ــة .وجـ ــاءت هـ ــذه الد ارسـ ــة
لمعرفـ ــة مـ ــا تخ يـ ــه هـ ــذه الظـ ــروف المناخيـ ــة السـ ــائدة بـ ــداخلها مـ ــن تذبـ ــذبات فـ ــي عناصـ ــر المن ـ ــا

(الح ـ ـ اررة وسـ ــرعة الريـ ــاح واألمطـ ــار) وأثـ ــر ذلـ ــك علـ ــى نشـ ــاط العواصـ ــف الرمليـ ــة ،إذ تشـ ــهد منطقـ ــة
الد ارس ـ ـ ــة انتق ـ ـ ــاال كثيف ـ ـ ــا ل ـ ـ ــذرات الغب ـ ـ ــار واألترب ـ ـ ــة والرم ـ ـ ــال وبمع ـ ـ ــدل مرتف ـ ـ ــع يص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى 2.8

جرام/سـ ـ ـ ــم( ²السـ ـ ـ ــلمان وآخـ ـ ـ ــرون ،2009 ،ص )44مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــطح األرض إلـ ـ ـ ــى الغـ ـ ـ ــالف الجـ ـ ـ ــوي

بفعـ ـ ـ ــل تكـ ـ ـ ـ ّـون الـ ـ ـ ــدوامات الح ارريـ ـ ـ ــة والناتجـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن تسـ ـ ـ ــخين الطبقـ ـ ـ ــة المالمسـ ـ ـ ــة لسـ ـ ـ ــطح األرض
باإلش ـ ــعاع ،ويـ ـ ـرتبا ح ـ ــدوثها اس ـ ــتجاب ًة لت ـ ــأثير عوام ـ ــل موق ي ـ ــة وموضـ ـ ـ ية وأخ ـ ــرى تتعل ـ ــق بالمن ـ ــا
العام.

مشَلة البحث:

يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل ا تي:
• أي من عناصر المنا (الح اررة وسرعة الرياح واألمطار) أكثر تأثي ار على شدة تكرار العواصف
الرملية بمنطقة الدراسة؟
مداف البحث:
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو إبراا العالقة بين تذبذبات العناصر المناخية (الح اررة وسرعة

الرياح واألمطار) والعواصف الرملية بمنطقة الدراسة وتحديد درجة مساهمة كل عنصر من هذه
العناصر المناخية في ذلك إحصائيا.
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الفروه:
تقوم الدراسة على فرضية مفادها:

• هنـ ــا اخـ ــتالف فـ ــي تـ ــأثير تذبـ ــذبات عناصـ ــر المنـ ــا (الح ـ ـ اررة وسـ ــرعة الريـ ــاح والمطـ ــر) علـ ــى

نشـ ــاط العواصـ ــف الرمليـ ــة فـ ــي منطقـ ــة الد ارسـ ــة ،وربمـ ــا يكـ ــون هـ ــذا التـ ــأثير يقتصـ ــر علـ ــى عنصـ ــر
سرعة الرياح.
حدود مْطقة الد اسة:

لقـ ــد تـ ــم تحديـ ــد موقـ ــع منطقـ ــة الد ارسـ ــة ليشـ ــمل فقـ ــا محطـ ــة سـ ــبها والواقعـ ــة فـ ــي جنـ ــوب ـ ــرب

ليبيـ ـ ــا ضـ ـ ــمن إقلـ ـ ــيم ف ـ ـ ـزان (أمانـ ـ ــة التخطـ ـ ــيا ،1978 ،ص )26وتقـ ـ ــع عنـ ـ ــد تقـ ـ ــاطع خـ ـ ــا طـ ـ ــول

 14º ´26شرقا ودائرة عرض 27º ´01شماال (الخريطة رقم.)1

خريطة ( )1موقع منطقة الدراسة

المصدر :خريطة الحدود اإلدارية لليبيا ،مصلحة المساحة ،طرابلس ( ،2010بتصرف من الباحثة).
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طريقة البحث و سالءبه:
تستخدم الدراسة األسلوب اإلحصائي في تحليل البيانات المناخية لعناصر (الح اررة وسرعة الرياح

واألمطار) بمحطة سبها والتي تم الحصول عليها من المركز الوطني لألرصاد الجوية بطرابلس للفترة
( ،)2009-1971وذلك باالعتماد على عدد من الطرق اإلحصائية حيث تم استخدام االنحراف
الم ياري النسبي لتحديد نسبة التذبذب الحراري والتذبذب في سرعة الرياح واستخدام الخطأ الم ياري

في تحديد التذبذب المطري وكذلك استخدام تحليل االنحدار المتعدد لتوضيح العالقة بين التذبذبات

المناخية وشدة العواصف الرملية (عويس ،1976 ،ص)226باستخدام برنامج .Excel
ومن أجل الوصول إلى هدف البحث في أثر تذبذبات عناصر المنا

(الح اررة وسرعة الرياح

واألمطار) على نشاط العواصف الرملية بمنطقة الدراسة تم تناولها على النحو ا تي:

ول :تحلء التباَن والتِبِب في معدلي ْْاصر المْاخ (الح ار ِ وسرْة الريا

واألمطا )

والعواصف الرملية.

 .1التباَن والتِبِب في معدلي د ذاي الح ار ِ:

تتباين متوسطات درجات الح اررة بمنطقة الد ارسة من سنة إلى أخرى عن متوسطها العام

(°23.22م) خالل فترة الدراسة األمر الذي نجم عنه تذبذبات في درجات الح اررة ،وسجلت قيمة
انحرافها الم ياري ( )0.64ويعد ذلك تذبذبا ضئيال ولم تتجاوا نسبة التذبذب الحراري ()%2.69
مما يدل على قلة التباينات بين متوسطات الح اررة السنوية وهذا ينطبق مع نتائج الدراسات السابقة
لمنطقة الدراسة والتي أشارت إلى أن التذبذبات في المتوسطات الح اررة السنوية بحدودها العامة

والعظمى والصغرى قليلة نسبيا مقارنة بالمتوسطات الفصلية (ناصر ،2008 ،ص.)41

وبالر م من التقارير التي نشرتها اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المنا التابعة لألمم

المتحدة عن ارتفاع درجة ح اررة سطح األرض بحوالي (0.6ºم) خالل القرن العشرين وأن استمرارها

مقدر في الوقت الحالي( )IPCC,2007إال أن نجدها في منطقة الدراسة ال تتخذ دورة محددة بالر م
من قوة وضوح اتجاهها نحو االرتفاع .ومن خالل شكل ( )1نستنتج أن انحرافات متوسطات الح اررة

ٍ
معدل لالنحراف عن
السنوية تنخفا في بداية فترة السبعينيات تحديدا سنة  1973إذ سجلت أدنى
المتوسا العام وبلغ (°1.6-م) خالل فترة الدراسة ثم أخذت اتجاها نحو الصعود إلى بداية فترة

الثمانينيات فسرعان ما انخفضت في سنة  1983ثم عادت للتباين مجددا ما بين االرتفاع تارة
ٍ
معدل
واالنخفاض تارة أخرى حتى منتصف التسعينيات حيث أخذت اتجاها للصعود وسجلت أعلى
لالنحراف عن المتوسا العام سنة 1999وكان (°1.2م) ،وهكذا استمرت بعد األل ية الثانية في

ٍ
بعا حتى سنة ( 2009نهاية المدى الزمني للدراسة).
االنخفاض واالرتفاع تلو
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شكل ( )1انحراف وتذبذب متوسطات الح اررة السنوية (ºم) عن متوسطها العام بمنطقة الدراسة للفترة
()2009-1971
1.5

انحراف درجات الحرارة (°م)ْن متوسها

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

سنوات الدراسة

المصدر :الباحثة باالعتماد على بيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ،إدارة المنا طرابلس،
بيانات ير منشورة.

ويتب ـ ــين م ـ ــن خ ـ ــالل ج ـ ــدول ( )1أن ق ـ ــيم االنحـ ـ ـراف الم ي ـ ــاري لمتوس ـ ــطات الح ارري ـ ــة الش ـ ــهرية

قليل ـ ــة نس ـ ــبيا وتتق ـ ــارب م ـ ــن بعض ـ ــها ال ـ ــبعا حي ـ ــث تنحص ـ ــر م ـ ــا ب ـ ــين ( )1.3ف ـ ــي ش ـ ــهر فب اري ـ ــر
و( ) 1.8ف ـ ــي ش ـ ــهر يولي ـ ــو ويرج ـ ــع ذل ـ ــك لتع ـ ــرض منطق ـ ــة الد ارس ـ ــة للكت ـ ــل المداري ـ ــة الح ـ ــارة ص ـ ــيفا
والتي مصدرها الصحراء المحيطة بها فتزيد من ارتفاع الح اررة.

ونس ـ ــتنتج أيض ـ ــا من جدول ( )1أن نس ـ ــبة التذبذب الحراري بين المتوس ـ ــطات الش ـ ــهرية تفوق نس ـ ــبة
التذبذب الحراري للمتوسـ ـ ــطات السـ ـ ــنوية ،وتتدر نسـ ـ ــبة التذبذب الحراري للمتوسـ ـ ــطات الشـ ـ ــهرية في
االرتفاع مع بداية الخري

إلى أن تص ــل أعلى قيمة لها خالل أش ــهر الش ــتاء وكانت ( )%13.3في

شــهر يناير نتيجة الجتياح الكتل الهوائية الباردة ثم تأخذ بالتناقص التدريجي مع بداية الربيع إلى أن
تصــل أدنى معدالتها خالل أشــهر الصــي

وتحديدا في شــهري يونيو وأ ســطس حيث ســجلت نســبة

التذبذب الحراري بهما ( %4.5و )%4.3على التوالي.
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جدول ( )1نسب التذبذب الحراري ( )%للمتوسطات الشهرية بمنطقة الدراسة للفترة ()2009-1971
شهور السنة
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المصدر :الباحثة باالعتماد على بيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ،إدارة المنا  ،طرابلس بيانات
ير منشورة.
 .2التباَن والتِبِب في معدلي سرْة الريا :

بلغ المتوسا السنوي لسرعة الرياح في منطقة الدراسة ( 18.2كم ،) /بينما سجلت قيمة االنحراف

الم ياري لمعدالت سرعة الرياح السنوية ( )2.39ويعد تذبذبا قليال ،كما أن اتجاهها نحو االرتفاع
قليل نسبيا بالر م من أن نسبة التذبذب في سرعة الرياح بلغت ( )%12.76وهي تفوق نسبة التذبذب

في درجات الح اررة.

وبالتمعن في شكل( )2نجد أن التذبذب في نظام سرعة الرياح بمنطقة الدراسة ال يتخذ نما معين
حيث ترتفع المتوسطات السنوية لسرعة الرياح عن متوسطها العام في بداية فترة السبعينيات تحديدا
ٍ
معدل لالنحراف عن المتوسا العام وبلغ ( 4.1كم ) /ولكن سرعان
سنة  1972حيث سجلت أعلى
ما اتجهت نحو االنخفاض لتصل إلى أدنى معدل لالنحراف عن المتوسا ( 5.7-كم ) /خالل

سنوات  1979 ،1978 ،1977ثم عادت للتباين مجددا بالزيادة تارة والتناقص تارة أخرى حتى بعد
األل ية الثانية حيث أخذت اتجاها نحو االرتفاع إلى سنة  2008وبمعدل انح ارف ( 1.2-كم.) /
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شكل ( )2انحراف وتذبذب متوسطات سرعة الرياح (كم ) /عن متوسطها العام بمنطقة الدراسة
للفترة ()2009-1971
6

انحراف معدالت الرياح عن متوسطها

4
2
0
-2
-4
-6
-8

سنوات الدراسة

المصدر :الباحثة باالعتماد على بيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ،إدارة المنا طرابلس،
بيانات ير منشورة.

جدول ( )2نسب التذبذب في سرعة الرياح ( )%للمتوسطات الشهرية بمنطقة الدراسة للفترة ()2009-1971
شهور السنة
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20.9
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2.39

االنحراف
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نستنتج من جدول ( )2أن قيم االنحراف الم ياري لمتوسطات سرعة الرياح الشهرية تتدر ما بين

( )2.4في شهر يوليو و( )3.6في شهر ديسمبر حيث تكون سرعة الرياح بطيئة نوعا ما في الشتاء.
ونالحظ أيضا من جدول( )2أن نسبة التذبذب في سرعة الرياح بين المتوسطات الشهرية تفوق نسبة
التذبذب للمتوسطات السنوية ،وتتدر نسبة التذبذب في سرعة الرياح للمتوسطات الشهرية بين أعلى

قيمة لها في أشهر الشتاء وكانت ( )%26.4خالل شهر ديسمبر نتيجة لتأثر منطقة الدراسة بنطاق
الضغا المرتفع وأدنى قيمة لها في أشهر الصي

تحديدا في شهر يوليو وبلغت ( )%12.4لزيادة

سرعة الرياح ويعزى ذلك إلى تسخين سطح األرض ونشاط تيارات الحمل.
 .3التباَن والتِبِب في معدلي األمطا :

تتباين كمية األمطار بمنطقة الدراسة سواء في توايعها المنخفا في بعا السنوات والمنعدم في

سنوات أخرى حيث بلغ المتوسا السنوي لمجاميع األمطار ( 13.64ملم).

شكل ( )3انحراف وتذبذب مجاميع كمية المطر (ملم) عن متوسطها العام بمنطقة الدراسة للفترة
()2009-1971
انحراق كمية المطر عن متوسطها
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-20
-40
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المصدر :الباحثة باالعتماد على بيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ،إدارة المنا طرابلس،

بيانات ير منشورة.

وتغلب صفة التذبذب على كميات المطر في منطقة الدراسة إذ يبدو ذلك واضحا من قيمة االنحراف

الم ياري والتي بلغت ( )17.15بينما كانت قيمة الخطأ الم ياري للمجاميع السنوية ( 2.7ملم) مما
يدل على حجم التذبذب الكبير .ونستنتج من شكل( )3أن المجاميع السنوية لكمية المطر تتباين تباينا

كبي ار بين سنة وأخرى ،وسجلت أعلى معدل لالنحراف عن المتوسا العام ( 64.4ملم) خالل سنة
ٍ
معدل لالنحراف عن المتوسا العام سنة  1972وبلغ ( 27.22-ملم).
 ،2006بينما كان أدنى
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جدول ( )3قيم الخطأ الم ياري للمجاميع األمطار الشهرية بمنطقة الدراسة للفترة ()2009-1971

قيم

1

316

0.3

0.4

0.2

0.1

0

0

0

0.2

0.7

0.2

15.4

1.6

2.8

1.1

0.7

0
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0

0.9

4.5

1.2

1.4
0.2

2.5

28.7
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21.5
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0

0

8.2

62.6
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16.4

13.64
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شهور السنة

المصدر :الباحثة باالعتماد على بيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ،إدارة المنا  ،طرابلس بيانات
ير منشورة.

ومن خالل جدول ( )3نجد أن قيم االنحراف الم ياري لمجاميع األمطار الشهرية تقل عن قيمة

االنحراف الم ياري لمجاميع األمطار السنوية وتتدر ما بين ( )0في أشهر الصي

و( )15.4في

شهر يناير .كما نالحظ من جدول( )3أن قيم الخطأ الم ياري لمجاميع األمطار الشهرية قليلة نسبيا
مما يدل على تذبذبها الكبير وتتقارب من بعضها البعا حيث تنحصر ما بين ( )0في أشهر الصي

النعدام التساقا الصي

نتيجة لزيادة موثرات الضغا المرتفع ضد اإلعصاري ذي الهواء الهابا

المستقر و( )2.5في شهر يناير.

ا يا :خِاغص العواصف الرملية:

يقصد بالعواصف الرملية تلك الرياح النشطة والمحملة بكميات من الغبار واألتربة والرمال من

مناطق المصدر نحو المناطق المجاورة بسرعة تتجاوا ( 45كم في الساعة) وتصل في شدتها إلى
درجة تنعدم فيها الرؤية إلى  1000متر (شرف ،مرجع سابق ،ص ،)74ويتكرر حدوثها البا خالل
النهار تبدأ وتنتهي خالل أي ساعة وأحيانا تدوم طوال الليل أو لعدة أيام متواصلة (مقيلي،2003 ،

ص.)146
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شكل ( )4المعدالت الشهرية لعدد أيام تكرار العواصف الرملية في منطقة الدراسة للفترة (-1971
)2009
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المصدر :الباحثة استنادا إلى المركز الوطني لألرصاد الجوية ،إدارة المنا  ،طرابلس ،بيانات ير
منشورة.

ويتب ـ ــين م ـ ــن ش ـ ــكل ( )4االرتف ـ ــاع ف ـ ــي نس ـ ــبة تكـ ـ ـرار ح ـ ــدوث ظ ـ ــاهرة العواص ـ ــف الرملي ـ ــة بمنطق ـ ــة
الد ارس ــة خ ــالل فص ــل الربي ــع والت ــي س ــجلت م ــا يق ــارب م ــن ( )%64م ــن مجموعه ــا الس ــنوي ممـــا

يـ ــدل علـ ــى أنهـ ــا ناتجـ ــة عـ ــن مـ ــوثرات خارجيـ ــة والمتمثلـ ــة فـ ــي منخفضـ ــات البحـ ــر المتوسـ ــا والتـ ــي

تصـ ـ ــاحبها حـ ـ ــاالت عـ ـ ــدم االسـ ـ ــتقرار الجويـ ـ ــة وتوكـ ـ ــون الـ ـ ــدوامات الهوائيـ ـ ــة وايـ ـ ــادة سـ ـ ــرعة الريـ ـ ــاح

تزامن ـ ــا مـ ـ ــع ب ـ ــدء االرتفـ ـ ــاع ف ـ ــي درجـ ـ ــات الحـ ـ ـ اررة ممـ ـ ــا يزيــ ــد مـ ـ ــن فرص ـ ــة إثـ ـ ــارة الرمــ ــال واألتربـ ـ ــة
الناعمـ ـ ــة والمفككـ ـ ــة فـ ـ ــي مسـ ـ ــاحات شاسـ ـ ــعة س ـ ـ ـواء فـ ـ ــي منطقـ ـ ــة الد ارسـ ـ ــة أو بالمن ـ ـ ـاطق المحيطـ ـ ــة

واسـ ــتأثر شـ ــهر مـ ــار علـ ــى أعلـ ــى معـ ـ ٍ
ـدل لتكــ ـرار ظـ ــاهرة العواصـ ــف الغباريـ ــة وبلـ ــغ ( 59يـ ــوم)،
فـ ــي حـ ــين سـ ــجل أدنـ ــى تك ـ ـرار لظـ ــاهرة العواصـ ــف الرمليـ ــة خـ ــالل شـ ــهر أ سـ ــطس ويكـ ــون العامـ ــل
األسـ ــا

ف ـ ــي نش ـ ــوئها خـ ــالل أش ـ ــهر الص ـ ــي

في ساعات الظهيرة.

هـ ــو تي ـ ــارات الحم ـ ــل الناتجـ ــة ع ـ ــن تس ـ ــخين األرض

الْا :ر تِبِباي ْْاصر المْاخ (الح ار ِ ،سرْة الريا  ،األمطا ) ْلم شاط العواصف الرملية.

لتحديد العالقة بين تذبذبات عناصر المنا (الح اررة وسرعة الرياح واألمطار) والعواصف الرملية

تم حساب معامل االنحدار المتعدد ببرنامج ( Excelجدول .)4
2021
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جدول ( )4متوسطات عناصر المنا (الح اررة وسرعة الرياح واألمطار) والعواصف الرملية السنوية
بمنطقة الدراسة للفترة ()2009-1971
درجة
الحرارة
(°م)

سرعة
الرياح
(كم/س)

كمية
المطر
(ملم)

العواصف
الرملية
(يوم)

1971

22.25

21.9

0

10

1991

1972

22.99

22.2

21

8

1992

22.63

1973

21.58

21.1

0

6

1993

23.25

17.1

1974

22.29

20.7

0

14

1994

22.91

15.6

16

1975

22.35

17.5

15

11

1995

23.39

16.7

18

1

1976

22.72

19.6

40

17

1996

23.73

18.8

36

2

1977

23.1

12.4

1

6

1997

23.6

16.9

10

0

1978

22.87

12.4

26

2

1998

24

16.9

3

4

1979

23.29

12.4

1

3

1999

24.37

18.1

3

2

1980

23.22

15.4

2

5

2000

23.53

17.5

22

5

1981

22.75

19.8

1

8

2001

24.23

18.4

0

3

1982

22.47

18.4

12

5

2002

24

20.1

1

10

1983

22.18

17.8

18

6

2003

23.9

21.5

1

5

1984

22.79

19.2

6

5

2004

23.99

21.3

13

6

1985

22.6

18.8

38

7

2005

23.8

20

3

5

1986

22.75

17.6

10

6

2006

23.66

19

78

6

1987

23.18

16.9

0

6

2007

23.6

19.2

3

12

1988

23.45

17.9

27

8

2008

23.81

19.8

38

9

1989

22.9

17.8

1

2

2009

23.79

16.9

1

12

1990

23.36

17.8

6

3

المتوسط

23.19

18.05

13.64

6.23

السنوات

السنوات

درجة
الحرارة
(°م)

سرعة
الرياح
(كم/س)

كمية
المطر
(ملم)

العواصف
الرملية
(يوم)

22.94

16.9

4

14

15.8

49

6

8

3
0
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مـ ــن خـ ــالل معطيـ ــات جـ ــدول( )5والتـ ــي توضـ ــح العالقـ ــة بـ ــين المتغيـ ــرين التـ ــابع (العواصـ ــف
الرملي ـ ـ ـ ــة) والمس ـ ـ ـ ــتقل (الحـ ـ ـ ـ ـ اررة وس ـ ـ ـ ــرعة الري ـ ـ ـ ــاح واألمط ـ ـ ـ ــار) نس ـ ـ ـ ــتنتج أن نس ـ ـ ـ ــبة التب ـ ـ ـ ــاين()R²
التفس ـ ـ ــيرية دل ـ ـ ــت عل ـ ـ ــى انخف ـ ـ ــاض التفس ـ ـ ــير لنم ـ ـ ــوذ االنح ـ ـ ــدار المتع ـ ـ ــدد بنس ـ ـ ــبة ( )%20ب ـ ـ ــين
تذب ـ ــذبات عناص ـ ــر المن ـ ــا (الحـ ـ ـ اررة وس ـ ــرعة الري ـ ــاح واألمط ـ ــار) ونش ـ ــاط العواص ـ ــف الرملي ـ ــة أي
أن هن ـ ـ ــا عوام ـ ـ ــل أخ ـ ـ ــرى – بص ـ ـ ــرف النظ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــن عوام ـ ـ ــل المن ـ ـ ــا (الحـ ـ ـ ـ اررة وس ـ ـ ــرعة الري ـ ـ ــاح

واألمطـ ــار) تـ ــوثر فـ ــي شـ ــدة العواصـ ــف الرمليـ ــة .وكـ ــذلك دلـ ــت قيمـ ــة معامـ ــل االرتبـ ــاط( )Rوالتـ ــي
بلغـ ــت ح ـ ـوالي ( )0.45علـ ــى وجـ ــود عالقـ ــة معنويـ ــة بـ ــين تذبـ ــذبات عناصـ ــر المنـ ــا والعواصـ ــف
الرملية.

جدول ( )5عالقة االنحدار بين التذبذبات المناخية والعواصف الرملية بمنطقة الدراسة للفترة (-1971
)2009
العِْر

المْاخي
د ذاي الح ار ِ
(م)°
سرْة الريا
( م/

)

مية األمطا
(ملم)

معام

اختبا

مستوْل الدللة

()t

(sig)t

1.6-

1.64-

0.109

0.6

2.41

0.021

0.01

0.199

0.843

ال حدا
))b

معام
ال تباط
)(R

سبة
التباَن () R²

0.45
%20
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ـاء علـ ـ ـ ــى نتـ ـ ـ ــائج معامـ ـ ـ ــل االنحـ ـ ـ ــدار ) )bواختبـ ـ ـ ــار ( )tلتحديـ ـ ـ ــد معنويـ ـ ـ ــة االرتبـ ـ ـ ــاط بـ ـ ـ ــين
وبنـ ـ ـ ـ ً
المتغيرين عند مستوى داللة ( )0.05وعليه تم التوصل إلى ا تي:
 .1العالَلقققة بقققءن التِبقققِب الحققق ار ي و شقققاط العواصقققف الرمليقققة :أثبت ــت قيمــة معامــل االنح ــدار

) )bالسـ ــالبة والتـ ــي بلغـ ــت ( )1.6-ضـ ــعف العالقـ ــة مـ ــا بـ ــين درجـ ــات الح ـ ـ اررة ونشـ ــاط العواصـ ــف
الرملي ـ ـ ـ ـ ــة حي ـ ـ ـ ـ ــث ك ـ ـ ـ ـ ــان الت ـ ـ ـ ـ ــأثير ط يـ ـ ـ ـ ـ ـ

ج ـ ـ ـ ـ ــدا .وتوك ـ ـ ـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ــك قيم ـ ـ ـ ـ ــة اختب ـ ـ ـ ـ ــار ) )tحي ـ ـ ـ ـ ــث

سـ ـ ـ ــجلت ( )1.64-عنـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ــتوى داللـ ـ ـ ــة ( )0.109أي ليسـ ـ ـ ــت هنـ ـ ـ ــا أي داللـ ـ ـ ــة إحصـ ـ ـ ــائية

حيث أن مستوى الداللة يفوق (.)0.05
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 .2العالَلة بءن التِبِب في سرْة الريا و شاط العواصف الرملية :إن معامل االنحدار) ) bبين
سرعة الرياح ونشاط العواصف الرملية بلغ ( )0.6وهذا يدل على أن نشاط العواصف الرملية تزداد

أو (تقل) بمقدار ( )0.6وحدة عندما تزداد أو (تقل) سرعة الرياح بمقدار وحدة واحدة .ويوكد ذلك
قيمة ( )tالختبار الفرضية معنوية االرتباط فهي تختلف جوهريا عن الصفر وبلغت ( )2.41عند

مستوى داللة (.)0.02

 .3العالَلة بءن التِبِب المطري و شاط العواصف الرملية :إن معامل االنحدار) )bبين كمية األمطار
ونشاط العواصف الرملية بلغ ( )0.01وهذا يعني أن االنحدار الخطي أقرب إلى الخا المستييم

(صفري) موااي للمحور السيني (المتغير المستقل) أي ال تظهر على شدة العواصف الرملية أي

يادة أم نقصانا ،وينطبق ذلك مع قيمة االنحراف الم ياري لكمية األمطار والبالغة ()17.15
تباينات ا ً

وهي تفوق معدل االنحراف الم ياري لعنصري الح اررة وسرعة الرياح .وكانت قيمة) )tالختبار معنوية
الفرضية ( )0.199عند مستوى داللة ( )0.84أي ليست هنا

أي داللة إحصائية لتأثر نشاط

العواصف الرملية بالتغيرات التي تط أر على كمية األمطار فمستوى الداللة اإلحصائية يفوق (.)0.05
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الْتاغج والتوصياي:
ول :الْتاغج.

ويمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو ا تي:

 .1أكدت نتائج الدراسة على االرتفاع الملحوظ في معدالت الح اررة السنوية بمنطقة الدراسة خاصة
خالل عقد التسعينيات إلى نهاية المدى الزمني للدراسة بالر م من انخفاض نسبة التذبذب الحراري

السنوي وحيث لم تتجاوا (.)%2.69

 .2سجلت نسبة التذبذبات في المتوسطات الشهرية لدرجة الح اررة وسرعة الرياح قيما أكبر من مثيالتها
في المتوسطات السنوية.
 .3دلت قيم االنح ارفات الم يارية على التذبذب الكبير في معدالت األمطار السنوية والتي بلغت

( )17.15مقارنة بعنصري الح اررة وسرعة الرياح ،ويبدو ذلك واضحا من قيمة الخطأ الم ياري
للمجاميع األمطار السنوية ( )2.7وهذا يدل على حجم التشتت والتذبذب الكبيرين لكمية األمطار.

 .4سجلت العواصف الرملية ارتفاعا ملحوظا في فصل الربيع وبنسبة ( )%64من مجموعها السنوي
مما يدل على أنها ناتجة عن موثرات خارجية والمتمثلة في منخفضات البحر المتوسا.
 .5دلت نتائج نسبة التباين( )R²التفسيرية على انخفاض التفسير لنموذ االنحدار المتعدد بنسبة
( )%20بين تذبذبات عناصر المنا (الح اررة وسرعة الرياح واألمطار) ونشاط العواصف الرملية أي
أن هنا عوامل أخرى – بصرف النظر عن عوامل المنا (الح اررة وسرعة الرياح واألمطار) توثر

في شدة العواصف الرملية ،في حين بينت قيمة معامل االرتباط( )Rوالتي بلغت حوالي ( )0.45على
وجود عالقة معنوية بين تذبذبات عناصر المنا والعواصف الرملية.
 .6أشارت نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد إلى وجود تأثير ط ي

جدا بين التذبذب الحراري

ونشاط العواصف الرملية حيث أثبت قيمة معامل االنحدار ( )bالسالبة والتي بلغت ( )1.6-ضعف
العالقة ما بين درجات الح اررة ونشاط العواصف الرملية.

 .7بينت نتائج تحليل نموذ االنحدار الخطي المتعدد معنوية االرتباط بين تذبذبات سرعة الرياح
ونشاط العواصف الرملية حيث دلت قيمة معامل االنحدار) )bعلى ذلك وأن نشاط العواصف الرملية

يزداد أو (يقل) بمقدار ( )0.6وحدة عندما تزداد أو (تقل) سرعة الرياح بمقدار وحدة واحدة.

 .8أكدت نتائج تحليل نموذ االنحدار الخطي المتعدد على عدم وجود أي داللة إحصائية سواء
للزيادة أو التناقص بين التذبذب المطري ونشاط العواصف الرملية حيث بلغت قيمة معامل

االنحدار) )bحوالي ( )0.01مما يدل أن االنحدار الخطي أقرب إلى الخا المستييم (صفري) وموااي
للمحور السيني (المتغير المستقل -األمطار).
2021

177

 .9أظهرت نتائج قيم ( )tالختبار الفرضية في نموذ االنحدار المتعدد معنوية االرتباط بين تذبذبات
سرعة الرياح والعواصف الرملية والتي بلغت ( ،)2.41وهي تختلف جوهريا عن الصفر عند مستوى

داللة ( .)0.02وأن ليس هنا أي داللة إحصائية لييمة اختبار( )tللتذبذب الحراري والمطري فمستوى
الداللة اإلحصائية بهما يفوق (.)0.05
ا يا :التوصياي.

توصي الدراسة بالتوسع في تحليل التذبذبات المناخية على مستويات امنية (شهرية وفصلية)

خاصة تلك المتعلقة بعنصر المطر كأحد القضايا االستراتيجية المهمة في التخطيا المستقبلي للبالد.
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المراذع:
 .1أمانة التخطيا ،1978 ،مصلحة المساحة ،األطلس الوطني ،طرابلس.

 .2السلمان ،مهدي السلمان ،وآخرون ،2009 ،الغبار المتراكم في بيئة مدينة سبها وتأثيره المتوقع
على النظم الحيوية والسكان ،مجلة سبها (البحثية والتطبييية) ،المجلد الثامن ،العدد الثاني.
 .3الصالح ،ناصر عبد هللا ،والسرياني ،محمد محمود ،2000 ،الجغرافيا الكمية واإلحصائية أسس
وتطبيقات باألساليب الحاسوبية الحديثة ،ط ،2مكتبة العبيكان ،الرياض.

 .4المركز الوطني لألرصاد الجوية ،2021 ،إدارة المنا  ،طرابلس ،بيانات ير منشورة.
 .5الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنا (Intergovernmental Panel on )IPCC
 ،2007 ،Climate Changeالتقرير التجميعي لتغير المنا .
 .6شرف ،عبد العزيز طريح ،1997 ،منا الكويت ،ط ،2مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية.

 .7عويس ،عبد هللا ،1976 ،بحوث العمليات اإلحصائية في الجغرافيا ،الناشر مكتبة عين شمس
القاهرة.

 .8مقيلي ،امحمد عياد ،2003 ،مخاطر الجفاف والتصحر والظواهر المصاحبة لهما ،دار شموع
الثقافة ،الزاوية.
 .9ناصر ،شوقي شحدة ،2008 ،اتجاهات تغير درجات الح اررة في سبها ( )2003-1945نموذ

للتغيرات المناخية في الصحراء الكبرى  ،مجلة جامعة سبها (البحثية والتطبييية) المجلد السابع ،العدد

األول.
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دراسة تأثير مستخلص بعض النباتات على نمو البكتيريا
( Escherichia Coli & Staphylococcus & Klebsiella
) pneumoniae & Klebsiella Oxytoca
أ  .منيرة بشير صالح – كلية التربية – جامعة بني وليد
أ  .هناء صالح الهادي عبدالرحمن – كلية العلوم – جامعة بني وليد
ملخص البحث

تختلف المواد الفعالة في قدرتها علي تثبيا األنواع البكتيرية تبعا الختالف النباتات في هده الدراسة تم

تحضير ستة مستخلصات نباتية بتراكيز مختلفة  %100، %75، % 55 ، % 35ضد أنواع من
البكتيريا وهي

Escherichia Coli ، Staphylococcus، Klebsiella Oxytoca

 Klebsiella pneumoniae،لتحديد معدل  MICفي اطباق بتري تحتوي علي البكتيريا المستخدمة
وضعت أقراص ذات قطر  6ملم مشبعة بالمستخلصات النباتية مع الحضن لمدة  24ساعة بدرجة

ح اررة 37م رصدت النتيجة بييا

منطقة التتبيا حول األقراص واظهرت النتائج كالتالي

تباين ملحوظ في فعاليتها ضد البكتيريا  Klebsiella Oxytocaحيت تبا مستخلص الثوم تركيز

 %55بقطر 1.9سم في حين ان مستخلص اال

بتركيز  % 35كان قطر التتبيا 1.2سم وتركيز

 % 55بقطر 1.5سم بينما مستخلص الزنجبيل بتركيز  % 35كان القطر 1. 1سم وتركيز % 55
1.2سم

وأظهرت النتائج أنه ال يوجد أي فاعلية لمستخلص نبات الريحان في تثبيا نمو بكتيريا Klebsiella

 pneumoniaeعند تركيز ، %100، %75، %35في حين ثبا مستخلص نبات الفلية عند تركيز

 %35بقطر  1.4سم  ،وعند تركيز  %75بقطر  1.6سم  ،وعند تركيز  %100بقطر 2سم  ،في

حين أظهرت النتائج لمستخلص نبات اليانسون في تثبيا نمو بكتيريا Klebsiella pneumoniae

عند تركيز  %35بقطر  1.6سم  ،وعند تركيز  %75بقطر  0.6سم  ،وعند تركيز  %100بقطر

 0.10سم.

وعندما استخدمنا المستخلصات بدون تخ ي على بكتيريا  Staphylococcusوجدان نبات الثوم
عند تركيز % 100كان قطر منطقة التتبيا 2.2سم وأيضا تركيز نبات اال  % 100كان قطر
منطقة التتبيا  1.9سم حيت كان له فعالية في تتبيا هدا النوع من البكتيريا كما ان تركيز نبات
الزنجبيل %100لم يكن له فعالية في تثبيطها وتختلف المواد الفعالة في قدرتها على تثبيا األنواع
البكتيرية  ،بينما لم يكن لمستخلص الريحان أي فعالية في تثبيا نمو بكتيريا Staphylococcus
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عند تركيز ، %100، %75، %35وأظهرت النتائج أيضا أنه لم يكن لمستخلص نبات الفلية أي
فاعلية ضد نمو بكتيريا  Staphylococcusعند تركيز ، %100، %75، %35كما أن ليس
لمستخلص نبات اليانسون أي فاعلية ضد نمو بكتيريا  Staphylococcusعند تركيز
.%100،%75،%35
أظهرت النتائج تباين ملحوظ في فعاليته ضد بكتيريا  Escherichia coliحيث ثبا مستخلص
الريحان عند تركيز  %35بقطر  1.5سم  ،و في حين أظهر تثبيا النمو عند تركيز  %75بقطر
 1.3سم  ،بينما أظهر تثبيا النمو عند تركيز  %100بقطر  2.1سم .في حين ثبا مستخلص الفلية
ضد بكتيريا  Escherichia coliعند تركيز  %35بقطر  0.8سم  ،أما عند تركيز  %75ثبا
بقطر  %1.3سم  ،وعند تركيز  %100فقد ظهر التثبيا بقطر  1.6سم .كما أن مستخلص نبات
اليانسون ليس له أي فعالية في تثبيا نمو بكتيريا  Escherichia coliعند تركيز ، %75، %35
. %100
المقدمة Introduction
منذ آالف السـ ــنين عرف اإلنسـ ــان بالفطرة والتجربة كي يسـ ــتفيد من النباتات البرية واألعشـ ــاب التي
تنمو في بيئته المتعاي فيها ليس في دائه فحسـ ـ ـ ـ ــب  ،بل أيضـ ـ ـ ـ ــا في عال ما يصـ ـ ـ ـ ــيبه من علل
وأمراض(.مجلة دمش ـ ـ ــق  ، ) 2013،مما جعل العلماء يتجهون في ا ونة األخيرة إلي إجراء أبحاث
على النباتات للحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على عالجات طبي ية لتقوية المناعة ،وللتقليل من األخطار الناجمة عن
اإلفراط في اس ـ ـ ـ ـ ــتخدامات المض ـ ـ ـ ـ ــادات الحيوية ،وما يترتب عنها من ايادة مقاومة الميكروبات لهذه
المضــادات المســتخدمة بصــورة مســتمرة ،وإن النباتات لها القدرة على تصــنيع مركبات كنواتج أيضــية
ثانوية  ،تتواجد في البذور واألوراق أو في الجذور ومن هذه المركبات ما يكون لها دور من الناحية
الطبية ( .حميدي نور الدين .) 2014،
حيث أن تطور البكتيريا ضد المضادات الحيوية يعد مشكلة أساسية لإلنسان والسيما أن البكتيريا قد
تنتقل إلى اإلنســان بعدة طرق كالماء والهواء والغداء مما يتســبب بإمكانية اصــابة بعدة أمراض خطيرة
كما أنها ال ترى بالعين المجردة وتتكاثر بسرعة (مجلة دمشق .)2013،
ولهذا أهتمت كل الحضـ ـ ـ ـ ـ ــارات من مختلف القارات بالبحث في الخصـ ـ ـ ـ ـ ــائص العالجية للنباتات وفي
الوقت نفس ـ ــة تعلم اإلنس ـ ــان كثي اًر من المحيا به فالحظ بعا االعشــ ــاب تعالج الكثير من األمراض
والبعا األخر يسبب له المرض ( أبي بكر )2014 ،
يعتقد أن النباتات الطبية لها مس ـ ـ ـ ـتقبل واعد في المجال العالجي  ،حيث هنا حوالي نصـ ـ ـ ــف مليون
نبات حول العالم ،ومعظم االس ــتخدامات الطبية الخاص ــة بها لم يتم التحقيق فيها بعد ،والتي قد تكون
حاس ـ ــمة في عال الد ارس ـ ــات الحالية أو المس ـ ــتقبلية ،كما تش ـ ــير العديد من الد ارس ـ ــات إلى أن بعا
النبــاتــات تحتوي على مركبــات مثــل -:الببتيــدات  ،واأللــدهيــدات ،والمكونــات القلويــة ،وبعا الزيوت

األساسية ،والفينوالت ،والماء ،واإليثانول ،والكلوروفورم ،والميثانول .حيث أظهرت بعا هذه النباتات
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فعـاليـة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بعا األمراض البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببهـا البكتيريا والفطريات والفيروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات( .آية
وإيمان.)2014،
أما في مجال المضادات الطبي ية لألحياء المجهرية استخدمت المستخلصات الطبي ية النباتية ألسباب
عديدة ومنها وفرتها وسهولة الحصول عليها واألهم من هذا المكونات الفعالة بحيث يحتوي على

 Sesquiterpenoids, Shogaols, Zingerone ,gingerolsوهي أكثر أمانا لقلة تأثيراتها
الجانبية ويعتبر الزنجبيل rمن أهم النباتات المعروفة باستخداماتها في مجال الطب القديم (جامعة
البصرة )2012،
كما أن استخدامات الثوم الطبية متعددة حيث يعالج العديد من األمراض ويستخدم الثوم Allium

Sativumكمضاد للبكتيريا ألنه يحتوي على مواد فعالة وهي االليسيس هذا المركب هو المنشا الحيوي
األساسي الموجود في المستخلص المائي لثوم فعندما يقطع أو يهر فإن أنظيم اللينيز الموجود يفعل
االللين في الثوم لينتج االليسيس (اية وايمان )2014،
قال الرسول هللا صل هللا عليه وسلم ( كلوا الثوم وتداووا به فإن فيه شفاء من سبعين داء).

كما أن مستخلص أوراق نبات األ الشائع  Myrtus communisتمتلك فعالية مضاد ضد البكتيريا
حيث بلغ تأثير فاعلية المستخلص تفوق المضادات الحيوية حيث يحتوي على العديد من المكونات
الفعالة وهي السينول وليمونين ومارتنيول ومايرتول لذلك يمكن أن يكون ألورق النبات دور مهم في
الحصول على المواد الفعالة ضد أنواع البكتيريا(أسمهان)2015،
لذلك بدأت كثير من شركات األدوية في محاولة إنتا أنواع من المستخلصات القائمة على مجموعة
من األعشاب الطبية المدروسة دراسة علمية بجرعات عالجية وخالية من السمية مثل :اليانسون،
الفلية ،الريحان حيث أن موادها الفعالة لها القدرة على تثبيا أو منع نمو بعا أنواع البكتيريا مثل:
.Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli Staphylococcus
النباتات الطبية هي تلك النباتات المحتوية على مادة فعالة قادرة فسيولوجيا على أحدات تغير (معالجة)
معين آو أكثر ،بغا النظر عن طبيعتها الكيميائية ،وتركيزها في النبات ،إذا ما أعطيت لشخص
مريا سواء في صورة عشب نباتي طاا ،أو مجفف ،أو مستخلص جزئيا (حميدي نور الدين ،
.) 2014
المشَلة البحْية Problem Statements
نتيجة النتش ـ ــار األمراض خاص ـ ــة عن طريق الطعام ومع ظهور المض ـ ــادات الحيوية  ،يتم اس ـ ــتم ارر
استخدام األدوية المضادة للميكروبات مما أدى إلى ظهور سالالت مقاومة لهذه المضادات الحيوية ،
والذي ادى بدوره إلى اس ــتمرار البحث عن عوامل جديدة ،إض ــافة إلى ارتفاع تكالي البحث عن مثل
هذه العوامل وانخفاض معدل اكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافها يجب اتخاذ طرق أخرى لمكافحة الميكروبات باألعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الطبية .
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مداف البحث The aims of study
 .1المقارنة بين المستخلصات النباتية المستخدمة لتثبيا البكتيريا المدخلة في الدراسة.

 .2تهدف هذه الدراسة إلظهار أهمية النباتات الطبية والعطرية ،وإبراا دورها المهم باستخدامها في
مجال البحث العلمي

 .3د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة تأثير المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخلص المائي لنبات الريحان ،اليانسـ ـ ـ ـ ـ ــون ،الفلية ،الثوم ،الزنجبيل ،اال
،ومعرفــة قــدرتهــا على تثبيا وإيقــاف نمو بكتيريــا (،Staphylococcus
.) Escherichia coli،
. 4قيا

Klebsiella p -x

المثبا األدنى Minimal Inhibitory Concentration MIC

 -باتاي الد اسة :study plants

المواد وطرا العم

اعتمادنا في د ارســتنا على نبات الثوم ونبات الزنجبيل ونبات اال

اليانسون في درجة ح اررة الغرفة(  25مئوية).

ونبات الريحان ونبات الفلية ونبات

-األدواي المستخدمة:

ماء مقطر ،دورق ،كأ  ،أطباق بتري ،ناشر معقم ،ورق ترشيح ،خالط.

شكل ( )1صورة توضح األدوات المستخدمة في التجربة
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 األوساط الغِاغية المستخدمة في الد اسة :1ـ Nutrient agar

شكل ( )2صورة توضح الوسا الغذائي المستخدم في التجربة
 -العَلي المستخدمة :study isolates

 -1بكتيريا ( )Escherichia coli

شكل ( )3صورة توضح عينة من بكتيريا Escherichia coli
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.)Staphylococcus( ـ بكتيريا2

Staphylococcus ) صورة توضح عينة من بكتيريا4( شكل

.) Klebsiella pneumonia ( ـ بكتيريا3

Klebsiella pneumoniae ) صورة توضح عينة من بكتيريا5( شكل
) Klebsiella oxytoca (  – بكتيريا4

Klebsiella oxytoca) صورة توضح عينة من بكتيريا6( شكل
185
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 تحضءر المستخلِاي :Preparation of extractsمز (10ت) من نبات الزنجبيل والثوم واأل

الريحان  ،الفلية  ،اليانس ـ ـ ـ ـ ـ ــون مع (200مل) من الماء

المقطر المعقم وتر المحلول مع التحريــك المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر بواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة الجهــاا الهزاا ٍ( )shakerلمــدة

()24ساعة في درجة ح اررة الغرفة (، )25بتراكيز معينة حيث كان تركيز نبات الثوم ( )%55وتركيز
نبــات األ

( )%35%،55كــذلــك نبــات الزنجبيــل ( )%35 %،55الريحــان  ،الفليــة  ،اليــانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

( ) %100 ، % 75، %35بعدها رشح المحلول .

شكل ( )7صورة توضح طريقة تحضير المستخلص
-اختبا الفعالية اد البَتءريا :

اس ــتعمل الوس ــا الزرعي  nutrient agarوالذي حض ــر من إذابة  28منه في لتر من الماء المقطر
وأذيب المواد بالتس ـ ــخين مع التحريك بواس ـ ــطة المحر المغناطيس ـ ــي وعقم بجهاا  autoclaveتحت

درجة ح اررة  121وضغا 105لمدة 30دقيقة وبرد ثم صب في اطباق بتري معقمة وتر ليتصلب .
واستعملت تقنية االنتشار في ا جار  agar diffusionإذ يتم فيها قيا

البكتيري

أقطار مناطق تثبا النمو

 Growth Inhibition Zonesهي المناطق الخالية من النمو البكتيري بفعل تأثير

(المتسخلص المستعمل) ،إذ وضعت  0.1مل من العزالت الفتية  18ساعة والنامية في 105مل من
الوسا الزراعي  Oxiel Nutrient brothفي أطباق ونشرت بواسطة الناشر المعقم Spreader

وبشكل يضمن انتشارها بالتساوي على السطح الزراعي  ،ثم تركت األطباق لمدة  10دقائق لكي تجف
وقد ارع ثالثة مكررات لكل عزلة  ،وقد تم أخد أقراص من أوراق الترشيح متساوية األقطار  ،تم وضع
كل مجموعة من األقراص في نوع من المستخلصات المستعملة ،وتركت لمدة  24ساعة على درجة

ح اررة  37مئوي  ،وبعدها سجلت النتيجة بييا
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شكل (  )8صور توضح طريقة اراعة البكتيريا في األطباق
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الْتاغج والمْاَلشة
أظهرت األنواع البكتيرية تفاوتا مختلفا في اســتجابتها لتركيز المس ـتخلصــات ،حيث وجد أن مســتخلص

نبات الريحان ليس ـ ـ ـ ــت له أي فعالية في تثبيا نمو بكتيريا  Staphylococcusعند تركيز (%35

 ) %100 ، %75،بينما كانت له فعالية في تثبيا نمو بكتيريا

 Escherichia Coliوذلك عند

تركيز  %35قطر التثبيت  1.5سم  ،النتيجة مطابقة لما نشرته ( أمل وهدى .)2012،
البكتيريا

Staphylococcus

% 35

%75

%100

صفر

صفر

صفر

تأثير مستخلص نبات الريحان على بكتيريا Staphylococcus

كما وجد أيض ــا ان المس ــتخلص ــات المركزة بعض ــها يوجد لديها فعالية في تثبيا األنواع البكتيرية حيث
ان مسـ ـ ـ ـ ـ ــتخلصـ ـ ـ ـ ـ ــات نبات الثوم قطر التثبيا كان بمعدل قطر التثبيا 1.9مل أي أن لهم فعالية في
تثبيا ) streptococcus(bفي حين أن مستخلص نبات الزنجبيل لم يمنع نموها ((Piotr.2017
البكتيريا

تركيز %100

تركيز%100

تركيز %100

2.2سم

1.9سم

.0

)streptococcus(b

تأثير مستخلص نبات الثوم على بكتيريا Staphylococcus

كما أن مستخلص نبات الفلية وجد أنه ليس له فاعلية في تثبيا نمو بكتيريا Staphylococcusعند

تركيز( .) %100، %75، %35
بكتيريا

Staphylococcus

%35

%75

%100

صفر

صفر

صفر

تأثير مستخلص نبات الفلية على بكتيريا Staphylococcus

كما أن مســتخلص نبات اليانســون ليس له أي فاعلية في تثبيا نمو بكتيريا  Staphylococcusعند
تركيز (.)%100 ، %75، %35
بكتيريا

Staphylococcus

%35

%75

صفر

صفر

%100
صفر

تأثير مستخلص نبات اليانسون على بكتيريا Staphylococcus

فعالية تثبيا نبات الثوم واأل

ضد البكتيريا أما نبات الزنجبيل لم يكن له تأثير

المســتخلصــات المخففة عادة يكون لها تأثير أكبر من المســتخلصــات المركزة  ،قد تكون أســباب ذلك
هو إن التخ ي

بالماء يجعل المواد الفعالة متاحة وبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة مالئمة للبكتيريا ()Boorn et.2010

وهذا يالحظ عند اسـ ـ ــتخدام مسـ ـ ــتخلص الزنجبيل التي تقلصـ ـ ــت فعاليته عند اسـ ـ ــتخدامه بشـ ـ ــكل مركز
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لتفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل في تثبيا  streptococcusال يمكن تجاهل انه تبعا الختالف المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر النباتي تختلف
المس ــتخلص ــات في التركيب الكيميائي ( )David.2007والذي يظهر تباين في النتائج الحاص ــلة بين
المستخلصات النباتية الثوم والزنجبيل األ .

كمــا أن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخلص نبــات الريحــان وجــد أنــه ليس لــه فــاعليــة في تثبيا نمو بكتيريــا Klebsiella

 pneumoniaeعند التركيز(.) %100 ، %75 ، %35
البكتيريا

Klebsiella pneumoniae

%35

%75

%100

صفر

صفر

صفر

تأثير مستخلص نبات الريحان على بكتيريا Klebsiella pneumoniae

كما أظهر أن لمستخلص نبات الفلية تأثي ار فعاال في تثبيا نمو بكتيريا كال من :

 1ـ ـ  : Klebsiella pneumoniaeحيث وجد أن تركيز  %35يثبا نموها بمعدل  1.4سم  ،وعند

تركيز  %75يثبا نموها بمعدل  1.6سم ،بينما عند تركيز  %100يثبا نموها بمعدل  2سم
البكتيريا

pneumoniae Klebsiella

%35

%75

%100

 1.4سم

 1.6سم

 2سم

تأثير مستخلص نبات الفلية على بكتيريا Klebsiella pneumonia

أظهرت النتائج أن لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخلص نبات اليانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون تأثي ار فعاال في تثبيا نمو بكتيريا Klebsiella

 pneumoniaeحيــث ظهر عنــد تركيز  %35بمعــدل 1.6سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،بينمــا عنــد تركيز  %75ظهر
التثبيا بمعدل  0.6سم ،بينما ظهر تثبيا النمو عند تركيز  %100بمعدل  0.10سم .
بكتيريا

Klebsiella pneumoniae

%35

%75

%100

 1.6سم

 0.6سم

 0.10سم

تأثير مستخلص نبات اليانسون على بكتيريا Klebsiella pneumoniae
البكتيريا

تركيز %35

تركيز %55

Klebsiella oxytoca

1.1سم

1.2سم

فعالية تثبيا نبات الزنجبيل ضد البكتيريا
كما ان مسـ ـ ـ ـ ـ ــتخلص نبات األ

وجد انه له فعالية أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا في تثبيا األنواع البكتيرية Klebsiella

 oxytocaعند تركيز %35كان معدل قطر التثبيا 1.2س ـ ـ ـ ـ ـ ــم أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا عند تركيز  %55وجد قطر
التثبيا 1.5سم هذه النتيجة تتطابق مع ).)Appendino et al2006
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البكتيريا
Klebsiella oxytoca

تركيز%35

تركيز%55

1.2سم

 1.5سم
ضد البكتيريا

فعالية تثبيا نبات األ

اظهرت االنواع البكتيرية تفاوتا مختلفا في اس ـ ـ ــتجابتها لتراكيز المس ـ ـ ــتخلص ـ ـ ــات ،فقد كانت عينة الثوم
أكثر فعالية من الزنجبيل واأل

في تثبيا تمو البكتيريا

 Klebsiella oxytocaعند تركيز  %55بقطر قدرة 1.9سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هذا يتطابق مع ماتم نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره(نور
تحسين )2017
البكتيريا

تركيز%55

Klebsiella oxytoca

1.9سم

فعالية تثبيا نبات الثوم ضد البكتيريا
أطه ـ ــرت األنـ ـ ـواع البكتيري ـ ــة تفاوت ـ ــا مختلف ـ ــا ف ـ ــي اس ـ ــتجابتها لتراكي ـ ــز المستخلص ـ ــات حي ـ ــث وج ـ ــد أن
مسـ ــتخلص نبـ ــات الزنجبيـ ــل لـ ــه فعاليـ ــة فـ ــي تثبـ ــيا نمـ ــو البكتيري ـ ــا oxytoca

Klebsiellaعنـ ــد

التركي ـ ـ ــز  %35وج ـ ـ ــد إن قط ـ ـ ــر التثب ـ ـ ــيا 1.1س ـ ـ ــم أم ـ ـ ــا عن ـ ـ ــد تركي ـ ـ ــز  %55ك ـ ـ ــان قط ـ ـ ــر التثب ـ ـ ــيا
1.2سم هذه النتيجة تتطابق مع ما نشرته ليلي ناصر()2012
أظهرت النتائج أن احتواء مستخلصات نباتات الثوم والزنجبيل واأل

المائي يتفق مع معظم الدراسات

إن لهذه المركبات فعالية ضد البكتيريا )Klebsiella oxytoca streptococcus(b

ومن الممكن أن يكون العامل الرئيسي في فعالية نبات الثوم واأل

والزنجبيل ضد نمو البكتيريا هو

وجود مواد فعالة طبي ية.

كما إن مس ـ ـ ـ ــتخلص نبات الريحان وجد أن فاعليته في تثبيا نمو بكتيريا  Escherichia coliعند

تركيز  %35وظهر قطر التثبيــت بمعــدل 1.5سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،بينمــا أظهر عنــد تركيز  %75قطر التثبيا
بمعدل 1.3سم  ،وكما أظهر عند تركيز  %100قطر التثبيا بمعدل  2.1سم.
البكتيريا

Escherichia coli

%35

%75

%100

 1.5سم

 1.3سم

 2.1سم

تأثير مستخلص نبات الريحان على بكتيريا Escherichia coli

 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  : Escherichia coliحيث أظهر تركيز مسـ ــتخلص نبات الفلية  % 35يثبا نموها بمعدل
 0.8سـ ــم  ،وعند تركيز  %75يثبا نموها بمعدل  1.3سـ ــم ،وعند تركيز  %100يثبا نموها بمعدل
 1.6سم  ،وهذه النتيجة مطابقة لما نشرته ( سميرة و وداد .) 2015،
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البكتيريا

Escherichia coli

% 35

%75

%100

 0.8سم

 1.3سم

 1.6سم

تأثير مستخلص نبات الفلية على بكتيريا Escherichia coli

كما أن مستخلص نبات اليانسون ليس له أي فاعلية في تثبيا نمو بكتيريا Escherichia coliعند

تركيز (.) % 100 ، %75 ، %35
بكتيريا

Escherichia coli

%35

%75

%100

صفر

صفر

صفر

تأثير مستخلص نبات اليانسون على بكتيريا Escherichia coli

ويرجع ذلك تبعا الختالف المص ـ ــدر النباتي حيث أن المس ـ ــتخلص ـ ــات تختلف في تركيبها الكيميائي ،
والذي يظهر تباين في النتائج الحاصـ ـ ـ ــلة بين المسـ ـ ـ ــتخلصـ ـ ـ ــات النباتية الريحان  ،الفلية  ،اليانسـ ـ ـ ــون
.الثوم.اال .الزنجبيل.
ومن الممكن أن يكون العامل الرئيسـ ـ ـ ــي في فعالية نباتات ضـ ـ ـ ــد نمو البكتيريا إهو وجود مواد فعالة
طبي ية MIC DEIERMINATION
))Minimal Inhibitory Concentration
التركيز المثبا األدنى:
هو اقل تركيز من المضـاد الميكروبي الذي سـوف يثبا نمو الكائنات الحية الدقيقة بشـكل واضـح بعد
 24س ــاعة على احتض ــان الميكروب  .ويعتبر أكثر أدوات الييا المخبرية اس ــتخداما لمعرفة نش ــاط
المضاد الميكروبي ضد الكائن الحي.

فعالية تثبيا نبات الثوم ضد البكتيريا  Klebsiella oxytocaتركيز 1.9%55سم)
2021
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فعالية تثبيا اال

ضد البكتيريا  Klebsiella oxytocaتركيز  1.2( %35سم)
وتركيز 1.5( %55سم)

فعالية تثبيا الزنجبيل ضد البكتيريا  Klebsiella oxytocaتركيز  1.1( %35سم)
وتركيز 1.2( %55سم)
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فعالية تثبيا الثوم ضد البكتيريا Staphylococcu sتركيز  2.2( %100سم)
وتركيز  0 ( %100سم)

فعالية تثبيا الريحان ضد البكتيريا

 Escherichia coliتركيز  1.5( %35سم)

وتركيز 2.1( %100سم)
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الخالصة
CONCLUSION

أظهرت العديد من الدراسات أن المستخلصات النباتية لنباتات الثوم والزنجبيل

الريحان والفلية واليانسون واأل

تمتلك خصائص متنوعة يستطيع من خاللها مقاومة الجراثيم  ،كما

أظهر فعالية ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية  ،والتي طورت أجهزتها المناعية لمقاومة
المضادات الحيوية  ،ما أمكن لمستخلصات النباتية أن تحل محل الكثير من المضادات الحيوية
المستخدمة  ،فالنبات تحتل مرتبة عالية بكونها مادة دائية قيمة ودواء ذو فعالية ضد الميكروبات
المختلفة .

اثبتت نتائج هذه نتائج هذه الدراسة قدرة المستخلصات على منع نمو األنواع البكتيريا ،على الر م من

تفاوت معدل MICعلى كل التراكيز.
التوصياي

RECOMMENDATION

 .1نشر التوعية بأهمية النباتات كمادة دائية .

 .2استخدام المستخلصات كبديل للمضادات الحيوية .
 .3ايادة االبحاث لفهم الطبيعة التي يمكن المستخلصات من القضاء على أ لب الميكروبات.
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Résumé
Le processus d'enseignement/apprentissage d'une langue
étrangère exige des mesures très variées : un bon choix d'outils, des
stratégies et des différentes techniques d'enseignement adaptées au
degré d'apprentissage et aux nécessités des apprenants ainsi que des
activités multiples et diversifiées. Le poème a longtemps trouvé place
dans l’enseignement apprentissage des langues étrangères.
L’introduction de la poésie présente des avantages incontestables et
pose certains défis. Dans cet article, nous allons aborder le rôle que la
poésie joue en classe de FLE pour développer les compétences
linguistiques, la prononciation, les connaissances grammaticales et
lexicales que pour les gains interculturels ou motivationnels. La
présente recherche vise à fournir une vue holistique de l’ensemble du
spectre des avantages induits par ce genre littéraire.
« Cet espace formel où l’attention la plus scrupuleuse est
portée au langage, où la concentration de (et sur) la langue
est la plus vive. C’est donc bien le lieu où s’ajointe de la
façon la plus décisive le travail sur la forme et sur le
« fond » à savoir les idées et les images. D’où son extrême
importance dans l’enseignement, puisqu’elle permet aussi
bien de mettre en examen le contemporain que notre parole et
notre mémoire. Elle invite les étudiants à travailler
indirectement sur eux-mêmes, leur histoire et leur propre
capacité articulatoire. »
(Maulpoix).
Mot clés : Poésie, français langue étrangère, motivation, compétences
linguistiques.
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Introduction
La poésie comme tout autre texte littéraire a été utilisée dans
l'enseignement et l'apprentissage en classe du FLE. De nombreux
enseignants ont tenté de traiter la poésie dans la classe du FLE. La poésie est
un langage utilisé d'une manière particulière qui implique la rime, le rythme,
la mélodie et les figures de style. C'est une façon de partager des
expériences, de raconter une histoire, d'exprimer des sentiments ou des
idées. La poésie fait appel à l'imagination à travers la forme, le rythme et le
choix des mots qui peuvent créer des images visuelles vives pour le public.
Les poèmes peuvent peindre des images puissantes et nettes en utilisant des
images et un langage émotif qui stimule les sens.
Parmi les genres littéraires utilisés dans l'enseignement des langues,
la poésie fait une apparition fréquente. Les poèmes deviennent les outils
préférés des professeurs de langues en raison de leur courte durée,
parfaitement adaptés à une seule leçon en classe, de leur structure
particulière et de leurs caractéristiques linguistiques. Le caractère évocateur
de la poésie, son imagerie, son appel aux sentiments et à l'expérience
personnelle la rendent très intéressante et agréable pour les apprenants de
langue seconde/étrangère.
La poésie : avantages, choix et difficultés
Le fait que la poésie s'écarte du langage normal qui a des façons
inhabituelles d'ordonner les mots, des significations imaginatives aux mots
ou combine des sons d'une manière musicale, non ordinaire et une déviation
de style rend la poésie importante et utile dans la classe de langue.
L'enseignant de langue devrait exploiter les déviances de la langue poétique
afin d'éveiller la conscience linguistique des apprenants vers la manière dont
la langue peut être adaptée ou modifiée pour répondre à différents objectifs
de communication.
La poésie en tant que moyen de développer les compétences en littératie
des apprenants présente certains avantages dans les classes de FLE. Selon
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(BESSE,1987) et (LECLAIR,1992) les avantages de la poésie dans la classe
de FLE sont :
1- Elle peut être utilisée comme une ressource précieuse pour
introduire et pratiquer la langue en exposant les étudiants à des
modèles authentiques - une langue réelle dans un contexte qui peut
développer leurs compétences linguistiques.
2- Elle offre aux étudiants l'occasion d'enrichir leur vocabulaire d'une
nouvelle manière en offrant un contexte significatif qui peut être
utilisé et mémorisé efficacement, grâce à la rime et au rythme qui
facilite ainsi l’enseignement/apprentissage de la prononciation et de
l’intonation.
3- Elle encourage les étudiants à développer leurs créativités où ils
peuvent découvrir simultanément des idées intéressantes pour
l'écriture créative.
4- Elle est motivante car elle génère de fortes réactions émotionnelles.
5- Elle donne aux étudiants un aperçu du développement de la
conscience interculturelle qui les aide à bien acquérir la langue cible.
6- Elle aborde des thèmes universels (la joie, la tristesse, le chagrin
d’amour …) qui offrent des occasions de projeter les sentiments et
les émotions des apprenants, favorisant ainsi leur implication
personnelle.
Apporter de la poésie dans la classe de FLE est parfois difficile
pour les enseignants. L'un des défis est le choix de la poésie qui
convient à chaque étudiant. Les types de la poésie qui p euvent être
utilisés sont nombreux. Cependant, un enseignant doit être
extrêmement prudent lorsqu'il choisit le texte qu'il souhaite traiter
pendant le cours. La poésie qui sera enseignée aux étudiants doit avoir
un niveau de complexité approprié qui défie mais n'intimide pas. Elle
comprend des thèmes et des contenus qui résonnent avec les étudiants,
ce qui encourage la discussion entre les membres de la classe,
provoque des réponses émotionnelles de la part des étudiants et ne
nécessite pas l’intervention de l'enseignant (PEYTARD, 1988). De
plus, les besoins des étudiants, leur motivation, leur intérêt et leur
contexte culturel doivent être pris en considération lors de la sélection
d'un poème pour l'enseignement en classe (LECLAIR,1996). Le
poème sélectionné doit être d'une longueur et d'un niveau de
compréhension appropriés pour les étudiants. La sélection des poèmes
est l’étape la plus importante dans l'enseignement de la poésie car elle
Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities - Twenty-first Issue – September 2021
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influence les réactions, les perceptions et la motivation des étudia nts
dans l'apprentissage de la poésie, en particulier pour les apprenants de
FLE.
Lorsqu’il évoque l'enseignement/apprentissage de la poésie, (BESSE
1989) précise trois façons d'encourager les étudiants à apprendre des
poèmes :
1- Décorticage du poème: les étudiants indiquent de quoi parler le
poème -descriptions d'événements, émotions, etc. en utilisant des mots
différents de poème.
2- Explication des traits linguistiques: une description systématique de
la langue du poème, basée sur les concepts de régularité, de déviance,
de polysémie et de mimes.
3- Réaction personnelle : inclure un compte rendu de la façon dont
cela a changé au cours de la relecture et de l'analyse et une tentative
de trouver des raisons objectives aux réactions subjectives.

L’approche intégrée pour l’enseignement de la poésie
L'enseignant peut choisir et utiliser plusieurs approches dans
l'enseignement/apprentissage de la littérature dans l'enseignement de
la poésie aux apprenants de FLE. Ces approches peuvent être adaptées
aux besoins et à l'intérêt des étudiants pour l'apprentissage de la
poésie. Le Programme de formation de l’école Québécoise (PFEQ)
(MEQ
2001)
privilégie
l’approche
intégrée
dans
l'enseignement/apprentissage des langues étrangères que la littérature
est censée faciliter. Cette approche est la combinaison ou l'intégration
du modèle culturel, du modèle linguistique et du modèle de croissance
personnelle dans l'enseignement de la littérature. Selon Prenoveau
(2007), ce qui est nécessaire dans l'enseignement de la littérature dans
la classe de FLE est une approche qui peut tenter d'intégrer les
éléments de ces approches qui rendent la littérature accessible aux
apprenants et bénéfique pour leur développement linguistique. Trois
raisons principales justifient l'intégration de ces éléments ; ils sont
linguistiques, méthodologiques et motivationnels. Sur le plan
6
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linguistique, en utilisant un large éventail de textes authentiques, les
apprenants ont été initiés à une variété de types et de difficultés de la
langue cible. Méthodologiquement, le discours littéraire sensibilise les
lecteurs aux processus de lecture. Au niveau motivationnel, les textes
littéraires donnent la priorité au plaisir de lire puisque la réaction à la
littérature elle-même est importante ; l'interprétation de textes
littéraires peut apporter des réactions personnelles aux apprenants en
abordant des thèmes significatifs et engageants. Ces raisons mettent
l'accent
sur
l'utilisation
d'une
approche
intégrée
dans
l'enseignement/apprentissage de la littérature, en particulier de la
poésie.
L'approche intégrée est une approche linguistique qui utilise
certaines des stratégies utilisées dans l'analyse stylistique qui explore
les textes littéraires et non littéraires, du point de vue du style et de sa
relation au contenu et à la forme. Elle implique l'analyse systématique
et détaillée des caractéristiques stylistiques d'un texte afin de
découvrir non seulement ce qu'un texte signifie, mais aussi comment il
en vient à signifier ce qu'il fait. Cette approche enseignait les
compétences linguistiques en incorporant un ensemble d'activités
basées sur le texte centrées sur les étudiants.
Dans une approche intégrée, les enseignants guident les
étudiants et deviennent aussi des participants. Dans cette approche, les
activités en classe seront divisées en trois catégories ; activités pré lecture, activités pendant la lecture et activités post -lecture (MEQ
2001). Dans les activités de pré-lecture, il s'agit d'une sorte
d'échauffement qui peut fournir un forum pour obtenir des étudiants
leurs sentiments et leurs réactions aux idées et aux problèmes dans un
texte prescrit. Alors que les activités de lecture visent à aider les
étudiants à vivre le texte de manière globale en développant une
interaction fructueuse entre le texte et le lecteur. Les activités postlecture encouragent les étudiants à réfléchir sur ce qu'ils ont lu et
génèrent une discussion réfléchie sur différentes questions découlant
du texte et liées à la fois à la langue et à la littérature.
Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities - Twenty-first Issue – September 2021
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Dans les activités de pré-lecture, il est utile d'impliquer les
étudiants dans des activités qui créeront la bonne attitude pour la
réceptivité et le plaisir, ce qui les incitera à lire le poème encore et
encore. Les activités impliquent les étudiants qui seront invités à faire
appel à leur expérience de la vie, à leur imagination et à leur
intelligence qui leur permettront de deviner ce qui peut arriver dans
certaines situations. Le titre du poème, les illustrations, les mots -clés,
les exercices de langage sont des activités qui peuvent être utilisées
dans les activités de pré-lecture pour produire des déductions.
Pendant les activités de lecture, les étudiants vont développer
une interaction intentionnelle entre le texte et eux-mêmes. Certaines
activités peuvent être réalisées dans cette section, telles que l'écoute
d'une bonne lecture du texte, la lecture du texte, des exercices de
langage et la vérification des déductions faites sur le texte dans les
activités de pré-lecture. Les étudiants apprécient souvent cette section
pendant que le poème est enregistré ou lorsqu'il est lu à haute voix par
l'enseignant dans la classe. Cela aide les étudiants à sentir la langue,
son rythme, son intonation et ses sons. La dernière activité est les
activités post-lecture. Les activités post-lecture visent à créer une
situation appropriée pour que les étudiants expriment leurs réactions à
la lecture du texte. Ces activités visent à approfondir la
compréhension du texte par les étudiants et à susciter un intérêt pour
l'utilisation créative de la langue. Certaines activités peuvent être
utilisées dans les activités de post-lecture : elles sont, questions de
compréhension, exercices de langage, mémorisation, activités
créatives et jeux de rôle.
Comment évaluer ?
Évaluer l'apprentissage des étudiants en poésie signifie
examiner ce que les étudiants peuvent faire afin de déterminer ce
qu'ils doivent apprendre à faire ensuite. Cela signifie que des étudiants
individuels ou un groupe entier est fait pour améliorer l'apprentissage
et informer l'enseignement. L'évaluation est généralement totale,
souvent enregistrée de manière auxiliaire via des listes de contrôle ou
8

Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities - Twenty-first Issue – September 2021

Ramadan Eldarbag & Walid Issa

simplement comme crédit ou pas de crédit. L'utilisation de nombreux
outils d'évaluation différents fournit une image riche des capacités des
étudiants ainsi qu'un composite de ce que les étudiants apprennent.
Il existe de nombreuses façons d’évaluer la compétence
littéraire des étudiants en poésie, telles que :
a)- Discussions de groupe : la discussion en groupe entier ou en pe tit
groupe aide les enseignants à évaluer la compréhension des étudiants.
Dans cette évaluation, l'enseignant peut révéler aux étudiants la
compréhension de la poésie en posant quelques questions liées aux
aspects que l'enseignant souhaite évaluer.
b)- Écriture : l'écriture, telle que la lecture de journaux, constitue un
outil utile pour les étudiants et les enseignants pour suivre les progrès
des étudiants en tant que lecteurs et penseurs au fil du temps. Il peut
révéler la profondeur de la pensée des étudiants, la qualité de la
pensée des étudiants et les stratégies que les étudiants utilisent
lorsqu'ils font l'expérience de la poésie. Dans cette évaluation,
l'enseignant peut demander aux étudiants d'écrire un poème ou d'écrire
le sens des poèmes.
c)- Auto-évaluations : cela aide les étudiants à réfléchir sur ce qu'ils
apprennent et les pousse à réfléchir plus profondément à ce qu'ils
lisent, écrivent et pensent. L'enseignant peut guider les questions pour
aider les étudiants à affiner leur lecture, leur écriture et leur réflexion
sur la poésie.
De plus, en évaluant l'apprentissage des étudiants en poésie, les
enseignants devraient réfléchir à leurs objectifs pédagogiques. Les
enseignants doivent déterminer les compétences linguistiques qu'ils
souhaitent évaluer dans la poésie de leurs étudiants. En lecture, les
enseignants pourraient utiliser la poésie pour encourager les réponses,
développer la fluidité et maintenir la compréhension des
phonogrammes des familles de mots. En écriture, les objectifs des
enseignants incluent la volonté d'écrire, la capacité de réviser, les
caractéristiques du projet final et ainsi de suite. Les enseignants
peuvent également évaluer le rôle de la poésie dans le programme
Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities - Twenty-first Issue – September 2021
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littéraire. Certes, la lecture et l'écriture de poèmes ont une valeur au delà de la pratique. L'étude de la poésie peut devenir un ajout précieux
au programme littéraire.
Ces types d'évaluation peuvent être choisis et appliqués pour
évaluer le développement de la littératie des étudiants en poésie.
L'enseignant peut également créer sa propre évaluation pour atteindre
les objectifs de son enseignement. Il est suggéré que l'évaluation
utilisée soit appropriée pour stimuler leur compétence littéraire. La
réussite de l'enseignement et le développement des compétences des
étudiants peuvent être mesurés par l'évaluation.
Conclusion
La littérature est une partie de la langue où de nombreux
pédagogues et enseignants l'utilisent pour enseigner et apprendre la
langue. La littérature présente de nombreux avantages tant pour les
étudiants que pour les enseignants dans le développement des
compétences littéraires des étudiants. La poésie a été utilisée pour
promouvoir le texte littéraire dans l'enseignement et l'apprentissage de
la langue, en particulier dans la classe de FLE. L'enseignement et
l'apprentissage de la poésie seront intéressants en fonction des poèmes
choisis et des approches utilisées en classe. En utilisant la poésie
comme matériel en classe, ils peuvent également améliorer leur sens
de l'interprétation des figures de style. Il est suggéré à l'enseign ant de
FLE d'utiliser des poèmes comme matériel de lecture en classe, car les
poèmes choisis doivent convenir aux étudiants en fonction de leur âge,
de leur compréhension et de leur intérêt. Une évaluation appropriée
peut également aider les étudiants à développer leurs compétences
littéraires.
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LIDIL, 4.
COLLÈS L, 1994, Littérature comparée et reconnaissance interculturelle,
Bruxelles : De Boeck-Duculot. Réédité sous le titre Islam-Occident, aux
E.M.E en 2010.
DEZUTTER O., 1991, « Du poème à la production d’écrit(s) en FLE »,
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