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 المقدمــة :

إن الحمد هلل , نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونستهديه, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 أعمالنا, من يهده اهلل فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له. 

وأشهد أن ال إله إال اهلل , وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه, وعلى آله وصحبه وسلم 
 تسليمًا كثيرًا . 
  أما بعد ...

 َوِلَذِلكَ  رَبُّكَ  َرِحمَ  َمن   ِإلَّ  ُُم َتِلِفيَ  يَ زَاُلونَ  َوَل  َواِحَدة   أُمَّة   النَّاسَ  َلَََعلَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َوَلو    يقول سبحانه: 
 . 1 َخَلَقُهم  

فمن مفهوم اآلية أن اهلل تبارك وتعالى خلق الناس أجناسا مختلفين ، ومن األمور التي يختلف فيها  
الناس فهم نصوص الشارع من كتاب كريم وسنة مطهرة ، فمن سنته تعالى اختالف الناس ، والبد 

االختالف ، فقد قص علينا تبارك وتعالى  أن يقف اإلنسان بتعقل أمام سنة اهلل  سبحانه وتعالى  في
مواقف مختلفة من خيرة خلقه ولم يعنف أحدا ، من ذلك حكم داوود وسليمان عليهما السالم في الغنم 
التي نفشت في الحرث ، وموقف يعقوب ويوسف عليهما السالم  من إخوة يوسف فوالدهم عليه 

م مسامحا ، أما عن السلف الصالح واختالفهم السالم وعدهم باالستغفار ويوسف عليه السالم كان له
في كثير من المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخالف فكتب الثرات فيها الشيء الكثير من هذا 
المعنى ، ولعل من أهم أسباب االنحراف في هذا الباب عند شباب المسلمين اليوم الجهل بفقه 

ية محل الحوار ، وتظهر المنابذة في أمور الخالف وآدابه ، حيث يحل العنف في مسائل اجتهاد
تقتضي الصفح والوئام ، وربما أدى األمر في بعض الحاالت إلى تكفير المخالف واستباحة دمه في 
مسألة غاية ما فيها أن القائل بها إما مجتهد مخطئ له أجر واحد ، أو مجتهد مصيب فله أجران ، 

صحوتنا الذين نعول عليهم في رفعة هذه األمة قد فإذا كان األمر على هذا الحال فما بال شباب 
شاع بينهم وانتشر التنابذ والفرقة والخوض في األعراض والنيل من الفضالء بسبب خالف في مسألة 
يسع الخالف فيها ، فكان ال بد لمن كانت له نفس أن تيصدى لهذا األمر الجلل المتفشي في 

                                                           
1

  . 119،  118ـ سورة هود اآلية  

 والعالج األسباب الفقهي الخالف

  ) مسالتة ( كلية العلوم الشرعية – الفاسي يوسف سليم النبي عبد. د
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، األمر الذي جعلني أسهم ولو بجهد المقل ، الساحة قبل أن يأتي على أمور يصعب إصالحها 
" ، الذي يبحث في مفهوم الخالف  الخالف الفقهي األسباب والعالج فاخترت هذا الموضوع " 

وانواعه، وأسباب كل نوع منها وكيفة التعامل معه ، وما يسوغ منه وما اليسوغ ، من أجل أن نتعرف 
على الطريق المستقيم ، والمنهج الوسط ، الذي يحافظ على األصالة ، ومعرفة الفرق بين الخالف 

يعذر ، وذلك حسب ما دلت عليه أدلة الشرع السائغ وغير السائغ ، وما يعذر فيه المخالف وما ال
من الكتاب والسنة ، وما نقل عن السلف والعلماء في هذه المسألة ، مما نرى أنه لو التزمت به كل 
االتجاهات اإلسالمية لكان في ذلك الخير العميم ، في وقاية أبنائنا من االنزالق إلى هاوية العصبية 

عاص ، ولكان سبيال لحسن العالقة بين هذه اإلتجاهات في الجاهلية وما فيها من من منكرات وم
الوقت الذي نحافظ فيه على سالمة المنهج من االنحراف المشوه لحقائق الدين ، وصفاء اإلسالم 

: حبيب المصطفى صلى اهلل عليه وسلمالذي التستجيب القلوب السليمة إال إليه ، ومرجع ذلك قول ال
نما  لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ) إنما األعمال بالنيات وا 

، واألجر 1ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (
 والحساب عند اهلل عالم الغيوب . 

 سرت في هذا البحث على النحو اآلتي :
 هم النقاط التي يعالجها البحث .المقدمة وبينت فيها أهمية البحث ، وأ ـ

 قسمت البحث إلى مبحثين ، وكل مبحث إلى مطالب على النحو اآلتي :
 المبحث األول : التعريف بالخالف الفقهي وتقسيماته .

 : تعريف الخالف في اللغة وفي االصطالح . المطلب األول
 تقسيمات الخالف الفقهي . المطلب الثاني : 

 الخالف المذموم .الخالف المحمود ، 
 المبحث الثاني : معالجة الخالف الفقهي .

 أهم الخطوات التي تسلك عند معالجة الخالف الفقهي .المطلب األول : 
 توجيه أقوال بعض العلماء في الخالف .المطلب الثاني :  

 وضمنتها أهم النتائج والتوصيات .الخـاتمـة :  
 البحث .سرد للمصادر والمراجع المستخدمة في 

 

                                                           
(

1
( 1647( والترمذي برقم)2201(,وأخرجه أبو داود برقم)1907(, ومسلم برقم)1أخرجه البخاري برقم ) ( 

 (. 2857. انظر كتاب الجمع بين الصحيحين للموصلي رقم ) 60-1/59والنسائي
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 المبحث األول : تعريف الخالف الفقهي وتقسيماته.
 . تعريف الخالف الفقهيالمطلب األول : 

 تعريف الخالف الفقهي في اللغة :
 .1" ِخالفَ  َأنتَ  إنما المثل ، وفي وِخالفاً  م خاَلفة خاَلفه وقد الم ضاّدة   فمن لسان العرب : " والِخالف  

ومن مفردات الراغب : " االختالف والمخالفة " أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق اآلخر في حاله 
أو قوله ، والخالف أعم من الضد ؛ ألن كل ضدين مختلفان ، وليس كل مختلفين ضدين ، ولما 

 . 2كان االختالف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة " 
َاَلَفةً   وَخاَلْفت ه   ومن المصباح المنير : "   إلى واحد كلّ  ذهب إذا اْخَتَلف وا وَتَخاَلَف القوم وِخالًفا مخ 

 . 3" االتفاق ضدّ  ، وهو اآلخر إليه ذهب ما ِخالفِ 
وورد ذكر االختالف والخالف في آي الذكر الحكيم في مواضع عدة ، وبمعاني عدة من ذلك قوله 

َنا َوَلَقد   تعالى :  ُتِلفَ  ال ِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي      ِفيهِ  فَاخ 
4
  : وقوله تعالى ،  َّالسََّماَواتِ  َخل قِ  ِف  ِإن 

َر ضِ  ِتََلفِ  َواْل  وكل ذكر لالختالف والخالف في آي القرآن الكريم له معنى  5 َوالن ََّهارِ  اللَّي لِ  َواخ 
 حسب السياق الذي ورد فيه .

 االختالف والخالف بمعنى واحد ؟ومن تم فهل 
 لإلجابة على هذا السؤال نعرض لطائفة من أقوال العلماء، بقصد البيان ال االستقصاء .

اختف العلماء في معنى " الخالف ـ واالختالف " فمنهم من جعلهما بمعنى واحد ومنهم من فرق بين 
 أن : هو " االختالففوي فقال : المعنيين ، فممن ذهب إلى أن المعنيين مختلفان أبو البقاء الك

 . واحدا والمقصود مختلفا الطريق يكون
 . مختلفا كالهما يكون أن : هو والخالف 

 . دليل إلى يستند : ما واالختالف
 . دليل إلى يستند ال : ما والخالف

 . 6"  البدعة آثار من ...والخالف الرحمة آثار : من واالختالف
ما استعمل في قول بني على دليل ، والخالف ما وقع في ما ال  ولتهانوي في كشافه " االختالف

 . 1دليل عليه "
                                                           

1
 . 82/ ص  9ـ لسان العرب ج  
2

 . 156ـ مفردات الراغب األصفهاني   
3

 . 179ـ المصباح المنير  
4

 .110ـ سورة هود اآلية  
5

 . 164ـ سورة البقرة اآلية  
6

 . 61ـ الكليات للكفوي   
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وممن ذهب إلى هذا المعنى أيضا الشيخ عطية محمد سالم فقال : " استعمال خالف يكون في حالة 
َذرِ  العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف األوامر ، وعليه قوله تعالى :   َعن   ُُيَالُِفونَ  الَِّذينَ  فَ ل َيح 

َنة   ُتِصيبَ ُهم   أَن   أَم رِهِ  2  أَلِيم   َعَذاب   ُيِصيبَ ُهم   أَو   ِفت  
  ولم يقل يختلفون في أمره ، واستعمال اختلف يكون

 َعلَي كَ  أَن  زَل َنا َوَما في حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظر وعليه قوله تعالى : 
تَ َلُفوا الَِّذي مُ لَُ  لُِتبَ ِيَ  ِإلَّ  ال ِكَتابَ  3ِفيهِ  اخ 

  " 4ولم يقل خالفوا فيه ... فجعله اختالفا ال مخالفة . 
والشيخ أحمد بن محمد البوشيخي علق على من ذهب إلى هذا المذهب بقوله : " والظاهر أال وجه 

واقع البحث لما ذهبوا إليه ، وأنه مجرد اصطالح منهم أوقعهم فيه ـــ واهلل أعلم ـــ ما كان عليه 
، واستدل على ما  5الخالفي في زمانهم ، أو عدم التقصي الالزم واالستقراء المطلوب في أبحاثهم "

ذهب إليه بقوله : " إن مراعاة الخالف أحد أصول المالكية ، وال يتصور أن يراعى عندهم وهو قائم 
... أيقال في كتب وعلق في هامش الكتاب بقوله : " ولو سئل الشيخ عطية  6على غير دليل "

 . 7الخالف المتداولة بين الناس أنها كتب عصيان ، لم يجد جوابا " 
والجمهور على أن الخالف واالختالف بمعنى واحد ، والدليل على ذلك أننا نجدهم يستعملون 
الخالف واالختالف بمعنى واحد ، بل في األسطر القريبة ، كما هو الحال في المدونة ، والموطأ 

من كتب الفقه ؛ ولعل الصواب أن الخالف واالختالف كمصطلح عند الفقهاء بمعنى واحد  وغيرهما
 ، والدليل  ما ذهب إليه الجمهور ، أما عند غيرهم فلكل له معنى وهذا مذهب البعض .  

 تعريف للخالف الفقهي في االصطالح :  
 ومواقع اختالفهم ومثارات األئمة، هؤالء مآخذ عرف ابن خلدون الخالف الفقهي فقال : " بيان

 .8اجتهادهم " 
والدكتور أحمد البوشيخي خلص إلى تعريف جامع بعد عرضه لمجموعة من التعاريف فقال : " 
معرفة كيفية إيراد الحجج الشرعية ، ودفع الشبه ، وقوادح األدلة بالبراهين القوية لحفظ أحكام مسائل 

 . 9الخالف الواقع بين األئمة أو هدمها "
 وبالنظر في التعريفين لقائل أن يقول فما هو الفرق بين الخالف الفقهي ، والفقه المقارن ؟ 

                                                                                                                                                    
1

 . 220/  2ـ كشاف اصطالح الفنون  
2

 . 63ـ سورة النور اآلية  
3

 . 64ـ سورة النحل اآلية  
4

 . 16ـ موقف األمة من اختالف األئمة  
5

 . 8ـ الخالف الفقهي دراسة في المفهوم واألسباب واآلداب ،  
6

 ـ نفس المصدر ونفس الصفحة . 
7

 نفس المصدر ونفس الصفحة .ـ  
8

 . 263ـ مقدمة ابن خلدون  ،  
9

 . 10ـ الخالف الفقهي دراسة في المفهوم واألسباب واآلداب ،  
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ال فرق بين الخالف الفقهي والفقه المقارن ؛ ألن كال من الفنين غايته الوصول إلى الحق في 
 المسألة المختلف فيها .

 المطلب الثاني : تقسيمات الخالف الفقهي .
المبحث أقول : هل كان الخالف زمن النبي عليه الصالة والسالم بين قبل أن نلج إلى هذا 

األصحاب ، ومن بعده زمن الخالفة الراشدة ؟ تخبرنا كتب السنة بأنه كان خالف بين األصحاب 
 قال "  : قالزمن النبي عليه الصالة والسالم وزمن الخلفاء الراشدين ، من ذلك ما رواه ابن عمر ف

 " قريظة بني في إال العصر أحد يصلين " ال : األحزاب من رجع لما لنا سلم و عليه اهلل صلى النبي
 : بل بعضهم ، وقال نأتيها حتى نصلي : ال بعضهم فقال الطريق في العصر بعضهم فأدرك

 . 1منهم" واحدا يعنف ، فلم سلم و عليه اهلل صلى للنبي ، فذكر ذلك منا يرد نصلي، لم
في أن األصحاب اختلفوا في فهم أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم لهم وهذا الحديث الشريف بيِّن 

في عدم الصالة إال في بني قريظة ، فحمل بعضهم األمر على الحرفية فأخر الصالة حتى خرج 
وقتها ، وحمل الفريق اآلخر األمر على اإلسراع فصلى العصر في وقتها في الطريق ، ولم يؤخرها 

 ولم يعنف أحدا .عن وقتها ، فأقر الفرقين 
وزمن الخلفاء الراشدين مسائل عدة وقع الخالف فيها ، ولم نسمع عن تفسيق أو تبديع ، بل إن 

حكم أول عام في الفريضة ف الخليفة عمر رضي اهلل عنه وقع منه الخالف في مسألة واحدة  
ما سئل عن ذلك قال: ول، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل األولى ، الحمارية بعدم التشريك 

وهم األئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم ال يجتمعون على ، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي 
كسماع  اعتقاديةوتنازعوا في مسائل  ،باطل وال ضاللة ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم 

، ربه قبل الموت وسلم د صلى اهلل عليه ورؤية محم، الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله 
ن أخطأ... مع بقاء الجماعة واأللفة  . ومذهب أهل السنة والجماعة أنه ال إثم على من اجتهد وا 

 والفقهاء يقسمون الخالف إلى نوعين محمود ومذموم .
  الخالف المحمود :

فالمحمود : " ما كان الباعث عليه طلب الحق وتحري مقصود الشارع ، وقام نتيجة أسباب  
على هذا النحو يكون سائغا موضوعية ، وعلل صحيحة ، من أهله ، وفي محله ، فإن كان 

 .2"مشروعا

                                                           
1

 . 321/  1ـ البخاري كتاب الصالة باب صالة الطالب والمطلوب  
2

 . 18ـ الخالف الفقهي دراسة في المفهوم واألسباب واآلداب ، بتصرف ،  
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ومن األمور التي جيء على ذكرها في هذا التعريف ) من أهله ، وفي محله ( ، وهي من األمور 
في مسألة الخالف الفقهي ، بمعنى إذا كان الخالف الفقهي من غير أهله ، وهو ما نلحظه  المهمة

في بعض األحيان على الساحة ، فتجد بعض صغار السن ، وال رجاحة لعقولهم يتكلمون في مسائل 
لو جمع لها علماء راسخون في العلم لتحرجوا منها ، أما عن تجريح العلماء والقدح فيهم وفي علمهم 
فالواحد منهم ينظر إلى نفسه وكأنه أحد أئمة الجرح والتعديل ، فتجده يشيع بين الناس أن فالنًا ليس 
بعالم ، أو أنه ليس بمزكى ، أو أنه مبتدع ضال مضل وغير ها من العبارات التي ال تليق حتى 

ووقع منهم بسفلة القوم ، بل وصل األمر من بعضهم أن استباح دم بعض العلماء المخالفين لهم ، 
 ذلك .

فمن كتاب فقه الخالف :  " لم يستوعب البعض وجود أي خالف بينه وبين غيره في أي مسألة ،  
وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف والعلماء على مر 

كابن حزم أثر  العصور ... ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة األسلوب ...
كبير في هذا الفريق ... ولم يتأثر بالقدر الكافي باألسلوب األرقى واألفقه واألكثر تأدبا بآداب 

 .1اإلسالم العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف المتقدمين "
ذا كان هذا الطرف على هذا الوصف، من أنه لم يتأدب بآداب اإلسالم العامة والخاصة ، فماذا  وا 

 له ؟بقي 
خراج زكاة الفطر ، مقدار المهر، مثل االختالف في  المسائل الظنيةومن تم فاالختالف يكون في  وا 

 ورفع اليدين في الصالة، ونحو ذلك.نقدا ، 
نما عن اجتهاد وتحٍر  لقوله ، فمثل هذه المسائل يسوغ فيها الخالف إذا لم يكن عن تعصب وهوى وا 

ذا اجتهد فأخطأ فله أجٌر واحد"إذا اجتهد  " : عليه الصالة والسالم  . 2الحاكم فأصاب فله أجران وا 
ن يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : "  ومذهب أهل السنة والجماعة أنه ال إثم على من اجتهد وا 

 .3"أخطأ
 الخالف المذموم :

والمذموم هو ما اختل منه شرط من الشروط السابقة بأن يكون الباعث عليه التعصب والهوى 
 واالنتصار للمذهب ، أو من غير أهله ، أو في غير محله .
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 وبشيء من البسط فإن الخالف المذموم يكون في حاالت ثالثة .
: مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة ، فاالختالف في هذا النوع  الحالة األولى

عليها ت أجمع وقد لكتاب والسنةا منثابتة بنصوص قطعية اختالف مذموم ؛ ألن األمور العقدية 
 اختالف بين المسلمين.األمة فال يتصور فيها 

األحكام الثابتة باألدلة القطعية ، فاألحكام التي تستند إلى أدلة قطعية  في االختالف : انيةالث ةالحال
 الثبوت ، وقطعية الداللة فال يتصور فيها اختالف كوجوب الصالة والزكاة وغيرها من األحكام .  

: االختالف الناشئ عن تعصٍب أو هوى ، أو من غير أهله أو في غير محله ، ولعل  الحال الثالثة
 هي السائدة بين كثير من الجماعات المختلفة اليوم . هذه الحالة

ِإنَّ الَِّذيَن ُُيَاِدُلوَن فقد ذم اهلل تعالى الذين يجادلون في آياته بغير حجة وال برهان ، فقال سبحانه : 
 . 1 يهِ ِف آيَاِت اللَِّه بَِغْي ِ ُسل طَاٍن أَتَاُهم  ِإن  ِف ُصُدورِِهم  ِإلَّ ِكب  ر  َما ُهم  بَِبالِغِ 

 وبرهان .حجة ، أي   سلطان وقوله تعالى :  
ففي هذه الحاالت يكون االختالف مذمومًا ، وهو ما يعرف باالفتراق ، فقد روي عنه صلى اهلل عليه 

، " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وسلم أنه قال : 
حدى وسبعون فرقة في النار  والذي . وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وا 

نفسي بيده لتفترقن هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة، قيل من هم يا رسول 
 .2اهلل، قال الجماعة"

والحال أن دليل مذهبك قوي وال مجال وبعد فإن بان لك أن أحدا يقول بغير الذي تقول به ، 
 لالختالف فيه ، فما هي الخطوات التي تسلكها قبل تخطئته والتشنيع عليه ؟

 
 المبحث الثاني : معالجة الخالف الفقهي .

 المطلب األول :أهم الخطوات التي تسلك عند معالجة الخالف الفقهي.
 الخطوة األولى : " معرفة حال الناقل " .   

الحكم على الخبر البد من التثبت منه ، واإلشارة هنا إلى الناقل والوسيلة ، فالناقل البد فيه من فقبل 
أمور لعل من أهمها : الصدق والعدالة والضبط واإلتقان واألمانة واالحتياط من مرض التحاسد بين 

،  3أمل ويتأنى فيه "األقران والمعاصرين، يقول اإلمام الذهبي : " كالم النظير واألقران ينبغي أن يت
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أما عن الوسيلة ، فال ينبغي أن ننجر وراء وسائل غير مضمونة ، كأن ننقل عن بعض القنوات 
الفضائية المغرضة والتي تجردت من جميع القيم واألخالق ، أو من مواقع التواصل االجتماعي وما 

ي أمر حتى نتحقق من ينشر فيها من مقاطع مفبركة تخدم أجندات بعينها ، ومن تم فال نتكلم ف
 الَِّذينَ  أَي َُّها يَا  مصدره ونسد الباب أمام أولئك الكاذبين المرجفين ، واألصل في ذلك قوله تعالى :

ِبُحوا ِِبََهاَلةٍ  قَ و م ا ُتِصيُبوا َأن   فَ َتبَ ي َُّنوا بَِنَبإٍ  فَاِسق   َجاءَُكم   ِإن   آَمُنوا ، وعند  1 نَاِدِميَ  فَ َعل ُتم   َما َعَلى فَ ُتص 
معرفة حال الناقل فردا كان أو وسيلة ، ومعرفة الظروف المحيطة بهذا األمر ، فربما يكون سبب 
 نقل هذه المعلومة الخاطئة من هذا الثقة أمرًا خارجًا عن إرادته وأهليته فيعذر حينئذ قال تعالى :

  َّرِهَ  َمن   ِإل ميَان ُمط َمِئن   َوقَ ل ُبهُ  ُأك  بِاْل ِ
2 . 

 ما تحققنا من حال الناقل وجب علينا أن نتثبت من الخبر ، وهي الخطوة الثانية .فإذا 
 : " التثبت من الخبر" . الخطوة الثانية

 التحري والتثبت من صحة األخبار أمر أمرنا به في آيات وأحاديث عدة منها 
 السََّلمَ  إِلَي ُكمُ  أَل َقى ِلَمن   تَ ُقوُلوا َوَل  فَ َتبَ ي َُّنوا اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  َضَرب  ُتم   ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا  قوله تعالى:

ََياةِ  َعَرضَ  تَ ب تَ ُغونَ  ُمؤ ِمن ا َلس تَ  ن  َيا اْل   َعَلي ُكم   اللَّهُ  َفَمنَّ  قَ ب لُ  ِمن   ُكن ُتم   َكَذِلكَ  َكِثْيَة   َمَغانُِ  اللَّهِ  َفِعن دَ  الدُّ
َخِبْي ا تَ ع َمُلونَ  ِبَا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  فَ َتبَ ي َُّنوا

عَ  ِإنَّ  ِعل م   ِبهِ  َلكَ  لَي سَ  َما تَ ق فُ  َوَل   : ، وقوله تعالى 3  السَّم 
ُئول   َعن هُ  َكانَ  أُولَِئكَ  ُكلُّ  َوال ُفَؤادَ  َوال َبَصرَ  ولقوله صلى اهلل عليه وسلم : " كفى بالمرء كذبًا أن  4 َمس 

 . 5يحدث بكل ما سمع"
التثبت الذي نحن مأمورون به ، طلب سند الخبر الذي وصل إلينا ، وهذه المزية من خصائص ومن 

أمتنا اإلسالمية فتجدها في العالقات االجتماعية بين الناس، وتجدها في طلب العلم بكل فنونه، حتى 
ن كنت مدعيا فالدليل " ي كل ، هذا ف 6قيل من مبادئ علم المناظرة " إذا كنت ناقال فالصحة ، وا 

الفنون ، وفي علوم الشريعة أوجب ، ولعبد اهلل بن المبارك رحمه اهلل كالم طيب ونفيس حيث يقول: 
 . 7" اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء "
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 : " عرض المسائل محل الخالف على أحكام الشريعة " .  الخطوة الثالثة

ينبغي عرضه على األصول المتفق عليها في استنباط  بعد التثبت من أن هذا األمر حصل فعاًل 
جماع األمة والقياس  األحكام الشرعية )كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، وا 
الصحيح  وفهم الصحابة الكرام أو إلى دليل من األدلة المعتبرة في الشريعة اإلسالمية األخرى (, 

ال  رفض أو ص حح . فإن كان هذا األمر مستندا لهذه األ  صول أقر وا 
ٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اللَِّه َوالرَُّسولِ  يقول الحق تبارك وتعالى : والرد إلى هلل  تعالى هو   ﴾فَِإن  تَ َناَزع ُتم  ِف َشي 

الردُّ لكتابه الكريم، والرد للرسول صلى اهلل عليه وسلم هو الرد لسنته المطهرة ، وما ينبثق عنها من 
 اجماع وقياس ، وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم جميعا . 

أهل ومن لوازم معرفة األصول المعرفة الصحيحة العرض على العلماء ألنهم ورثة األنبياء ، وهم 
ِر ِإن  ُكن ُتم   ﴿ى: ـــــــــــــه وتعالاهلل  تعالــــــــى بسؤالهـــــــــم لقوله سبحانــــــــ ذكر الذين أمرناـــــــــــال َل الذِك  أَُلوا أَه  فَاس 

1 َل تَ ع َلُمونَ 
  . وبالتالي يتضح األمر جليًا بإذن اهلل تعالى فإن كان ال حظ له من األدلة ترك 

 : الرويَّة في الحكم على المخالف .  الخطوة الرابعة
ينبغي عدم التسرع في إطالق األحكام على المخالف حتى ترى األمر على حقيقته,  وال تتعجل 
النتائج فقد دعا األنبياء والرسل صلى اهلل عليهم وسلم أقوامهم سنين طويلة، وذلك ألن التسرع في 

في الخطأ ؛ ألن بناء الحكم ينبغي له التأني والمرور  إطالق األحكام سبب رئيس في الوقوع
 بخطوات سابقة تجعلك قريبا من الحكم الصحيح على المسألة المختلف فيها .

وهذا المنهج السلوكي إذا اتبعناه كانت وجهتنا صحيحة ، ووصلنال إلى مبتغانا من أقصر الطرق 
و طرأ عليه طارئ ال تعلمه فوق استطاعته وأسلمها ، فلعل المخالف لديه شبهة أو فكرة منحرفة ، أ

كان سببًا فيما سمعَت أو ن قل إليك من خالف عنه, وفي قصة الصحابي الجليل حاطب بن أبي 
بلتعة رضي اهلل عنه خير أسوة عندما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخطة الرسول صلى اهلل عليه 

ألنه رأى أن هذا العمل نفاق، ولكن وسلم في سيره لفتح مكة  فأراد عمر رضي اهلل عنه قتله ؛ 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال لحاطب : ) ما هذا يا حاطب ؟ (،  قال : ال تعجل عليَّ يا رسول 
اهلل ، إني كنت امرءًا من قريش ولم أكن من أنَفِسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 

من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدًا يحمون  يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني
قرابتي . وما فعلت ذلك كفرًا وال ارتدادًا عن ديني, فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم :)إنه قد 
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صدقكم(، فقال عمر : دعني يا رسول اهلل أضرب عنقه . فقال صلى اهلل عليه وسلم : ) إنه شهد 
 . (1()أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بدرًا وما يدريك لعل اهلل عز وجل اطلع على 

 . 2إذًا ال بد من معرفة رأي المخالف ومعرفه تصوره حتى يكون الحوار على أسس سليمة ومتينة
 المطلب الثاني : توجيه أقوال بعض العلماء في الخالف الفقهي .

لناس حملها على غير اشتهرت عبارات عن بعض العلماء تستوجب التوقف عندها ؛ لعلة بعض ا
المحمل الذي قيلت فيه ، أوفهمها فهما غير سوي ، وسواء أكان استعماله لهذه العبارات عن حسن 
ن كانت الثانية فليتق اهلل الذي  نية أم عن سوء نية ، فإن كانت األولى فهو مدعو إلى التحقق ، وا 

 يطلع على ما تخفي النفوس .
من هذه العبارات ما تعرف عند البعض بالقاعدة الذهبية " نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا 

وهذه القاعدة ذهبية إذا ما وضعت في محلها ، أي بين أهل السنة ،  3"بعضا فيما اختلفنا فيه 
لخالف والجماعة ، فنجتمع على أصول واحدة ، ويعذر بعضنا بعضا في األمور الفرعية التي يساغ ا

لى هذا القول ذهب اإلمام النووى عند شرحه  فيها ، فهذه القاعدة ذهبية بقيودها ال على إطالقها ، وا 
 مجتهد كل المذهبين أحد على ؛ ألن فيه إنكار فال فيه المختلف أما لصحيح اإلمام مسلم فقال : " 

  .4أكثرهم " أو المحققين من كثيرين عند المختار هو وهذا مصيب
لى هذا المعنى ذهب الشيخ ابن عثيمين فقد نقل عنه أنه قال :  الشارح " طلب االتفاق في  وا 

المسائل التي يسوغ فيها الخالف ، والقول : إنه يجب أن يكون قولنا واحدا بمعنى أن اليقع بيننا 
  5خالف فيما يسوغ فيه الخالف ، قال الشيخ " أمر اليمكن " .

ماء على أن اإلنكار على مسائل الخالف أمر واجب من ومن الناس من يستدل بقول بعض العل 
وقولهم مسائل الخالف ال إنكار  " ذلك قول مقتطف من أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث يقول :

 . 6" فيها ليس بصحيح
والذي يستند إلى هذه العبارة ويتخذها منهجا من غير قيود جانبه الصواب، بدليل أنه لو أتم العبارة  

 األمر . لبان له
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أّما األول فإذا كان  ، فإن اإلنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العملفابن تيمية يقول : "  
ن لم يكن كذلك فإنه ي نكر بمعنى بيان  ،القول يخالف سنة أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقاً  وا 

عمل فإذا كان على خالف وأما ال،  ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء
 . 1"سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات اإلنكار

أما إذا لم يكن في المسألة سنة وال إجماع ويزيد ابن تيمية األمر وضوحا ، ببيان قصده فيقول : " 
  ،لم ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلداً ، ولالجتهاد فيها مساغ 

نما دخل هذا اللبس من  جتهاد، كما اعتقد جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخالف هي مسائل االوا 
والصواب الذي عليه األئمة أن مسائل االجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب  ،  ذلك طوائف من الناس

ـ  ِفيَها َذِلكَ  َعِدمَ  إَذاـ العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح ال معارض له من جنسه فيسوغ 
 .2" لتعارض األدلة المتقاربة أو لخفاء األدلة فيهااالجتهاد 

ومقولة أخرى نقلت عن اإلمام الشوكاني في كتابه " السيل الجرار المتدفق " لها نفس المعنى وهي 
قد صارت أعظم ذريعة إلى سّد باب األمر  ـ أي ال إنكار في مسائل الخالفـ هذه المقالة قوله : " 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرفناك، والمنـزلة التي بّيناها لك، وقد وجب 
بإيجاب اهلل عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى اهلل عليه وسلم على هذه األمة، األمر بما هو معروف 

ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم  نكراته، والنهي عما هو منكر من م من معروفات الشرع
ن قال ، أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفًا، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً  وا 

، قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أواًل، ثم على العامل به ثانياً 
أ ِمْرنا باألمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب  وهذه الشريعة الشريفة التي

 . 3والسنة"
 وهذه العبارة كالتي سبقتها تحمل على الخالف المذموم .

 لكن هل الوفاق هو األصل أم البد من االختالف ، كون أن الخالف سنة كونية ؟
راه المجتهد مرجوحًا خير من مفارقتهم إلى ما موافقة الجماعة في المسائل االجتهادية الظاهرة فيما ي

 يراه راجحًا .
 وذلك أن من أهم المقاصد الشرعية االتفاق وعدم المنازعة ، والمستند في ذلك قوله تعالى :

  َواع َتِصُموا ِِبَب ِل اللَِّه َجَِيعا  َول تَ َفرَُّقوا 4 وعمل السلف الصالح ، 

                                                           
1

 ـ نفس المصدر السابق والصفحة . 
2

 ـ نفس المصدر والصفحة . 

(
3

 (. 4/588السيل الجّرار المتدفق على حدائق األزهار )  (
4

 . 103ـ سورة آل عمران اآلية  
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أنه عاب على عثمان رضي اهلل عنه صالته بمنى أربعا  ح عن ابن مسعود رضي اهلل عنهفقد ص
 . 1 وصلى معه , فقيل له في ذلك فقال : الخالف شر

نه يلينا قوم يرون خالف ما ترى في السهو , يرون أن ذلك عليهم : إ ت لمالكوفي المدونة : " قل
اإلمام بعد السالم  بعد السالم فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السالم , ويراه

 .2" فيسجد بنا بعد السالم ؟ قال : اتبعوه فإن الخالف أشر
ويسوغ أيضا أن يترك اإلنسان األفضل لتأليف القلوب , واجتماع الكلمة خوفا من وقال ابن تيمية : "

بناء البيت على قواعد إبراهيم ; لكون صلى اهلل عليه وسلم  التنفير , عما يصلح كما ترك النبي 
ورأى أن مصلحة االجتماع واالئتالف  ،يش كانوا حديثي عهد بالجاهلية , وخشي تنفيرهم بذلك قر 

ولهذا نص األئمة كأحمد وغيره على ذلك  ....مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم 
بالبسملة , وفي وصل الوتر , وغير ذلك مما فيه العدول عن األفضل إلى الجائز المفضول , مراعاة 

 .3"ئتالف المأمومين , أو لتعريفهم السنة , وأمثال ذلك ا
 :   4آداب التعامل مع المخالفين وعالج االختالف 

إن كان والبد من االختالف لعلة تقتضيه فما هو الطريق الذي يسلكه المخالف مع من يخالفه، حتى 
ال يكون من الخالف المذموم ، بعض النقاط في هذا الجانب تكون عونا وسندا  لكل من برز لهذا 

 األمر . 
 . حسن النية في التعامل مع هذه القضية ، فحسن النية مفتاح كل قضية 
  المختلف فيه إلى اهلل ورسوله ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم .رد األمر 
 .المناقشة المرضية بين المختلفين ، حتى يظهر الحق الذي هو أحق أن يتبع 
  عدم اإلنكار فيما يسوغ فيه اإلنكار، واحتكار الحق إلى جانبه ، وكأنه هو صاحب الرسالة

 الخاتمة .
 
 
 

                                                           
 . 172/  11التمهيد البن عبد البر ـ  1

 . 222/  1المدونة ـ  2

 .182/  2الفتاوى الكبرى ـ  3

4
 ـ منهج الشيخ العثيمين في الخالف  بتصرف . 
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 الـخـاتـمـة :
خاتمة هذا البحث والذي تمنيت فيه أن يجمع اهلل قلوبا قد تفرقت بسبب الخالف في مسائل وفي 

اختلف فيها السلف وما عنف بعضهم بعضا ، بل كانوا إخوة متحابين متآلفين ، فهذه مجموعة من 
 النقاط يوصي بها الباحث ، لعلها تكون سندا وعونا لطلبة العلم ، وغيرهم من أهل االختصاص .

جتهاد في توخي الخالف ؛ إذ األصل الوفاق واالختالف عارض ، والوفاق خير منه كما سبق اال -
 وأن بينت ، وما عليه السلف .

 السعة في قبول الخالف وأن يكون منشرح الصدر مع من خالفه .  -
 أن تتسع الصدور لما يحصل من اختالف العلماء وغيرهم .  -
 مناقشة الخالف بأدب وتجرد في طلب العلم . -
 مقابلة خطأ المخالف باالعتذار إليه . -
، بحجة على المخالف ، فال يلزمه بهعدم اإلنكار على المخالف بأن يعتقد أن اجتهاده وقوله ليس  -

 إذ ليس أحد القولين بأولى باإللزام من اآلخر .
 ه وشحن قلوب الناس عليه لكونه يخالفك الرأي  . ال ينبغي التحذير من المخالف والتحريض علي -
 .  والبراء االختالف السائغ ال ينبغي أن يترتب عليه الوالء -
 ال ينبغي التسلط على المخالف باأللسن وأكل لحوم الناس . -
، قول مذهبه ويسبقه  بقوله والصحيحعدم التدليس على الناس في نقل أقوال العلماء ، بأن يظهر  -

 له والسنة ، وهو إيحاء على أن قول غيره ليس بصحيح ، أو أنه ليس بسنة .أو بقو 
 المصادر والمراجع .

  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم . -
 ، المكتبة الشاملة . تيمية ابن اإلسالم التحليل لشيخ إبطال على الدليل إقامة -
  بعةطالإلمام محمد بن إدريس الشافعي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .  لاألم  -

 م . 2002األولى 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد تأليف اإلمام الحافظ ] أبي عمر يوسف بن  -

هـ [ تحقيق عبد اهلل بن الصديق  463عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمري / ت 
 م .  1979هـ 1399

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان تأليف أبي عبد اهلل محمد  -
هـ تحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي 671بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 

 م 006هـ  1427مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ، الطبعة األولى 
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 الفكر ، مكان دار الدسوقي ، الناشر عرفه ، لمحمدالكبير  الشرح على الدسوقي حاشية -
 .  بيروت / لبنان  النشر

الخالف الفقهي دراسة في المفهوم واألسباب واآلداب ـ الدكتور أحمد بن محمد البوشيخي ـ  -
 مطبعة آنفوـ برانت  ـ المغرب ـ فاس . 

هـ[، دار  275سنن أبى داوود ألبي داوود السجستاني ] سليمان بن األشعث، ت:   -
  الحديث القاهرة.

  المتوفى الشوكاني علي بن محمد  األزهار ـ المؤلف حدائق على المتدفق الجرار السيل -
 هـ ـ تحقيق محمود إبراهيم زايد ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان .1250

شرح صحيح البخاري البن بطال ، ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،  -
  الرشيد الرياض ـ العربية السعودية .دار 

ـ المصدر المكتبة  العثيمين صالح بن الرشاد ـ محمد سبيل إلى الهادي االعتقاد لمعة شرح  -
 الشاملة .

صحيح البخاري / لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، دار الكتب  -
 م . 2001العلمية بيروت لبنان , الطبعة األولى 

صحيح مسلم لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، منشورات دار  -
 م  2001الكنب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة األولى 

 آبادي ، تحقق العظيم الحق شمس محمد الطيب داود ، إلبي أبي سنن شرح المعبود عون -
الثانية ،  المنورة ، الطبعة المدينة السلفية ،  المكتبة النشر عثمان ، دار محمد الرحمن عبد
 . م1968 ، هـ1388:  الطبع سنة

فتح الباري بشرح صحيح البخاري _ البن حجر العسقالني، نسخة مصورة عن النسخة  -
 م. 2000التي حققها عبد العزيز بن باز، دار الفكر، بيروت، ط األولى، 

ار العقيدة ـ مصر ـ الطبعة ـ فقه الخالف بين المسلمين ـ تأليف ياسر حسين برهامي ـ د -
  م  . 2000هـ   1421الثانية 

أيوب بن موسى الحسيني  البقاء ألبى ـ معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات  -
 بيروت - الرسالة مؤسسة النشر المصري ـ  محمد - درويش عدنان الكفوي ـ   تحقيق

 م .1998 - هـ1419 لبنان 
هـ[ دار صادر، بيروت، 711لسان العرب ألبي الفضل بن منظور ] محمد بن مكرم ت:   -

 م .2000الطبعة الثانية 
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 مجموع فتاوى ابن باز ، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء . -
هـ [ جمع وترتيب عبد  728مجموع فتاوى ابن تيمية لشيخ اإلسالم ] أحمد بن تيمية / ت -

 هـ.  1381د بن قاسم . مطابع الرياض الطبعة األولى الرحمن بن محم
:  المتوفى المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن لإلمام مالك الكبرى ـ المدونة -

 .  لبنان ـ بيروت العلمية الكتب دار  عميرات الناشر زكريا هـ ـ المحقق179
 المقري علي بن محمد بن أحمدللرافعي، تأليف  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح -

 بيروت لبنان . العلمية ـ  المكتبة الفيومي ـ الناشر
هـ [ ومعه الشرح الكبير، تحقيق محمد 630المغني البن قدامه ] عبد اهلل بن أحمد ت:  -

 م.1996شرف الدين خطاب والسيد محمد السيد، دار الحديث القاهرة، ط األولى 
اسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب المفردات في غريب القرآن ـ تأليف أبي الق -

 األصفهاني ، تحقيق محمد سيد كيالني ، دار المعارف بيروت لبنان .
 مقدمة ابن خلدون / طبعة المطبعة الشرفية ـ على نفقة السيد حسين شرف .  -
 2موقف األمة من اختالف األئمة ـ لعطية محمد سالم ـ مكتبة التراث ـ المدينة المنورة ـ ط -

 م .1991
موسوعة كشاف اصطالحات والفنون العلوم ـ للباحث محمد علي التهانوي ـ تحقيق د. علي  -

 دحروج  وآخرين ـ الناشر مكتبة  لبنان ناشرون . 
النووي ،  مري بن شرف بن يحيى زكريا الحجاج ألبي بن مسلم صحيح شرح المنهاج -

 . 1392 ، الثانية الطبعة بيروت ، – العربي التراث إحياء دار:  الناشر
 عثمان بن أحمد بن محمد اهلل أبوعبد الدين شمس  الرجال ـ المؤلف نقد في االعتدال ميزان -

 ـ دار المعرفة بيروت لبنان . البجاوي على هـ ـ  تحقيق748 ـ المتوفى الذهبي
الخالف ـ بحث أعده الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم منهج الشيخ ابن عثيمين في  -

 المكتبة االلكترونية .العويد ـ من 
الموطأ  لمالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  -

 إحياء الكتب العربية مصر، ودار الكتب العلمية، بيروت.
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 المقدمة
ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه  ،والصـــالة والســـالم علـــى خيـــر األنبيـــاء والمرســـلين ،الحمـــد  هلل ربِّ العـــالمين 

 وصحبه الطيبين الطاهرين.أما بعد:
وأوحـى بهـا إلـى  ،ورفـع خطرهـا وكرمهـا ،العربيـة وعظمهـا –جـّل وعـال –فقد شـرف اهلل تعـالى         

وحفظهـا بحفـظ كتابـه حـين  ،وجعلها لسان أمينـه علـى وحيـه  ،خير خلقه محمد صلى اهلل عليه وسلم 
نــا لــه لحــافظون﴾ قــال عــز اســمه:﴿إنا نحــن نزلنــا الــ أو كــادت ،وكــل مــا بــدأت معارفهــا تتنكــر (1)ذكر وا 

وفـي هـذه األونـة تـزداد الشـكوى مـن تفشـي الضـعف فـي تلـك  ،رد اهلل تعالى لها الكرة  ،معالمها تتستر
وعلى ألسـنة كثيـر مـن المثقفـين والمتخصصـين فـي شـتى  ،داخل دور التعليم وخارجها  ،اللغة الجميلة

 صصين في اللغة ذاتها.وبعض المتخ ،العلوم 
يمانًا منـه بقوتهـا ومقـدرتها ،غيرة من صاحبه على تلـك اللغـة الشـريفة،ومن هنا يأتي هذا البحث      وا 

سهامًا في إظهار الداء ووصف الدواء عّل اهلل عز وجل ينفع به.،وصالحيتها في كل وقت  وا 
ا آثر الباحـث تنـاول سـببًا مهمـًا أال لذ،ولكن المقام ال يتسع لذكرها ،ولهذا الضعف أسباٌب متداخلة    

نما حاولت قدر الجهد والطاقة أن أظهر ،وهو )العامية( ولن أتناول كل جوانبها وآثارها في الفصحى وا 
وذلك علـى ،جملة من آثارها في الفصحى من خالل االستعمال المفرط لها والطاغي علـى لغـة الضـاد

ولــذا جعلــت عنــوان هــذا البحــث )التــدريس ،معةألســنة المدرســين فــي قاعــات الــدرس وبخاصــة فــي الجا
 بالعامية وضعف المستوى اللغوي لدى طالب المرحلة الجامعية(.

 مظاهر الضعف اللغوي في الجامعة:
ــالفكر ارتباطــًا وثيقــًا  ــة مــن حيــث التــأثير والتــأثر  ،تــرتبط اللغــة ب فكــل  ،والعالقــة بينهمــا عالقــة متبادل
وال نســتطيع أن  ،وال نســتطيع أن نـتكلم بمــا ال نقــدر أن نفكـر فيــه  ،منهمـا يــؤثر فـي اآلخــر ويتــأثر بـه 

نفكــر بعيــدًا عــن قــدرتنا اللغويــة ؛ هــذا هــو المشــهور عنــد كثيــر مــن علمــاء اللغــة فــي القــديم والحــديث 
وهنـاك اتجاهــات أخــرى تــذهب إلــى أكثــر مــن ذلــك فــي الــربط بــين اللغــة والفكــر ؛ وعلــى أيــة حــال فــإن 

                                                           
 .9، اآلية الحجرسورة ( 1)

 طالب لدى اللغوي المستوى وضعف بالعامية التدريس
 الجامعية المرحلة 

 بني وليد جامعة – كلية التربية – عبد العزيز فرج رمضان المريمي. د
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ــالقوة ــًا للنظــام اللغــوي  اإلنســان المتصــف ب اللغويــة هــو الــذي يســتطيع التعبيــر عــن فكــره بطالقــة موافق
واإلنســان المتصــف بالضــعف اللغــوي هــو الــذي ال يســتطيع التعبيــر عــن فكــره بطالقــة وال  ،الفصــيح 

ذا نظرنـا إلـى حـال  –إن تلفّـظ  -نسمع منـه  إاّل عبـارات ركيكـة يسـتهجنها صـاحب الـذوق السـليم ؛  وا 
نجدهم ال يملكـون أداة التعبيـر السـليم الطلـق عـن أفكـارهم وآرائهـم وال يجيـدون النطـق  كثير من طالبنا

وال يكتب كما ينبغي له أن  ،الصحيح ؛  فالمشاهد أّن الطالب الضعيف ال يقرأ كما ينبغي له أن يقرأ 
"فقــد يســتمع إلــى محاضــرة فــال يــتمكن مــن استصــغاء  ،بــل ال يســمع كمــا ينبغــي لــه أن يســمع  ،يكتــب 

 (1)أو تجده منكبًا على نسخ ما يسمع فحسب".،الموضوع الذي تدور عليه في تلخيص بارع دال
عــالوة علــى عــدم تمكنــه مــن التعبيــر عــن الفكــرة  ،وهــذا يــدل علــى فقــره فــي الحصــيلة اللغويــة        

 البسيطة بأسلوب سليم.
النــاظر إلـــى كتابـــاتهم  ،م المصـــغي لقـــراءته،إّن المتتبــع للغـــة كثيــر مـــن الطـــالب فــي جامعاتنا        

ليقف على شيوع كثير من األخطاء اللغوية لـديهم  ،وعباراتهم في دفاتر إجاباتهم ومعروضاتهم وغيرها
وهـــو مـــا يؤكـــد ضـــعف الملكـــة  ،علـــى المســـتويات الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة والدالليـــة واإلمالئيـــة 

 اللغوية لديهم:
ــــو  وعلــــى المســــتوى  ،ن بعــــض  األصــــوات مــــن مخارجهــــا فعلــــى المســــتوى الصــــوتي : نــــراهم ال ي ْخِرج 

حيـث يعـدلون بهـا  ،الصرفي : نراهم يخطئون في األبنية الصرفية على مسـتوى الضـبط أو الصـياغة 
وعلــى  ،وعلــى المســتوى النحــوي:ال نكــاد نجــد أثــرًا لإلعــراب فــي كلمــات اللغــة  ،عــن وجههــا الصــحيح 

وعلـى مسـتوى  ،سـتخدم فـي غيـر المشـهور مـن معانيهـا المستوى الداللي : نجـد كثيـرًا مـن األلفـاظ ال ت
إذ المعــــروف أن أحكــــام الرســــم مبنــــي معظمهــــا علــــى معرفــــة  بــــالنظم  ،الرســــم : نجــــد الضــــعف أكبــــر
ويكفــي مــن  ،وال يتســع المقــام لســرد مزيــد منهــا  ،هــذا قليــل مــن كثيــر ،الصــوتية والصــرفية والنحويــة 

 (2)القالدة ما أحاط بالعنق. 
 فما األسباب التي أوصلت طالبنا إلى هذا الضعف اللغوي؟     

 أهم أسباب الضعف اللغوي )اللهجة العامية(:
مباشرة وغير مباشرة :فقد يعود بعضها إلـى ،للضعف اللغوي في المحيط الجامعي أسباب مختلفة     

ـــيم اللغـــة العربيـــة وغيرهـــا فـــي الجامعـــة أو فـــي مـــا قبلهـــا مثـــل )األهـــداف وطرائق ،والمقررات،نظـــام تعل
 واألنشطة....إلخ(.،والمعلمين،والكتب،التدريس
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 ،ووســــائل اإلعــــالم بأنواعهــــا ،وقــــد يعــــود بعضــــها إلــــى مــــا يــــؤثر فــــي الفــــرد مثل:)األســــرة والمجتمــــع 
 والمحاضرين....إلخ(. ،والخطباء
اميــة( بصــفة ولــن أتنــاول كــل هــذه األســباب ألّن المقــام ال يتســع لهــا لــذا آتــرث أن أتنــاول )الع        

كونهــا ســببًا قويــًا فــي ضــعف الملكــة اللغويــة حيــث يعمــل علــى ترســيخها فــي أذهــان المتعلمــين علــى 
وفــي خارجهــا مــن األســرة  ،حســاب الفصــحى نفــر غيــر قليــل فــي محــيط التعلــيم مــن المعلمــين وغيــرهم 

 والمجتمع ووسائل اإلعالم إلى غير ذلك.
ضـعف اللغــوي إلـى قضـيتنا هــذه إذ يقـول :" يرجـع أكثــر ولـيس بغريـب أن ي رجـع أحــد العلمـاء ال       

الخطــأ فــي اللغــة فــي العصـــر الحــديث إلــى ضــعف الملكــة اللغويـــة المــوروث عــن عصــر االنحطـــاط 
فقد فشت األمية في ذلك العصـر حتـى كـان الـذي  ،الماضي الذي سادت فيه العجمة وغلبت العامية 

عــرف الكتابــة مــنهم كــان يكتــب العاميــة بــاألحرف ومــن كــان ي ،يحســنون مطلــق القــراءة والكتابــة قليلــين
والنادر من يجيد الفصحى إجادة معرفة وملكـة حتـى مـن العلمـاء أنفسـهم إال فريقـًا قلـياًل ممـن  ،العربية

دون تحكـــيم  ،وغلبـــت علــى هـــؤالء نقــل النصـــوص اللغويـــة مــن المعـــاجم  ،عنــى باللغـــة عنايــة خاصـــة
 ،وطرائــــق نحوهــــا  ،التجديــــد والتوليــــد وفقــــًا لقواعــــد اللغــــة  الســــليقة العربيــــة والملكــــة اللغويــــة ومحاولــــة

فكانـت الحيـاة تسـير فـي جانـب   ،وخصائصها في االشتقاق والتقريب والتخصـيص والتصـميم والمجـاز
 (1)واللغة عند هؤالء منعزلة في جانب آخر فملئ هذا الفرع بالعامية".

ـــدريس مـــن أهـــم أســـباب الضـــعف حيـــث تؤكـــد جـــل الدراســـات أّن اســـتعمال العاميـــة فـــي ال           ت
 ، مفتقرة فـي اشـتقاقاتها،فقيرة في ألفاظها  ،ويرجع هذا إلى أن العامية ضعيفة في ماّدتها  (2) اللغوي،

تنشـأ عنـه عـادات وهـذا التهـاون  ،وأّن من دأبها التهاون في التعبير وهذا يؤدي إلى تهاون في التفكيـر
 ويبنى عليها الكسل العقلي. ،لغوية رديئة 

ولـذا يعتمـدون عليهـا  ،وال يرى كثير مـن المعلمـين خطـورة فـي اسـتعمال العاميـة والتـدريس بهـا        
فنــــراهم فــــي كثيــــر مــــن البيئــــات العربيــــة ال  ،ســــواء أكــــان ذلــــك فــــي المرحلــــة الجامعيــــة أم فيمــــا قبلهــــا 

بــل إن  ،وال يحاســبون تالميــذهم عليهــا –جهــاًل أو ازدراء  –ت الــدرس يســتخدمون الفصــحى فــي قاعــا
 بعض من يقومون بتدريس الفصحى ينطبق عليهم هذا القول.

إّن مــا يتعلمـــه الطالـــب مـــن مدرســي اللغـــة الجـــادين الملتـــزمين بالفصــحى يهدمـــه مدرســـو المـــواد       
ّن هـــــذا  ،نـــــى غيــــرة عليهـــــا األخــــرى الـــــذين يســــتخدمون العاميـــــة ويحلونهــــا محـــــل الفصــــحى دون أد وا 
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االستخدام العامي في التدريس يـؤدي إلـى آثـار مضـرة بـالتكوين اللغـوي للطالـب ومسـتواه الفكـري ومـن 
 أهم تلك اآلثار ما يلي:

دراكـــه وتعبيـــره ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن ضـــعف فـــي المـــواد الدراســـية ؛  -1 القصـــور فـــي فهـــم الطالـــب وا 
إذ وضـوح  ،فالطالب ال يتمكن من معلوماته فـي أي فـرع مـن فـروع الدراسـة إاّل بإتقـان التعبيـر السـليم 

 والعامية قاصرة عن بلوغ هذه الغاية. ،األسلوب يتوقف عليه وضوح الفكرة 
  ،ناحيــة أخــرى فــإّن الفصــحى بمــا تمتــاز بــه مــن تنــوع طــرق التعبيــر وكثــرة المترادفــات ومــن          

إذ اللغـة والفكـر  ،ومرونة االشتقاق واإلعراب تمكن المتعلم من فهم المعلومات والتعبير عنها بوضوح 
دام مظهران لعملية ذهنية واحدة كمـا يقـول كثيـر مـن علمـاء التربيـة والـنفس ومـن هنـا تـأتي فائـدة اسـتخ

 الفصحى في التدريس.
 ازدراء الطالب للفصحى.-2

وال أثــرًا ملموســًا لمــا يدرســه مــن قواعــدها  ،إّن الطالــب إذا لــم يجــد للفصــحى وقعــًا علــى ألســنة معلميــه 
وفــي ذلــك يقــول أحــد شــيو" العربية:"للغــة المدرســين والمعلمــين شــأن  ،فإنــه يزدريهــا وتهــون فــي نفســه 

عظــيم فــي هــذا الميــدان ؛ ألّن الطــالب الــذين يتلقــون العلــوم فــي فروعهــا المختلفــة عــن أســاتذتهم بلغــة 
وال تتـأثر ألسـنتهم بمـا يعلمـون مــن  ،عاميـة يـزدرون العربيـة وتهـون فـي نفوسـهم وترســخ لـديهم العاميـة 

 (1)ما يحفظون أو يقرأون من نصوصها".قواعد العربية و 
نــه مــن الطبيعــي أن يترتــب علــى هــوان العربيــة فــي نفــوس المتعلمــين          وبخاصــة المقبلــون  –وا 

 وانصرافهم عن أقسامها وكلياتها. ،بعدهم عنها  –منهم على الدراسة الجامعية 
 جهل الطالب بمنزلة العربية:-3

تدريس يبعد المتعلم عن الفصـحى ويجعلـه غـافاًل عـن منزلتهـا بـين إّن استخدام المعلمين للعامية في ال
علــوم اإلســالم وعــن أثرهــا العظــيم فــي تقويــة أواصــر القربــى بــين المســلمين ســواء أكــانوا عربــا أو غيــر 

 عرب.
ــَر يؤكــد مــا يظنــه كثيــر مــن المتعلمــين أن الفصــحى          إن اســتخدام العاميــة عــالوة علــى مــا ذ ِك

مـع أنهـا أداة نطقهـم  ،كونها مادة دراسية يؤدون االمتحان فيها بمسـتوى أو بـأخر مقصورة على مجرد 
ويتجـاوبون بـه فكريـا  ،ولسـان قـوميتهم الـذي يصـلهم بتـاريخ أمـتهم وتـراث آبـائهم وأجـدادهم  ،وتفكيرهم 

 مع أبناء وطنهم على امتداد اقطاره.
عــن ركــون المعلمــين إلــى ممارســة وفــي ذلــك يحــذر الشــيخ محمــد الفــدى مــن هــذا األثــر الســيئ النــاجم 

العامية في أثناء العمل وفي الفصول وقاعات الدرس ومحادثتهم الطالب: "لهـذا الصـنيع غيـر الحميـد 
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ومــن بــين هــذه  ،نتــائج بعيــدة المــدى علــى ســائر المتعلمــين نحــو اللغــة العربيــة واألقســام المختصــة بهــا
يكملــوا بهــا طــريقهم إلــى العمــل الــذي يضــمن لهــم النتــائج اقتنــاع الطــالب بــأنهم يعلمــون اللغــة العربيــة ل

 ،وليسـوا يعلمونهـا فـي حيـاتهم الخاصـة والعامـة لمـا لهـا مـن منزلـة بـين علـوم اإلسـالم  ،العيش فحسب
ولمــا لهــا مــن منزلــة ناشــئة عــن أنهــا رابطــة وتقــى بــين العــرب مــن ناحيــة وبــين العــرب والمســلمين مــن 

 (1) ناحية أخرى فاستخفوا بها....".
وهــذا األمــر يــدفعنا إلــى ازدرائهــا  ال لقصــورها  ،إن األمــم ال تعتمــد علــى العاميــة فــي التعلــيم        

وهـو ارتباطهـا بـالقرآن الكـريم  ،بـل لمـا تمتـاز بـه عربيتنـا علـى سـائر اللغـات  ،وثراء الفصحى فحسب 
 دستور اإلسالم والمسلمين.

وعـالج اآلثـار المترتبـة علـى  ،وفي سبيل ترسيخ الفصـحى وجعلهـا لغـة التـدريس فـي الجامعـة وغيرهـا 
 استخدام العامية نقترح ما يلي :

أواًل : ينبغــــــي أن يراعــــــى المســــــئولون إعــــــداد مدرســــــي الجامعــــــة الموجــــــودين فيهــــــا _علــــــى اخــــــتالف 
وذلــك  ،ليم عــن األفكــار المختلفــة بحيــث يكــون فــي مقــدورهم التعبيــر الســ ،تخصصــاتهم_إعدادًا لغويــًا 

وكـــــذا األمـــــر بالنســـــبة للمعيـــــدين  ،بـــــإجراء دورات تدريســـــية لهـــــم تعـــــود علـــــيهم وعلـــــى غيـــــرهم بـــــالنفع 
إذ ليس من العدل  ،والمحاضرين)المدرسين المساعدين( قبل انضمامهم إلى عضوية هيئات التدريس 

ير مــن الدراســات العربيــة التــي فــي شــيء أن نتــرك مدرســي المســتقبل يعيشــون علــى ذلــك القــدر اليســ
 تلقوها في الجامعة أو قبل أن يلتحقوا بها .

وفــي هــذا الصــدد أقتــرح أن يــدرس الدارســون فــي الــدورات التــي تقــام لهــم معلومــات فــي اللغــة العربيــة 
كمــا تتنــاول نظمهــا فــي التصــريف واالشــتقاق  ،تتنــاول أصــواتها علــى مســتوى اإلفــراد والتركيــب واألداء 

كمــا تتنــاول أدبهــا الرفيــع وبالغتهــا الجميلــة وأســاليبها الرفيعــة ،ول نظمهــا فــي الجملــة وبنائهاكمــا تتنــا،
 هذا إلى جانب تزويدهم من الثقافة اإلسالمية وتعميق فهمهم بالشريعة. ،

كما أقترح أن يكون اجتياز هذه الدورات شرطًا أساسيًا للدخول في عضوية هيئات  التدريس          
وهذا ما قرره مجمع اللغة العربية في دورته الثانية   ،كافة األقسام وفي جميع الكليات  بالجامعات في

والثمـــانين المنعقـــدة فـــي القـــاهرة حيـــث "يـــرى المـــؤتمر ضـــرورة االهتمـــام بإقامـــة مراكـــز تربويـــة لتـــدريب 
ليم وضـرورة وجعلهم أكثـر قـدرة علـى األداء اللغـوي السـ،معلمي اللغة العربية والعلوم المختلفة وتأهيلهم

واإلفـادة مـن  ،إقامة اختبارات في اللغة تسبق تعيين هؤالء المعلمين الختيـار األكفـأ واألكثـر صـالحية 
وهــي تجربــة تشــترط اجتيــاز اختبــار الكفــاءة اللغويــة قبــل التعيــين فــي  ،تجربــة األردن فــي هــذا المجــال 

                                                           
 .230,229أقسام اللغة العربية وكلياتها  (أسباب انصراف الطالب عن1)



 

 201827

 

ـــــيم واإلعـــــالم وغيرهمـــــا  ـــــ،التعل ـــــم فـــــي المدرســـــة معلـــــم لجمي  لمـــــواد باللغـــــة العربيـــــةع اوتـــــرى أن المعل
 .(1) الصحيحة " 

والمحاضــرات  ،ثانيـًا: ينبغـي أن يســتخدم المعلمـون الفصـحى فــي المحـيط الجـامعي فــي قاعـات الـدرس
 ويشجعوهم على ذلك. ،وأحاديثهم مع الطالب ،وتعاملهم فيما بينهم  ،العامة والخاصة 

وااللتـزام بـذلك مـن جانـب المعلمـين  ،إّن ممارسة الفصحى وتحري سالمة اللفظ ودقـة األسـلوب       
وتحولهــا إلــى  ،ت عــين علــى ترســيخها فــي أذهــان الطــالب وتســاعد علــى الفهــم والتعبيــر الصــحيحين  ،

وبـــذلك نكـــون قـــد هيأنـــا مناخـــا صـــحيحا جامعيـــا  ،مهـــارة مـــن المهـــارات وعـــادة صـــحيحة مـــن العـــادات 
للطــالب يــنقلهم مــن العاميــة ويــدفعهم إلــى ممارســة الفصــحى فــي أحــاديثهم وأنشــطتهم داخــل القاعــات 

لــى إكســابهم طالقــة فــي الحــديث وصــحة فــي التعبيــر بحيــث يســتطيعون اإلفصــاح عــن  ،وخارجهــا  وا 
وينبغــي أن نهيــئ المنــا" نفســه للطــالب فــي مرحلــة مــا قبــل  ،أفكــارهم فــي وضــوح ودقــة وســالمة لغــة 

وفــي ذلــك يقــول أحــد شــيو" العربيــة:"يتعين علــى جميــع المدرســين أن يلتزمــوا اللغــة العربيــة  ، الجامعــة
وينبغـي أن تسـن القـوانين التـي تحظـر  ،داخل المدرسة في كل شؤونهم وال سيما مدرسو اللغة العربيـة 

 ولــن يعجــز الطــالب ،علـى المــدرس اســتعمال لهجتــه العاميــة داخــل المدرسـة وبخاصــة أثنــاء الــدروس 
بل إننا نرى عكس ذلـك وهـو أن الطـالب  ،عن متابعة مدرسيهم والفهم عنهم كما يدعى بعض الناس 

وسيكتســبون مــن مدرســيهم عــادة طيبــة هــي أن تنطلــق ألســنتهم  ،سيصــبحون أكثــر مقــدرة علــى الفهــم 
وستصــبح اللغــة العربيــة عزيــزة فــي ،وأن تجــرى أقالمهــم باألســاليب الحــرة  ،بــالكالم الفصــيح المعــرب 

وهــذا مــا جــاء فــي توصــيات المــؤتمرات اللغويــة حيــث دعــا مــؤتمر  اللغــة  (2)حبيبــة إلــيهم ".   ،نفوســهم 
العربية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنـورة " وزاراِت التربيـة والتعلـيم فـي الـوطن العربـي إلـى االهتمـام 

فصــحى فــي قاعــات الــدرس ومنــع وحــّثهم علــى التحــدِث باللغــة العربيــة ال ،التــامِّ بعلمــي اللغــة العربيــة 
 (3)بالعاميات".  التحدثِ 

ال بوصـفها وظيفـة ومصـدر ،ثالثًا:ترسيخ مبدأ االنتماء لمهنة تعليم اللغة العربيـة بوصـفها رسـالة وأمانـة
ورحم اهلل أبا منصور الثعالبي حين قال:"من أحب اهلل تعالى أحب رسوله محمدا صلى اهلل عليه ،رزق

التي نـزل بهـا أفضــل ،ومن أحـب العـرب أحـب العربيـة،لعربـي أحـب العــربومـن أحـب الرسـول ا،وسـلم 
ومن ،وصـرف همتـه إليهـا،وثـابر عليها،ومن أحـب العربيـة عنـي بها،الكتب على أفضـل العجـم والعـرب

اعتقـد أن محمـدًا صـلى اهلل عليـه وسـلم ،وشرح صـدره لإليمـان وآتـاه حسـن سـريرة فيه،هداه اهلل لإلسالم

                                                           
 ( توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية القاهرة في دورته الثانية والثمانين.1)

 .235( أسباب انصراف الطالب عن أقسام اللغة العربية وكلياتها 2)

 . 2012( توصيات مؤتمر اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة سنة3)
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واإلقبـال علـى  ،والعربيـة خيـر اللغـات واأللسـنة ،والعرب خيـر األمم،واإلسالم خير الملـل ،خير الرسل 
 .(1)ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصالح المعاش والمعاد..."  ،إذ هي أداة العلم،تفهمها من الديانة

المرحلــة  ينبغــي لمعلــم العربيــة أن يتنبــه إلــى األهــداف العامــة والخاصــة مــن تــدريس اللغــة فــي رابعــًا:
 الجامعية كي يصل إلى الغاية المنشودة.   

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين  
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 ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الي الكشف علي مستوي العالقة بين البيئة االسرية والعنف االسري علي       

االطفال،وهي دراسة وصفية تحليلية طبقت علي مجموعة من االطفال الدارسين بمرحلة التعليم 
بيقها االساسي بمدينة بني وليد ، واستخدمت فيها الباحثة استمارة البيانات االساسية ، حيث تم تط

( أنثي ، وبعد أجراء التحليل 65( ذكور و)95( بواقع )160علي عينة عشوائية بلغ حجمها )
توصلت الدراسة الي النتائج االتية : أن من اهم أسباب العنف األسري هو ضعف العالقات األسرية 

% 3.44% من األطفال يعيشون مع الوالدين وأن 94. 87وتأتي في المرتبة االولي حيث تبين أن
% بدونهما بينما 0.59%  يعيشون مع األب فقط ، وأن 0.64يعيشون مع األم في حين أن 

% يعيشون مع زوجة األب ، وهذا يبين أن أغلبية العينة التي تعرضت للعنف األسري تعيش 0.46
مع الوالدان، وهذا ما يؤكد أن وجود الوالدين ال يعني بالضرورة غياب العنف بل أن المشكلة مرتبطة 

 كثر بنوعية العالقة ومستوى التوافق الزوجي واألسري والبيئة األسرية المحيطة .أ

 أوال :اإلطار النظري للدراسة:
 المقدمة :  -1

تعد ظاهرة العنف االسري في المجتمع الليبي من الظواهر التي استرعت انتباه الكثيرين وكثر      
الباحثة بصفتها أحد أفراد هذا المجتمع ، قد الحديث عنها وعن مظاهرها وأشكالها وأنماطها وآثارها و 

الحظت ذلك ، ورغبة منها  في محاولة وجود بعض الحلول والمقترحات للحد من هذه الظاهرة قامت 
بإجراء هذا البحث بهدف معرفة ثاتير البيئة االسرية علي العنف االسري علي االطفال قي المجتمع 

ك التعرف علي أسبابه وأكثر الفئات عرضه له بغيه الليبي من خالل التعرف علي أنماطه ، وكذل
الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن أن تساهم في الحد من آثاره والتي تصيب المجتمع ونظمه وقيمه 

 في محاولة لطرح رؤية علمية يمكن من خاللها التعامل مع مشكالت العنف االسري .
مايسعي الي تهذيب الطباع  من آجل التعايش والبحث في هذا الجانب ال يقدم عالجا شامال بقدر 

 االيجابي سواء كان ذلك في إطار أسرة الطالب المنزلية او المدرسية  .

 األطفال علي األسري بالعنف وعالقتها األسرية البيئة
 (وليد بنى مدينة داخل تحليلية وصفية نفسية دراسة) 

 جامعة بني وليد – كلية التربية –الدعيكي الحميد عبد القادر عبد فوزية .د
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 اشكالية البحث :  -2
تتلخص مشكلة البحث في محاولة دراسة ماهية العنف األسري وعالقة البيئة األسرية المحيطة       

قترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم في بالعنف علي األطفال في محاولة للخروج ببعض الم
ذا  الحد من هذه الظاهرة ، واألخذ بأيدي أبنائنا للتخلص من مشكلة االهانة بالحد من مسبباتها. وا 
كانت أشكال إيذاء األطفال متعددة ومتشابكة، فإن طرق البحث في أسبابها وأثارها تختلف كذلك 

حاول في هذا البحث أن نوضح العالقة التي قد تربط بين باختالف المقارنات والتيارات الفكرية، وسن
العنف األسري والبيئة األسرية المحيطة من قبل الوالدين في التنشئة والتي قد يقع تأثيرها بالسلب او 

 االيجاب علي األطفال، وتتمثل اشكالية البحث في الوصول الي اجابة دقيقة عن االسئلة االتية :
 ؟بين العنف األسري والبيئة األسرية والتي توثر بدورها علي حياة االطفال ما العالقة االرتباطية  - أ
 ؟ما اإلجراءات الوقائية التي يجب تنفيذها للحد من ظاهرة العنف األسري  - ب
 ؟ما دور ادارة المدرسة واالخصائي النفسي في معالجة حاالت العنف األسري علي األطفال  - ت
 ت االتية:فرضية البحث : يقوم البحث علي الفرضيا  -3

 .توجد عالقة بين البيئة االسرية وأسباب العنف االسري  - أ
 .توجد عالقة بين البيئة االسرية ونوع العنف الذي يتعرض له االطفال  - ب

 اهداف البحث : يهدف هذا البحث لإلجابة النقاط االتية :  -4
 معرفة السمة العامة للبيئة االسرية الداعمة للعنف االسري . - أ
 العنف األسري وأنماطه السائدة ومسبباته في المجتمع .التعرف علي ماهية  - ب
 التعرف علي مدي تأثير العنف األسري وارتباطه بالتحصيل الدراسي . - ت
 التعرف علي العالقة بين العنف األسري علي األطفال والبيئة األسرية الوالدية المحيطة .  - ج
 ري في منطقة البحث.الوقوف علي دور ادارات المدارس تجاه معالجة ظاهرة العنف األس  - ح
تقديم بعض المقترحات والتوصيات من النواحي النفسية والتربوية التي يمكن أن تساهم في   - "

الحد من ظاهرة العنف األسري في المجتمع وصوال الي بناء مستقبل لجيل واعي ومثقف 
  وعلي مستوي عالي من التعليم .

قش قضـية تربويـة وسـلوكية ونفسـية مهمـة تنبع أهمية البحث الحالي من كونه ينا أهمية البحث : -5
 وخطيرة تهم شريحة األطفال ، وعليه فإن أهمية البحث الحالي تتبلور في االتي :

  -األهمية النظرية : - أ
تسليط الضوء علـي ظـاهرة العنـف األسـري وخطورتهـا علـي افـراد االسـرة ، السـيما األطفـال  -

 نحو االخرين .وما تودي إليه من اضطرابات سلوكية موجه نحو النفس و 
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توعية األهل بضرورة االبتعـاد عـن ممارسـة العنـف داخـل األسـرة ، ومحاولـة حـل مشـكالت  -
 األسرة بطرق تربوية وهادئة بعيدا عن االبناء. 

أطراء المكتبة التربوية بدراسة متخصصة في ظـاهرة العنـف األسـري وأسـبابه وآثـاره السـلبية  -
 علي األطفال واالسرة والمجتمع .

  -ة التطبيقية :األهمي   - ب
 بناء استبيان للعنف األسري يفيد في تشخيص هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع . -
إرشاد المتخصصين التربويين في المـدارس الـي اهميـة دراسـة هـذه الظـاهرة ووضـع الحلـول  -

 المناسبة لها.
 تتحدد حدود الدراسة الحالية في االتي :  -حدود البحث : -6

تــرة الدراســة الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا الدراســة الميدانيــة فــي العــام الحــدود الزمنيــة : تتحــد ف -
ولمـــدة خمســـة شـــهور متواصـــلة تـــم مـــن خاللهـــا متابعـــة العينـــة   2018-2017الدراســـي 

 وتطبيق االستبيان وتحليله واالنتهاء من النتائج .
طلبــة الحــدود المكانيــة : أجريــت الدراســة الحاليــة بمدينــة بنــي وليــد علــي عينــة مختــارة مــن  -

 المدارس مرحلة التعليم االساسي. 
  -منهجية البحث: -7

ـــة       ـــرتبط بدراســـة الموضـــوعات المتعلق ـــي الـــذي ي ـــى المـــنهج الوصـــفي التحليل ـــة عل اعتمـــدت الباحث
بالمجــاالت االنســانية ، والــذي يعــد االســلوب األكثــر شــيوعا بــين البــاحثين ، فهــو أحــد اشــكال التحليــل 
ت والتفسـير العلمــي المــنظم لوصــف ظـاهرة أو مشــكلة محــددة وتصــويرها كميـا عــن طريــق جمــع البيانــا

خضــــاعها للدراســــة الدقيقــــة ، لــــذا اعتمــــدت الباحثــــة   والمعلومــــات عــــن الظــــاهرة وتحليلهــــا وتصــــنيفها وا 
المنهج الوصفي التحليلي في تناولها لمشكلة البحث باعتبارها تجربة هدفها التعـرف علـي العالقـة بـين 

 البيئة األسرية والعنف األسري علي األطفال ، حيث كان هذا المنهج يتضمن:
 وهي المتغيرات في البيئة األسرية . Independent Variableمتغير المستقل : ال  -أ
 وهي تتمثل في العنف األسري علي األطفال .   Dependent Variableالمتغير التابع :   - ت
 تحديد مصطلحات البحث : -8
اصطالحي تعرفها الباحثة اصطالحا علي انه " المنا" العام السائد قي االسـرة  البيئة األسرية : - أ

الذي يدركه الطفل والمتضمن المعاملة السوية المتبعة مـن قبيـل الوالـدين خصوصـا وأفـراد االسـرة 
دراكهـا وتلبيـة متطلبـات تربيتهـا المتمثلـة فـي  عموما ، كما تشمل الوعي بعوامل التنشئة االسرية وا 



 

 2018 32

 

ات الماديـــة والمحفــزات العقليـــة والمعرفيــة والجـــو النفســي واالجتمـــاعي واالقتصــادي العـــام المتطلبــ
 والمريح والمشجع علي نمو الطفل بعيدا عن العنف .

 .   طفال الذين يمثلون مجتمع الدراسةبأنها البيئة االسرية التي يعيش فيها االوتعرفه الباحثة أجرائيا :" 
عية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة هي المؤسسة االجتما األسرة :  - ب

التي تساهم في بناء المجتمع، وأهم أركانها، الـزوج، والزوجـة، واألوالد. كمـا تمثـل الفضـاء اآلمـن 
ــدائم للمــأوى واالســتقرار والحــب والحنــان والتعــاون بــين الــزوج والزوجــة واألبنــاء، وأن المســاس  وال

 دي حتما إلى اختالل التوازن واالستقرار األسري.بهذه المبادئ سيؤ 
هــي تلـك المشــاعر العاطفيـة واإليجابيــة التـي يكونهــا الشـخص عــن محيطــه  التوافـ  االجتمــاعي: -ب

االجتماعي والمكانة التي حددها الفرد لنفسه في الوسـط الـذي يعـيش فيـه مـن خـالل إثباتـه لذاتـه حتـى 
 يكون مقبواًل ومرغوبًا فيه.

هي تلك المشاعر التي تنتاب اإلنسان تجاه أو في مواقف معينة وهذا الشعور يمثل  فعال :االن -ج  
 التوافق المطلوب بين الكائن وبيئته.

 هو كل ما يصدر من أفعال تجاه اآلخرين أو الذات كرد فعل. السلوك : -د 
اعر اإلحبـــاط هـــي حالــة نفســـية تتخللهـــا نزعــة إلقـــاء األذى بــاآلخر ناجمـــة عــن مشـــ العدوانيــة : -ه 

 والشعور بالنقص والقصور االجتماعي.
هــو ســلوك مــن شــأنه إيقــاع األذى الجســدي أو النفســي أو االالم بالــذات أو  الســلوك العــدواني : -و 

 باآلخرين وباألشياء.
يــذاء اآلخــرين معنويــًا  اإلســاءة اللفظيــة : -ز  هــي الــتلفظ بــالكالم القبــيح، الجــارح وكالســب والشــتم وا 

 هم والمساس بكرامتهم وعزة أنفسهم.والسخرية من
هــي مجموعــة مــن الممارســات الخاطئــة المســتعملة للعقــاب بضــربة أو قبضــة  اإلســاءة البدنيــة : -ح 

ـــداء أو إلحـــاق اإليـــذاء  ـــد والصـــفع والخنـــق والـــرفس والخـــض، أو باســـتخدام وســـائل أو أدوات لالعت الي
 الجسدي بالطفل.

إلشـــباع الرغبـــات الجنســـية مـــن بـــالغ أو مراهـــق أو  هـــي اســـتخدام الطفـــل اإلســـاءة الجنســـية : -  
تعرضـــه ألي نشـــاط يتســـم بـــالتحرش الجنســـي مـــن قبيـــل مالمســـته أو حملـــه علـــى مالمســـة المتحـــرش 

 جنسيًا.
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 -الدراسات السابقة :  -9
 : الدراسات العربية- 
هدفت هدة الدراسة الي أن ايضاح مظاهر العنف األسري  م : 2005دراسة  عبود، عام  - أ

% من األحداث الناجين استخدم 76.7في  المجتمع السوري  ، حيث توصلت الدراسة الي أن 
% استخدم معهم 20آباؤهم أسلوب الضرب في عملية العقاب، وكانت األخطاء بسيطة أحيانًا، وأن 

% منهم 34تخدمت أمهاتهم أسلوب الضرب، و% منهم اس54آباؤهم أسلوب الطرد من المنزل، و
% من الفتيات الجانحات خضعن للضرب، وكذلك الطرد من 70استخدمت أمهاتهم أسلوب الطرد، و

 قبل آبائهن أو أمهاتهن. 
 م : 2008دراسة منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( عام  - ب

نظرة األطفال ألنفسهم ، التي أجريت  هذه الدراسة والتي تناولت أوضاع أطفال العالم من خالل    
دولة من دول  72ألف طفل تراوحت أعمارهم بين سن التاسعة والثامنة عشر في  40على حوالي 

أوروبا وشرق آسيا وآسيا الوسطى والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وتم 
منظمة الستطالع تصورات وآراء هؤالء ذلك من خالل تطبيق طريقة ممنهجه تمثلت في مقابالت 

األطفال ، وقد تم جمع أفكارهم ورؤيتهم حول األمور التي تؤثر عليهم أكثر من غيرها، مثل المدرسة 
والعنف في حياتهم وتوقعاتهم من الحكومات. وتوصلت هذه الدراسة في جانبها الخاص بالعنف 

أوروبا وآسيا الوسطى يرون أن % من األطفال في 60المسلط على األطفال، أن أكثر من 
أما فيما يتعلق بالعنف ضد األطفال، فيبين وحكوماتهم لم تعط رأيهم القدر الكافي من االهتمام. 

التقرير أن معدل ستة أطفال من كل عشرة في أوروبا وآسيا الوسطى يشيع في بيوتهم سلوك يتسم 
أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي من بالعنف أو العدوانية ، كما يشكو أكثر من ربع األطفال في 

ارتفاع وتيرة السلوك العدواني ، بما في ذلك الصياح وعمليات الضرب في بيوتهم ، وبالنسبة للعنف 
الذي يتعرض له األطفال يشير التقرير أن معدل طفل واحد من كل خمسة في أوروبا وآسيا الوسطى 

ونها ليس مأمونًا، وفي أمريكا الالتينية ومنطقة يشعرون أن المشي في الحي أو المنطقة التي يقطن
% منهم قد تعرضوا هم أنفسهم 5%، وأن 43الكاريبي يقدر شعور األطفال بعدم األمان بحوالي 

 للسلب.
 م :  2009دراسة خليل محمود ،   - ت
     حيث توصلت الدراسة الي هدفت هدة الدراسة الي التعرف علي العوامل التي تؤثر في زيادة العنف  

أن األسرة التي تغرس في نفوس أطفالها اتجاهات الحب والتقدير والثقة بالنفس هي األسرة التي تبني 
أشخاصًا أسوياء، أما األسر التي تغرس في نفوس أطفالها اتجاهات سلبية كالكراهية، والحقد، 
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تماعيًا والخوف، وعدم الثقة بالنفس، فهي تبني الشخصيات المنحرفة الجانحة، والمضطربة اج
 وانفعاليًا ويعانون من اضطرابات نفسية .

 م : 2009دراسة عبدالغني طراونة عام  - ث
طالبة من طالب المرحلة االبتدائية ،  732طالبا و  863منهم 1595تكونت عينة الدراسة من   

وهدفت الدراسة الي اكتشاف العالقة بين نمط تربية الوالدين وبين السلوك لدي االبناء ، واظهرت 
لنتائج أن أساليب التنشئة الوالدية غير المناسبة ترتبط ايجابيا بزيادة السلوك العدواني عند االبناء في ا

حين األساليب المناسبة ترتبط سلبيا بالسلوك العدواني ، وتوصلت ايضا الي أن التسلط والتفرقة في 
 المعاملة ترتبط ارتباطا موجبا بالعدوان والعكس صحيح .

 م : 2010غضون دراسة منيرة ال - ج
وقد هدفت هدة الدراسة الي التعرف علي الفروق بين الجنسين في السلوك والتنشئة العائلية ، كما   

كشفت الي العالقة بين السلوك العدواني لدي األطفال وطرق التربية للولدين ، حيث استخدمت 
فواد أبو حطب  -للذكاء الباحثة مقاييس السلوك العدواني ومقاييس التنشئة ومقياس اختبار الرجل 

وأخرون ، وقد توصلت الباحثة الي مجموعة من النتائج من أهمها ، وجود فروق ذات داللة 
  احصائية في السلوك العدواني بين الجنسين لصالح الذكور .

هدفت هدة الدراسة الي الوصول الي االسباب  م :2011 دراسة إسماعيل عبد الغفار  - ح
أسرة ، طبقت استمارة  287يذاء أبنائهم وذلك علي عدد من االسر بلغت الحقيقة التي تدفعهم الي ا

بيانات علي االباء واالمهات ، وتوصل الباحث الي وجود أشكال متعددة من العنف داخل األسرة 
 تتراوح بين الشتم، والضرب، واستخدام أدوات كالعصا، والسوط .

 م : 2012دراسة فاطمة الحميدي  - خ
لي التعرف فيما اذا كانت هناك عالقة بين العنف واساليب المعاملة لعينة من هدفت هدة الدراسة ا  

طلبة المرحلة االعدادية ، وقد استخدمت الباحثة مقياس العنف واالساليب من اعدادها ، وكانت من 
أهم نتائجها ازدياد العنف عند اختيار اساليب والدية سالبة والعكس صحيح ، فالطفل تكون شخصيته 

 يعاني من اضطرابات نفسية تعود عليه بالسلب . ضعيفة و 
 : الدراسات االجنبية- 
: هدفت الدراسة الي مقارنة فيلدمان(  Feldman (2001فيلدمان ، وآخرون،   دراسة - أ

بين األطفال من الجنسيين ومدي تعرضهم للعنف ، وتوصلت الدراسة الي  أن األطفال المتعرضين 
بة مع األقران، كما يعانون من المشاغبة والشجار الدائم، للعنف لديهم عالقات اجتماعية مضطر 



 

 201835

 

واالنسحاب من األنشطة االجتماعية، كما أن لديهم خوفًا مفرطًا من الغرباء، ويعانون من الخجل 
 الشديد.

هدفت هدة الدراسة الي  إن ظاهرة  : ( O'Keefe Maura 2013) كيفي ماريدراسة   - ب
العنف األسري ظاهرة خطيرة، حيث إن آثارها ليست محصورة في اإلصابات الجسدية فقط بل بما 
ينتج عنها أيضًا من آثار نفسية على الضحية تؤثر على تكيفه داخل المجتمع واالسرة علي حد سواء 

 وبالتالي على توافقه النفسي .
: تهدف هدة الدراسة الي تقويم المشكالت  ( Tom ، 2014دراسة أجراها توم )  - ت

السلوكية داخل الفصول الدراسية وطريقة التعامل معها ، وكان من أهم نتائج الدراسة : أن طبيعة 
التنافسية العالية بين افراد المؤسسات التعليمية من أهم العوامل التي أسهمت في وجود العنف داخل 

علمين من العوامل التي أسهمت في وجود العنف داخل الفصول ، المدارس وأن قلة خبرة بعض الم
وأن السيطرة علي أحداث العنف داخل المدارس يأتي عن طريق السيطرة علي مستوي االحباط لدي 

 الطالب .
: تهدف هدة الدراسة للتعرف علي االتجاه العام ( Grump ، 2014دراسة كريمب ) - ث

( سؤاال 380يث أستخدم الباحث أداة مقابلة تحتوي علي )للطلبة نحو العنف حتي يتم مواجهته ، ح
وقام الباحث باختيار عينة متعددة الطبقات الختيار المنازل التي شملتها الدراسة وتم اختيار 

( منزال لديهم شباب تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشاركة ، وتوصلت الدراسة الي نتائج 2360)
االقتصادي لألسرة يلعب دورا مهما في تشكيل االتجاهات نحو من أهمها أن المستوي االجتماعي و 

 استخدام العنف وأن الذكور أكثر توجها الستخدام العنف من االناث . 
ولقلة الدراسات التي تناولت اإليذاء النفسي الذي يعتبر أساس اضطراب العالقات الشخصية في  

األسرة المتميزة باإليذاء، سنحاول من خالل البحث الميداني الذي قمت به على عينة من األطفال 
مرة  الدارسين التي شملت اختيار احدي مدارس مدينة بني وليد وذلك بعد زيارة المدرسة أكثر من

للتعرف علي نوع البيئة المدرسية والمعلمين واالمكانيات المتاحة والجو النفسي السائد واالتفاق مع 
بعض المعلمين في ظل غياب االخصائيين النفسيين واالجتماعيين لالستعانة بهم للتعرف علي 

لتعرف على تصور طبيعة الطلبة  الذين تعرضوا إلساءة الوالدين نتيجة البيئة األسرية الخاطئة ، وا
حساس هؤالء األطفال اتجاه أسرهم، لتبيان مخلفات العنف على هشاشة عالقة الطفل  ونظرة وا 
بأسرته وفق ثالثة مستويات أساسية للتطور النفسي والمتمثلة في نوع االتصال والعالقة العاطفية 

 سرة .للطفل مع والديه، ومشاعر االنتماء لألسرة واالعتزاز بها ومكانته داخل األ
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 بالنظر الي الدراسات السابقة يالحظ ما يلي :التعلي  علي الدراسات السابقة :  -10
قلة الدراسات التي تطرقت لمظاهر العنف األسري الذي يقع ضد األطفال سواء علي  - أ

 مستوي الدراسات العربية أو االجنبية .
اليب المنهجية معظم تلك الدراسات اتفقت في تعريفها ودراستها للعنف األسري في األس  - ب

 والبحثية المستخدمة ، التي يغلب عليها استخدام االستبيان في جمع المعلومات .
اتفقت معظم تلك الدراسات أن العنف األسري الذي يقع علي األطفال يتمثل في جميع   - ت

أشكال وأنواع العنف األسري ، مثل :االيذاء الجسدي والنفسي والجنسي واالهمال والحرمان وصوره 
ميع المجتمعات تقريبا متشابهة مع أتفاقها علي عدم وجود موضوع إحصاءات دقيقة للظاهرة في ج

 موضوع البحث .
اتفقت هدة الدراسات بأن هناك عالقة قوية بين نمط واساليب التربية الوالدية والعنف  - ث

 األسري المسلط علي األطفال .
ستقطب اهتمام العديد من أن العنف األسري وما يترتب عليه نتيجة التربية الخاطئة ي - ج

 .الدراسات في محاولة للتصدي للزيادة في السلوك العدواني لدي األطفال 
اتفقت معظم الدراسات السابقة علي أن بعض األسباب الرئيسة التي تقع وراء ظاهرة   - ح

 العنف األسري تتمثل في العوامل االقتصادية واالجتماعية ، أضافة الي كثرة االطفال ، واألسر غير
المتعلمة وسء التنشئة االجتماعية والمشكالت النفسية التي تنتشر في بعض األسر التي يسود فيها 

 العنف األسري.
وعلي الرغم من وجود اتفاق واختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ، فإن الباحثة قد 

ات في إثراء األدبيات استفادت منها في تحديد االطار النظري للبحث ، حيث ساعدت تلك الدراس
الخاصة بالبحث  كما أسهمت في وضع وتحديد اإلجراءات المنهجية لتنفيذ هذا البحث ، وكذلك في 
تصميم أداة البحث)االستبيان(  الذي تم استخدامه في جمع المادة الميدانية ، كما أستفاذت الباحثة 

  من تلك الدراسات في تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية .
      الخلفية النظرية للعنف األسري :  -11

، إذا ما أخذنا بجدية التقارير  يمكن اعتبار العنف األسري من أكثر العنف انتشارًا في العالم       
الدولية ونتائج الدراسات العلمية التي أنجزت لحد اآلن في مختلف دول العالم والتي بينت االرتفاع 

طفال بصفة عامة واألبناء بصفة خاصة ، حيث بينت بعض المذهل لنسب العنف الموجه ضد األ
الدراسات السابقة التي أنجزت تحت إشراف اللجنة األممية لحقوق اإلنسان والمنظمة العالمية للصحة 
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مليون طفل في العالم كانوا شهود عيان ألعمال عنف  275أن هناك   2010واليونيسيف سنة 
  (2010)االمم المتحدة ،  متكررة في أسرهم.

وعلى المستوى الدولي تكشف تقارير األمم المتحدة عن أن ما يقارب من مليون طفل حتى سن 
ن  الرابعة عشر يعانون كل عام بسبب ما يتعرضون له من أفعال وممارسات العنف الوالدي ، وا 
، وأن  نسبة من هؤالء األطفال تقدر بمعدل طفل من كل عشرة أطفال يموتون بسبب العنف الوالدي

إن وجود المعايير المتعلقة بمقدار العنف الذي  طفل يتخلصون من حياتهم باالنتحار. 2000
يستخدمه اآلباء لتهذيب وتأديب أبنائهم الذي يجب أال يتعدى سقف الحدود المسموح به قانونًا وليس 

 ، ،Robertson 2005)  ثقافيًا، والذي يسمح بتصنيف وتجريم أفعال اإليذاء حسب شدتها.
Gelle  and Strauss)      

ذا كانت ظاهرة العنف المسلط على األطفال قديمة قدم المجتمعات     ، فإن االهتمام بها كظاهرة  وا 
خضاعها للدراسة العلمية لتحديد أسبابها وأشكالها وتأثيراتها على الطفل والمجتمع  متعددة األوجه وا 

األطفال تمت إما وفق المقارنة االجتماعية  ، كما أن أغلب الدراسات التي تناولت إيذاء حديث العهد
، إذ يهتمان بصفة عامة بالفعل اإلجرامي  أو وفق المنظور القانوني في دراستها أو تفسيرها لإليذاء

في حين يعد العنف في القضاء العام ظاهرة  . نفسه قبل االهتمام بالطفل الذي يقع عليه األذى
يعتبر العنف األسري شأنًا خاصًا ال و عليه القانون،  بيعاق اجتماعية وخروجًا عن المألوف وانحرافاً 

يجوز الخوض فيه علنًا وال يقع التنديد به أو االعتراف بوجوده أو تناوله في فضاء خارج فضاء 
، الشيء الذي يجعل من اإلحاطة به إحاطة تامة من حيث الحجم والمنطلقات واآلثار النفسية  األسرة

العنف األسري  الن، ذلك  التي يحدثها أمرًا عسيرًا إن لم نقل مستحيالً  واالجتماعية واالقتصادية
، وما هو اجتماعي  يتستر خلف حواجز كثيرة منها ما هو نفسي كالخجل والخوف والشعور بالمهانة

ن كان ذلك على حساب المضطهدين( وكذلك عدم صكالمحافظة على كيان األسرة و  ون وحدتها )وا 
، ومن الحواجز أيضًا ما هو اقتصادي كالخوف من الفقر  العالقة الزوجيةاالعتراف بالفشل في 

 معنفوانقطاع أسباب الرزق والتشرد، ومن الحواجز أخيرًا ما هو ثقافي ذهني يتعلق بنظرة العنف وال
االجتماعية وموازين القوى ف على حد سواء للعنف والتعامل معه على أنه حتمية وقدر تفرضه األعرا

،    (2010)الهمامي الجازية ،    .، وهي غالبًا في غير صالح النساء واألطفال في األسرة
وللعنف مظاهر متعددة ، كالعنف اللفظي والجسدي والجنسي والنفسي، وله مجاالت عدة يظهر فيها 
منها الشخصي، والمدرسي، واألسري، والمؤسسي، واالجتماعي، واالقتصادي، وسنتناول في دراستنا 

)طفش حنان نف في الوسط األسري بالتوافق مع البيئة األسرية لألطفال. هذه وصف للع
 (2009محمد،
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 :ولتوضح ذلك أكثر يجب التعرف علي ما يلي  
لقد عرف العنف لغويًا بأنه: ))الخرق باألمر وقلة الرفق به ، وهو  تعريف العنف األسري : - أ

 1994)سالمة محمد  ،  ضد الرفق، وأعنف الشيء أي أخذه بشدة ، والتعنيف هو التقريع واللوم (.
أما اصطالحًا فيعرفه المناوي بأنه : ))صورة من الشدة التي تجانب الرفق واللطف وهو طريق قد ( 

( ،  2009)القرني محمد بن مسفر ، عمال اإلجرامية الكبيرة كالقتل وغيره . يدفع صاحبه إلى األ
كما يمكن تحديد العنف وفقًا للتعريف المأخوذ عن التقرير الدولي لمنظمة الصحة العالمية عن 
العنف والصحة الذي تستند عليه دراسات األمم المتحدة للعنف ضد األطفال بأنه: )االستعمال 

لمادية أو القدرة سواء بالتهديد أو باالستعمال القوة علي مجموعة أو بمجتمع كامل  المتعمد للقوة ا
بحيث يؤدي إلى حدوث أو رجاحة احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء نماء أو 

 الحرمان.
: أي فعل أو االمتناع عن فعل يعرض حياة الطفل وصحته الجسدية  وتعرفه الباحثة كذلك بأنه  

والعقلية والنفسية للخطر، كالقتل أو الشروع في القتل، واإليذاء، واإلهمال، وكافة االعتداءات 
 –الجنسية، وعرفته لجنة الخبراء االستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية بأنه : العنف الفيزيائي 

ي    االجتماعي،  ضد األطفال من خالل سوء المعاملة أو االستغالل ، كأفعال الجسدي، النفس
معتمدة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لوضع الطفل عرضة للمخاطر أو اإلضرار بكرامته، وجسده 
وبنفسيته أو مركزه االجتماعي أو نموه الطبيعي . أما التشريعات الجنائية فقد اتفق فقهاء القانون 

ي تعريف العنف في إطار نظريتين مختلفتين لمفهوم العنف: النظرية التقليدية التي تأخذ الجنائي عل
بمفهوم القوى المادية بالتركيز على ممارسة القوة الجسدية، أما النظرية الحديثة فهي أكثر شمولية 

في إجبار والتي لها السيادة في الفقه الجنائي المعاصر، فتأخذ بالضغط واإلكراه اإلرادي والمتمثل 
.                                      إرادة الغير بوسائل معينة على إتيان االنصياع لتصرف معين

 (   2014)أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، ،
( بأنـه تجســيد الطاقـة أو القـوى الماديــة فـي اإلضـرار المــادي 1994ســالمة محمـد ، كمـا يعرفـه )    

راه أو اســتخدام الضــغط والقــوة غيــر المشــروع أو غيــر مطــابق للقــانون بشــخص آخــر عــن طريــق  اإلكــ
ويمكننـا  ( 2005.)عبـدالرحمن عيسـوي، من شأنه التأثير على إرادة فرد ما أو مجموعة من االفـراد 

أن نخلص من خالل ما ورد من التعريفات أن العنف هو ) تلك الممارسـات الموظفـة للقـوة أو اإلكـراه 
دف التــدمير أو إلحــاق األذى أو الضــرر المــادي وغيــر المــادي بــالنفس أو ضــد الغيــر عــن قصــد بهــ

الغير( ، كما يعرف العنف األسري على أنه : )أحد أنماط السـلوك العـدواني الـذي ينـتج عـن عالقـات 
قوة غير متكافئـة فـي إطـار نظـام تقسـيم العمـل بـين المـرأة والرجـل داخـل األسـرة ومـا يترتـب علـى ذلـك 
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ــًا لمــا يمليــه النظــام االقتصــادية االجتمــاعي  مــن تحديــد ألدوار ومكانــة كــل فــرد مــن أفــراد األســرة  وفق
 (  2000)عبدالوهاب ليلي ، السائد في المجتمع . 

( :علــى أنــه أحــد أنمــاط الســلوك العــدواني الــذي ينــتج عــن  1999غريــب ســيد غريــب، ويعرفــه )   
قـوى فـي األسـرة ينتهـك بـدنيًا أو لفظيـًا وجود عالقات غير متكافئة داخل األسرة ممـا يجعـل الطـرف األ

ومــن وجهــة المنظــور الطبــي، يمكــن (  2009)القرنــي محمــد بــن مســفر، حقــوق الطــرف األضــعف. 
تعريفه )بأنه حاالت يمكن فيهـا تشـخيص إصـابة أو أذى، أو نيـة مـن قبـل الوالـد أو المشـرف إلحـداث 

 ( 2012)حلبي محمد سعيد،                  األذى باإلضافة إلى سوء التغذية المتعمد(.
 أنواع العنف : -ب

للعنــف أنــواع كثيــرة وعديــدة منــه المــادي المحســوس ومنــه المعنــوي الــذي ال آثــار لــه علــى جســـم     
الضحية كونه ال يترك أثرًا واضحًا على الجسد، ولكنه يحدث في بعض الحاالت أضراره تفـوق بكثيـر  

 كن تقسيم أنواعه كما يلي:ويمتخلف آثار على حياة الفرد النفسية.  
 العنف المادي ويمكن تقسيمه إلى: -1
اإليــذاء الجســدي: وهــو كــل مــا قــد يــؤذي الجســد ويضــره نتيجــة تعرضــه للعنــف مهمــا بلغــت  -

 درجة الضرر.
 القتل : وهو من أبشع أنواع العنف وأشدها قسوة . -
االعتـداءات الجنسـية يمكـن االعتداءات الجنسية : إذا اعتبرنا القتل أبشع أنواع العنف فإن  -

اعتبارها بنفس الوحشية، والسيما عندما يكون المعتدي الوالد أو أحـد األقـارب بالقتـل تنتهـي 
حيـــاة الضـــحية أمـــا فـــي االعتـــداءات الجنســـية فتنتـــاب الضـــحية االضـــطرابات النفســـية لمـــدة 

 طويلة وفي بعض الحاالت مدى الحياة.
 :لىويمكن تقسيمه إالعنف المعنوي، والحسي،  -2
اإليذاء اللفظي: وهو كل ما يؤذي مشاعر المتعدي عليـه مـن خـالل اسـتخدام المعتـدي مـن  -

ألفـــاظ الشـــتم والســـب أو أي كـــالم يحمـــل التجـــريح أو وصـــف الضـــحية بصـــفات دنيئـــة ممـــا 
 يشعرها باالمتهان أو االنتقاص من قدره .

سجن األبناء الحبس أو انتقاص الحرية في األسرة : قد يحدث لدى بعض األسر حبس أو  -
في المنزل مع منعهم الطعام ، وقد يكون ذلك كرد فعل لسلوك الضحية ألنه قد ارتكب في 
نظــرهم ســلوك مشـــين، وغالبــًا مـــا يمــارس هـــذا النــوع مــن العنـــف ضــد الفتيـــات أمــا بالنســـبة 

 للذكور فيتم منعهم من الخروج خارج البيت ، وهي ممارسات مشينة ألن فيها استعباد.
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ن الطرد من الم - نـزل : وهـو طـرد الطفـل مـن البيـت مـن طـرف األسـرة أو مـن ينـوب عنهـا وا 
كــان هــذا النــوع يمــارس علــى االبنــاء مــن كــال الجنســين ، إال أن لخصوصــيات المجتمعــات 

 العربية فإنه موجه أكثر ضد الذكور.
 عوامل العنف األسري: -ج
 العوامل النفسية أو الدوافع الذاتية : -1

وهــي تلــك الــدوافع التــي تنبــع مــن ذات اإلنســان ونفســه والتــي تقــوده نحــو العنــف األســري فتكــون     
العوامــل النفســية فــي الغالــب عــاماًل عامــًا مشــتركًا بــين العوامــل واألســباب المســاهمة فــي العنــف ضــد 

ي أفعـال األطفال، ألّنها تتعلق بالخصال الشخصية والمكونـات النفسـية لألشـخاص المسـيئين أو مرتكبـ
 العنف ضد األطفال، وكذلك بالخصال واالستعدادات الشخصية للطفل ضحية العنف.

 البيئة األسرية المضطربة: -2
األسرة بيئة مواتية لنمو األطفال ولتحقيق رفاهتهم وقد تنحرف عن دورها الطبيعي والمنطقي هذا،     

قــدم، يفســر ذلــك إيجــازًا لمــاذا تعتبــر وهنــا تكــون األســرة بيئــة عاتيــة تعصــف بحــق الطفــل فــي النمــو والت
ن نظرنا للعنف في العالم بكل أشكاله ،  األسرة هي المنبت األولى لظاهرة العنف ضد األطفال؟ بل وا 
فاألسرة إذا تداعت مقومات وحدتها وفاعليتها وتهاوت أعمدة بنائها وركائز نمائهـا، تصـبح بيئـة خطـرة 

من العنف الجسدي والنفسي، حيث تصبح حقوق الطفـل غير آمنة يتعرض فيها الطفل ألنماط عديدة 
 موضع انتهاك شديد ومستمر.

 العوامل االقتصادية: -3
قد تكون الظروف االقتصادية لألب وفي بعض الحاالت لألم مـن العوامـل الكامنـة وراء اسـتخدامه    

الــذي تــنعكس العنــف فــي المحــيط األســري، ويمكــن أن يكــون ذلــك كعمليــة تفريــغ لشــحنة الخيبــة والفقــر 
 آثاره بعنف إزاء األسرة .

 العوامل االجتماعية: -4
يمكن للعادات والتقاليد التي تعود عليها المجتمع والتي تتطلـب مـن الرجـل حسـب هـذه العـادات قـدرًا   

مــن الرجولــة لقيــادة أســرته وذلــك مــن خــالل الســيطرة األبويــة ، وفــي ظــل هــذه النظــرة األبويــة المســتبدة 
 وة المستخدمة مبررة.يصبح العنف والق

 عدم توفر مؤسسات المساندة االجتماعية: -5
ـــال يعنـــي تهـــاوى عوامـــل    ـــة إزاء ظـــاهرة العنـــف ضـــد األطف إن قصـــور منظومـــة المســـاندة االجتماعي

غــاثتهم مــن تداعياتــه الخطــرة والمهلكــة ،  أساســية وحاســمة فــي حمايــة األطفــال مــن العنــف واإلســاءة وا 
تفـــاقم العنـــف ضـــد  –افة إلـــى مـــا ســـبق تحليلـــه مـــن عوامـــل وأســـباب إضـــ –األمـــر الـــذي يفســـر أيضـــًا 



 

 201841

 

األطفال في العالم كظاهرة وبائية تستوجب تدخالت فعالة متعددة الجوانب للحد من هذه الظاهرة التي 
تـــؤرق أو ينبغـــي أن تـــؤرق ضـــمير اإلنســـانية ، وعنـــد هـــذا المنعطـــف تتعـــاظم الحاجـــة إلـــى تفعيـــل دور 

 حماية األطفال من العنف.مؤسسات المجتمع المدني في 
 آثار العنف األسري على الطفل: -د

لقد بينت الدراسات المختلفة اآلثار التي يمكن أن يخلفها العنف األسري على حياة الطفل النفسية     
واألسرية، حيث تتمثل مظاهر آثاره في تدني التحصيل الدراسي، والقلق، واالكتئاب، والشعور بالذنب 

الصورة الذاتية، والعزلة، وضعف الثقة بالنفس واضطراب النوم، وضعف التركيز،  والخجل، واختالل
والشعور بالعدوان المضاد، والتحول نحو اإلجرام وغيره من السلوك الذي من شأنه أن يلحق األذى 
باألسرة والمجتمع ككل ، ومن بين اآلثار السلبية التي يمكن إدراجه في المقام األول هي أن األطفال 

ذين يتعرضون للعنف الشديد غالبًا ما يظهر لديهم استعداد لممارسة العنف ذاته ضد أنفسهم أو ال
ضد اآلخرين. كما تتمثل هذه اآلثار في ظهور حاالت االنتحار واالكتئاب، أو عدم المقدرة على 

فسية ظهور الفوبيا االجتماعية الناجمة عن فقدان الثقة في العالم الخارجي، مع ظهور اضطرابات ن
والمتمثلة في الجوانب العقلية مثل تدهور المهارات الذهنية كتدني مستوى الذكاء وضعف التحصيل 
الدراسي، أو االنفعالية مثل فقدان الثقة بالنفس وتدني تقدير الذات وارتفاع الضغط النفسي أو 

بعض السلوكي مثل الهروب من المنزل واإلجرام واالنحراف السلوكي، أو صحي ، حيث كشفت 
حاالت العنف تعرض الطفل للضرب العنيف يؤدي أحيانًا إلى نزيف وجروح وانهيار عصبي 

 هستيري أو فقدان للوعي، ويمكن تحديد العواقب الناجمة من ظاهرة العنف في الجوانب التالية:
المستوى الجسدي : الكسور ، الجروح ، تردي الحالة الصحية ، انخفاض فاعلية جهاز المناعة  -1

 واضطرابات وظيفية دماغية .، 
االنفعالي : القلق والرعب ، االعتياد على العنف لدرجة فقدان الحساسية ، وتدني مفهوم الذات   -2

 ونقص الثقة بالنفس ، وارتفاع معدالت اإلصابة باضطرابات القلق واالكتئاب.
 سي.العقلي : اضطراب االنتباه و التركيز، اضطراب التنظيم المعرفي ، الفشل المدر  -3
 النظريات المفسرة العنف األسري: -ه
النظرية البنائية الوظيفية : ينظر المتخصصون للعنف على أنه داللة داخل السياق االجتماعي  -1

فهو إما يكون ناتجًا لفقدان االرتباط بالجماعات االجتماعية التي تنظم وتوجه السلوك أو أنه نتيجة 
ـح، وبذلك يجرفهـم التيار إلـى العنف، أما وحدة التحليل لفقدان التوجيه والضبط االجتماعي الصحي

 Microالتي تهتم بها البنائية الوظيفية في مجال العنف األسري فهي الوحدات الصغرى )
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Analysisاالجتماعية ، كما ترتكز على العنف المتبادل بين الزوجين وبينهما  ( كاألسرة الفردية
 ( 2011)إجالل حلمي اسماعيل ،                           وبين األبناء البالغين وكبار السن . 

النظرية التفاعليـة الرمزيـة : يركـز اتجـاه التفاعليـة الرمزيـة علـى دراسـة األسـرة مـن خـالل عمليـات  -2
التفاعــل التــي تتكــون مــن أداء الــدور وعالقــات المكانــة ومشــكالت االتصــال وعمليــات التنشــئة ، كمــا 

راســـته للعنـــف األســـري علـــى نوعيـــة العالقـــة والمظـــاهر الســـلبية بـــين الـــزوج يركـــز هـــذا االتجـــاه عنـــد د
والزوجـة واألبنــاء ، وكــذلك مظـاهر االتصــال الســلبي بــين أفـراد األســرة الواحــدة ، كمـا يهــتم بتــأثير تلــك 

 العالقة السلبية بين الوالدين على األبناء والمتمثلة في السلوك العنيف مهما كان مصدره واتجاهه .
نظرية التعلم االجتماعية : ترتكز هذه النظرية فـي دراسـتها للعنـف األسـري علـى خمـس فرضـيات  -3

 أساسية وهي:
 إن العنف األسري يتم تعلمه داخل األسرة والمدرسة من وسائل اإلعالم. -
 إن العديد من االفعال األبوية العنيفة تبدأ كمحاولة للتأديب والتهذيب. -
بـاء واألبنـاء والخبـرات التـي يميزهـا الطفـل فـي مرحلـة الطفولـة إن العالقات المتبادلة بين اآل -

 المبكرة تشكل شخصية الفرد عند البلوغ ، لذلك فإن سلوك العنف تنتقل عبر األجيال.
إن إساءة معاملة الطفـل يـؤدي إلـى سـلوك عـدواني تبـدأ بـذوره فـي حياتـه المبكـرة ، ويسـتمر  -

خوته وبعد ذلك مع   والديه ومدرسيه.في عالقاته مع أصدقائه وا 
 إن أفراد األسرة األقل قوة يصبحون أهدافًا سهلة لالعتداء الناتج عن إثارة البغضاء بينهم. -

نظريــة البنــاء االجتمــاعي: ترتكــز هــذه النظريــة فــي دراســتها للعنــف األســري علــى أربعــة نمــاذج   -4
 وهي:

 النموذج البنائي الذي يرتكز على متغيرين أساسيين هما: - أ
 اعية واالقتصادية.المكانة االجتم 
 .التعارض في المكانة 

نمــوذج التــوتر: الــذي يرتكــز علــى مفهــوم التــوتر باعتبــاره اســتجابة أو رد فعــل اتجــاه مــؤثر   - ب
 خارجي يتمثل في المكانة االجتماعية للزوج وتعارض المكانة بينه وبين زوجته.

التـوتر الـذي يعـاني ديناميكية العالقة األسرية : يعتبر هذا النمـوذج فرضـية عامـة وهـي: أن  - ت
منه الزوج يؤدي إلى تفاعل أسري وعالقـة سـلبية  ومشـاعر مـن عـدم الرضـا بهـذه العالقـات 

 مما يؤدي ذلك إلى إيذاء الزوجة .
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نموذج الصراع اللفظي: يختبر هـذا النمـوذج فرضـية عامـة وهـي: أن تـأثير كـل مـن المكانـة  - ث
األســرية علــى العنــف الزوجــي تــأثير  االجتماعيــة االقتصــادية والتــوتر ، وديناميكيــة العالقــة

 غير مباشر بتوسطها الصراع اللفظي.
النظرية الظاهرية : ترتكز هذه النظرية على العنف الموجه للزوجة متمثاًل في الضرب االنفعـالي  -ـ5

واإلسـاءة البدنيـة لهـا، وتهـتم هــذه النظريـة بالجانـب الـداخلي لخبـرة العنــف فـي المنـزل الموجـه لكـل مــن 
والطفل واستخدام مفهوم أسرة العنف أو العنف المنزلي، وحسب وجهة نظر هذا االتجاه يعتبر الزوجة 

دراكـي متبـادل يتضـمن تفـاعاًل رمزيـًا سـلبيًا بـين الشـركاء الحميميـين والـذي يحـدث فـي  نشاط انفعالي وا 
نظــري والــذي األسـرة . كمــا ترتكــز هـذه النظريــة علــى القضـايا الكبــرى التــي تشـكل بالنســبة لهــا البنـاء ال

يكشـــف عـــن خصـــائص العنـــف األســـري والمتمثـــل فـــي: التكـــوين االنقســـامي للتفاعـــل الرمـــزي الســـلبي، 
 االنفعالية والذات والسلوك العنيف، والفعل االنفعالي العنيف.

  
 ثانيا: منهج واجراءات الدراسة . 

 تمهيد : -أ
إن تفشــي ظــاهرة العنــف فــي بعــض األوســاط األســرية الليبيــة تــدفعنا للقيــام بدراســة ميدانيــة بهــدف     

البحث عن األسباب واآلثار التي تخلفها تلك السلوكيات المشينة على شخصـية الطفـل، والسـيما علـى 
ـــق هـــذا الغـــرض اســـتخدمت اســـتبانة تقـــيس نظـــرة الطفـــ ل  مســـتوى مشـــاعره إزاء نفســـه وأســـرته، ولتحقي

ومشــاعره تجــاه والديــه لتبيــان األثــر النفســي التــي تخلفــه علــى حياتــه العاطفيــة. إضــافة علــى أن هــذه 
النسب الخاصـة بـالعنف المسـلط علـى األبنـاء مـن قبـل الوالـدين نتيجـة الفهـم الخـاطئ ألسـاليب التربيـة 

ــًا فــي الواقــع ، ونظــرًا لعــدم وجــود  والتنشــئة الوالديــة والتــي تكــون قريبــة  للعنــف األســري الممــارس فعلي
إحصــاءات ودراســات كافيــة ودقيقــة حــول حجــم هــذه الظــاهرة فــي مجتمعنــا إلــى جانــب  العوائــق التــي 
تحــول دون رفــع النقــاب عــن ممارســة العنــف مــن الوالــدين علــى األبنــاء، منهــا عــدم قــدرة فئــة األطفــال 

العنـف المسـلط  اإلبالغ عن ما تعرضت لـه مـن عنـف بأشـكاله المختلفـة، ممـا يحـول دون حصـر هـذا
عليهم، وكذلك تستر األسرة التي تمارس العنف على األبناء خوفًا مـن العواقـب التـي قـد تحـدث نتيجـة 
التبليـغ جـراء االعتـداء، وخاصـة إذا كـان المعتـدي أحـد أفـراد العائلـة وبـاألخص األب ، باإلضـافة إلـى 

لمراقبــة الطبيــة  مــع غيــاب صــعوبة إثبــات حــاالت اإلصــابة الناتجــة عــن تعــرض الطفــل للعنــف أثنــاء ا
اإلطــار القــانوني الــذي يمكــن الرجــوع إليــه عنــد التبليــغ التخــاذ اإلجــراءات الخاصــة للمتابعــة القانونيــة 

 (2011)زيان سعيد ، والقضائية .           
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 عينة الدراسة: -ب
ف عـن بهدف التعرف على خصوصيات ميدان الدراسة الذي تم فيه إجـراء الدراسـة وكـذلك التعـر      

قرب على العينة محل الدراسة، فقد قامت الباحثة  بدراسة اسـتطالعية فـي المؤسسـات التعليميـة علـى 
تلميــذ، وقــد ســاهمت هــذه  الدراســة االســتطالعية فــي  15مجموعــة صــغيرة مــن التالميــذ بلــغ عــددها 

نظــرًا  ضــبط المتغيــرات وتبســيط بعــض مفــردات االســتبانة التــي اتضــح أنهــا غيــر مفهومــة عنــد تطبيقهــا
للمستوى التعليمي للعينة، حيث تم وضع الصياغة النهائية لالستبيان بعـد إجـراء التعـديالت الالزمـة . 
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ، وقد بلغ عدد العينة التي اختيرت بالطريقة العشوائية 

تصــادي متقــارب ، طالــب وطالبــة ذات مســتوي اجتمــاعي متقــارب ويتســمون بمســتوي اق 160حــوالي 
وبذلك يمكن القول بأن أفراد العينة تمثل المجتمع في خصائصـها ، وتكونـت العينـة مـن الفئـة العمريـة 

أنثــى( كلهــا تــدرس بمرحلــة التعلــيم المتوســط ، وأجريــت الدراســة علــي  65ذكــر و 95ســنة ) 12-14
ــــــــي وليــــــــد خــــــــالل العــــــــا ــــــــة بن ــــــــة التعليمي ــــــــيم المتوســــــــط  تابعــــــــة  للمنطق م الدراســــــــي مدرســــــــتين للتعل

ة يمكـــن ايجازهـــا فـــي النفـــاط .وقـــد وضـــعت الباحثـــة عـــدة شـــروط الختيـــار عينـــة الدراســـ2017/2018
 :االتية
 خلو أفراد العينة من االعاقات الحركية والحسية أو أي إعاقات أخري .  -1
 التأكد من عدم تلقي أي من أفراد العينة ألي برنامج إرشادي أو عالجي سابق. -2
 سنة . 14سنة وال يزيد عن  12 أال يقل عمر العينة عن -3
 تجانس أفراد العينة اقتصاديا واجتماعيا. -4

ونسبة لتعدد أسباب العنف األسري ووفقا لما تم ذكـره، فـان الباحثـة قـد طلبـت مـن أفـراد عينـة البحـث  
( سببا من أسباب العنف ، وللوقوف علـي رأي أفـراد عينـة  البحـث حـول أسـباب 22تحديد رأيهم في )

 د في المجتمع الليبي يتم استعراض ذلك من خالل الجدول التالي .العنف السائ
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 (1جدول رقم )
 اإلحصاءات الوصفية للكشف عن أسباب العنف االسري وعالقته بالبيئة األسرية داخل المجتمع الليبي

 ت
أسباب العنف 

 األسري

غير موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 المتوسط موافق بشدة موافق ال أدري

 الحسابي
 % ت % ت % ت % ت % ت

1 
ضعف العالقات 

 األسرية
- - 3 0.8 27 6.9 174 44.5 183 46.8 4.38 

2 
انخفاض دخل 

 االسرة
6 1.5 10 2.6 61 15.6 159 49.9 113 28.9 4.03 

3 
كثرة افراد االسرة 

 في المنزل الواحد
4 1 24 6.1 95 24.3 172 44 91 23.3 3.83 

4 
كثر زواج االب با 

 من واحدة
1 0.3 23 5.9 94 24 153 39.1 113 28.9 3.9 

5 
انخفاض المستوي 

 التعليمي لألب
3 0.8 13 3.3 70 17.9 165 42.2 134 43.3 4.07 

6 
انخفاض المستوي 

 التعليمي لألم
4 1 26 6.6 67 171.1 156 39.9 131 33.5 4 

 4.33 50.1 196 32.2 126 13.8 45 0.8 3 0.8 3 االعتزاز باألسرة 7

 4.14 43.2 169 30.9 121 19.4 76 4.3 17 0.3 1 مهنة األب 8

9 

ضعف التوجهات 

الدينية من 

 الوالدين

1 0.3 6 1.5 45 11.5 181 46.3 153 39.1 4.24 

10 
الشعور بالحرمان 

 وفقدان االمل
- - 6 1.5 48 12.3 211 54.0 120 30.7 4.15 

11 
عدم اهتمام االباء 

 بمشاكل األبناء
- - 2 0.5 41 10.5 187 47.8 156 39.9 4.28 

12 
الشعور بالفشل 

 والدونية
1 0.3 6 1.5 63 16.1 202 51.7 109 27.9 4.08 

13 
التميز بين افراد 

 االسرة
- - 3 0.8 91 23.3 165 42.2 123 31.5 4.06 

14 
النظرة التشاؤمية 

 نحو المستقبل
4 1 14 3.6 121 30.9 172 44 69 17.6 3.7 

15 
افتقار القدوة داخل 

 االسرة
1 0.3 13 3.3 97 24.8 160 40.9 109 27.9 3.9 

16 
ضغوط ومشكالت 

 اجتماعية متنوعة
- - 6 1.5 108 27.6 175 44.8 97 24.8 3.93 

17 
النبذ والرفض 

 الوالدي
9 2.3 7 1.8 67 17.1 183 46.8 119 30.4 4.02 

18 
الحب الشديد 

 والحماية الزائدة
8 2 21 5.4 100 25.6 161 41.2 91 23.3 3.80 

 3.75 19.4 67 44.2 173 27.4 107 4.9 19 2 8 الغيرة الزوجية 19

20 

ترك العادات 

واالساليب 

 التربوية

9 2.3 27 6.9 117 29.9 130 33.2 101 25.8 3.74 

21 
فقدان الحب داخل 

 االسرة
2 0.5 9 2.3 66 16.9 166 42.5 139 35.5 4.12 

 3.67 23.3 91 33.8 132 29.7 116 9.5 37 2.3 9 االنتقامحب  22
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 أدوات استخدمت الختيار العينة :   - د
ســؤال مــن اعــدادها ، قســمت إلــى  22اســتخدمت الباحثــة  فــي هــذه الدراســة اســتبيان متكونــة مــن      

أربع محاول المحـور األول خصـص للمعلومـات المتعلقـة بخصـائص األسـرة التـي تنتمـي إليهـا العينـة، 
وتنــاول المحــور الثــاني نــوع العنــف األســري الــذي يتعــرض لــه الطفــل وشــدته ومبرراتــه، وفــي المحــور 

والديـه ومكانتـه فـي أسـرته ، فـي حـين الثالث تم التطرق إلى مشاعر الطفل اتجاه أسرته وعن عالقته ب
تنــاول المحــور الرابــع آثــار البيئــة األســرية علــى التوافــق النفســي لحيــاة الطفــل فــي البيــت، وتــم تطبيــق 

م، وقــد صــيغت أســئلة البنــود األربعــة لالســتبيان علــى  2018 االســتبيان خــالل نصــف شــهر ابريــل 
-6-5-4-3-2-1فـة ويشـمل األسـئلة )النحو التالي: المحور األول خـاص بخصـائص األسـرة العني

( : المحــور الثــاني المتعلــق بنــوع العنــف األســري الــذي يتعــرض لــه الطفــل وشــدته ومبرراتــه ويشــمل 8
( : المحـــور الثالـــث الخـــاص بمشـــاعر الطفـــل اتجـــاه أســـرته ، وعـــن عالقتـــه 10-13-15-17-22)

( : والمحـــور الرابـــع 21-18-12-11-7بوالديـــه ومكانتـــه فـــي أســـرته ويتكـــون مـــن األســـئلة االتيـــة )
-19-16-14-9الخاص بآثار العنف على التوافق النفسي لحياة الطفل في البيت ويشمل األسئلة )

20.) 
مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: يمكن من خالل ما توصلنا إليه في هذه الدراسة اسـتنتاج مـا  -ح

 يلي:
عالقـــات األســـرية والمتمثلـــة فــــي يبـــين المحـــور الخـــاص بخصـــائص األســـرة العنيفـــة وضـــعف ال      

ـــال يعيشـــون مـــع الوالـــدين وأن 87.94( أن  8-6-5-4-3-2-1االســـئلة ) % 3.44% مـــن األطف
% بــــدونهما، بينمــــا 0.59%  يعيشــــون مــــع األب فقــــط ، وأن 0.64يعيشــــون مــــع األم فــــي حــــين أن 

% يعيشون مع زوجة األب ، وهذا يبين أن أغلبية العينـة التـي تعرضـت للعنـف األسـري تعـيش 0.46
مع الوالدان، وهذا ما يؤكد أن وجود الولدين ال يعني بالضرورة غياب العنـف بـل أن المشـكلة مرتبطـة 

أ طبـاء  أكثر بنوعية العالقة ومستوى التوافق الزوجي واألسـري والبيئـة األسـرية المحيطـة ، ولقـد أطلـق
ألمان من خـالل الدراسـة التـي قـاموا بهـا تحـذيرات قويـة مـن خطـورة ظـاهرة ممارسـة العنـف مـن جانـب 

% من األطفـال الـذين يتعرضـون 80األطفال وبحقهم على السواء، كما أكد مصدر طبي مختص أن 
 للمعاملة السيئة سيتصرفون مستقباًل بشكل سيء مع أطفالهم أيضًا.

% مــن األســر التــي تمــارس العنــف يبلــغ عــدد األفــراد 28تعلــق بحجــم األســرة أن ويبــين الســؤال الم    
% وهـذه 72فنسـبتها  6أفراد في حين أن األسر التي لديها عدد أفراد أكثر مـن  6إلى  3فيها ما بين 

األسر على العموم كبيرة الحجم وهذا يتفـق مـع دراسـة  التـي  توكـد علـي ضـرورة تحديـد النسـل بحيـث 
أطفال في األسرة الواحدة، كما أنها تتماشى كذلك مع الدراسات 6 دد األفراد لألسرة  بـيكون متوسط ع
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التي تثبت أن العدد المرتفع لألفراد قد يزيد من العنف وخاصة إذا ما اقترن ذلـك مـع المسـكن الضـيق 
 والظروف االجتماعية واالقتصادية المتدنية.

-1ن األسر تقطن ببيوت يتراوح عدد غرفها ما بين % م73أما بالنسبة لنمو السكان، فإن نسبة     
% يسكنون بشقق تفوق عدد الغرف بها أكثر مـن ثالثـة غـرف ، وهـذه النتـائج فـي 23غرف، بينما  3

حد ذاتها مهمة إذ تبين عدم التوافق بين الحجم الكبير لألسرة وضيق المسكن ممـا يـنعكس سـلبًا علـى 
% يتـراوح مسـتواهم مـا بـين 20مسـتوى التعليمـي لـألب فـإن الحياة األسرية بشكل عام. وفيمـا يخـص ال

% ثــانوي( 14% متوســط، 5 % ابتــدائي، 1االبتــدائي المتوســط والثــانوي والــذي يبــدو متقــارب جــدًا )
% هـم مـن فئــة األميـين، وتتفـق هــذه النتـائج مــع 0.5% جـامعي فمــا فـوق ، فـي حــين أن 79.5بينمـا 

 مختلف المستويات التعليمية.  بعض الدراسات التي أكدت أن العنف قد يمس
% ، واحتلـــت 6بالنســـبة لمهنـــة األب فـــإن النتـــائج تبـــرز فـــي المقـــام األول المهـــن اليدويـــة وبنســـبة     

، %1% ، في حين سجلت فئة اآلباء البطالين   89مناصب الوظيفة العمومية المرتبة الثانية بنسبة 
، وهذه النتائج تؤكـد هـي األخـرى أن العنـف % بالنسبة للمهن الحرة4بينما سجلت نسبة صغيرة بلغت 

األســــري قــــد يصــــيب كــــل الفئــــات المهنيــــة دون اســــتثناء ولكــــن بدرجــــة ربمــــا كبيــــرة بالنســــبة للطبقــــات 
 المتوسطة والمحرومة ماديًا.

% ،  8بالنســـبة للمســـتوى التعليمـــي لـــألم، فـــإن أغلبيـــة األمهـــات يتـــراوح مســـتواهن بـــين ) الثـــانوي     
ـــات 1بلغـــت نســـبة الدراســـات العليـــا  %( بينمـــا89الجـــامعي  % ، 2% ، فـــي حـــين بلغـــت عـــدد األمي

ويمكن القول إن هذه النتائج تصب في نفس االتجاه الذي يبـين أن المسـتوى التعليمـي العـالي لـألم قـد 
يكــون مــن العوامــل المدعمــة للتقليــل مــن للعنــف . أمــا بالنســبة لمهنــة األم فــإن األغلبيــة الســاحقة مــن 

بالبيت بالرغم من ارتفاع نسبة التعليم لديهن وحصولهن علي فرص عمل ، وهذا ما  األمهات ماكثات
يؤكــد مــرة أخــرى أن المكــوث بالبيــت قــد يكــون عامــل مــن عوامــل الضــغط النفســي بالنســبة لــألم ممــا 
يدفعها إلى السلوكيات العنيفة وبخاصة إذا ما اقترن ذلك بزيادة عدد افراد االسرة  وبـالظروف الماديـة 

بة والمسكن الضيق، وهـذا مـا ذهبـت إليـه بعـض الدراسـات التـي اسـتنتجت أن الظـروف األسـرية الصع
الصعبة تمهد الطريـق لألسـر التـي تعـاني مـن عـدم التوافـق األسـري للسـلوكيات أو الممارسـات العنيفـة 

 داخل األسرة.
أمــا نتــائج االســتبيان التــي تطرقــت لنــوع العنــف األســري الــذي يتعــرض لــه الطفــل والمتمثلــة فــي       

% 80(  وضعت سوء المعاملة النفسية في المرتبة األولى بنسـبة 22-17-15-13-10األسئلة  ) 
% مـــن األطفـــال تعرضـــوا 70% ، وأن 70فـــي حـــين احتـــل االعتـــداء الجســـدي المرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 
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% تعرضوا للعنف الجسدي أكثر من 65مرات في اليوم ، في حين أن  10اءة النفسية أكثر من لإلس
 % يؤكدون أن اإلساءة ليس مبررات موضوعية تستدعي العقاب.85مرات يوميًا، وأن  3
وجــاءت نتــائج األســئلة المتعلقــة بأشــكال العنــف متفقــة مــع مجموعــة مــن الدراســات العربيــة منهـــا:    

بـين فيهـا وجـود أشـكال متعـددة مـن العنـف  ( 2011 )إسـماعيل عبـد الغفـار ، قـام بهـا الدراسة التي 
)عبود ايمـان ، داخل األسرة تتراوح بين الشتم، والضرب، واستخدام أدوات كالعصا، والسوط، ودراسـة 

% مـــن األحـــداث النـــاجين اســـتخدم آبـــاؤهم 76.7فـــي المجتمـــع الســـوري التـــي أوضـــحت أن  ( 2005
% اسـتخدم معهـم آبـاؤهم 20عملية العقاب، وكانـت األخطـاء بسـيطة أحيانـًا، وأن  أسلوب الضرب في

% منهم استخدمت 34% منهم استخدمت أمهاتهم أسلوب الضرب، و54أسلوب الطرد من المنزل  و
% مـــن الفتيـــات الجانحـــات خضـــعن للضـــرب، وكـــذلك الطـــرد مـــن قبـــل 70أمهـــاتهم أســـلوب الطـــرد، و

 آبائهن أو أمهاتهن.
كدت الدراسة بالنسبة للبند الخاص بمشاعر الطفل اتجاه أسرته عـن عالقتـه بوالديـه ومكانتـه كما أ    

(   أن المواقف السـلبية اتجـاه األسـرة بلغـت 21-18-12-11 -7في أسرته والمتمثلة في األسئلة ) 
%، وهـذه 25%، في حين بلغت محاور األطفال الذين يبدون مواقف إيجابية اتجاه أسرهم 75نسبتها 

 المواقف اإليجابية تتمثل في الفخر، واالعتزاز وحب االنتماء ألسرهم.
( التي تؤكد أن األسرة التي تغرس فـي  2009خليل حسن محمود وهذه النتائج تتفق مع دراسة )    

نفــوس أطفالهــا اتجاهــات الحــب والتقــدير والثقــة بــالنفس هــي األســرة التــي تبنــي أشخاصــًا أســوياء، أمــا 
ـــة  األســـر التـــي تغـــرس فـــي نفـــوس أطفالهـــا اتجاهـــات ســـلبية كالكراهيـــة، والحقـــد، والخـــوف، وعـــدم الثق

 بالنفس، فهي تبني الشخصيات المنحرفة الجانحة، والمضطربة اجتماعيًا وانفعاليًا.
أما المحور الرابع الخاص بآثار العنف على التوافق النفسي لحياة الطفل في البيـت والمتمثـل  - ذ

% مـــن األطفــال الـــذين 74( ،  فقـــد بينــت النتــائج أن  20 -19-16-14-9فــي األســئلة )
تعرضـــوا للعنـــف يعـــانون مـــن عـــدم التوافـــق النفســـي األســـري، وتتمثـــل فـــي فقـــدانهم للمشـــاعر 
العاطفية اتجاه الوالدين وفقـدان متعـة االنتمـاء لألسـرة مـع عـدم االرتيـاح واالطمئنـان والمعانـاة 

 2010)دراسة منيرة الغضـون ما بينته دراسة الدائمة مما يتسبب في المعاناة النفسية. وهذا 
أن ارتفاع معدل االضطرابات السلوكية بين المراهقين المتعرضين للعنف خاصـة العـدوان  م(

 والعناد، كما أن هناك عالقة بين العنف األسري والتوافق النفسي واساليب التنشئة األسرية. 
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  التوصيات : -ثالثا  
تــي تــم التوصــل اليهــا فــي هــذا البحــث ، خرجــت الباحثــة بــبعض التوصــيات فــي ضــوء النتــائج ال      

والمقترحات التي يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة العنف األسري السائد والمرتبطة بالبيئة األسرية   
 في المجتمع الليبي ، ومن تلك التوصيات ما يلي : 

فـي المجتمـع الليبـي هـم اآلبـاء ، بينت نتـائج البحـث أن أكثـر الفئـات المسـببة للعنـف األسـري  -1
لــذا توصــي الدراســة بضــرورة العمــل علــي توعيــة اآلبــاء مــن خــالل المنــابر اإلعالميــة ، الن 

 اآلب في البيت هو القدوة ألبنائه.
إعطاء الطفـل مجـاال للنشـاط الحركـي والـذهني ، مـع العمـل علـي تغييـر البيئـة المنزليـة وذلـك  -2

 بإعادة ترتيب بيئة البيت بصفة دورية .  
االهتمام بدراسة ظاهرة العنف األسري ال نها تمس مختلف المجتمعات والطبقات االجتماعية   -3

 وبشكل أخص األسر التي تعاني من ضعف العالقات األسرية .
ضرورة العمل علي تجنب النزاعات الزوجية أمام األطفال إذ بينت نتـائج الدراسـة الحاليـة أن  -4

 لها أثار مدمرة عليهم في المستقبل .  
محاولة الكشف عن اآلثـار السـلبية التـي تخلفهـا ظـاهرة سـوء المعاملـة الوالديـة واألسـرية علـى  -5

 التوافق النفسي واألسري . 
للعواقــب الوخيمــة التــي يمكــن أن تتركهــا البيئــة األســرية الســلبية التعــرف علــي الحجــم الفعلــي  -6

علــى الطفــل والتعامــل معهــا بشــمل ايجــابي مــن أجــل التقليــل مــن االضــرار النفســية الحاضــرة 
 والمستقبلية لألطفال.    

ــه مــن فضــاء للطفــل الــذي يزيــد فــي توافقــه النفســي وتوطيــد  -7 االهتمــام باألســرة عامــة لمــا تمثل
 ية اإليجابية مع أسرته .العالقة العاطف

وضـــع بـــرامج فلســـفية لتغيـــر المواقـــف والنظريـــات التـــي تســـئ للعالقـــات بـــين المدرســـة والبيـــت  -8
وتقــديم البــرامج واالســاليب التعليميـــة التــي تســمح بالكشــف علـــي الطــالب الــذين لــديهم ميـــول 

 للعنف . 
لألســـرة وفقـــدان  عـــدم إنكـــار الوجـــود داخـــل العائلـــة والمتمثـــل فـــي هشاشـــة العاطفـــة واالنتمـــاء -9

 المكانة في األسرة الناجم عن غياب المشاعر العاطفية المتباينة اتجاه الوالدين .
ـــوائح التـــي تســـاهم فـــي مواجهـــة ظـــاهرة العنـــف األســـري فـــي  -10 العمـــل علـــي ســـن االنظمـــة والل

المجتمـــع الليبـــي مـــع التوســـع فـــي أنشـــاء مؤسســـات التوجـــه واالرشـــاد األســـري للمســـاعدة حـــل 
 ة .المشكالت األسري
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 االهتمام باإلحصاءات وتوثيقها من الجهات ذات العالقة بالعنف األسري .  -11
 -رابعا : مقترحات البحث :

ـــي يمكـــن أن تكـــون مقترحـــات لبحـــوث ودراســـات  ـــار هـــذا البحـــث بعـــض التســـاؤالت والمشـــكالت الت أث
 مستقبلية منها :

 سري .إجراء دراسات وبحوث متعمقة حول هذه الظاهرة تتناول ضحايا العنف األ -1
 إجراء دراسات وبحوث حول العنف األسري الموجة ضد الزوجات والنساء . -2
العمل علي أجراء العديد من البحوث والدراسات حـول هـذه الظـاهرة وسـبل مواجهتهـا تسـتخدم  -3

 العديد من المناهج المختلفة .
 إجراء بحوث ودراسات تبين وجهة النظر الشرعية حول ظاهرة العنف األسري . -4

 المراجع:
 المراجع العربية:

( : البعـد الجنـائي للعنـف فـي الجـرائم اإلرهابيـة فـي 2014أبو الوفا محمـد، أبـو الوفـا إبـراهيم ) -1
ورقــة مقدمــة إلــى نــدوة ظــاهرة العنــف مــن مواجهــة  11القــانون المقــارن والفقــه اإلســالمي، ص

 مايو، جامعة قطر. 18-17اآلثار إلى معالجة األسباب 
 .31( : العنف األسري، دار البقاء، القاهرة ، ص2011 إجالل حلمي إسماعيل ) -2
( : تقريـــر الخبيــر المســـتقل المعنــي بـــإجراء دراســة لألمـــم المتحــدة بشـــأن 2010األمــم المتحــدة )  -3

مــن جــدول األعمــال المؤقــت، الجمعيــة  62العنــف ضــد األطفــال، الــدورة الحاديــة والســتون، البنــد 
 العامة.

ـــم  ( : التعريـــف2012حلبـــي محمـــد ســـعيد ) -4 ـــة المعل ـــاهيم واتجاهـــات، مجل ـــالعنف األســـري مف ب
 .51العربي، العدد األول، السنة الثانية والستون، وزارة التربية، سورية ص

( : موقـــف اإلســـالم مـــن العنـــف والعـــدوان، القـــاهرة، مطبعـــة دار 2009خليـــل حســـن محمـــود ) -5
 .44الشعب، ص

طفـل: دراســة نفســية اجتماعيــة ( : عنــف اآلبــاء أسـبابه وآثــاره علــى حيــاة ال2011زيـان ســعيد ) -6
 .25للعنف في الوسط األسري الجزائري، مجلة عالم التربية ،عدد يناير، مصر ص

( : إجــرام العنــف، مجلــة القــانون واالقتصــاد، الســنة الرابعــة واألربعــون، 1994ســالمة محمــد ) -7
 .6العدد الثاني ص

 ( : مرجع سابق .  1994سالمة محمد ) -8
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فاعلية برنامج إرشادي إلكساب استراتيجيات التعامل مـع  ( : مدى2009طفش حنان محمد ) -9
العنــف األســري لــدى عينــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة، رســالة دكتــوراه، كليــة التربيــة، عــين 

 .56شمس، مصر، ص
، دار النهضــة، بيــروت، 1( : ســيكولوجية الطفولــة والمراهقــة، ط2005عبــدالرحمن عيســوي ) -10

 القاهرة.
( : العنف األسري الجريمة والعنف ضد المرأة ، دار المدى، بيـروت 2000عبدالوهاب ليلى ) -11

 .16،   ص 
( : جنـــوح األحـــداث فـــي القطـــر الســـوري مدينـــة دمشـــق نموذجـــًا، رســـالة 2005عبـــود إيمـــان ) -12

 .85ماجستير غير منشورة، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم ،ص
اء ايــذاء أبنــائهم ، دراســة مقدمــة ( : مظــاهر العنــف واالســباب ور 1999غريــب ســيد غريــب ) -13

 . 65مايو ، ص 14-12للمؤتمر العاشر للتربويين ، جامعة القاهرة ظن 
( : مدى تأثير العنف األسري على سلوك االنتحار لطالبـات 2009القرني، محمد بن مسفر ) -14

عـدد المرحلة المتوسطة بمكة، مجلة جامعـة أم القـرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة واإلنسـانية، 
 .22خاص بمناسبة اختيار مكة عاصمة للثقافة اإلسالمية، ص

 ( : مرجع سابق.2009القرني، محمد بن مسفر ) -15
( : العنــف األســري فــي بلــدان المغــرب العربــي، بحــث مقــدم لمــؤتمر 2010الهمــامي الجازيــة ) -16

 .55ديسمبر، ص  4-20ازمة حول العنف األسري، البحرين، 
 .( : مرجع سابق 2008اليونيسيف ) -17
ــــة )2008اليونيســــيف ) -18 ( اليونيســــيف، تقريــــر حــــول 2000( : منظمــــة األمــــم المتحــــدة للطفول
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 مشكلة البحث:
يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة وكبيرة جدًا في مجال تكنولوجيا نظم اإلعالم وبخطوات متسارعة ،ومما 

العالم  البد من اإلشارة إليه أن في هذه الثورة إيجابيات وسلبيات ،منافع وأضرار في بعض دول
وخاصة دول العالم الثالث ،والحقيقة التي البد من ذكرها أن هذه الوسائل و النظم قد حولت الكرة 
األرضية إلى قرية صغيرة رغم تناثر األفكار والقيم والدين باإلضافة إلى أنها أبعدت المتقاربين 

 وقربت المتباعدين على هذه األرض.
د عدم ضوابط في كبح هذه المصادر وقلت سيطرة ولقد تعددت مصادر الخبر الجديد مع وجو 

الرقيب وأصبح عاجزًا عن عمل أي شيء في مجابهة هذه البرامج واألخبار واألفالم والمواضيع فلقد 
أراد المسيطرون على نظم اإلتصال تعميم ثقافة واحدة ونموذج واحد وخط واحد على كل بقاع 

فية إتقاء هذا الشر القادم عبر الفضاء وبطرق األرض من هذا المنطلق تكمن مشكلة البحث في كي
ستخدامها اإلستخدام األمثل في تحقيق هويتنا  مختلفة والبحث في كيفية التعامل مع كل النظم وا 
الثقافية وزرع الثقة بأفراد مجتمعنا ،بل في كل فرد وأسرة في وطننا العربي الكبير لكي ال يتأثرو بما 

 اشى مع قيمنا العربية وديننا اإلسالمي الوسطي .يبث لدينا من سموم وأفكار التتم
 أهمية البحث:

 تتجسد أهمية البحث في النقاط التالية :
 كيفية توجيه نظم اإلتصال المتاحه لدينا لخدمة مجتمعنا وأهدافه وهويتنا الثقافية والدينية. .1
الغير وفتح التأكيد على اإلهتمام بوسائل ونظم اإلعالم المختلفة لدينا في تعاملنا مع  .2

شبابيكنا وأبوابنا على المجتمعات األخرى بما يخدم قيمنا وتراثنا وهويتنا الثقافية واإلسالمية 
 وعدم التقوقع واإلنكماش .

التأكيد على إنجاز البرامج والمواضيع واألفكار واألفالم التي تعبر عن هويتنا العربية  .3
 واإلسالمية.

مية من خالل التعاون بين الدول العربية التي البحث عن تكامل الهوية العربية واإلسال .4
 يجمعها إتحاد إذاعات الدول العربية لخدمة العرب والعروبة واإلسالم.

  تصالإلا نظم
 الهيمنة مظاهر وسيادة لوجياوالتكن تطور

 طرابلسجامعة  – كلية الفنون – عدوان نايف مروان .د
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كشف خطورة هذه األنظمة وبرامجها المختلفة وخاصة التي تدس السم في العسل والواردة  .5
 إلينا عبر األقمار الصناعية المختلفة اللغات واألديان والمشارب.

لمختصين ورجاالت اإلعالم وطلبة الجامعات بشكل خاص باإلضافة إلى إثراء إثراء ا .6
مكتباتنا العربية بهكذا دراسات لتحصين أفراد مجتمعنا من اإلحتراق والذوبان في هوية 

 اآلخر والتصدي لهذا الغزو والهيمنة اآلتية من الغرب.
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى الكشف عن :
 إلعالم القادمة من الفضاءات األخرى.مخاطر إستخدام نظم ا .1
الكشف عن اإليجابيات والسلبيات لنظم اإلتصاالت واإلفادة مما هو إيجابي ومقاومة كل  .2

 ما هو سلبي.
الكشف عن البعد الخطير التي تلعبه نظم ورسائل اإلتصال في تمرير المؤامرات وحبك  .3

تلك النظم المالبس البراقة الحيل في سبيل السيطرة والنفوذ على اآلخر من خالل إلباس 
 والحرية الثقافية.

لقد تحولت أنظمة اإلعالم إلى أسلحه مختلفة العيارات واألستخدام ،من هنا وجب علينا  .4
 مقاومتها واإلفادة من تجارب اآلخرين وعدم جعل مجتمعاتنا العربية لقمة سائغة لها.

تنا العربية التي ال حول الكشف عن التأثير الخطير لهذه األسلحة مما يجعل من مجتمعا .5
لها وال قوة لقمة سائغة وتابعة لتلك الدول التي تسيطر على تلك النظم والتكنولوجيا،وتعميم 

 بعض السلوكيات الخاطئة نتيجة تلك النظم والتي ال تعترف باآلخر وتطمس هويته.
 المقدمة

لدولي السائد بما يعكس من يمكن تحليل واقع نظم اإلتصال الدولية بالنظر إليها من خالل النظام ا
المفهوم  –عالقات بين القوى الدولية ،وفي كتاب محمد نجيب الصرايرة حول الهيمنة اإلتصالية 

( إلى أن الهيمنة اإلتصالية هي عملية تقوم من خاللها وسائل Fejesيورد مايراه ) –والظاهر 
عة ، وما يراه إلى أن التفوق اإلتصال الحديثة بالعمل على إيجاد وتوسيع نظم مهيمنة وآخرى تاب

الذي تسعى السياسة األمريكية للوصول إليه يمكن تحقيقه من خالل السيطرة على تقنية اإلتصال 
 (1)بأشكالها المختلفة .

لقد حاولت األقطار العربية أن تبحث لها عن موطئ قدم في إطار شبكة اإلتصال الدولية واإلفادة 
القمر الصناعي العربي )عربسات( وذلك بعد إنشاء المؤسسة من ثمار التكنولوجيا،فجاء مشروع 
( في إطار الجامعة العربية التي عهد إليها بحيازة األقمار 1976العربية لإلتصاالت الفضائية عام )
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الصناعية ووسائل إطالقها ومحطات التحكم بهدف تدعيم اإلتصال بين األقمار العربية، وقد قامت 
سية بتصنيع أول نظام عربي لإلتصال يتضمن أقمار صناعية تبلغ كلفتها شركة )ايروسباسيال( الفرن

( مليار دوالر، وأنطلق الصارو" األوروبي األول )أريان( بأول قمر صناعي عربي لوضعه في 134)
شمال شرق أمريكيا  ( من مدينة )كور( بمستعمرة جيانا الفرنسية1985مداره في شباط عام )

 (2).الالتينية

األقمار الصناعية العربية لإلفادة من تمار التكنولوجيا الحديثة هو سعي إستهالكي محض إن سعي 
يعزز هيمنة اآلخرين عليها وعلى مجمل الدول النامية، فلقد بلغ دخل شركة اإلتصاالت األمريكية 

(atat( منذ عام )بليون دوالر وهو رقم يفوق الدخل اإلجمالي لمائة وثماني عشرة 36( )1977 )
 (3)لة من الدول األعضاء في األمم المتحدة. دو 

إن تقنية اإلتصاالت في الوطن العربي وكما هو شأن بقية الدول النامية تحمل مجازفات خطيرة 
ألنها تركز هيمنة الدول الصناعية في مجال إنتاج وسائل اإلتصال، لذا فقد طرح في بعض مناطق 

مع العمل على تجسيده بصورة تدريجية كحل لمشكالت  –التكنولوجيا الذاتية  –العالم الثالث شعار 
 (4)التبعية المشار إليها وتطوير تكنولوجيا اإلتصال لمتطلباتها اإلقليمية .

غير أن ذلك يواجهه معوقات خطيرة أيضًا نظرًا لعملية إستنزاف طاقات الدول النامية من خالل 
العلماء والفنيين في مجال تطوير % من 90( إلى أن أكثر من Argumedoهجرة العقول ،ويذهب )

 (5)% من أنشطة البحث العلمي تمارس فيها. 90التقنية يعملون لصالح الدول الغنية ،كما أن 

لقد حاولت الدول النامية من خالل المؤتمرات والمنظمات الدولية أن تؤكد أن مفهوم تدفق المعلومات 
ينات بالقلق الشديد من التأثير اإلعالمي في مقابل إحتكارها ،وقد إتسمت حقبة الستينات والسبع

المتنامي لعدد من دول الشمال على اإلعالم الدولي ،فأدركت الدول النامية مع إنتشار النظم الوطنية 
فيها إنها مجرد مستهلك سلبي لما ينتجه اآلخرون ،وقد أدى ذلك إلى بروز إهتمام كبير ألمور مثل 

 ( 6)ى الثروة الوطنية وتحديد اإلحتياجات األصلية للمجتمع .التبعية الثقافية وأهمية المحافظة عل

إن النظام الدولي يشهد هيمنة سياسية وعسكرية للواليات المتحدة األمريكية ويشهد أيضًا تنافسًا بين 
الدول الصناعية لتغطية أكبر مساحة ممكنة من الكرة األرضية من خالل نشر األقمار الصناعية، 

ريكية والكندية واليابانية واألوروبية ،أي أن التنافس والصراع بين هذه الدول وتحتدم التجارب األم
ليس على الكرة األرضية فحسب ، بل إنتقل هذا الصراع إلى الفضاء مئات ومئات األقمار 
الصناعية تجوب الفضاء وتبث بكل لغات العالم شتى البرامج والمواد، فلقد تحولت الحضارة 

عالم لكنها في مضمونها القيمي والروحي حضارة الغرب الصناعية بسرعة إلى حض ارة معرفة وا 
المادي اإلستهالكي ،الذي يحاول بكل أسلحة اإلعالم الدعائي أن يحتل العقول ويجعل األمم األخرى 
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تدور في فلكه الحضاري فاقدة لخصوصيتها وهويتها ،فالنظام اإلعالمي الحالي يعكس في الواقع 
%( في 60ماكبرايد في هذا اإلتجاه )إن الشركات األمريكية تساهم بنسبة )القطب الواحد ،ويقول 

السوق األوروبية* وخسرت فرنسا المعركة التي خاضتها لفرض رسوم على األفالم والبرامج األجنبية 
التي تعرض في أوروبا ،لكنها أعلنت عزمها على مواصلة الحرب ضد األعمال القادمة من هوليود 

سبانيا فرنسا القلق حول تعرض الهوية األوروبية والتي تقوض الثق افة األوروبية ،وقد شاركت بلجيكا وا 
للتهديد وأعلنت  المانيا أن التراث الثقافي يمكن حمايته بشكل أفضل على المستوى القومي لكل 

 بلد.**
 إن األقمار الصناعية الخاصة بالبث المباشر كانت أداة بل سالح أكثر أهمية وخطورة في حرب
الحضارات التي بدأت مع القرن الواحد والعشرين وهي حرب سيكون العقل اإلنساني ساحتها والتراث 
الثقافي والحضاري لألمم هدفها ،فلقد تحول الفضاء إلى ساحات كبيرة تسبح فيها األقمار الصناعية 

اف حيث وصل الحال إلى إطالق مصطلح )التلوث الفضائي( لما لهذه األقمار من غايات وأهد
جتماعية مبنية على أهداف ومصالح معينة. قتصادية ودينية وا   سياسية وا 

 التلفزيون الكابلي في الواليات المتحدة:
بدأت الخدمات الكابلية أساسًا لتوفير إرسال جيد لبرامج التلفزيون العادية لمناطق ال تصلها اإلشارة 

ية تقوم على تلقي إشارات من شبكات واضحة إلعتبارات جغرافية ،وتدريجيًا أصبحت األنظمة الكابل
األقمار الصناعية المعدة خصيصًا لها، ولم تعد تعتمد على إعادة بث إرسال محطات التلفزيون 

 العادية.
ولقد وفرت األنظمة الكابلية تنوعًا هائاًل في البرامج الموجهة لجماهير محددة مما جعل الكابل قوة 

في نظام كابلي حديث أن يحصل على أكثر من ألف قناة هائلة في عالم اإلتصال ويمكن للمشترك 
 يختارمنها .

وقد أثر ذلك بال شك على خدمات التلفزيون العادية وخفف نصيبها من المشاهدين ومع هذامازال 
نمو التلفزيون الكابلي متوسطًا على المستوى القومي في الواليات المتحدة األمريكية ومتعثرًا بعض 

أكثر األنظمة الكابلية شعبية في الواليات المتحدة شبكة األخبار العالمية  الشيء في أوروبا ومن
(C.N.N وشبكة البرامج الترفيهية والرياضية )(Net work) (Espn)  وشبكة اإلذاعة المسيحية
(Chrjstiam Broad Casting( )SBN( والشبكة األمريكية )U.S.A Net Work ومحطة )

( ولهذه CHBO( ومحطة )M-TVوالخدمة الموسيقية )( في أتلنتا WT-TVسوبر ستيشن )
الخدمات شعبية كبيرة ألنها تصل إلى أعداد كبيرة من المشتركين وتصل إلى جماعات محددة من 
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( والتي ESBNالجمهور ،وقد حققت الشبكة التي تقدم أفالمًا سينمائية بعض األرباح بينما تكافح )
 (7)الربح.  تقدم األحداث الرياضية  الحية لتحقيق بعض

ولقد أستطاعت هذه الشبكات أن تجذب ماليين الماليين من المشتركين ، وبدأ جمهور محطات 
التلفزيون التابعة للشبكات القومية باإلنخفاض نتيجة لمنافسة الشبكات الكابلية ، ولكن نمو الخدمات 

يف وزيادة عدد الكابلية يواجه صعوبات عدة ،فهناك صراع لجذب المعلن وصراع لتخفيض التكال
( مليون منزل بها 88،6%( من المنازل األمريكية حوالي )98المشتركين ، وتشير التقارير إلى أن )

%( موصل بخدمات كابل واحد أو أكثر 27%( فيها موصل بكابل أساس و )51أجهزة تلفزيون )
 (8)%( على األقل فيها جهاز واحد للفيديو . 53( و )Pay cableبمقابل )

 ن الكابلي في أوروبا:التلفزيو
أدخل األوروبيون واألنجليز التلفزيون الكابلي مستخدمين أحدث التكنولوجيا وتوصيالت سلكية عالية 
القدرة والكابل ذو اإلتجاهين ، وعملوا على تطوير اإلتصاالت الدولية في جميع أنحاء أوروبا ،ولكن 

تطورها بمعدالت الكلفة الباهظة لهذا المشروع أدت إلى تعثر العديد من المشروعات الكابلية أو 
( بفضل اإلستثمارات 1985بطيئة، ولم تتطور األنظمة التلفزيونية في المملكة المتحدة إال بعد عام )

األمريكية كذلك وتطورت األنظمة الكابلية ببطئ في فرنسا والمانيا ،وقد تأخر إنتشار أنظمة التلفزيون 
 (9)الكابلية في المدن األوروبية والبريطانية . 

لعرض التاريخي للتلفزيون الكابلي في العالم والمبالغ الباهظة في كلفة تلك المشاريع تبين من هذا ا
لنا أن الواليات المتحدة األمريكية هي الدولة المتقدمة واألكثر تطورًا في هذا المجال على بقية دول 

كتساب زيادة في عدد المشتركين ،من هنا  نتسائل ما هي العالم وينتشر نظامها هذا بسرعة مذهلة وا 
األهداف الخفية لهذا المشروع اإلتصالي واإلعالمي من خالل ضخ البرامج واألفالم التي غزت 
ن كان من رد على هذا التسائل فإن الغاية والهدف ال تخفى عن  ومازالت تغزو دول العالم كله؟ وا 

نماط األمريكية كل ذي بصيرة أال وهي تعميم النموذج األمريكي على العالم وتصدير وتعميم األ
المستهلكة على الكرة األرضية وجعل اآلخرين ينقادون إلى تلك القيم واألنماط ومسح هوية اآلخر 

 وجعله تابعًا بطريقة أو بأخرى .
إن من بين الكم الهائل مما ينتج ألغراض التصدير من البرامج واألفالم ثمة مواد مصنوعة بعناية 

ضعاف ووفق تخطيط دقيق وتقف وراءه جهات ل ها مصلحة في تخريب العقول ومسخ سلوكهم وا 
 (10)إنتمائهم واإلضرار بالشخصية القومية .
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ومما الشك فيه أن الواليات المتحدة األمريكية دفعت بماليين بل بمليارات الدوالرات إلسقاط النظام 
ات وتلعب اليوم اإلشتراكي السابق وما يسمى )اإلتحاد السوفياتي( من خالل البرامج واألفالم والدعاي

 نفس الدور في وطننا العربي وعلى كافة األصعدة .
إن هذا التطور الهائل والسريع لنظم اإلتصال التلفزيوني سيكبر ويتوسع بشكل أكبر وأخطر في 
عصرنا الحالي مما يعزز نظام الهيمنة والسيطرة على الدول الضعيفة والتي ال حول وال قوة لها في 

جي ،في هذا العالم التي تتكالب فيه الدول القوية والمصنعة على الدول مجال التطور التكنولو 
عطاءه أهمية كبيرة من حيث األشكال  الضعيفة والسيطرة على الطابع العالمي لإلتصال وا 

 والمضامين المتعددة .

 الفيديو إنتشاره وتأثيره:
ما عمل الغرب على ضخ عندما لم يحقق نظام األقمار الصناعية ونظام الكيبل الهدف المرجو منه

( عرضت شركة 1975تكنولوجيا جديدة لتحقيق هدفي الهيمنة الثقافية والربح المادي . ففي عام )
)سوني بيتا ماكس( ألول مرة جهاز فيديو كي يصبح األداة األكثر خطورة في عملية الغزو الثقافي 

 وهذا خالصة ما ورد في ندوة ريو دي جانيرو ***
ر األمريكية التي تمتلك جهاز فيديو عدد األسر التي تشاهد التلفزيون ،وفي عام لقد تجاوز عدد األس

مليون أسرة( تشاهد  48مليون أسرة( مقابل ) 51( زاد عدد األسر المالكة للفيديو إلى )1990)
  (11)التلفزيون الكابلولي.

%( في 25ا )%( في بريطاني40%( و )43وبلغت نسبة األسر التي تمتلك الفيديو في اليابان )
( ، ومما الشك فيه أن الفيديو ليس شرًا محضًا وليس خيرًا محضًا فشأنه 1984المانيا حتى نهاية )

 (12)في ذلك شأن أي ظاهرة لها إيجابياتها ولها سلبياتها .
إن تسارع الثورة التكنولوجية أدى إلى ردود فعل كبيرة على نطاق العالم فلقد عقدت في مدينة )ريو 

( 1985(  عام )29( إلى )24( ندوة مشروع إنتشار الفيديو كاسيت في العالم من )دي جانيرو
بدعوة من اليونيسكو ركز فيها تقرير الندوة على اإلختالفات الموجودة بين بلد وآخر في األطر 
السياسية و الثقافية والفنية والتكنولوجية وغيرها مما يؤثر على أنشطة الفيديو ،ونتيجة لذلك فقد كان 
التقرير دعوة لبقية تقارير المشاركين لتحديد بعض القضايا ولو بشكل شمولي وجامع لكي ال تكون 
هناك خصوصية تنطبق على منطقة دون غيرها أو بلد دون غيره ومن جملة ما طالب به التقرير ما 

 يلي:
 تحديد البناء السياسي واإلقتصادي للبلد. .1
واإلجتماعية ،مع األخذ بنظر اإلعتبار اإلختالفات وصف العادات والتقاليد الثقافية  .2

 العنصرية والدينية والعرقية.
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تحديد أنواع البث التلفزيوني المنزلي مستأجرًا لقاء مبلغ ،أو مملوكًا وكيفية الحصول على  .3
 األجهزة.

 تقديم معلومات حول الرقابة ،ومدى تطبيق القانون. .4
 ي تمت بسبب إنتشار الفيديو.إعطاء أرقام قياسية حول أعداد الجرائم الت .5
تحديد المعلومات الفنية حول نوعية القدرة الكهربائية وأنواع أنظمة التلفزيون والفيديو  .6

 ( 13)وغيرها.
وأما عن التلفزيون والفيديو في الواليات المتحدة األمريكية فقد قال )بول كاهن( في ندوة إنتشار 

( شركة أمريكية تقوم بإنتاج أفالم وبرامج 494مشروع الفيديو توجد في الواليات المتحدة األمريكية )
رطة تضم الفيديو في مختلف المحالت والمكتبات وحتى بعض محالت البقالة ويعرض المحل أش

( نوعًا مختلفًا من المواد ،وقد تصاعدت أعداد المحالت بشكل ملحوظ وكبير منذ عام 2300)
( حيث كانت حوالي أربعة آالف محل في سائر أرجاء الواليات المتحدة األمريكية وأصبحت 1978)

اليات أكثر من أثنين وعشرين ألف محل ،وقد يصل هذا الرقم إلى ثمانين ألف محل إذ يمكن في الو 
 (14)المتحدة األمريكية طلب أشرطة الفيديو بواسطة البريد أو إختيارها من الكتالوكات. 

 إنتشار الفيديو كاسيت في المنطقة العربية:
نتشاره فقد قام إتحاد إذاعات الدول العربية ومن خالل المركز اإلعالمي  ألهمية موضوع الفيديو وا 

دراسة إنتشار الفيديو في العراق وقطر والكويت واألسباب لبحوث المستمعين والمشاهدين في بغداد ب
التي أدت إلى هذا األنتشار وعزوف المشاهد عن مشاهدة البرامج التلفزيونية الوطنية ومشاهدة 

 (15)الفيديو .
كما قام إتحاد اإلذاعة والتلفزيون في مصر بدراسة ميدانية ألسباب إنتشار الفيديو تحت عنوان 

%( 93،96%( من الذكور و )93،78ي مصر( وكانت نسبة مشاهدي الفيديو ))جمهور الفيديو ف
 (16)من اإلناث من عدد العينة المبحوثة والتي كانت لها مبرراتها الخاصة .

نتشرت األفالم األجنبية والتي وصلت 1980كما إنتشر الفيديو كاسيت في سوريا منذ عام ) ( وا 
 (17)اولة .%( من مجموع األفالم المتد66نسبتها إلى )

وبعد إجراء دراسة على موضوعات هذه األفالم األجنبية المنتشرة تبين أن معظم األفالم ذات 
موضوعات متشابهة تخاطب غرائز المشاهد أكثر مما تخاطب عقله ،وتهتم بإشباع رغباته الغريزية 

ة ، ولعل ذلك أكثر مما تهتم بمعالجة مصالحه وهمومه أو قضاياه اإلجتماعية والثقافية والسياسي
 يستحق اإلهتمام الجدي والمعالجة المسؤولة في هذا الجانب .
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إن الطاقة العلمية والعملية لجهاز الفيديو التي تسبق وتلحق ساعات البث العادية والتي تمكن 
عادته مرات عدة تولد طاقة إستالبية لدى مشاهدين لم يصلوا بعد إلى  المشاهد من ترجيع الفيلم وا 

يز )األطفال( وآخرين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الرفاهية التي يفترض أن مخترعي الفيديو مرحلة التمي
المنزلي قد أرادوها ، فالفيديو نتاج تكنولوجي لحضارة تكنولوجية في قارة للتكنولوجيا دخلت مرحلة 

ي( مابعد الصناعة على حد تعبير الكاتب الفرنسي )جان جاك سيرقان( في كتابة )التحدي األمريك
 والذي أورده حسين العودات )الفيديو ووسائل اإلعالم والثقافة(.

إذ ذكر أية تحديات تواجهنا حتى يشيع إستخدام الفيديو في عرض مواد وشرائط بعيدًاعن أي رقابة 
ذاتية ،إن الفيديو يحطم قدرة المشاهد اإلنتقائية بإحتكامه إلى ماهو متوفر في األسواق ليعرض منه، 

و سبل من األفالم والمسلسالت التي أنتجتها حضارة التسلية والتسويق والقيمة النقدية وما متوافر ه
البراغماتية ، وتستمر الدائرة الجهنمية المفرغة لتؤدي بأخر ما تبقى من إمكانية تربية المشاهد الكبير 

 (18)والصغير.
تأخد شكل الظاهرة إن الفيديو وسيلة إتصال سهلة اإلستخدام وذات تأثير فعال بسرعة وبدأت 

الجماهيرية ورافق ذلك قيام آلية كاملة لصناعة األفالم وتوزيعها فما أدى إلى سرعة إنتشارها وسرعة 
وصولها ليد المستهلك ،وتتويجًا لذلك فقد دخل الفيديو في أسرة وسائل اإلتصال وصار البد من 

ن ها بنهاية المطاف وسيلة يمكن التعامل مع هذه الظاهرة واإلفادة منها وتجنب سلبياتها خاصة وا 
إستخدامها لصالح أهداف المجتمع الثقافية واإلجتماعية والسياسية والقومية بل واإلقتصادية ويمكن 

  (19)لها في الوقت نفسه أن تؤثر سلبًا على هذه األهداف ويشير بهذا الصدد حسين العودات .
 إلى أن هذه السلبيات تتمثل في :

الغرب تعالج إهتمام هذه البلدان وهمومها اإلجتماعية واإلقتصادية  أن األفالم المنتجة في .1
والسياسية فهي تناسب مرحلة تطور معنية وصلتها بهذه المجتمعات وبقضايا تهم الرأي 

 العام لما فيها من قيم وتقاليد تتطابق وتختلف عن بنية مجتمعنا وتقاليدنا .
مفاهيم  –حياة يومية  –مالبس  – خرى )عاداتاألهذه األفالم تعرض بنى المجتمعات  .2

أخالقية( وهذا يؤثر على المتلقي وقيمه ومفاهيمه مما يؤدي إلى إشباعنا بثقافة اآلخرين 
ويعرضنا لغزوهم وتشويه ثقافتنا القومية وقيمنا األخالقية ، وتساهم هذه األفالم بنشر النمط 

 اإلستهالكي .
ة وسوف يعطل دورهما كليًا أو جزئيًا إن لم إن الفيديو مزاحم جدي لوسائل اإلعالم والثقاف .3

يعالج بطريقة إيجابية من خالل البرامج المقدمة في التلفزيون ، وسواء كان باإلمكان 
دخالها في آلية عملنا واإلفادة  السيطرة على هذه الظاهرة أم ال ،فإنه من األفضل إحتوائها وا 
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واإلفادة منها ثقافيًا من خالل البرامج  –منها لخدمة مجتمعنا وأهدافنا وعدم إدارة الظهر لها 
 التعليمية والثقافية .

إن إقرار مبدأ المراقبة أم الرقابة على أفالم الفيديو ال تساهم في صد األذى لكنها ال تبني ثقافة 
 وطنية ،كما أنها ال تقوم مقام أجهزة الثقافة الوطنية في بناء الوطن .

جية المستقبلين المتأثرين بالتكنولوجيا يمكن أن تلعب دور يقول شيلر في هذا الصدد )إن أيديولو 
 (20)المشكل للوعي الزائف أو اإلنحراف بعيدًا عن القضايا الجوهرية للحاضر .

وعندما نأتي إلى جرد أنواع البرامج الفيديوية ونسبتها بشكل عام في دول العالم الثالث نجد 
الجدول الذي نشر في صحيفة )نمو وسائل اإلعالم( الفصلية والتي تصدر في لندن وتعنى 
بشؤون وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ، نرى خطورة أشرطة الفيديو الوافدة إلى العالم الثالث 

لتي تخلو منها الفائدة العلمية البحثة إذ نجد أن نسبة األفالم العلمية صفر كذلك التعليمية في وا
مجال الطب والهندسة والجراحة إضافة إلى أفالم الهوايات التي ال نجد لها أي صدى ، بينما 

 (21)األفالم التي تسمى بالخيال العلمي تأخذ حيزًا كبيرًا في هذه األفالم . 
لى حد ما هذا هو ال حال بالنسبة ألشرطة الفيديو والتي هي محدودة التداول على أقل تقدير وا 

،فكيف سيكون الحال عليه ، عند يكون البث التلفزيوني المباشر والذي لن يكون ألحد قدرة 
 السيطرة أو الرقابة عليه في الجانب العلمي أو الحد منه أو التشويش عليه؟

 البث التلفزيوني المباشر :
ى تطور األقمار الصناعية فيما بعد والبث المباشر إلى نشوب صراع إلثبات الهوية والوجود من أد

قبل الدول المصنعة كافة، كما أدى إلى حدوث تغيرات ملحوظة على اإلتصال التلفزيوني ،فقد 
استغلت الهيئات اإلذاعية العامة التي ال تهدف لتحقيق لربح أقمار اإلتصال لتغطي أراضيها 

ارات أفضل متاحة للجميع ،ومن الخدمات التي استغلت تلك األقمار التلفزيون اإليطالي بإش
واإلسباني والقناة الفرنسية الثانية،وقد استغلت الواليات المتحدة األمريكية أقمار اإلتصال في اإلعالم 

( World Net( عرف بإسم )1983الدولي فبدأت وكاالت اإلستعالمات األمريكية خدمة دولية منذ )
لتوصيل برامج إخبارية عامة لجميع الخدمات التلفزيونية التي ترغب في إستخدامها ، وفي النهاية 

( البريطانية التي Sky chanel( الفرنسية و )Canal plusلجأت بعض الشركات التجارية مثل )
ر اإلتصال في تعتمد على تمويل قنواتها على اإلشتراكات أو اإلعالنات أو كليهما إلى إستخدام أقما

بث مباشر للشركات الكابلية أو للمشاهد العادي مقابل أجر للمشاهد الذي يملك هوائيًا يستقبل 
إشارات القمر الصناعي المباشر، كما كان هناك عدة أقمار صناعية خاصة بالبث المباشر منها 

ية وزعت ( وبه خمسة قنوات قمر 1988( الذي أطلق سنة )TV satzالقمر الصناعي األلماني )
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( والقناة التجارية في لوكسمبورغ SAT3( والقناة الفضائية الثالثة )Eins plusعلى القناة األلمانية )
(RTL Plus( واأللمانية )SAT1 المشتركة بين مقاطعتي بريمن والراين ، كما نجد القمر الفرنسي )
(TDG1( الذي أطلق في أكتوبر )( والخاص ببث القناة الفرنسية )1988Canal plus والقناة )

الفرنسية السابعة )ثقافية أوروبية( والقناة الرياضية ،أما القناة الخامسة فقد وزعت مناصفة بين قناة 
( 1989( الذي أطلق سنة )Olympusاألطفال األوروبية والموسيقية ،وأخيرًا نجد القمر األوروبي )
ة إلى القمر البريطاني للبث المباشر وأستخدمت هيئة اإلذاعة البريطانية قناتين فيه ،باإلضاف

(P.S.P( وأطلق أيضًا سنة )ويحمل خمسة قنوات للبث التلفزيوني المباشر .1989 )(22) 
 وتحتدم الصراعات بين الدول الصناعية إلمتالك أجهزة متطورة والتي بإمكانها أن توفر الخدمات .

مشكلة كبيرة في أوروباحيث تجتمع إن إنتشار إرسال األقمار الصناعة على الهواء مباشرة فرض 
الدول بالقرب من بعضها وتشترك عادة في المواقع المدارية نفسها ، ولكن الحل الجزئي لمشكلة 
إنتشار اإلرسال يكمن في إشتراك اإلشعاع الذي يسمح لألقمار بأن تبث بطريقة خاصة على المنطقة 

شار إرسال األقمار باإلضافة إلى اإلختالفات الجغرافية المستهدفة ،كما أن عقبة اللغة ستقلل من إنت
ختالف المناطق الزمنية من تأثير هذه المشكلة ، ولكن ليس من الواضح كيف ستتمكن  الثقافية وا 
الدول من تنظيم تدفق البرامج التلفزيونية واألفالم التي ستبث بأقمار اإلتصال خاصة إذا تضمنت 

 مضمونًا محل إعتراض من الجانب األخالقي .
 البث المباشر ومفهوم الهوية:

نحن أزاء مفهوم معقد جدًا وغير واضح لمعالم والتفاصيل يقول )ج لبرت( أحد كبار أساتذة علم 
ن تعريفه لم يكن مرضيًا . Identityالنفس إن المصطلح )  (23)( واسع وا 

وسياسية  وفي أبحاث سوسيولوجية (24)وقد أستخدم مفهوم الهوية في أبحاث إقتصادية تنموية . 
 (26)وثقافية 

وقد أشير إلى العالقة ما بين الهوية واإلتصال في تقرير )ما كبرايد( فقد كان هذا المفهوم محور 
مناقشات الجمعية الدولية ألبحاث اإلتصال الجماهيري الذي عقد في برشلونة بإسبانيا في سبعينات 

قد ذهب إلى أن الهوية )هي اآلخر القرن الماضي وقد ذكر )مراد و هبة( في معجمه أن الجرجاني 
 (27)من حيث إمتيازه عن األغيار وهي مشتقة من الهو ، كما اإلنسانية من اإلنسان . 

إن الشعور )باآلنا( هو محور الهوية وهو ليس إختراعًا ذاتيًا بقدر ما هو ناجم عن عملية إكتساب 
ة وبطرق مختلفة تزود الفرد بفكرة ما للثقافة تتم من خالل تنشئة الفرد داخل مجتمع معين ، فالثقاف

عن هويته الشخصية وبوسائل تميز األخرين في المجتمع وليس هناك وعي بالذات دون وعي 
 (28)باآلخر فإذا وجدت )االنا( وجدت بالضرورة )أنوات( أخرى . 
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ذا إن الهوية تشير إلى شعور الفرد بإستمرار وجوده بوصفه يمثل كيانًا متميزًا عن اآلخرين وه
 األساس أو الشعور يستند على إستمرارية أهدافه وأغراضه وذكرياته.

إن هوية المجتمع ظاهرة معقدة في حد ذاتها إذ أنها تتضمن جوانب متداخلة عدة من المظاهر 
 العرقية والقومية .

تشير  إن قبولنا لتفسير الهوية الثقافية بوصفها شعورًا ووعيًا بإستمرار الوجود ينطوي على أن الهوية
ن أي شيء يخرج عن إطار هذه التجربة يصبح شعورًا عديم  إلى تجربة حية للمجتمع وأعضائه، وا 
القيمة من وجهة نظر الهوية ،باإلضافة إلى أن الهوية تجد شعورًا باإلستمرارية يجعلها جسرًا يربط 

حتكاك بالثقافات بين ماضي المجتمع وحاضره ومستقبله ،فالثقافة في الواقع تعزز هويتها نتيجة اإل
 األخرى.

إن إحدى المشكالت المطروحة هي مشكلة الدول النامية والتي تمثل مع األسف مستهلكًا حاماًل 
لمنتجات تكنولوجيا اإلعالم الجديد وال يتعلق األمر هنا بكبح التقدم التكنولوجي وال بإقامة حواجز 

تها بحيث تجد ميدانًا مناسبًا على تعيق حرية المعلومات وتبادلها بل ممارسة السيادة لصالحيا
مستوى التحكم في الشؤون اإلجتماعية واإلندماج الثقافي للتقدم العلمي التكنولوجي وهو التحكم الذي 

 (29)ال يجب التساهل فيه تحت ضغط وتسلط سيادات أخرى . 
ل البناء مع إن الهوية الثقافية هي مصدر لقوة األمم وبقائها ، لكنها ال ترفض اإلنفتاح والتفاع

الثقافات األخرى بل إنها تاريخيًا تكونت كنتاج وطني قومي منبثق من واقع معين ، ولكن أيضًا 
 (30)بإستيعاب عناصر أخرى وهضمها في عملية تفاعل طبيعية لم تنف األصالة ولم تضعفها . 
قتصادية لكان أقل خطرًا ، والواقع إن  ولو أن التلفزيون المباشر ظل في حدود أهداف تجارية وا 

اإلتجاه ومنذ ثمانيات القرن الماضي كان كذلك فعاًل فقد تركت لجنة اإلتصال أقمار البث المباشر 
للسوق التجاري بداًل من أن تحقق التراوح بين مشاركة المصالح العامة و الخاصة في إستقالل 

 إمكانيات تلك األقمار .
 خصوصية الهوية الثقافية :

إن وسائل اإلعالم الوطنية تعمل على تعزيز خصوصية الهوية الثقافية للمجتمع من خالل 
يضاح مصادر العداء  إستحضار تاريخه وترسيخ قيمة األصلية وتعميق عالقات األفراد بقياداتها وا 
لوحدتها وطموحاتها ، غير أننا واجهنا في السنوات األخيرة مشكلة شديدة الخطورة تتمثل في عجز 

ائل اإلعالم الوطنية إزاء تكنولوجيا اإلعالم الدولي المتطورة صناعيًا والتي تنقل رسائل ومضامين وس
ذات مالمح مختلفة للعالم وتعيد تفسير التاريخ وفقًا ألهواء مصلحية وتعمل على نشر قيم قد 

ب الذي لم يستطع تتناقض كليًا مع القيم السائدة في الثقافات الوطنية ، وهنا ينبغي أن نشير بأن الغر 
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على الرغم من محاولته تغليف حواره مع دول العالم الثالث بمسوح الثقافة ، لم يتحرر من عقدة 
التفوق والشعور بالعظمة ، وحاول منذ عقود من الزمن أن يقدم الثقافة الغربية بوصفها البديل 

نظرية التحديث على الحتمي لتخلف العالم الثالث ، ولعل في بحث )دانيال تيرنر( وما يسمى ب
 (31)األساس الغربي أفضل نموذج لذلك . 

لقد عمل الغرب في فترة الحرب الباردة خاصة ، كوحدة متماسكة )إزاء األيديولوجيا( الماركسية 
لإلتحاد السوفياتي سابقًا ، وكان الحديث ينصب على عملية )تحديث غربي( أما اليوم وفي ظل 

ث ينصب على )تحديث أمريكي( تنقل بموجبه الثقافة األمريكية وحدانية القطب المؤثر فإن الحدي
 على حساب الثقافات األخرى .

إن المسألة الملحة في عصرنا اليوم تتمثل في عجز الثقافات الوطنية إزاء الوسائل العمالقة لإلتصال 
المتعددة  الجماهيري التجاري الدولي الخاضع إلحتكارات الشركات عابرة القومية بتعبير )شيلر( أو

الجنسية ، وتتلخص المشكلة في التهديد الذي تتعرض له الثقافات كافة في العالم تقريبًا والذي تتركز 
 (32)مهمة مجابهته في الغالب باإلقتصار على الحفاظ على القيم والهويات القائمة والدفاع عنها .

ي داخل المجتمع وعما مقابل ضعف وسائل اإلعالم الوطنية في نقل الصورة الحقيقية عما يجر 
 يفضح األهداف البعيدة والقريبة لإلعالم الغربي عمومًا واألمريكي خصوصًا .

إن ما نقوله هنا ال يعني أن التكنولوجيا الغربية المتطورة هي )على الضد( دائما وأبدًا من ثقافات 
ثقافية لألمة د للهوية الالشعوب ، فبرنامج )عربسات( ، )ونيل سات( يمكن أن يكون أداة توحي

 .العربية
كما أن كل ما قلناه عن البث المباشر وأثره في الهوية الثقافية ال يعني أننا نهمل جانب اآلثار 
اإليجابية له ،إذ أن أقمار البث المباشر قد تعاون دول العالم الثالث في الوصول إلى غالبية السكان 

فة مفيدة لهم بداًل من التسلية المحضة وبداًل الذين يعيشون في المناطق القروية البعيدة وتوفير معر 
 من األخبار المستمدة من مصادر أجنبية كهدف أساسي إلرضاء سكان المدن .

)إن الهوية الثقافية والدولية التي تشكل مصدرًا متناميًا للنزاعات اإلجتماعية والدولية والتي تشكل 
من أهم الحاجات النفسية غير المادية ، ويمكن  الهوية الثقافية على المستويين الوطني والدولي واحدة

أن تكون مصدرًا من مصادر الصراع المتزايد داخل المجتمعات وبين مجتمع و آخر ، فنحن نواجه 
 (33)صراعًا جديًا في مجال القيم( .

يضاح حقيقة أن ما يسمى بالنظام الدولي الجديد هو عبارة عن سعي  وهنا البد من اإلستدراك وا 
قافة موسيقى البوب )والهامبرغر(  والحرية اإلقتصادية المطلقة والفردية واإلنتماء للحاضر إلحالل ث

بدل اإلستيعاب الواعي للتاريخ ، والرضو" لألمر الواقع كتابعين وليس كقادة لمسيرة الحضارة 
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جالت اإلنسانية ، ليس في دول العالم الثالث وحسب بل وفي العالم كله . ففي كندا مثاًل تباع الم
والكتب األمريكية أكثر مما تباع الكتب والمجالت الكندية حتى وصل األمر إلى أن الشعب الكندي 
لم يعد يستطيع أي يميز بين الشرطي األمريكي والشرطي الكندي أو بين القضاء األمريكي والقضاء 

 (34)الكندي . 
وقد نشرت صحيفة )لوموند الفرنسية( حديثًا عن وزير الثقافة الفرنسي )جاك النج( شيء فيه حملة 
قاسية ومتشددة على القنوات التلفزيونية في فرنسا وكيف أنها صبحت صنابير تتدفق منها 

يون المسلسالت واألفالم والبرامج األمريكية ، ويتسائل )النج( لماذا يضطر المشاهد الفرنسي للتلفز 
إلى اإلنتظار بعض األحيان إلى منتصف الليل حتى يكون له الحق في مشاهدة إنتاج ثقافي وطني 

 (35)يعبر عن البيئة األصلية للفرنسيين . 
وهنا يجب علينا أن نقدم بعض المسلمات التي تجعل من المتلقي العربي مشاهدًا سهاًل كما يشير 

 إلى ذلك الدكتور فؤاد زكريا.
ولوجي األمريكي هو تعبير عن الهيمنة التي يمارسها القطب األوحد ، فيما التفوق التكن .1

 يسمى بالنظام الدولي الجديد.
 تقدم التيار القائم على التعددية الحزبية والذي يضغط بإتجاه تعدد مصادر المعلومات. .2
إن سياسة اإلتصال في بلدان عربية عدة ال تشبع رغبات المشاهد العربي من جهة وال  .3

 بثقته . تحظى
ويضيف وزكريا إن من المفارقات أن بالدنا العربية تفتح أبوابها على مصاريعها لهذا النوع من 
اإلعالم وال تبذل أي جهد لحماية مجتمعاتنا من التأثير الهدام لهذه األعمال الفنية ذات الجاذبية 

 (36)السطحية الرخيصة . 
وضع بقوله إن الواليات المتحدة األمريكية ويلخص رئيس تحرير صحيفة )اللومونر الفرنسية( ال

مازالت تربح وتسجل النقاط في الميدان الثقافي وهو األكثر أهمية ، فلغتها وقيمها ومنتجاتها الثقافية 
 (37)والفنية أخدت تهدد بلدان العالم كله في هويتها الثقافية . 

لتقمص ، لذا فإن اإلحساس إن البث المباشر بكل مواده ووسائله قادر على خلق رموز جديدة ل
الجماعي بهوية مشتركة )عربية مثاًل( ال ينفصل عن تصورات العربي لذاته أو تصوراته عن 
ذا كانت الهوية الثقافية هي نتاج عملية إدخال شعوري أو ال  اآلخرين القريبين أو البعيدين عنه ، وا 

لوحدة الفكرية والنفسية لدى أفراد شعوري لحضارة معينة بحيث يعبر عنها سلوكيًا ويوجد نوعًا من ا
ذا كان األمر كذلك ، فإن ذلك الشعور البد  مجتمع معين تشعرهم بالتمايز واإلختالف عن غيرهم ، وا 

 أن يعبر عنه بـ )نحن( مقابل )هم( وهذا ما نعنيه بالخصوصية .
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خصوصية ، بل هي إن القوالب النمطية عن العربي في مرآة الثقافة الغربية تتوجه إلى إلغاء هذه ال
 (38)تختزن حملة من المواصفات السلبية جدًا ويبدو ذلك واضحًا على صعيد معظم وسائل اإلعالم .

ولعل األفالم من أهم الوسائل التي تمتلك قوة بنائية بقدر ما تمتلك قوة تخريب وتقدم في العادة رموزًا 
قناع المشاهدين سلوكية قابلة للتقمص أو تستهدف في حقيقة األمر تحقيق ذلك ا لتقمص ألبطالها وا 

ومن المعلوم أن اإلنعتاق العاطفي  –بطروحاتهم وقضاياهم وخلق حالة من التعاطف معهم 
(Empathy . هو ظاهرة مركزية في عملية التقمص وهو بالتالي وثيق الصلة بتشكيل الهوية )(39) 

 (40)( التي يلحقها البطل بعدوه تترسب في هوية المتلقي. Stigmaوبالمقابل فإن الوصمه )
إن تأثير الثقافة المسلحة بالتكنولوجيا المتقدمة على الثقافات األقل حظًا في اإلنجاز التكنولوجي 
تلعب دورًا جيدًا في السيطرة على هذه المجتمعات األقل ثقافة ، وقد ذكر العالمة العربي وعالم 

منذ ستة قرون إن المغلوب يولع أبدًا باإلقتداء بالغالب في شعاره وزيه وحلته اإلجتماع )بن خلدون( 
 (41)وسائر أحواله وعوائده والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وتنقاد إليه . 

إن تسهيالت البث المباشر وضعت الثقافات في مواجهة بعضها البعض ، ولم يعد اإلنتصار على 
ن مضامين الرسائل اإلعالمية جبهة ال ثقافة بأقل خطرًا وأهمية من النصر على جيهة الحرب ، وا 

سواء وردت عن طريق األفالم أو الصحافة أو التلفزيون والتي سهل البث التلفزيوني المباشر 
حضورها في حياة اإلنسان مهما كان بعيدًا ، قد أصبحت بمثابة )حصان طروادة( الذي فعل فعله 

 ي الداخل .المؤثر ف
لقد احتكرت امريكا وسائل اإلعالم كلها أثناء الحرب العراقية ويصف )رامزي كالرك( ذلك بقوله )إن 

 (42)إحتكار اإلعالم هو أسوء أشكال اإلستعمار. 
والحقيقة التي البد من ذكرها بأن البث التلفزيوني المباشر وعبر األقمار الصناعية من أولى أهدافه 

مريكي والقضاء على خصوصية الهويات الثقافية وسيشير المستقبل وكتعبير عن تعميم النموذج األ
أحادية اإلستقطاب الدولي توظيف المزيد من التقدم التكنولوجي في إطار حرب الفضاء من أجل 
تعميق السلوك والمفاهيم والعادات والمعتقدات التي تتعارض مع الثقافات الوطنية بإتجاه هيمنة 

قتصادية وسياسية وتربوية بحيث يجهل الثقافات األجن بية وما تسوقه من مفاهيم ومعايير إجتماعية وا 
المواطن العربي نموذجه الوطني ويجيد معرفة النماذج الوطنية الغربية في مجاالت الفن النموذجية 
كنموذج )مايكل جاكسون ومادونا والرامبو األمريكي( بإتجاه إشاعة مبدأ الفردية وتسويق الموديل 

 األمريكي في الحياة .
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 دور نظم اإلتصال في تحقي  الهيمنة:
إن مايسمى بالنظام الدولي الجديد هو نظام صهيوني األهداف واإلجراءات ويشير تقرير ) نورت 
بونيت( أن الصهاينة ومن خالل الحروب التي يصنعونها أو يحدثونها ينوون إقامة ما أطلق عليه 

ي الجديد وقد أتاح تفكك ما كان يسمى )اإلتحاد السوفييتي( سابقًا ، )بوش األب( إسم النظام العالم
نتهاء حالة التوازن والردع النووي المتبادل ألمريكا أن تصبح ال ، قطب المهيمن في العالقات الدوليةوا 

فالهيمنة تتخذ من التفوق التكنولوجي القدرة على الهيمنة، والغزو أداة سالح إللحاق الهزيمة فكريًا 
وثقافيًا بالشعوب وغزو عقول األفراد وتأليب الجماعات على بعضها إلى حد يمكن معه القول أن 
)التفكيك( هو أحد أهداف النظام الدولي الجديد بقيادة أمريكا وقد حدث هذا فعاًلباإلتحاد السوفياتي 

 (43)وصواًل إلى الشرق األوسط .
ة وتجييش العالم ضد التكنولوجيا الكورية الشمالية وخالف الواليات المتحدة حاليًا مع كوريا الشمالي

،وما يحدث في عالمنا العربي الحالي من مؤامرات خسرت العرب مليارات المليارات ووصل األمر 
بعراب السياسة الصهيونية األمريكية وزير الخارجية األمريكي األسبق )هنري كيسنجر( ألن يصرح 

دة األمريكية ستقوم بتجويع سبعة دول عربية والمؤامرة على إحدى اإلذاعات بأن الواليات المتح
 مازالت مستمرة ليومتا هذا و إتباع سياسة حلب مقدرات أقطار الوطن العربي .

ويتحدث الدكتور )الحاج( عن التبادل الحر للمعلومات فيقول ، )لم يعد ذا قيمة واقعية اليوم في ظل 
ة األطراف غير متكافئة ، فهناك حقائق ال يمكن الهيمنة السياسية واإلقتصادية ، مادامت أسلح

حذفها ، ويضيف لنالحظ مثاًل كم تراجعت أهمية وكالة أنباء عدم اإلنحياز مقابل نشاطات الوكاالت 
األمريكية لألنباء ، و لنالحظ كم تراجعت نسبة األفالم التي تعرض في مصر مقابل نسبة األفالم 

، ي تعرض في فرنسا وأوروبا الغربيةألمريكية والثقافية والفنية التاألمريكية وكم بلغت نسبة النتاجات ا
 (44)%( يجري نشرها في الواليات المتحدة األمريكية . 3أكثر من النصف مقابل )

ويقول تقرير للكونغرس األمريكي ) يمكننا أن نحقق بعض أهداف سياستنا الخارجية من خالل 
ن التعامل مع حكوماتها من خالل إستخدام أدوات وتقنيات التعامل مع شعوب الدول األجنبية بداًل م

اإلتصال الحديثة حيث يمكن اليوم أن نصل إلى قطاعات كبيرة ومؤثرة من السكان في هذه البالد 
وأن نقوم بإعالمهم والتأثير في إتجاهاتهم ويمكن أحيانًا أن نحرضهم على سلوك طريق معين وهذه 

 (45)حكوماتها . الشعوب تمارس ضغوطًا حاسمة على 
ولقد أثبتت تجارب تاريخية بأن الكلمة والصورة قد تحقق أهداف السيطرة و الهيمنة أكثر أو قبل 
الجنود والسالح ، لذلك كان الغزاة يسبقون الخطوة العسكرية بخطوة إعالمية ، كتلك التي قام بها 
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قبل دخوله العراق ، والنازيون  )أنطونيو( قبل دخوله مصر ، ونابليون قبل غزوه لها والجنرال )مود(
 قبل إحتاللهم أجزاء من أوروبا .

واليوم تمتلك الواليات المتحدة األمريكية سوقًا محلية ضخمة إلنتاجها اإلعالمي ولهذا اإلنتاج مردود 
معنوي ومالي ال يستهان به والذي بلغ مليارات ، وليس الهدف هو الربح فقط بل هو السعي لتحقيق 

 المدى ويمكن تلخيصها بما يلي :أهداف بعيدة 
أهداف سياسية وتتلخص في الحضور األمريكي في القرار السياسي للدول والحكومات من  .1

 خالل ضغوطات الرأي العام فيها .
أهداف إقتصادية وتتلخص في تحقيق مكاسب وأرباح مادية للشركات متعددة الجنسية  .2

 وبعبارة )شيلر( لألمبراطورية األمريكية .
المجتمعات بذاتها من خالل تضخم مشكالتها أو استثمار عتاصر الهدم البنائي إشغال  .3

)العرقية والطائفية والدينية( كالتركيز على قضايا األقباط في مصر والشيعة في العراق 
والمسلمين في السودان ، بل وصل األمر إلى اللعب على حبال القبلية في تفكيك 

ف دينية إن ذلك كله يستهدف تحقيق غاية أساسية المجتمعات والتي ال يوجد فيها أطيا
 للنظام األمريكي الجديد وهي تفكيك البنى التقليدية للمجتمعات وبالتالي إضعافها .

ثارة الحروب والحرائق الصغيرة لكي تتمكن مصانع األسلحة  .4 خلق عقد العداء بين الدول وا 
السعودية واليمن من حرب من تمرير صفقاتها وخير دليل على ذلك ما يحدث حاليًا بين 

شعواء أكلت األخضر واليابس بين الطرفين ، باإلضافة إلى حروب المياه القادمة بين 
تركيا والوطن العربي وتعميق الخالف بين تركيا واليونان وبين اليونان ومقدونيا . إن 

كية إذا حاالت عدم اإلستقرار هذه تمهد الظروف لتدخل الرأي العام األمريكي والقوة األمري
 لزم األمر.

التشكيك بالطاقات التاريخية للشعوب من خالل اإليحاء بأن الثقافة األمريكية هي األبقى  .5
ن التاريخ ليس سوى تابوت يضم رفات هامدة ، لذلك بدأ يعلن اإلعالم األمريكي  واألقوى وا 
حربه ضد اإلسالم ويصف الحركات اإلسالمية باإلرهاب واألصولية والعنف األصولي 

 ويحمي كتابًا مثل )سلمان رشدي(.
خلق عادات وسلوك وتقاليد تتماشى وتتشابه مع تلك السائدة في الثقافة األمريكية والتي ال  .6

 (46)تتماشى مع قيم وعادات تقاليد أخرى محافظة . 
( بأنها عملية إستالب حضاري وتنكر لمنجزات Acculturationلقد فهم الغرب عملية التثاقف )

لغاء الهوية الذاتية الطرف المقا بل الحضارية وأراد لها أن تتحول إلى وسيلة للسيطرة والهيمنة وا 
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المستقلة لألمم والشعوب والحضارات ولذلك ساد حكم عام ومطلق مفاده إن الغرب هو مركز 
 (47)اإلستقطاب الفكري لألنسانية . 

لمتحدة األمريكية تأخد عدة صور كما إن مصادر الهيمنة التي تمارسها أوروبا وعلى رأسها الواليات ا
 أهمها :
 الهيمنة التقنية: .1

وفيها تهيمن الدول المتقدمة على الصناعة اإللكترونية واألجهزة التقنية وسوق اإللكترونيا )أجهزة 
أجهزة راديو( من خالل نشاط عدد من الشركات الكبرى التي تسيطر على  –حاسبات  -تلفزيون

%( من 65تتصدرها الواليات المتحدة األمريكية وتهيمن على )%( من هذه الصناعة التي 75)
إجمالي إنتاج العالم في مجال صناعة الدوائر اإللكترونية ويتعدى هذا النطاق ليشمل تقنية اإلتصال 
عبر الفضاء وخاصة ما يخص األقمار الصناعية التي قاد إستخدامها إلى عدة مشاكل سياسية 

على المعلومات اإلستراتيجية والتعدي على السيادة الوطنية لبعض  ودولية وأقليمية بسبب السيطرة
 (48)الدول .
 الهيمنة اإلعالمية: .2

وفيها تمارس الدول المتقدمة ومن خالل أنظمة إتصاالتها ومن خالل قنواتها اإلعالمية تحكمًا كبيرًا 
لى بقية أنحاء في مصدر دول بأكملها وتشير المعلومات بإتجاه واحد من بعض الدول المتقدمة و  ا 

%( من اإلعالن الدولي 64%( من عمليات النشر و)35العالم حيث تسيطر بعض الدول على )
 (49)%( من حركة األنباء حول العالم من خالل وكاالتها اإلخبارية . 90%( من التسجيالت و)45)

 وسائل اإلتصال ودورها في الحرب النفسية:
م بدءًا من المنشورات والصحف والقصص وترويج تتعدد وسائل وأنظمة اإلتصاالت في العال

الخرافات واإلشاعات والكتب مرورًا باإلذاعة والتلفزيون والسينما والفيديو والفاكس والتلكسى باإلضافة 
 إلى األقمار الصناعية واأللعاب اإللكترونية وأجهزة التحكم والتجسس المعلوماتي .

تلعب دورًا كبيرًا في السيطرة والهيمنة على عقلية وقد لعبت شبكة الخطوط العنكبوتية ومازالت 
ونفسية المتلقي في كافة أنحاء العالم ، فالتكنولوجيا اإلعالمية تشكل المعرفة والتلفزيون ينشر هذه 
المعرفة ويلعب دورًا أساسيًا وكبيرًا في عملية مسح الدماغ من هنا يرى )ستيفنسن( إن إندماج ثالث 

والنظام الرقمي( يؤدي إلى تغيير سريع في الثقافات  –الكمبيوتر  –ية تقنيات )األقمار الصناع
 (50)وتحطيم ثقافات أخرى. 

وهذا ما يحصل اليوم في عالمنا المعاصر من خالل تفكيك المفكك وتجزيء المجزء والتخريب 
الحاصل في الشرق األوسط أو في البلدان النامية من خالل الحرب على الهوية العربية وعلى 
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سالم بشكل خاص والتي أخذت طرقًا متنوعة ومتعددة فأستخدمت خاللها التقنيات اإللكترونية اإل
ستخدام الدول اإلستعمارية لما يسمى )غسل العقول( في سبيل سلب  لسلب المعتقدات اإلسالمية وا 
لد الهوية وطمس الحضارة اإلسالمية وخير دليل على ذلك ما صرح به الرئيس األمريكي الجديد )دونا

نه  ترامب( خالل حملته الرئاسية بأنه لن يسمح ألي مسلم بالدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية وا 
سيقوم بطرد الموجودين على األرض األمريكية ، فإذا كانت هذه نظرة رئيس أكبر قوة تكنولوجية 

ر في فلك وعسكرية عالمية لإلسالم فكيف ستكون نظرة باقي الدول الغربية األخرى والتي تسي
 السياسة األمريكية بالتعامل مع العرب والمسلمين ؟.

و السينما تعد إحدى وسائل اإلتصال الباهظة التكاليف وتلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في مجال الحرب 
النفسية الذي تجتمع في الصورة الفنية والصوت المعبر والموسيقى التصويرية وتؤثر تأثيرًا بالغًا على 

ثارة الجمهور ، إذ  يتميز هذا العرض بالواقعية والوضوح ، األمر الذي يساعد على جذب اإلنتباه وا 
اإلهتمام وتكون النتيجة قدرة أكبر على تركيز المعلومات المكتسبة بالقياس إلى الوسائل األخرى، 
وقدرة أكبر على تزويد الجماعة بالمعلومات الجديدة وتشكيل الرأي العام حول المشكالت 

ت التي لم يتكون بشأنها إتجاهات راسخة ، باإلضافة إلى اإلمكانيات األخرى كأعتمادها والموضوعا
ستخدام األلوان  على التصوير الخارجي ومزجها بالمشاهد الطبيعية والمشاهد المصورة باإلستوديو وا 

 ولغة الحديث اليومي السهلة ، كل هذا يضاعف شدة تأثيرها وجاذبيتها.
ألمريكية هناك توظيف للسينما في كل الحروب التي خاضتها ، وهناك أفالم وفي الواليات المتحدة ا

لكل مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى العراق ومهاجمته من قبل حرب الثالثة والثالثين دولة 
،وتركز هذه األفالم على تميز الجندي األمريكي وقدراته البطولية الخارقة ، وعلى القدرة التكنولوجية 

 (51)عالية وقدراتها على دحض العدو .ال
كما يعد التلفزيون من أهم وسائل اإلعالم والحرب النفسية في الوقت الحاضر وأكثرها جاذبية لدى 
قناعهم بالدليل  الجمهور ، فهو يستطيع الدخول إلى منازل الجماهير والتحدث إليهم وجهًا لوجه وا 

بقات المختلفة للجمهور وفي مستويات العمر المادي والملموس ولديه القدرة على مخاطبة الط
المختلفة وزاد من أهمية التقدم الهائل في أساليب وسائل النقل للمعلومات والبرامج واألحداث عبر 
األقمار الصناعية وقنوات اإلتصال الفضائية ، وهو ما أبرزته حروب أفغانستان األولى والثانية 

 ى العراق . ومازالت تبرزه تطورات الحرب األخيرة عل
لقد دخل العالم من خالل البث التلفزيوني الفضائي لعبة الحرب القاتلة بسبب هذا التطور التكنولوجي 

 (52)المتسارع وأدخل معه اإلنسان العادي مشاركًا متفاعاًل في حرب لم يقررها أو يحبذها أبدًا . 
ال إن بلًد مثل أمريكا يقوم ويؤكد هذا ما جاء في كتاب مخلوف حميدة بعنوان سلطة الصورة إذ ق



 

 201871

 

على عقيدة دينية راسخة أساسها التفوق وفرض منطقة القوة ال يستبعد منها أن تخلق أحداثًا لتمرير 
 11فكرها المتفوق وتكريس فكرة سيادتها للعالم بدون منازع ،ومجرد تخمين فقط بأن إنفجارات )

زة العسكرية المختصة طرحها الكاتب سبتمبر( هي من تدبير قادة أمريكان من المخابرات واألجه
الفرنسي "تيري ميسان " في كتابة "الخدعة الرهيبة" نقف على حقيقة رهيبة لهذا الكتاب نظرًا لقيمته 
التحققية الهائلة وإلبرازه بشكل دقيق كيفية التسرب والتغلل األيديولوجي في إختالق وضع جزء من 

إذ أن الكتاب يتقدم وكأنه  –نظر )تيري ميسان(  أحداث الحادي عشر من سبتمبر طبعًا من وجهة
فيلمًا داخل فيلم ونشعر بالمؤلف يحارب الصورة األمريكية بنفس الطريقة ونفس األسلوب ،وهنا 
تتحول الصورة إلى سالح فتاك. ويصف الكاتب هذه التفجيرات بكونها أكبر عملية تزوير للحقائق 

ث وسط جو مشحون ومفعم باألكاذيب والمؤامرات التي عرفها هذا القرن ويعيد تركيب صورة األحدا
 حاكتها دوائر خاصة تمتلك إستراتيجيات دولية خطيرة .

 وقد قسم الكاتب كتابه إلى ثالثة أقسام :
 القسم األول: إخراج درامي

 القسم الثاني: موت الديمقراطية
 القسم الثالث: اإلمبراطورية ت ضرب
الخديعة األولى التي روجتها اإلدارة األمريكية إعالميًا حول ما وفي القسم األول يقوض الكاتب 

أسماه بـ "طائرة البنتاغون الوهمية" ويبدأ المؤلف بالتدقيق في المعلومات األمريكية ،فيقول إن طائرة 
( طن وسرعتها في مثل هذه 115( مترًا وتزن )38( مترًا وعرضها )47البوينغ هذه يبلغ طولها )

 ( كيلو متر بالساعة .900الرحالت هي )
ألف( شخص يوميًا يدقق 23ويعتبر مبنى البنتاغون أكبر مبنى "إداري في العالم" إذ يعمل فيه )

الكاتب في هذه الطائرة اإلنتحارية وبعد أن يستعين بعشرات األدلة على إستحالتها يستعين بحديث 
األمريكية حيث يقول "إنني طيار وقدت   (CNNالرئيس المصري السابق )حسني مبارك( إلى قناة )

طائرات كبيرة وصغيرة ومقاتالت وأعرف ما أقول : إن مهاجمة مبنى البنتاغون تقتضي أن يكون 
الطيار مدربًا بشكل دقيق ،وقد طار فوق المنطقة مرات عديدة ويعرفها بشكل جيد لكي يتمكن من 

فعًا مثل مبنى التجارة ،هذا في حالة قيادته إصابة مثل هذا الهدف العسير، ألن هذا المبنى ليس مرت
طائرة عسكرية ، فكيف إذ لو كانت طائرة ركاب مدنية ،ويؤكد من المستحيل أن يقوم طيار حاصل 
على رخصة طيار أولية بكل بساطة بقيادة طائرة ركاب مدنية ضخمة وينجح في إصابة هدف 

ر كان عليها أن تصطدم بسقف مبنى مستحيل مثل هذا ولكي تحدث الطائرة أكبر قدر من الخسائ
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البنتاغون، ولكن ما حصل  هو أن الطائرة إصطدمت بإحدى واجهات المبنى التي ال يزيد إرتفاعها 
 مترًا . 24عن 

ويبين الكاتب عبر الصورة الحجم المحدود جدًا للخسائر ، حيث أن إرتطام الطائرة بما تحمله من 
 اًل( وغالبيتهم العظمى من المدنيين.قتي 125وقود بالمبنى لم يؤد سوى إلى )

( مترًا أحدثث عند 38إن هذه الرواية مستحيلة عندما نعلم بأن الطائرة المزعومة التي يبلغ عرضها )
( مترًا فقط ،وكدليل على وهمية الطائرة فهي تبخرت 19إرتطامها بمبنى البنتاغون فتحة بعرض )

 تمامًا ولم يعثر على أي جزء منها.
تب من  السكاكين الصغيرة التي كانت السالح الوحيد لإلرهابيين في الطائرات المخطوفة ويسخر الكا

،وهذا اإلدعاء تبسيطي ومبنى على خدعة متجذرة في أذهان الغربيين ،وهي أن المسلمين يحبون 
ذبح ضحاياهم بالسكاكين .ويسخر الكاتب بقرار السلطات األمنية األمريكية التي أوقفت طيران كل 

ئرات وشرعت بتفتيشها لكي تكتشف في طائرتين سكاكين صغيرة موضوعة تحت المقاعد الطا
ويمضي في سخريته ليقول إن الشرطة الفيدرالية أدعت بعد ذلك أن القوات الخاصة األمريكية 
إكتشفت في بيت أفغاني كان يسكنه )بن الدن( مثل هذه السكاكين . واعتبر هذا إحدى األدلة على 

بالتفجيرات . وعن الطائرتين اللتين هاجمتا البرجين بمبنى التجارة الدولية يرى الكاتب تورط بن الدن 
ن الطائرة األولى كانت بإتجاه الربح و أمام البرج 70و  63أن عرض البرجين هو ) ( مترًا ، وا 

ام فأصابته بدقة ، أما الثانية فقد اضطرت للقيام بمناورة صعبة ودارت لكي تصبح بإتجاه الريح وأم
 البرج الثاني بدقة غريبة.

لقد قابل الكاتب عددًا كبيرًا من الطيارين الممارسين وأكدوا له بأن مثل هذه العمليات صعبة للغاية 
وبالتالي فهم يستبعدون تمامًا أن يقوم طيارون هواة بمثل  هذه العمليات ويعتبرونها مستحيلة ولكن 

 لتحضيرات وهي استخدام أجهزة رادار القطة ،توجد طريقة أخرى ناجحة وال تستدعي مثل هذه ا
بإمكانها أن تطلق إشارات تجذب الطائرة وتوجهها آليًا نحو الهدف المطلوب ولهذا يؤكد المؤلف أن 
هناك متآمرين على األرض سهلوا هذه العملية بحيث وضعوا في كل مبنى حقيبة رادار القطة ،وهو 

ديو ،عندما قالوا بأن أجهزتهم سجلت هذه اإلشارات ،كما ما أكده عدد من ملتقطي اإلشارات عبر الرا
أن أجهزة التلفزيون الموجودة في البرجين قد تأثرت هي اآلخرى بهذه الذبذبات التي أدت إلضطراب 
بث البرامج واليستدعى هذا سوى وجود فريق من المتآمرين لكي يؤمنوا تشغيل األجهزة بدقة في مبنى 

ة ثانية توفير مخرب أو أثنين بإمكانهما أن يتالعبا في جهاز كمبيوتر التجارة من ناحية ومن ناحي
الطائرات المراد خطفها ،بحيث تنتقل الطائرات بشكل تلقائي إلى الطيران اآللي بمجرد وصول 

 إشارات األجهزة الآلقطة إليها ،وتتوقف بقية أجهزة الطائرة اآلخرى عن العمل .
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اصنة جو إلى الطائرات ،واإلنتحار فيها وبالتالي لم يكن هناك إن عماًل مثل هذا ال يقتضي دخول قر 
رهائن وال سكاكين وال مقاومة والحتى )بن الدن( أو أحد من أعوانه داخل هذه الطائرات التي قادت 

 نفسها نحو حتفها بركابها بواسطة )ريموت كونترول( مثبت داخل األجهزة الرادارية الالقطة .
ت تتعلق بالبرجين فيقول بأنه في لحظة إرتطام الطائرة األولى بالبرج وينتقل الكاتب إلى تفصيال
ن كل برج مكون من )40إلى  30األول كان في البرجين من ) ( طابق وكان 110( ألف شخص وا 

( شخص في كل طابق .و بعد الحساب الدقيق صدر اإلحصاء الرسمي في التاسع من 130هناك )
( قتيل وهو كما هو واضح قليل جدًا بمقارنتة 2843وهو )( لعدد الضحايا الكلي 2002فيفري )

التوقعات األولية وال يفسرها سوى غياب لعدد كبير من العاملين في الطوابق العليا التي كانت األكثر 
 تضررًا.

يستطرد الكاتب بأن اإلرهابيين حصلوا على مساعدة أرضية وقاموا بتشغيل الحقيبتين الالقطتين ثم 
ت في أركان األبراج .كل هذا جرى على مرآى رجال متنفذين في أجهزة المخابرات وضعوا المتفجرا

 كانوا يعلمون وربما يعملون مع هؤالء المخربين فكيف يمكن تصديق أن عملية دقيقة مثل هذه ،
أعدت وأديرت إنطالقًا من كهف في أفغانستان يسكنه حفنة من اإلسالميين ،إن هذا يؤكد بأن 

عماًل إرهابيًا خارجيًا لتنفيذ آمر آلهي قدسي يقوم به مجموعة من المتطرفين  التفجيرات لم تكن
الدينيين اإلسالميين ، وينتهي الكاتب إلى القول بأن ماحدث هو شبه إنقالب وقع في أعلى السلطة 

،رجال يمتلكون تصورًا رجال الصفوة العسكرية األمريكية األمريكية وفرض منطقه بقوة ،إنقالب قام به
دولوجيًا واضحًا كما يجب أن تكون عليه امريكا من تفوق ويتمتعون بقدرات هائلة ويديرون أي

مؤسسات ويخترقون كل أجهزة القرار اإلستراتيجي األمريكي إنه صراع في أعلى السلطة األمريكية 
 بين تيار اإلعتدال وتيار التطرف العسكري الراغب بالهيمنة على العالم .

نما مثقلة بدالالت كثيرة تتطلب هذه الصورة التي رسم ها الكاتب وهي تحمل صورة ليست برئية وا 
 التفكيك والقراءة والتأويل *

سبتمبر( أكبر مساهمة في تشكيل مواقف وسولك المستقلبين ألنها لعبت  11لقد ساهمت صور )
األمن  على أكثر من وتر ساهم في إلهاب وتغذية الخيال الجماعي القائم غريزيًا على الخوف وحب

وهذا من أحسن األدوار الذي تتفنن فيه األيديولوجيا لبسط نفوذها وهيمنتها فإبان اجتياح العراق 
( ظهرت ابنة سفير الكويت في واشنطن على شاشات التلفزيون متظاهرة بأنها 1990للكويت عام )

قوات تعمل ممرضة في إحدى مستشفيات الكويت وقد هربت بعد حصول ذلك بأيام زاعمة بأن ال
العراقية قد سرقت الحاضنات اإلصطناعية التي يوضع بها األطفال الجدد بعد الوالدة، تاركين هؤالء 
األطفال ملقين على األرض ليالقوا الموت األكبر ،ونتيجة لسخط وغضب الشارع األمريكي في رواية 
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ها بإسم )عاصفة الحاضنات المزيفة التي صدقوها فقد دعموا الرئيس )بوش األب( في حربه التي شن
الصحراء ( من أجل تحرير وتخليص الشعب الكويتي من هذا الغزو الباطش المتوحش لتمرير 

 المؤامرة الكبرى التي حدتث بعد ذلك على معظم أقطارنا العربية بإسم الديمقراطية المزيفة.
تصال واإلعالم مما تقدم نجد أن الواليات المتحدة األمريكية تتصدر دول العالم في تطوير أنظمة اإل

والتكنولوجيا من خالل البرامج واألفالم والمواضيع التي تبحث في كل المجاالت السياسية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وصواًل إلى تسيد المنتج األمريكي اإلعالمي واإلعالني والذي 

ستبدالها  يؤدي إلى خلخلة النظم اإلجتماعية في بعض الدول من خالل تحطيم نظم القيم السائدة وا 
بنظم أمريكية ، باإلضافة إلى أن تصدير األفالم يعتبر قناة هامة جدًا لتقويض المعايير الثقافية 
واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والذي ينتج عنه تشويه صورة العربي المسلم من خالل خلق 

هر األمريكي بصورة إيجابية صورة نمطية تحمل مضامين سلبية تجسد التخلف والوحشية في حين تظ
 (53)مرتبطة بالتحضر واإلنسانية . 
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 الخاتمة
طالع  إن أنظمة اإلتصال اليوم تلعب دورًا مهمًا وخطيرًا جدًا في العالم في تعليم وتعريف وا 
 المجتمعات على ما يدور حولهم ، باإلضافة لكونها أسلحة مختلفة العبارات في تهديد حياة شعوب
بأكملها ، فهي تقدم أفكارًا ورؤى جديدة لألشياء واألحداث وتهيء إمكان اإلنفتاح على العالم 
الخارجي بكل أحداثه المعقدة ، وخاصة إذا نظرنا إلى الفترة الزمنية التي يقتطعها اإلنسان العادي من 

اإلنترنت( حياته في مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف والتجول عبر الصفحات الموجودة على )
باإلضافة إلى المجالت ودور السينما والوسائل المختلفة األخرى في مجال أنظمة اإلتصاالت ليطلع 

 على ما يدور حوله في بقاع هذه الكرة األرضية .
لقد وصل األمر اليوم إلى إستخدام هذه النظم جميعًا في الحروب الحديثة ، كما أن حرب المعلومات 

البشرية منذ نشأتها بإستخدام نظم عدة لديها فقد قام الملوك والقياصرة  ليست حديثة فقد مارستها
بتشفير المعلومات الحساسة و المطلوب إرسالها في سرية تامة حتى ال تصل إلى أيدي األعداء ، 
كما استخدم )الراديو( كوسيلة تضم معلومات موجهة إلى طرف آخر بهدف إحداث تغييرات وتأثيرات 

نتشار  تعمل على خسارتهم أو لزعزعة الثقة فيهم ، مع ظهور الحاسب اآللي وربط األجهزة وا 
تساع إستخدامه بدأت حرب المعلومات تأخذ بعدًا جديدًا، فالتصميم الكبير  )اإلنترنت( بشكل خاص وا 
في صناعة المعلومات جعل اإلعتماد على أنظمة حديثة وأكيدة في إدارة أمور الحياة المختلفة ،لذا 

 (54)م المعلومات كسالح أصبح أكثر عنفًا وأشد تأثيرًا. فإن إستخدا
إن هذه األنظمة تعد من أهم قوى تشكيل الوعي والسلوك عند األفراد والجماعات والمجتمعات 
والعالقات اإلنسانية والثقافية فتعمل على تغيير واقع حياتهم وتغرس في نفوسهم وأذهانهم قيمًا جديدة 

 ات المختلفة .باإلضافة إلى تقريب الثقاف
إن كل هذا ال يخلو من شبهة وخطورة إحتمال إندثار بعض مظاهر الثقافات الوطنية وتسهيل األمر 
أمام هيمنة الثقافات التي تتمتع بقدرة اإلنتشار والتأثير ومساعدة التكنولوجيا المتطورة في هذه النظم 

 المتطورة مع تطور كل العلوم والفلسفات األخرى .
بأن المجتمعات والشعوب كلما تطورت كلما طالبت بتطور هذه األنظمة اإلعالمية ، ومن المعروف 

لذا فإن صناعة هذه النظم وتطورها يلعب دورًا هامًا وكبيرًا في تحقيق مكاسب إقتصادية وسياسية 
محسوبة بالإلضافة إلى دورها في التطبيع والتقارب الثقافي ، من هنا كانت خطورتها الحقيقية إذ 

 غل تأثيرها  في كل الجوانب الحياتية .يتغل
لقد مرت النظم اإلعالمية وعبر التاريخ وكما ذكرنا سابقًا بمراحل متعددة من التطوير والتجديد إلى 
أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في عصر اإلنفتاح الفضائي على العالم وال تزال هذه التطورات 
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هذا   ها أمام هذا المد التكنولوجي والصناعي وتأثيراتتمشي في خطًا متسارعة مفتوحة على مصراعي
 على مستقبل البشرية بجانب القضايا اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والسياسية واإلعالمية .

إن السرعة المذهلة لتطور نظم اإلعالم ووسائل اإلتصال أذهلت عديد الدول وخاصة بلدان العالم 
اكلوهان( عالم اإلجتماع الكندي عندما قال :)إن بعض أشكال الثالث وهذا ما أكده )مارشال م

ندماج الوسائل المختلفة للحصول على المعلومات من  اإلعالم الجديد سوف تنجم عن تكامل وا 
 المصادر المتعددة المتباعدة والمتباينة.

ودالالتها لذا من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه هذه األنظمة في المستقبل على الرغم من خطورتها 
ونتائجها البعيدة المدى ذلك بسبب ما تنطوي عليه من إمكانات ضخمة للتغلب على كل فوارق 
الزمان و المكان ، والتي تعوق عمليات نشر المعرفة بسرعة ودون تكاليف ، كما أنها ستؤدي إلى 

 تغير موازين القوى لألطراف المشاركة المختلفة في العمل اإلعالمي .
عيش عصر التقدم التكنولوجي والصناعي وتطور هذه األنظمة المختلفة التأثير واليوم ونحن ن

والوظائف والمهام ، فال يمكن ألي حدث وفي أي مكان من هذه الكرة األرضية ومهما كانت طبيعته 
ونوعه إال وبإستطاعتنا أن نشاهده أو نسمعه بعد أقل من عشرين دقيقة ال أكثر في كافة وسائل 

 ت والصورة.اإلعالم بالصو 
إن جماهير اليوم لم تعد تقتنع بما يبث لها في وسائل اإلعالم من مصدر محلي واحد ، وهذا ما 
جعلها تعتمد في إستقاء ما تريد من شبكات متعددة أخرى تلبي طموحاتها وتحقق رغباتها وتتحقق 

يوم جعلت هذه الكرة من صحة األخبار التي تريد اإلطالع عليها ، كما أن الثورة الرقمية الحاصلة ال
األرضية قرية صغيرة جدًا وفتحت أمام اإلنسان والمجتمعات األخرى المعاصرة أبوابًا عدة دون عناء 
السفر والخروج ،وهذا ما يتجسد اليوم في إجراء المقابالت الحية وعبر األقمار الصناعية ومناقشة 

مهمة أخرى تحدث في كل  مواضيع ساخنة عديدة تدور على سطح هذه الكرة األرضية وأحداث
أرجاء المعمورة ، باإلضافة إلى النقل الحي وعبر التلفون الخاص بالصوت والصورة ألهم األحداث 

 الحاصلة في العالم.
إن أنظمة اإلتصال لم تعد محصورة في يد واحدة بل تعددت األيادي وأختلفت التكنولوجيا وتطورت 

خطير جدًا ، هل كان هذا التطور السريع في مجال هذه التطورات تجعلنا نقف أمام تساؤل مهم و 
أنظمة اإلتصال في خدمة مصالح البشرية عامة أم هي دعوة لإلنحالل واإلنفتاح ومضيعة للوقت 
هدار الموارد المالية؟ فيكون الجواب المنطقي والعلمي والعملي أن هذه النظم إذا استخدمت باليد  وا 

ذا ما استخدمت باليد اليسرى الطالحه فإنها اليمنى الصالحة فإنها ستبني المجتمعا ت وتفيد البشرية وا 
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ستدمر هذه البشرية وخاصة في ثقافات وخصوصيات وهويات المجتمعات األخرى الضعيفة والتي ال 
 حول لها وال قوة مع هذا التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا وأنظمة اإلتصال .

ت اليوم تفرض إرادتها دون إستخدام للعنف المادي أخيرًا إن قوة أجهزة اإلتصال واإلعالم أصبح
حيث أصبحت شركات اإلتصاالت اآلن ضمن أضخم المؤسسات العالمية ، فهل ستبقى األمور كما 
هي اليوم ؟ أم أنه يجب علينا أن نجد موطيءقدم في ظل هذا الصراع المتطور إلثبات هويتنا 

ال القادمة فيه بالخير في نشر تعاليم ديننا الحنيف العربية واإلسالمية وأن نعمل شيئًا تذكرنا األجي
 وثقافتنا العربية وهويتنا التي تمتد إلى سبعة اآلف سنة قبل الميالد .

 هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه اليوم.
 

  و المراجع المصادرقائمة 
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 المستخلص

تهدف هده الدراسة للتعرف على اثر مخـاطر االئتمـان علـى النتـائج الماليـة بالمصـارف التجاريـة      
حيث تم استخدام كل من معدل مخصص ديون مشكوك فيها و معدل نمـو القـروض و درجـة ،الليبية 

وكـــل مـــن معـــدل العائـــد علـــى االصـــول  ،تركـــز القـــروض كمتغيـــرات مســـتقلة تمثـــل مخـــاطر االئتمـــان 
وقــد  ،والعائــد علــى حقــوق الملكيــة كمتغيــرات تابعــة تمثــل النتــائج الماليــة بالمصــارف التجاريــة الليبيــة

ة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود عالقة طردية بـين معـدل نمـو القـروض ودرجـة توصلت الدراس
كمــا يوجــد تــاثير طــردي معنــوي لدرجــة تركــز  ،تركــز القــروض وبــين معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة

وتوصــل الباحــث الــى عــدة  ،القــروض علــى معــدل العائــد علــى االصــول بالمصــارف التجاريــة الليبيــة
تفعيل ادارة المخاطر بالمصارف التجارية الليبية والتي من شـانها القيـام بعمليـة  ضرورة،توصيات منها

كـدلك قيـام المصـارف التجاريـة بدراسـة الوضـع المـالي للعميـل والتاكـد مـن ،تحليل المخـاطر االئتمانيـة 
باالضــــافة الــــى ضــــرورة قيــــام  ،ان القــــرض الممنــــوح يســــتخدم فــــي االغــــراض التــــي منحــــت مــــن اجلــــه

المصــارف التجاريــة باســتخدام االســاليب المعاصــرة فــي تحديــد االحتياطيــات لخســائر القــروض ودلــك 
 للتنبو بخسائر االئتمان المحتملة .
 االطار العام للدراسة                                  

 اوال:المقدمة
مــــن ضـــمن عمليــــات المصــــارف التجاريــــة ، تعتبـــر القــــروض إحــــدى األنشــــطة الرئيســـية التــــى تــــدخل 

فالمصــارف التجاريـــة تحـــاول دائمـــا التوســـع فـــى مــنح القـــروض والتســـهيالت بهـــدف تحقيـــق أكبـــر قـــدر 
ممكــن مــن الربحيــة ومــن ثــم تعظــيم القيمــة الســوقية للمصــرف، وينــتج مــن خــالل هــذا التوســع فــى مــنح 

ـــى تنشـــأ مـــن عـــد ـــة تســـمى مخـــاطر اإلئتمـــان والت ـــاء اإلئتمـــان مخـــاطر مالي م قـــدرة المقتـــرض مـــن الوف
ففـى ظـل التغيـرات المسـتمرة واإلنفتـاح االقتصـادى  ،بالتزاماته فـى الموعـد المتفـق عليـه مـع المصـرف 

والتنــافس المتزايــد مــن المصــارف المختلفــة فــى البيئــة اإلقتصــادية المحيطــة، تجــد المصــارف التجاريــة 
ال أنهـا تكتفـى نفسها ملزمة بتحمل درجة مخاطرة مرتفعة مقابـل الحصـول علـ ى مسـتوى عائـد مقبـول وا 

ــــى عائــــد قليــــل مقابــــل مخــــاطرة منخفضــــة ــــى محفظــــة ،بالحصــــول عل فالمخاطر اإلئتمانيــــة تتوقــــف عل
القروض نفسها، فإذا كانت محفظة القروض ذات جودة منخفضـة فـإن مخـاطر اإلئتمـان سـوف تكـون 

ئتمان سوف تكـون منخفضـة مرتفعة إما إذا كانت محفظة القروض ذات جودة مرتفعة فإن مخاطر اإل
فمتخذ قرار اإلئتمان فى الحقيقة هو فى حالة من الممكن أن نسـميها حالـة الخطـر، فنتـائج مثـل هـذا ،

 المالية النتائج على االئتمان مخاطر ثرأ
 الليبية التجارية بالمصارف

 جامعة بني وليد –كلية االقتصاد و العلوم السياسية  -ميالد  صالح العجيلي صالح.د
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فهنـــا يتطلـــب تحليـــل المخـــاطر المصـــاحبة لعمليـــات اإلئتمـــان، حيـــث ،القـــرار قـــد تكـــون غيـــر واضـــحة 
ة والتــى تضــمن تحقيــق معــدل يســتطيع متخــذ قــرار اإلئتمــان مــن الموازنــة بــين معــدل العائــد والمخــاطر 

فالمخـاطر اإلئتمانيـة تعتبـر مـن أكثـر المخـاطر التـى ،مقبول من العائد فى ظـل معـدل مخـاطرة معـين 
تواجه المصارف، فلذا تقوم إدارة المصارف بإدارة مخاطر اإلئتمان من خـالل عـدة معـايير تقـوم علـى 

نظـرًا ألهميـة هـذا الموضـوع اختـار الباحـث تحديد وقياس ومتابعة المخاطر اإلئتمانية والرقابة عليها، ف
ـــى النتـــائج الماليـــة مـــن خـــالل اســـتخدام بعـــض  هـــذا الموضـــوع وذلـــك لدراســـة أثـــر هـــذه المخـــاطر عل
المتغيــــرات المســــتقلة تمثــــل مخــــاطر االئتمــــان وهــــي )معــــدل مخصــــص الــــديون المشــــكوك فيها،معــــدل 

الماليـة وهـي )معـدل العائـد علـى  نموالقروض، درجة تركز القروض( ومتغيـرين تـابعين يمـثالن النتـائج
 األصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية (.

 ثانيا: مشكلة البحث :
المصارف التجارية تعتبر من أهم المؤسسات المالية العاملة بليبيا ومن خالل الدور الذى تقوم به فى 

تواجــه المصــارف دعــم االقتصــاد الــوطني مــن خــالل الوســاطة الماليــة بــين المــدخرين والمســتثمرين ، 
التجارية مخاطر مالية من خالل عملية االقراض والتي تسمي مخاطر االئتمان والتـي تنـتج عنـد عـدم 

فبالنظر إلى المصـارف التجاريـة الليبيـة مجتمـع البحـث ،قيام العميل بسداد التزاماته فى الموعد المحدد
عدالت العائد على األصـول وحقـوق نالحظ أن هناك تذبذب واضحًا فى النتائج المالية والمتمثلة فى م

ومن ناحية اخرى نالحظ أن هناك اختالفًا واضحًا فى قـيم مخاطراإلئتمـان مـن مصـرف آلخـر ،الملكية
 ومن فترة ألخرى 

 *( معدل مخصص ديون مشكوك فيها بالمصارف التجارية الليبية مجتمع البحث 1جدول رقم)  
 السنة/المصرف

 
 الجمهورية % الصحارى% الوحدة % التجاري الوطني %

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

25.4 

28.2 

21.3 

31.3 

34.2 

32.3 

31.1 

24.2 

19.7 

13.3 

15 

13 

55.7 

53.1 

57.1 

50.3 

57.2 

50.4 

47.8 

37.5 

39.9 

32.6 

23.5 

16.2 

14.9 

14.9 

15.8 

20.3 

20.6 

16.8 

16.8 

15.3 

17.1 

24.3 

25.5 

31.5 

13.6 

14.5 

15.2 

15.00 

15.1 

14.4 

15.3 

12.7 

10.3 

9.6 

12 

10.5 

 التقارير المالية السنوية بالمصارف التجارية الليبية الممثلة لمجتمع البحثالمصدر:         

                                                           
*

 100×إجمالي القروض(÷ معدل م.د.م.فيها= )م.د.م.فيها  



 

 201883

 

 **( معدل نمو القروض بالمصارف التجارية الليبية مجتمع البحث2جدول رقم )
 الجمهورية % الصحارى % الوحدة % التجاري الوطني % السنة/المصرف

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

18.4 

(4.2) 

40.6 

(28.4) 

(7.5) 

6.5 

7.4 

37.6 

7.6 

69.3 

(18.6) 

29.3 

46.5 

8.9 

(2.2) 

13.4 

(12.1) 

13.5 

5.4 

27.4 

6.1 

22.8 

6 

58.4 

11.5 

5.2 

00.7 

(22.1) 

(1.5) 

23.00 

7.6 

50.6 

(19.8) 

6.9 

(6.5) 

(4.2) 

(9.8) 

7.3 

(0.09) 

9.1 

(3.00) 

14.3 

87.00 

27.4 

29.5 

7.2 

(8.6) 

25.5 

                 التقارير المالية السنوية بالمصارف التجارية الليبية الممثلة لمجتمع البحثالمصدر: 
 *( درجة تركز القروض بالمصارف التجارية الليبية مجتمع البحث3جدول رقم)

التقارير المالية السنوية بالمصـارف التجاريـة الليبيـة الممثلـة لمجتمـع البحـث وكـذلك التقـارير المصدر: 
 السنوية بمصرف ليبيا المركزي

 

ومعـدل العائـد علـى ،وفيما يلي نعرض الجداول التي توضح كال من معـدل العائـد علـى االصـول     
 وذلك تمهيدا اْلتمام عملية التحليل والدراسة . ،حقوق الملكية 

                                                           
**

 100×القروض في العام السابق( / القروض في العام السابق -معدل نمو القروض=)القروض خالل العام  
*

إجمالي القروض المصرفية(÷ درجة تركز القروض=)قيمة قروض المصرف  
2

×100 

 الجمهورية % الصحارى % الوحدة % التجارى الوطنى % السنة/المصرف

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2.5 

2.1 

3.7 

2 

1.9 

1.7 

1.4 

1.6 

1.5 

3.6 

2.5 

2.7 

1.3 

1.4 

1.2 

1.7 

1.4 

1.4 

1.2 

1.1 

0.8 

1.0 

0.76 

1.9 

2.7 

2.7 

2.4 

1.6 

1.7 

2 

1.7 

2.3 

1.6 

1 

1 

0.60 

4 

4.2 

3.7 

4.7 

5 

5 

12.9 

12.6 

16.9 

15.9 

13.8 

14.3 



 

 2018 84

 **(  معدل العائد على األصول4جدول رقم)
 الصحاري % التجاري الوطني % الوحدة % الجمهورية % السنة/المصرف

2001 0.35 0.57 0.45 0.74 

2002 0.32 0.61 0.33 0.76 

2003 0.29 0.47 0.24 0.83 

2004 0.27 0.60 0.18 0.79 

2005 0.24 0.88 0.42 0.74 

2006 0.25 0.82 0.41 0.69 

2007 0.58 0.89 0.33 0.72 

2008 0.48 0.61 0.31 0.49 

2009 0.73 0.63 0.66 0.58 

2010 0.63 0.76 0.78 0.24 

2011 0.69 0.14 0.66 0.49 

2012 0.76 0.38 0.80 0.59 

 المالية السنوية بالمصارف التجارية الليبية الممثلة لمجتمع البحث: التقارير المصدر
 *( معدل العائد على حقو  الملكية 5جدول رقم)         

 الصحاري % التجاري الوطني % الوحدة % الجمهورية % السنة/المصرف
2001 6.2 7.8 7.2 7.4 

2002 5.9 8.4 3.7 7.1 

2003 5.9 6.0 4.5 7.7 

2004 6.1 7.5 2.4 8.1 

2005 6.4 11.8 10.9 8.3 

2006 6.7 10.5 9.3 13.0 

2007 17.3 13.3 8.5 12.6 

2008 19.6 12.0 11.9 13.4 

2009 13.1 17.8 10.9 14.1 

2010 13.9 10.9 13.8 5.3 

2.11 14 3.06 11.5 10.3 

2012 15 9 17.6 13.1 

 التجارية الليبية الممثلة لمجتمع البحثالتقارير المالية السنوية بالمصارف المصدر:     
 فمن خالل ما سبق عرضه تتبلور مشكلة  البحث في السؤال التالي: 

 هل هناك عالقة بين مخاطر االئتمان والتقلبات في معدالت العائد بالمصارف التجارية الليبية؟
 

                                                           
**

 100× إجمالي األصول( ÷ األصول= )صافي الربح  ىمعدل العائد عل 
*

  100×إجمالي حقوق الملكية( ÷ معدل العائد على حقوق الملكية = )صافي الربح  
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 الدراسات السابقة::ثالثا 
 1986 1دراسة )ليلى شحاته(

تتبلــور أهــداف هــذا البحــث فــي التعــرف علــى مشــكالت ومخــاطر أنــواع أو صــور االئتمــان محــل     
البحث والضوابط التى تحكمها بصفة عامة، كـذلك دراسـة مخـاطر االئتمـان المصـرفي فـي مصـر مـن 
واقع تتبع وتحليل وقائع الحدوث الفعلـي لهـذه المخـاطر والوصـول إلـى بعـض المعـايير التـى يمكـن أن 

ولقـــد توصـــلت تلـــك الدراســـة إلـــى ان  معظـــم  ،مـــن مخـــاطر االئتمـــان فـــي فـــتح االعتمـــاد البســـيطتقلـــل 
مخــاطر االئتمــان فــي مجــال فــتح االعتمــادات البســيطة والتــى تتعــرض لهــا البنــوك التجاريــة فــي مصــر 
تنــتج مــن خــالل التهــاون أو اإلهمــال الجســيم فــي القيــام بالدراســات االئتمانيــة الالزمــة. كمــا ان هنــاك 

و ضــعف فــي مهــارات ،ور واضــح فــي الــدور الرقــابي للبنــك المركــزي فــي مجــال النشــاط االئتمــانيقصــ
بعض باحثي االئتمان والمشرفين عليه باالضافة الي ان سيطرة القيم المادية على سلوك األفراد تفسر 

ات كـدلك قصـور الضـمان،في حد ذاتها كثير من السلبيات المتمثلة في وقائع تحقـق مخـاطر االئتمـان 
 الممنوحة للبنوك من جانب المستفيدين بالقروض

 1999((2) دراسة )نادية أبو فخرة
قامت هذه الدراسة على فحص أثر التركز المصرفي سواء على مستوى السوق أو على مستوى البنك 

 -على األداء المالي للبنوك التجارية المصرية، فلقد تبلورت أهداف هذا البحث فيما يلي:
بــين المتغيـرات المســتقلة المتعلقـة بـالتركز المصــرفي ومسـتوى األداء المــالى  دراسـة العالقـة -1

في البنوك التجارية المصرية باالضافة الى دراسة العالقـة لكـل بنـك مـن تلـك البنـوك علـى 
 انفراد.

التعـــرف علـــى درجـــة االخـــتالف بـــين تـــأثير كـــل متغيـــر مـــن المتغيـــرات المســـتقلة المتعلقـــة بـــالتركز -2
ألداء المالى للبنوك التجارية سواء على مستوى القطاع المصرفي ككل وعلى مستوى المصرفي على ا
ولقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود أثرًا للتركز المصرفي بنوعيه سواء كان علـى  ،كل بنك على حدة

مستوى السوق أو على مستوى البنـك علـى األداء المـالى لتلـك البنـوك وكـذلك هنـاك اخـتالف بـين أثـر 
النوعين على األداء المالى لتلك البنوك وكذلك اختالف هذا التأثير بإختالف درجة تركـز السـوق لكاًل 

 وبإختالف درجة التركز المصرفي داخل كل بنك على حدة.      
                                                            

                                                           
(

1
دراسة تحليلية وصفية )المجلة العلمية لالقتصاد  –( د. ليلي شحاته: مخاطر منح القروض في البنوك التجارية 

 .433 – 383(، ص1986، جامعة عين شمس، والتجارة، العدد الثاني، كلية التجارة

(
2

قضية مطروحة  –د. نادية أبو فخرة مكاوي: أثر التركز المصرفي على األداء المالى للبنوك التجارية المصرية ( 

 .707 -619( ص1999)المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد الثالث، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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 2000 (1(  ) دراسة )أحمد فؤاد
إلـى التعـرف علـى العوامـل المـؤثرة علـى تعثـر الـديون فـي البنـوك الوطنيـة  تبلورت أهداف هذه الدراسة

من خالل تحديد العالقة بين الديون المتعثرة والنتائج المالية للبنوك الوطنية حيث تم استخدام كل مـن 
قيمة الديون المتعثـرة ومخصـص الـديون ومخـاطر االئتمـان كمتغيـرات مسـتقلة، وكـل مـن معـدل العائـد 

ل ومعــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة كمتغيــرات تابعــة وقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود علــى األصــو 
عالقــة معنويــة بــين كــل مــن الــديون المتعثــرة ومخصــص الــديون ومخــاطر االئتمــان وبــين معــدل العائــد 
علــى حــق الملكيــة ومعــدل العائــد علــى األصــول كــذلك وجــود عالقــة معنويــة فــي درجــة تــأثير كــل مــن 

ومخصص الديون ومخاطر االئتمان على كل من معدل العائد على األصـول ومعـدل  الديون المتعثرة
العائد على حقوق الملكية، مما يدل على وجود عالقة ذات تأثير معنوى بين الـديون المتعثـرة والنتـائج 

 المالية لتلك البنوك .
 Hempel Q.H. & Coleman A.B. & Simons D.G(2) 1988دراسة  

إلى معرفة العالقة بين العوائد والمخاطر المرتبطة بنشاط البنك وما هي المخـاطر تهدف هذه الدراسة 
لــى أي مــدى يقــوم البنــك بتحقيــق عوائــد مقبولة ولقــد قامــت الدراســة ،المصــاحبة لتحقيــق هــذه العوائــد وا 

 -على مجموعة من المتغيرات تمثل كل من العائد والخطر كانت كالتالى:
 -العائـد علـى األصـول -درجـة اسـتغالل األصـول  -صافي الهامش-: هامش الفائدة مقاييس العائد

 .العائد على حقوق الملكية  -معامل الرفع المالى
 ،مخـاطر رأس المـال -مخـاطر االئتمـان -مخـاطر معـدل الفائـدة  -مخاطر السـيولة مقاييس الخطر:

 ولقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين مقاييس العائد والخطر.
 فروض البحث: رابعا:

 من خالل ما تم عرضه فى مشكلة البحث تم استخالص الفرضين التاليين: 
ال يوجـــد تـــأثير لمخـــاطر األئتمـــان )معـــدل مخصـــص ديـــون مشـــكوك فيهـــا، معـــدل نمـــو  -1

 القروض، درجة تركز القروض( على معدل العائد على األصول.
معـــدل نمـــو ال يوجـــد تـــأثير لمخـــاطر األئتمـــان )معـــدل مخصـــص ديـــون مشـــكوك فيهـــا،  -2

 القروض، درجة تركز القروض( على معدل العائد على حقوق الملكية.
 

                                                           
( (

1
حليددل ودراسددة أثددر الددديون المتعثددرة علددى النتددائج الماليددة للبنددوك التجاريددة )رسددالة ماجسددتير غيددر أحمددد فددؤاد خليددل: ت

 .2000منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس( 

(
2
) Hempel Q.H. & Coleman A.B. & simonson D.G. Bank Management: Text & Cases. 

Second Edition, New York: John Wiley & sons, 1988. 
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 خامسا:أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى مايلى:       

تحديد نموذج لتوضيح العالقة بين مخاطر اإلئتمان وتقلبات العائـد بالمصـارف التجاريـة الليبيـة  -1
 ع البحثمجتم

علـــى إدارة القـــدرة تقـــديم مجموعـــة مـــن التوصـــيات ممـــا يســـاعد المصـــارف التجاريـــة الليبيـــة مـــن  -2
 مخاطر اإلئتمان.
 سادسا:أهمية البحث

إضــافة علميــة تســاهم فــى  لفــت انظــار المصــارف التجاريــة الليبيــة وشــد انتباههــا لمخــاطر    -1
تحليلهـا ممـا يسـاعدها االئتمان المصرفي واثرها على النتائج الماليـة ودلـك لغـرض دراسـتها و 

 في عملية اتخاد القرارات المتعلقة بهده المخاطر.
التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتــائج التــى تفســر مــدى تــأثير مخــاطر اإلئتمــان علــى النتــائج    -2    

 المالية بالمصارف التجارية الليبية.
 االثراء الفكري من الناحية العلمية والعملية. –3     

 ث:سابعا:منهجية البح
 مجتمع البحث -1

ســيتم تطبيــق البحــث علــى المصــارف التجاريــة الليبيــة العامــة والتــى تتكــون مــن أربعــة مصــارف وهــى 
 مصرف الجمهورية ومصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة ومصرف الصحاري.

 الفترة الزمنية للبحث: -2
، 2012حتـى نهايـة سـنة و  2001تغطي الفترة الزمنيـة للبحـث أثنـى عشـر سـنة متتاليـة تبـدأ مـن سـنة 

حيث يرى الباحث أن هذه الفترة تفي باحتياجات ومتطلبات التحليل اإلحصـائي الخـاص بهـذا البحـث، 
 كما أنها تقلل من درجة التحيز الذي ينتج عن بيانات الفترة القصيرة.

 متغيرات البحث:  -3
 المتغيرات المستقلة: - 

 -وهى المتغيرات أو المقاييس التى تعبر عن مخاطر اإلئتمان وهي:    
 درجة تركز القروض-3معدل نموالقروض     -2معدل مخصص ديون مشكوك فيها    -1
 المتغيرات التابعة:  -

 وهى المتغيرات التى تعبر عن النتائج المالية وهى كاآلتي: 
 على حقوق الملكية. معدل اعائد-2معدل العائد على األصول             -1
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 أسلوب البحث: -4
سيتم فى هذا الجانب تغطية البحث من الناحية النظرية من خالل اإلعتماد على  الدراسة المكتبية:-

 الكتب والدوريات المتعلقة بموضوع الدراسة.
 الدراسة التطبيقية:- 

 أ. الدراسة الميدانية   
بموضـــوع الدراســـة وذلـــك باإلعتمـــاد علـــى التقـــارير ســـيتم خـــالل هـــذه الدراســـة جمـــع البيانـــات المتعلقـــة 

الســــنوية والمعلومــــات الرســــمية للمصــــارف التجاريــــة وكــــذلك النشــــرات اإلقتصــــادية والتقــــارير الســــنوية 
 بمصرف ليبيا المركزي

 ب. األساليب اإلحصائية:   
باسـتخدام  بعد القيام بعملية التحليل المالى علـى متغيـرات البحـث، يـتم اختبـار فـروض البحـث وذلـك  

 بعض األساليب اإلحصائية متمثلة فى كاًل من:
 أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد -2معامل االرتباط الخطي البسيط بأسلوب بيرسون    -1

 االطار النظري                                        
 اوال:مفهوم مخاطر اإلئتمان المصرفي:

رصة تنحرف فيها األنشطة عـن الخطـط فـي أي مرحلـة مـن أن المخاطر في البنوك تعني وجود ف    
مراحلهــا، وأن جــزء مـــن مخرجــات العمليـــات التشــغيلية للبنـــك يصــعب التنبـــؤ بهــا بســـبب عــدم امـــتالك 
اإلدارة العليــا فــي البنــك هــامش نســبي للســيطرة عليهــا وكلمــا كــان مســتوى التأكــد عــال كلمــا انخفضــت 

 .(1)مستويات المخاطر
 المخــاطر المصــرفية باآلثارالســلبية علــى الربحيــة مــن مصــادرمختلفة عــدة لعــدم اليقــين( Joelعــرف ) 

(2). 
فكثيرًا من البـاحثين عمـل علـى تعريـف الخطـر اإلئتمـانى لمـا لـه مـن أهميـة كبـرى حيـث يمثـل عنصـر 

 هام من عناصر االئتمان وفيما يلي نورد بعض التعاريف:
عنــى أن المــدفوعات قــد تكــون متــأخرة أو فــي نهايــة وآخــرون، أن مخــاطر االئتمــان ت (Hennie)فيــري

 (3) المطاف ال تدفع على اإلطالق.

                                                           
(

1
 231( ص2012د.دريد كامل آل شبيب: ادارة البنوك)عمان,االردن,دار المسيرة للنشر والتوزيع,( 

(
2
) Joel Bessis, Risk Management in Banking (England, John Wiley & Sons, Ltd) P.11. 

(
3
) Hennie V. Assessing & others: Analyzing and Managing Banking Risk, second Edition 

(the World Bank, Washington. D.C) PP 135-136. 
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أن مخـــاطر اإلئتمـــان هـــى األولـــى مـــن كـــل المخـــاطر مـــن حيـــث األهميـــة فمخـــاطر  (Joel)كمــا يـــرى 
 (1) االئتمان هى المخاطر االئتمانية التى يكون فيها العمالء عاجزين عن السداد.

أن خطـر االئتمـان هــو واحـد مـن أكثــر المخـاطر أهميـة التــى تواجـه فــي  (2)( وآخــرونloanكمـا يـرى )
أنشطة المؤسسة المصرفية، فهو عبارة عن احتمال أن يكـون المـدين غيـر قـادر علـى إنجـاز التزاماتـه 

 في الوقت المحدد وذلك نتيجة لتدهور وضعه المالى 
لجهــة المصــدرة للســند علــى كمــا تــرى )أبــو فخــرة( أن مخــاطر اإلئتمــان هــو عــدم قــدرة المقتــرض أو ا

الوفــاء بإلتزاماتهـــا التعاقديــة، ممـــا ترتــب عليـــه خســـائر ماليــة جســـيمة قــد تـــؤدي إلــى إفـــالس المؤسســـة 
 (3) المالية.

أن خســائر اإلئتمــان تحــدث فــي حالــة عــدم مقــدرة العميــل علــى ســداد القــروض  (Sinkey)كمــا يــرى 
ا ضعف إدارة االئتمان والظروف اإلقتصادية وفوائده وهذه نتيجة إلى عدة عوامل داخلية وخارجية منه

 (4) والسياسية واإلجتماعية والتكنولوجية وغيرها.

فمن خالل التعاريف السابقة نستطيع القول أن هنـاك اتفاقـًا عامـًا مـابين الكتـاب والبـاحثين أن مخـاطر 
 المحدد.اإلئتمان هى عدم القدرة على تحصيل القرض وفوائده أو على األقل تحصيله في الوقت 

 انيا: األسباب التى تنجم عنها مخاطر االئتمان:ث
  (5) -من األسباب التى تنجم عنها مخاطر اإلئتمان مايلي:      
 مخاطر السياسات اإلئتمانية والتى تقسم إلى نوعين كالتالى: -1

ومـن وهى الخطة التى ينتجها البنك من خـالل تجميـع مـوارده وتنميتهـا السياسة االئتمانية الخاصة:-
 ثم استثمارها بالطريقة  التي يفضلها،حيث يقوم بالموازنة بين هذه الموارد وبين أوجه

فمـــن مخاطرهـــذه السياســـة هـــو خطـــر تجميـــد المـــوارد وعـــدم التـــوازن بـــين حركتهـــا وحركـــة ،اســـتخدامها 
 القروض

                                                           
(

1
) Joel Bassis Et al, op. Cit. P.13. 

(
2
) Loan & others. Considerations Regarding Credit Portfolio risk management of the 

Banking institution university, cluj Napoca) P.84. 
(

3
( 2012-2011االسددواق والموسسددات الماليددة)القاهرة كليددة التجارة,جامعددة عددين شددمسناديددة أبددو فخددرة وآخددرون: ( 

 .189ص

(
4
) Joseph F. Sinkey. Jr Commercial management (Machnillan publishing Co. Inc, New York, 

1983) P.398. 
((

5
 انظر إلى: 

 2010العربيدددة المتحددددة للتسدددويق, عبدددد المطلدددب عبدالحميدددد:االئتمان المصدددرفي ومخاطره)القددداهرة ,الشدددركة  -

 .255(ص

 .213( ص1999عبد المعطي رضا رشيد وآخرون: ادارة االئتمان )األردن، عمان، دار وائل للنشر،  -
 .55ت (ص-.حياة شحاتة: مخاطر االئتمان في البنوك التجارية)القاهرة ,مكتبة النهضة العربية, د-  
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 وهــــى الخطــــة التــــى تنتهجهــــا الدولــــة نحــــو االئتمــــان وتنشــــأ مخــــاطرالسياســــة االئتمانيــــة العامــــة: -
السياسات االئتمانية غالبًا نتيجة خطـأ فـي رسـم السياسـية اإلئتمانيـة أو تنفيـذها. وهـذا الخطـأ قـد يكـون 
جزئي مثـل التوسـع فـي مـنح اإلئتمـان ألحـد األنشـطة اإلقتصـادية فـي حـين ال تقتضـي الضـرورة ذلـك، 

 أما الخطأ الكلى متمثل فى التوسع في منح االئتمان أو التضييق فيه عمومًا.
 سباب خاصة بالعمالء وهى:أ -2
 حداثة خبراتهم في النشاط الذي يقومون بتمويله. -
دخـــولهم فـــي أنشـــطة ال معرفـــة لهـــم بهـــا دون علـــم البنـــك واســـتخدام تســـهيالت البنـــك االئتمانيـــة فـــي  -

 تمويلها.
 سوء اإلدارة القائمة بأعمال المشروع واالستهتار بالمسؤولين. -
نفاقهم الغير محسوب من أموال مـالكى المشـروع أو الورثـة  وفاة العميل ورعونة الورثة من - األبناء وا 

 الحاليين.
عـــدم الفصـــل بـــين أمـــوال المشـــروع وبـــين أمـــوال العميـــل الخاصـــة قـــد يـــؤدي إلـــى توســـع العمـــل فـــي  -

 اإلقتراض بإسم المشروع لتغطية نفقاته الشخصية.
قدرتها على ايجاد عميـل أو سـوق آخـر  فقد الشركة ألحد أسواقها الرئيسية أو عمالئها الكبار وعدم -

 يستوعب إنتاجها.
ضعف التخطيط التمويلي وعدم قدرة المنشأة على إحداث توافق بين احتياجاتهـا وبـين إيراداتهـا مـن  -

 التمويل.
 توسع العميل في اإلقتراض من مصادر مختلفة -
 توسع العميل في عمليات البيع اآلجل -
 مقترضة على دراسة جدوى خاطئة أو غير سليمةاعتماد المشروع أو الشركة ال -
 قيام العميل بتقديم بيانات خاطئة عن عمد للبنك -
 عدم التزام العميل بالشروط والضوابط التى وصفها له البنك  -
 هبوط مستوى جودة المنتجات وعزوف المستهلك عنها  -
 عدم أمانة العميل أو نزاهته -
لبنــوك التجاريــة فــي عمليــة اإلقــراض الخــارجي لمخــاطر :تتعــرض امخــاطر تقلبــات ســعر الصــرف -3

تقلبـــات أســـعار صـــرف العمـــالت وذلـــك فـــي حالـــة انخفـــاض وارتفـــاع عملتهـــا المحليـــة تجـــاه العمـــالت 
األخرى، فـإذا انخفـض سـعر صـرف عملتهـا فإنهـا تكـون خاسـرة، أمـا لـو أقرضـت وارتفـع سـعر صـرف 

اد القـرض أو تـأخر عـن سـداده نظـرًا ألنـه عملتها فإنها تتعرض للمخاطر إذا عجز المقتـرض عـن سـد
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ســـيلجأ إلـــى شـــراء العملـــة األجنبيـــة بســـعر مرتفـــع مقابـــل عملتـــه الوطنيـــة األمـــر الـــذي ينـــتج عنـــه عـــدم 
 استطاعة سداد القرض أو التأخر في سداده مما يعرض البنوك التجارية للمخاطر.

ــدة: -4:  ــات ســعر الفائ قــروض يــؤدي إلــى قلــة إقبــال إن ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى ال مخــاطر تقلب
العمــالء علــى القــروض ألن التكلفــة علــيهم ســوف تكــون مرتفعــة وقــد تكــون أعلــى مــن الــدخل المتوقــع 
حصولهم عليه من المشـاريع التـى يمولونهـا مـن القـروض، ونتيجـة ذلـك أن يـنخفض مسـتوى القـروض 

فائـدة ثابـت علـى وديعـة لمـدة لدى البنك مما قد يؤثر على أرباحه، وكذلك فإنه إذا ارتبط البنـك بسـعر 
سنة مثاًل وحدث أن انخفضت أسعار الفوائد على القـروض خـالل السـنة فـإن نتائجـه الماليـة قـد تتـأثر 

 أيضًا.
:نتيجة المغاالة من قبل مصـلحة الضـرائب فـي تقـدير نشـاط بعـض العمـالء أدى مشاكل الضرائب -5

ـــذي أدى للمماطلـــة وطـــول إلـــى تـــراكم مســـتحقات الضـــرائب علـــى نشـــاطهم لســـنوات طويلـــة،  األمـــر ال
إجــراءات التســوية وعــدم انتظــام الســداد ممــا نــتج عنــه تعثــر بعــض عمــالء البنــوك فــي ســداد متــأخرات 
الضرائب وبالتالي تراكم اإللتزامات مما أدى في النهاية إلـى العجـز عـن سـداد اإللتزامـات جميعهـا بمـا 

 في ذلك مستحقات البنوك.
ــتحكم فيــه، لكــن يمكــن تقليــل مخــاطر الظــروف االقتصــادية -6 :هــذا النــوع مــن المخــاطر ال يمكــن ال

خســـائر البنـــك مـــن خـــالل اتخـــاذ اإلحتياطيـــات الالزمـــة لتفـــادي وقـــوع المشـــاكل عنـــد إجـــراء التحلـــيالت 
اإلقتصـــادية الضـــرورية واتبـــاع الطـــرق العلميـــة للتنبــــؤ بمـــا ســـتكون عليـــه األوضـــاع اإلقتصـــادية فــــي 

 المستقبل.
:إن قلـة خبـرة مـوظفي البنـك قـد تـؤدي إلـى أخطـاء قاتلـة فـي هـذا مـوظفي البنـكمخاطر قلة خبـرة  -7

المجال الحساس فقلة خبرة الموظفين في اإلستفسار عن العميل وسمعته المالية، وقلة خبرة الموظفين 
فـي إجـراء التحلــيالت الالزمـة للقــوائم الماليـة للعميــل، قـد تــؤدي فـي النهايــة إلـى زيــادة تسـمية القــروض 

 لة حتى لو أخذ البنك الضمانات الالزمةالهائ
:قــد يتواطــأ المســؤول بالبنــك مــع العميــل ويســهل لــه عمليــة مخــاطر الســرقة واإلخــتالس والتواطــؤ -8

الحصـــول علـــى االئتمـــان ويتخـــذ هـــذا النـــوع مـــن االئتمـــان بشـــكل مـــنح االئتمـــان لألصـــدقاء واألقـــارب 
 اتباع المباديء األساسية لإلقراض. والمؤسسات التجارية التى لها صلة بكبار المديرين دون

:تختلـف مخـاطر الصـناعة التـى يزاولهـا المقتـرض، ففـي مخاطر الصناعة التى يزاولهـا المقتـرض -9
صــناعات الكمبيــوتر فــإن الخطــر األكبــر يكمــن فــي عمليــة التقــادم وظهــور أجيــال جديــدة مــن أجهــزة 

مناخية القاسية وفـي اإلنتـاج الصـناعى الكمبيوتر وفي اإلنتاج الزراعي، فإن هناك مخاطر الظروف ال
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بشــــكل عــــام هنــــاك أخطــــار تتعلــــق بعــــدم تــــوفر المــــواد الخــــام لإلنتــــاج، أو تغيــــر أذواق المســـــتهلكين 
 وتفضيالتهم، أو دخول منافسين جدد.

:حيــث يغلــب عــدم التقــدير الســليم فــي حســاب المخــاطر المرتبطــة بالعمليــة المطلــوب تمويلهــا -10
قرار مـنح االئتمـان جانـب الـربح علـى جانـب المخـاطرة ومتجـاهاًل عـن عمـدًا أو على البنك عند اتخاذ 

عـــن عـــدم معرفـــة العالقـــة المطــــردة بـــين الـــربح والمخـــاطرة والتــــى تصـــورها المعادلـــة اآلتيـــة الــــربح   
 المخاطرة.

 Creditوتســـتند البنـــوك فـــي هـــذا المجـــال علـــى عـــدد مـــن العناصـــر األساســـية التـــى يطلـــق عليهـــا 
analysis (1) :وهي 

وهنـاك مـن يسـميها بشخصـية المقتـرض ويقصـد بهـا أخالقيـات العميـل وسـلوكياته، سمعة العميـل: -1
فـالمقترض  ،فأمانة المقترض وسمعته الحسنة ونزاهته تعتبر من العوامل األساسـية فـي نجـاح االئتمـان

حالتــه  ذو األخــالق العاليــة والســيرة الحســنة ســيبذل كــل مــا فــي جهــده لــرد القــرض بصــرف النظــر عــن
 المادية .

وتعنــى المقــدرة علــى ســداد األقســاط أو الــدين فــي الموعــد المتفــق عليــه، فســداد القــرض فــي القــدرة:-2
موعــده يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة المقتــرض علــى إدارة أعمالــه واســتخدامه لألمــوال المســتثمرة 

 ة بكفاي
الناحيـة االئتمانيـة هـو الضـمان الـذي يؤكـد يعتبر المركز المالى للعميل مـن المركز المالى للعميل:-3

مقدرة المدين على الدفع في األجل الطويل، كما إنه يحدد القدرة اإلفتراضية للمنشأة وهو بـذلك عـاماًل 
 مهما في تحديد المخاطر المرتبطة بالقرض المطلوب.

ص قد يري البنك ضـرورة الحصـول علـى ضـمان مـن المقتـرض وذلـك لمقابلـة بعـض خـواالضمان:-4
الضــعف فــي عناصــر التقيــيم الســابقة، فهــو المصــدر الثــانوي المتــاح للســداد حيــث ال يغنــي عــن عــدم 
توافر األخالق وحسن التعامل وااللتزام بالتعهدات والمقدرة، ومن الممكن أن يكون الضمان بضائع أو 

                                                           
(

1
 ( انظر إلى:

ك الشداملة ععملياتهدا وادارتهداع )االسدكندرية، الددار الجامعيدة بددون تداريخ نشدر( عبد المطلب عبدد الحميدد: البندو -

 .132-128ص

 .110-108( ص2002سيد هواري، جازية زعتر:بنوك وادارة مالية)القاهرة, مكتبة عين شمس, -
 .  79-76(ص2005ا براهيم مختار، التمويل المصرفي )القاهرة , مكتبة االنجلو المصرية ,  -
مددخل دعدم إتخدال القدرار )اإلسدكندرية، دار التعلديم الجدامعي،  -داود: البندوك ومحدافظ اإلسدتثمار علي سعد محمد -

 . 32، 31( ص 2012
 - Peter S. Rose: Commercial Bank management, Texas A & M  University, (Boston, Mc 
graw- Hill Irwin, 2002),p 544 
. 
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ممكــن أوراق ماليــة أو ســيارات أو مبــاني.. الــخ، فالهــدف مــن الضــمان هــو تحســين أوضــاع القــرض ال
 . منحه
ويقصد بهـا التعـرف علـى مكانـة المنشـأة المقترضـة فـي السـوق ومـدى المنافسـة الظروف المحيطة:-5

التـــى تواجههـــا وقـــدرتها علـــى تعريـــف منتجاتها،حيـــث تـــؤثر الظـــروف المحيطـــة بالعمـــل فـــي المخـــاطرة 
المنشـــآت تتـــأثر االئتمانيـــة إذ يتـــأثر مـــنح االئتمـــان بالتقلبـــات اإلقتصـــادية واالجتماعيـــة كمـــا أن بعـــض 

أحيانــًا بالتشــريعات الماليــة كالضــرائب والرســوم الجمركيــة وكــذلك بتشــريعات اإلســتيراد ومــن ثــم يتعــين 
 تحديد المخاطر المحتملة نتيجة ذلك.

والتى تشير إلى مـا إذا كـان طلـب المقترضـين يلبـي معـايير جـودة القـروض لـدى البنـوك  السيطرة:-6
 (1) طات التنظيمية.والمعايير المفروضة من جانب السل

 ثالثا:أساليب السيطرة على مخاطر االئتمان في البنوك التجارية:
 (2) -من وسائل الحد من مخاطر اإلئتمان مايلي:      

ــة فــي تقيــيم المركــز  -1 دعــم أنظمــة العمــل، مــن خــالل الدراســة الواعيــة للتمويــل المطلــوب والمتمثل
 التمويل أو الضمانات المقدمة.المالى للعميل ومقدرته على الوفاء والغرض من 

الحــد مــن التوســع اإلئتمــاني وذلــك تجنبــًا لمخــاطر التضــحية بالســيولة الواجــب توافرهــا وتعــرض  -2
 البنك إلى خسائر إذا لم تتوافر في بعض التمويالت اعتبارات األمان. 

التغطية: هو أسلوب بواسطته يستطيع السيطرة علـى مخـاطر عمليـة معينـة بالـدخول فـي عمليـة  -3
 أخرى 

 اقتسام المخاطر مع الغير، وذلك من خالل التعاون مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى. -4
 الحصول على الضمانات، حتى يكون جديرًا بمنح التمويل. -5
 التأمين على الضمانات وذلك لتفادي األخطار التى قد تتعرض لها الضمانات المقدمة. -6
ينين والتـأمين علـى الكمبيـاالت واالئتمـان التأمين على التمويل، ويكون التـأمين ضـد أعمـار المـد -7

 والتصدير.
تجميع مخاطر االئتمـان، وذلـك مـن خـالل إيجـاد نـوع مـن التعـاون بـين البنـوك يتمثـل فـي إنشـاء  -8

 هيئة مركزية نقوم بتجميع التسهيالت التى يحصل عليها كل مقترض من الجهاز المصرفي.

                                                           
(

1
) Peter S. Pose: Op. cit. P. 531. 

(
2

 -( انظر إلى:

 .54-49إبراهيم مختار: مرجع سبق لكره، ص -

 .21-18(ص 2010محمد محمود مكاوي: التمويل المصرفي )المنصورة,المكتبة العصرية للنشر والتوزيع, -
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التـى يضـعها البنـك فـي عقـد القـرض ليقيـد بهـا المواثيق المقيدة في العقود، ويقصد بهـا المواثيـق  -9
 العميل وبالتالى يحد من المخاطرة.

األرصدة التعويضـية، وهـى األرصـدة التـى يتركهـا العميـل لـدى البنـك كودائـع إلـى حـين اإلنتهـاء  -10
 من السداد وهذه األرصدة تساعد البنك على السيطرة على مخاطر اإلقراض.

 االطار العملي                                      
 اوال:اختبار الفروض 

يتناول هذا الجـزء اختبـار فـروض البحـث مـن خـالل اسـتخدام االسـاليب اإلحصـائية والتـي تـم تقسـيمها 
إلى فرضين ، حيث يتعلق الفرض األول باختبار أثر مخاطر االئتمان والمتمثلـة فـى مخصـص ديـون 
مشكوك فيها ، ومعدل نمو القروض ، ودرجة تركز القروض على معدل العائد على األصول ويتعلق 

 لفرض الثاني باختبار أثر مخاطر االئتمان على معدل العائد على حقوق الملكية . ا
 متغيرات البحث-1

 يعرض الجدول التالى بيان بمتغيرات البحث وذلك على النحو التالى :
 

 ( بيان بالمتغيرات محل الدراسة  حسب ترميزها بالحاسب اآللى7جدول رقم)
طبيعة المتغيرات  بيان بالمتغيرات م

 حسب
 البحث

الترميز حسب اإلدخال 
 بالحاسب اآللى

 X1 متغير مستقل معدل مخصص ديون مشكوك فيها . -1
 X2 متغير مستقل معدل نمـو القروض . -2
 X3 متغير مستقل درجة تركز القروض . -3
 (1متغير صورى يعكس المصارف محل الدراسة) -4

 حالة مصرف الصحارى،صفرغيرذلك(. 1يأخذ ) -
 حالة مصرف الوحدة، صفرغير ذلك(. 1) يأخذ -
حالــة مصــرف التجــارى الــوطنى، صــفر  1يأخــذ ) -

 غير ذلك(.

 متغير مستقل
 

 متغير مستقل
 

 متغير مستقل

DUM2 
 

DUM3 
 

DUM4 
 Y1 متغير تابع معدل العائد على األصول . -5
 Y2 متغير تابع معدل العائد على حقوق الملكية . -6
المتغيـــرات الصـــورية وذلـــك بهـــدف التنبـــؤ والتقـــدير لكـــل مصـــرف علـــى حـــده ، ( تـــم إضـــافة بعـــض 1)

 وكذلك على  مستوى إلجمالى .
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 الوصف اإلحصائي لنتائج متغيرات البحث -2
 يعرض الجدولين التاليين الوصف اإلحصائى وذلك على مستوى كافة متغيرات البحث     

 قروض حسب المصارف( نتائج الوصف اإلحصائى لمؤشرات مخاطر ال8جدول رقم )

 م
مؤشرات مخاطر 

 المصرف القروض
الوسط 
 الحسابى

الخطأ 
 المعيارى

فترة ثقة للمتوسط بواقع 
95% 
 الحد األعلى الحد األدنى

 
1- 

 
معدل مخصص 
 ديون مشكوك فيها

 14.52 11.84 0.61 13.18 الجمهورية
 22.83 16.16 1.52 19.50 الصحارى
 52.09 34.79 3.93 43.44 الوحــدة

 28.92 19.24 2.20 24.08 التجارى الوطنى

 
2- 

 
معدل نمـو 
 القروض

 32.09 1.20- 7.56 15.44 الجمهورية
 16.73 7.66- 5.54 4.53 الصحارى
 28.88 3.47 5.77 16.18 الوحــدة

 30.68 4.35- 7.95 13.17 التجارى الوطنى

 
3- 

 
درجة تركز 
 القروض

 12.81 6.02 1.54 9.42 الجمهورية
 2.21 1.36 0.19 1.78 الصحارى
 3.60 0.41 0.72 2.01 الوحــدة

 2.75 1.78 0.22 2.27 التجارى الوطنى
أكــدت النتــائج بالجــدول الســابق علــى وجــود اختالفــات كبيــرة بــين المصــارف بشــكل عــام ، وذلــك      

على مستوى كافة مؤشرات مخاطر القـروض الـثالث  السـابقة ، حيـث بـدى ذلـك بوضـوح علـى النحـو 
 التالى:
  معـدل مخصـص ديـون مشـكوك فيهــا : حيـث حقـق مصـرف الوحــدة أعلـى قيمـة ، حيـث بلــغ

ــــغ الخطــــأ المعيــــارى 43.44الوســــط الحســــابى )  ( وبــــأعلى درجــــة مــــن التشــــتت ، حيــــث بل
ــــائج الخاصــــة مصــــرف الجمهوريــــة، حيــــث بلــــغ الوســــط  3.93) ( وفــــى المقابــــل جــــاءت النت

يعكــس وجــود درجــة عاليــة مــن ( ممــا 0.61( فقــط بأقــل خطــأ معيــارى ) 13.18الحســابى )
 اإلختالفات،وقد أكدعلى ذلك القيم الخاصة بفترات الثقة على مستوى المصارف األربعة 
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  درجــــة تركــــز القــــروض : حيــــث حقــــق مصــــرف الجمهوريــــة أعلــــى قيمــــة حيــــث بلــــغ الوســــط
( ، وجـاء 1.54( وبـأعلى درجـة مـن التشـتت حيـث بلـغ الخطـأ المعيـارى ) 9.42الحسابى )

( فقـط 1.78لنتائج الخاصة بمصرف الصحارى حيث بلـغ الوسـط  الحسـابى ) فى المقابل ا
( مما يعكس وجود درجة عالية من اإلختالفات ، وقد أكـد 0.19وأيضا بأقل خطأ معيارى )

 على ذلك القيم الخاصة بفترات الثقة على مستوى كافة المصارف األربعة . 
دودة حيــث أكــد علــى القــيم الخاصــة بفتــرات أمــا عــن معــدل نمـــو القــروض : فقــد جــاءت التباينــات محــ

 الثقة على مستوى كافة المصارف األربعة.
 ( نتائج الوصف اإلحصائى لمؤشرى الربحية حسب المصارف محل الدراسة9جدول رقم)

 المصرف مؤشرى الربحية م
الوسط 
 الحسابى

الخطأ 
 المعيارى

فترة ثقة للمتوسط بواقع 
95% 
 الحد األعلى الحد األدنى

 
1- 

 
معدل العائد 
 على األصول

 0.59 0.34 0.06 0.47 الجمهورية
 0.75 0.53 0.05 0.64 الصحارى
 0.75 0.48 0.06 0.61 الوحــدة

 0.60 0.33 0.06 0.46 التجارى الوطنى

 
2- 

 
معدل العائد 
على حقوق 
 الملكية

 14.10 7.58 1.48 10.84 الجمهورية
 12.05 8.10 0.90 10.08 الصحارى
 12.25 7.43 1.10 9.84 الوحــدة

 12.15 6.56 1.27 9.35 التجارى الوطنى
أكدت النتائج بالجدول السابق على وجود اختالفات محدودة بين المصـارف بشـكل عـام ، وذلـك علـى 
مســـتوى مؤشـــرى الربحيـــة ، حيـــث ظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــى قـــيم الوســـط الحســـابى واألخطـــاء المعياريـــة 

 فترات الثقة بحديها األدنى واألعلى على مختلف المصارف.وكذلك قيم 
مما سبق يمكننا التوصل الى أن التباينات بين نتائج المصارف مـع بعضـها جـاءت محـدودة، وهـو مـا 

 يؤخذ محل اإلعتبار أثناء اختبار صحة فرضيات البحث.
   نتائج عالقات اإلرتباط الخطى البسيط لبيرسون -3
 نتائج العالقات اإلرتباطية بين مؤشرات مخاطر القروض مع بعضها البعض : -ا  

يعرض الجدول التالى  نتائج العالقات اإلرتباطية التبادلية بين مؤشرات مخـاطر القـروض والمتغيـرات 
 الصورية مع بعضها البعض.
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متغيرات الصورية (نتائج العالقات اإلرتباطية التبادلية بين مؤشرات القروض وال10جدول رقم)
 الثالث مع بعضها البعض

مؤشددددددددددددرات 

القددددددددددددروض 

والمتغيددددددرات 

 الصورية

X1 X2 X3 Dum2 Dum3 Dum4 

X1 1 -0.140 -0.459** -0.232 0.769** -0.040 

X2  1 0.263 -0.196 0.097 0.021 

X3   1 -0.280* -0.250 -0.215 

Dum2    1 -0.333* -0.333* 

Dum3     1 -0.333 

Dum4      1 

  0.01** تشير الى معنوية  معامل اإلرتباط  عند مستوى 
   0.05*   تشير الى معنوية  معامل اإلرتباط  عند مستوى 

 نتائج العالقات اإلرتباطية بين مؤشرات القروض مع كل من مؤشرى الربحية :-ب  
القـروض مـع ربحيـة  يعرض الجدول التالى  نتائج العالقات اإلرتباطية التبادليـة بـين مؤشـرات مخـاطر

 البنك.
( نتائج العالقات اإلرتباطية التبادلية بين مؤشرات مخاطر القروض والمتغيرات 11جدو رقم)

 الصورية الثالث مع الربحية
 مؤشرات الربحية                          

 مؤشرات مخاطر القروض

 وبعض المتغيرات الصورية

Y1 Y2 

X1 0.123 -0.143 

X2 0.053 0.345** 

X3 0.144 0.403*** 

Dum2 0.258* 0.007 

Dum3 0.189 -0.027 

Dum4 -0.226 -0.097 

  0.01*** تشير الى معنوية  معامل اإلرتباط  عند مستوى 
  0.05**   تشير الى معنوية  معامل اإلرتباط  عند مستوى 
   0.1*    تشير الى معنوية  معامل اإلرتباط  عند مستوى 
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النتــائج بالجــدول الســابق علــى وجــود بعــض العالقــات اإلرتباطيــة الخطيــة والتــى جــاءت علــى أكــدت 
 النحو التالى :

وجود عالقة بين معدل العائد على األصول مع المتغير الصورى والخاص ببنـك الصـحارى  -
 فقط . 0،1حيث جاءت هذه العالقة طردية اال أنها جاءت معنوية عند مستوى معنوية  

 -بين معدل العائد على حقوق الملكية وكل من :وجود عالقة  -
: حيـــث جـــاءت هـــذه العالقـــة طرديـــة اال أنهـــا جـــاءت معنويـــة عنـــد مســـتوى درجـــة تركـــز القـــروض    

 . 0.01معنوية  
: حيـــث جـــاءت هـــذه العالقـــة طرديـــة اال أنهـــا جـــاءت معنويـــة عنـــد مســـتوى معـــدل نمــــو القـــروض    

 .0.05معنوية  
 البحث:اختبار صحة فرضيات -4
 اختبار صحة الفرض االول-ا   

الختبار صحة الفرض األول للدراسة القائل " اليوجد تأثير لمخاطر االئتمان علـى معـدل العائـد علـى 
 األصول " .

      Multiple Regressionسوف يقوم الباحث باستخدام أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد  
  Analysis باسـتخدام طريقـة الحـذف مـن الخلـف Backward Elimination    وذلـك نظـرا لوجـود

بعض العالقات اإلرتباطية بين بعض مؤشرات مخاطر القروض مع بعضها البعض ، هذا باإلضـافة 
لكــى يــتم التوصــل الــى أفضــل توليفــة مــن المتغيــرات المســتقلة ) المفســرة ( ذات األثــر علــى المتغيــر 

 التابع . 
 األول للدراسة . وفيما يلى عرض لنتائج اختبار صحة الفرض

 تقدير معالم النموذج واختباراته : -
 الجدول التالى يعرض نتائج النموذج المقدر وكذلك بعض اإلختبارات الخاصة به.

( نتائج تحليل اإلنحدار والخاص بدراسة تأثير مؤشرات مخاطر القروض على معدل 12جدول رقم)
 العائد على األصول
 النموذج واختباراته

 Y1= 0.138 +  0.035 X3 + 0.438Dum2 + 0.406Dum3 + 0.247Dum4 
        (1.438)   (4.009**)  ( 4.530**)       (4.250**)        (2.634**) 
          F- ratio = 6. 654**           ،        d.f = ( 4 ، 43) 
          sig. = 0.000                           ( 0.01د مستوى داله عن ) 
          R2 = 38.2 %                    ،      S.E  = 0.173 

 0.01** تشير الى معنوية اختبارى ف ، ت عند مستوى        
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أكـــدت النتـــائج بالجـــدول الســـابق علـــى معنويـــة النمـــوذج المقـــدر حيـــث بلغـــت قيمـــة اختبـــار "ف" ) ف 
وذلـك بـدرجات  0.01( مما يؤكـد علـى داللتهـا اإلحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة 6.654المحسوبة   

( وقــد أكــدت النتــائج عــاى أن أهــم المتغيــرات ذات األثــر هــو درجــة تركــز القــروض  43،  4حريــة ) 
يــؤثر طرديــا علــى المتغيــر التــابع، هــذا باإلضــافة الــى جميــع المتغيــرات الصــورية والتــى تــؤثر والــذى 

طرديا أيضا على المتغير التابع ، وقد بلغت الدرجة التفسـيرية للمتغيـرات األربعـة فـى تفسـير التغيـرات 
 فقط  . (R2=38.2%)التى تطرأ على  معدل العائد على األصول كمتغير تابع 

 رتباط التسلسلى:اختبار اإل  - 
لدراسـة مـا اذا كـان النمـوذج  Durbin-Watson Test  اسـتخدم الباحـث اختبـار ديـربن واطسـن 

(وقــد Autocorrelation ِِ  -يعــانى مــن مشــكلة اإلرتبــاط الــذاتى بــين البــواقى )اإلرتبــاط التسلســلى 
ن عنــد ( . وبالكشــف فــى جــداول ديــربن واطســ D-W=0.772بلغــت قيمــة اختبــار ديــربن واطســن )  

( ،  D-W < dL > 0، االمر الدي يعكس ان هده القيمـة تقـع فـي المنطقـة)  0.01مستوى معنوية 
األمــر الــذى يعكــس وجــود ارتبــاط ذاتــى موجــب ، ممــا يعكــس أن النمــوذج يعــانى مــن مشــكلة اإلرتبــاط 
التسلســلى . حيــث أنــه يــؤدى بــدوره حســاب أخطــاء معياريــة أقــل وذلــك علــى مســتوى كافــة المعــامالت 

سـوف  الخاصة بالنموذج وبالتالى فإنـه يعطـى صـورة متفائلـة ، ولمعالجـة مشـكلة اإلرتبـاط  التسلسـلى 
 يتم إعادة هيكلة النموذج على النحو التالي :

 إدخال التحويلة نصف اللوغاريتمية على المتغير التابع على النموذج  . -1
 إدخال متغير مفسر وهو عبارة عن المتغير التابع بفترة تأخير. -2

 إعادة تقدير معالم النموذج واختباراته :-
ك بعــض اإلختبـارات الخاصــة بـه وذلــك بعـد إجــراء الجـدول التــالى يعـرض نتــائج النمـوذج المقــدر وكـذل

 بعض التعديالت على النموذج.
( نتائج تحليل اإلنحدار والخاص بدراسة تأثير مؤشرات مخاطر القروض على معدل 13جدول رقم)

 العائد على األصول بعد إجراء التعديالت على النموذج
 النمولج واختباراته

LY1=-1.096 + 0.060 

X3+0.663Dum2+0.592Dum3+0.428Dum4+0.366LY1lg 

     (-3.522***) (2.774***)  ( 2.522**)      (2.337**)       (1.856*)        

(2.494**) 

          F- ratio = 5.865***          ،        d.f = ( 5 ، 38) 

          sig. = 0.000                           (  0.01مستوى داله عند ) 

          R2 = 43.6 %                    ،      S.E  = 0.381 

 0.01*** تشير الى معنوية اختبارى ف ، ت عند مستوى 
 0.05** تشير الى معنوية اختبار ت عند مستوى 
 0.1* تشير الى معنوية اختبار  ت عند مستوى 
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ـــة النمـــوذج ا ـــائج بالجـــدول الســـابق علـــى معنوي لمقـــدر حيـــث بلغـــت قيمـــة اختبـــار "ف" )ف أكـــدت النت
وذلـك بـدرجات  0.01( مما يؤكـد علـى داللتهـا اإلحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة 5.865المحسوبة   

( وقـــد أكـــدت النتـــائج عــاى أن أهـــم المتغيـــرات ذات األثـــر علــى معـــدل العائـــد علـــى  38،  5حريــة ) 
 األصول )متغير تابع ( هو 

 ديا على المتغير التابع .درجة تركز القروض والذى يؤثر طر  -
اللوغاريتم الطبيعى لمعدل العائد على األصـول بفترة تأخير  والذى يؤثر طرديـا علـى معـدل  -

 العائد على األصـول فى الفترات التالية .
 جميع المتغيرات الصورية تؤثر طرديا أيضا على المتغير التابع . -

وقد بلغت الدرجة التفسيرية للمتغيرات الخمس  فى تفسير التغيرات التى تطرأ على  معدل العائد على 
 .(R2=43.6%)األصول كمتغير تابع 

 اختبار اإلرتباط التسلسلى للنموذج بعد إجراء التعديالت على النموذج: -
التعـديالت علـى النمـوذج وذلـك بعد إجراء  Durbin-Watson Test  بإجراء اختبار ديربن واطسن 

 -)اإلرتباط التسلسلي  بهدف دراسة ما اذا كان النموذج يعانى من مشكلة اإلرتباط الذاتى بين البواقى
Autocorrelation وقــــــــــــــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــــــــــــــت قيمــــــــــــــــــــــــــــــــة اختبــــــــــــــــــــــــــــــــار ديــــــــــــــــــــــــــــــــربن واطســــــــــــــــــــــــــــــــن) 

  (D-W=1.717  وبالكشــف فــى جـــداول اختبــار ديـــربن واطســن وعنـــد مســتوى معنويـــة . )0.01 ،
( ، األمـر الـذى يؤكـد عـاى  du < D-W < 2ذى يعكس أن هذه القيمة تقـع فـى المنطقـة ) األمر ال

 عدم وجود ارتباط ذاتى ، مما يعكس أن النموذج ال يعانى من مشكلة اإلرتباط التسلسلى . 
 والجدول التالى يعرض تقييم ألداء النموذج بعد إجراء التعديالت مقارنة قبل إجراء تلك التعديالت.  

 (نتائج المقارنة من حيث درجة كفاءة النموذج قبل وبعد التعديالت14رقم) جدول

ـــــــــــــل  معايير المقارنة م النمـــــــــــــوذج قب
 التعديالت )أ(

النمــوذج بعــد التعــديالت 
 )ب(

 التعلي 

 اختبار معنوية النموذج -1
 قيمة اختبار "ف"

 ب   >أ   5.865 6.654

 --- ال يوجود ارتباط ذاتى يوجد ارتباط ذاتى اختبار اإلرتباط التسلسلى -2
 أ   >ب   %43.6 %38.2 معامل التحديد -3
 ب   <أ   0.381 0.173 الخطأ المعيارى -4

أكــدت النتــائج بالجــدول الســابق علــى أن النمــوذج بعــد التعــديالت علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة تفــوق 
 النموذج قبل إجراء التعديالت .
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 دراسة اعتدالية البواقي:-
 التالي يوضح توزيع البواقي بالنمودجالشكل 

مؤشرات القروض على معدل العائد على  ( يوضح توزيع البواقى الخاصة بنموذج تأثير10شكل رقم )
 األصول

أكــــدت النتــــائج بالشــــكل الســــابق علــــى أن توزيــــع البــــواقى يقتــــرب مــــن التوزيــــع الطبيعــــي إال أن توزيــــع 
ود  التواء بعض الشىء جهـة اليسـار وبمقارنـة النتـائج األخطاء جاء متماثال الى حد ما بالرغم من وج

المدونـــة بالشـــكل الســـابق )بعـــض الخصـــائص المحســـوبة( مـــع خصـــائص التوزيـــع المعتـــدل المعيـــارى 
 ( نجد أنها تقترب بشكل كبير من هذه الخصائص1)صفر ، 

ير مــن خــالل العــرض الســابق يتعــين علينــا رفــض الفــرض األول للدراســة ، حيــث ثبــت أن هنــاك تــأث
 لمخاطر األئتمان على معدل العائد لألصول بالمصارف التجارية الليبية. 

 اختبار صحة الفرض الثانى للدراسة  :-ب
إلختبــار صــحة الفــرض الثــانى للدراســة القائــل " ال يوجــد تــأثير لمخــاطر االئتمــان علــى معــدل العائــد 

 على حقوق الملكية " . 
          MultipleRegressionنحـدار المتعـدد سـوف يقـوم الباحـث باسـتخدام أسـلوب تحليـل اإل

Analysis   باســـتخدام جميـــع التوليفـــات الممكنـــة للوصـــول إلـــى أفضـــل النتـــائج ، وذلـــك فـــى ضـــوء
وذلــك فــى ضــوء وجــود بعــض العالقــات   All Possible Regression المعــايير اإلقتصــادية 

اإلرتباطية بين بعض مؤشرات القروض مع بعضها الـبعض ، وذلـك علـى اعتبـار خطيـة العالقـة بـين 
 وفيما يلى عرض لنتائج اختبار صحة الفرض الثانى  للدراسة .،طرفى العالقة 

 تقدير معالم النموذج واختباراته :-
 ر وكذلك بعض اإلختبارات الخاصة به.الجدول التالى يعرض نتائج النموذج المقد
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(نتائج تحليل اإلنحدار والخاص بدراسة تأثير مؤشرات مخاطرالقروض على معدل 16جدول رقم)
 العائد على حقو  الملكية
 النموذج واختباراته

 Y2= 4.798+ 0.040 X2+0.576X3+4.068Dum2+3.237Dum3+2.718Dum4  
    (2.372**)  (1.642*)   ( 3.000**)   (1.991**)    (1.572**)    (1.353)   
          F- ratio = 3.460**           ،        d.f = ( 5 ، 42) 
          sig. = 0.010                           (  0.01داله عند مستوى ) 
          R2 = 29.2 %                    ،      S.E  = 3.629 

 0.01** تشير الى معنوية اختبارى ف ، ت عند مستوى         
ـــــار "ف"  ـــــث بلغـــــت قيمـــــة اختب ـــــة النمـــــوذج المقـــــدر حي  أكـــــدت النتـــــائج بالجـــــدول الســـــابق علـــــى معنوي

وذلــك  0.01ســتوى معنويــة 0( ممــا يؤكــد علــى داللتهــا اإلحصــائية عنــد م6.460)ف المحســوبة   
وقد أكدت النتائج عاى أن أهم المتغيرات المفسرة ذات األثر على  معدل  ( 42،  5بدرجات حرية ) 

 العائد على حقوق الملكية هى:
 معدل نمـو القروض والذى يؤثر طرديا على المتغير التابع . -
 درجة تركز القروض والذى يؤثر طرديا على المتغير التابع  -
رديـا أيضـا علـى المتغيـر التــابع هـذا باإلضـافة الـى جميـع المتغيـرات الصـورية والتــى تـؤثر ط -

ـــد بلغـــت الدرجـــة التفســـيرية  للدراســـة  والمتمثـــل فـــى معـــدل العائـــد علـــى حقـــوق الملكيـــة ، وق
للمتغيرات الخمسـة  فـى تفسـير التغيـرات التـى تطـرأ علـى  معـدل العائـد علـى حقـوق الملكيـة 

 .(R2=29.2%)كمتغير تابع 
 اختبار اإلرتباط التسلسلى:-  

لدراسـة مـا اذا كـان النمـوذج  Durbin-Watson Test  تبـار ديـربن واطسـن اسـتخدم الباحـث اخ
(وقـد بلغـت Autocorrelation ِِ  -يعانى من مشكلة اإلرتباط الذاتى بين البواقى )اإلرتباط التسلسلى

( وبالكشــف فــى جــداول ديــربن واطســن عنــد مســتوى  D-W=1.355قيمــة اختبــار ديــربن واطســن )  
(، األمـر dL < D-W < dUيعكس أن هـذه القيمـة تقـع فـى المنطقـة )  ، األمر الذى 0.01معنوية 

الــذى يعكــس قــرار غيــر محــدد ، ممــا يعكــس أنــه اليمكــن أن نجــزم بــأن النمــوذج اليعــانى مــن مشــكلة 
 اإلرتباط التسلسلى . 
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 دراسة اعتدالية البواقي:-
 الشكل التالي يوضح توزيع البواقي بالنمودج

 
 
 

                 
 
 
 
 
 
(  يوضــح توزيــع البــواقى الخاصــة بنمــوذج تــأثير مؤشــرات القــروض علــى معــدل 12شــكل رقــم )  

 العائد على حقو  الملكية 
أكـدت النتـائج بالشـكل السـابق علـى أن توزيـع البـواقى يقتـرب بشـكل كبيـر جـدا مـن التوزيـع الطبيعــي ، 

المدونـة بالشـكل السـابق ) بعـض حيث  أن توزيع األخطاء جاء متمـاثال بشـكل كبيـر وبمقارنـة النتـائج 
( نجـد أنهـا تقتـرب بشـكل 1الخصائص المحسوبة ( مع خصـائص التوزيـع المعتـدل المعيـارى )صـفر، 

 كبير جدا من هذه الخصائص  .
مـــن خـــالل العـــرض الســـابق يتعـــين علينـــا رفـــض الفـــرض الثـــاني للدراســـة حيـــث ثبـــت أن هنـــاك تـــأثير 

 على حقوق الملكية. لمؤشرات مخاطر األئتمان على معدل العائد 
 ثانيا:ملخص النتائج والتوصيات

 ملخص النتائج: -1
هنــاك تبــاين واضــح بــين المصــارف مــن حيــث مؤشــرات مخــاطر األئتمــان المختلفــة علــى النحــو   -أ

 التالي: 
معدل مخصص ديون مشكوك فيها بلغ أقصاه فى مصرف الوحدة ويليه المصـرف التجـاري  -

 رف الجمهورية .الوطني ثم المصرف الصحارى ثم مص
معـــدل نمـــو القـــروض بلـــغ أقصـــاه فـــي كـــل مـــن مصـــرف الجمهوريـــة والوحـــدة يليـــه مصـــرف  -

 التجاري الوطني وأخيرًا مصرف الصحارى.
درجة تركز القروض بلـغ أقصـاه عنـد مصـرف الجمهوريـة بينمـا جـاءت بـاقي المصـارف فـي  -

 المرتبة الثانية. 
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حيــث مؤشــري الربحيــة محــل الدراســة )معــدل  ال يوجــد تبــاين كبيــر بــين الممصــارف األربعــة مــن -ب
 العائد على األصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية( )الوسط الحسابي. 

توجـد عالقـة تبادليـة عكســية معنويـة قويـة بــين معـدل مخصـص ديـون مشــكوك فيهـا ودرجـة تركــز -ج 
 القروض.

وبـين معـدل العائـد علـى توجد عالقة طردية بين معدل نمو القروض ودرجة تركز القـروض  -د   
 حقوق الملكية.

 يوجد اهتمام كبير من جانب سياسات المصرف الصحارى بمعدل العائد على األصول. -ه  
يوجــد تــأثير طــردي معنــوي لدرجــة تركــز القــروض علــى معــد العائــد علــى األصــول بالمصــارف  -و   

 التجارية الليبية. 
 التوصيات -2

بالمصارف التجارية والتي من شأنها القيام بعملية تحليل ضرورة تفعيل إدارة المخاطر -ا    
 المخاطر

االئتمانيــة ، باســتخدام النســب واألســاليب اإلحصــائية المختلفــة والتــي تســاعد فــي تقــديم مؤشــرات مفيــدة 
 لدرجة المخاطر االئتمانية ومحاولة االستعداد لها لمواجهتها . 

 للعميل من خـالل التحليـل الـدوري وكـذلك الزيـاراتقيام المصارف التجارية بدراسة الوضع المالي -ب
الميدانيـــة والتـــي مـــن شـــأنها تعطـــي صـــورة واضـــحة ومباشـــرة إلدارة االئتمـــان مـــن أن القـــرض الممنـــوح 

 يستخدم في األغراض التي منحت من أجله. 
 على المصارف أن تهتم بسياسات االئتمان وأن تتحقق بشكل دقيق وواضح من هذه السياسات. -ج
الهتمـــام بكافـــة الدراســـات التـــي مـــن خاللهـــا تـــتمكن إدارات االئتمـــان بالمصـــارف التجاريـــة مـــن ا-د  

 التعرف على مخاطر االئتمان والتحقق منها لتفاديها أثناء القيام بعملية االئتمان. 
 االبتعاد عن التركز االئتماني من خالل التنويع في عملية منح االئتمان. -ه  
دور مصـرف ليبيــا المركــزي فـي الرقابــة الفعالــة علـى المصــارف التجاريــة  ضـرورة التأكيــد علــى -و   

 حتى ال تخرج هذه المصارف عن حدود األمان والسالمة عند اتخاذ قرار منح االئتمان.
ضــرورة التنســيق والتعــاون بــين المصــارف التجاريــة، وتبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا بخصــوص -ز   

هــذه المصــارف مــن التعــرف علــى ســلوك هــؤالء العمــالء ومــدى العمــالء   المشــتركين، حتــى تــتمكن 
 التزامهم بالوفاء بالتزاماتهم     

ضرورة قيام المصارف التجارية باستخدام األساليب المعاصرة في تحديد االحتياطيـات لخسـائر -ط   
 القروض وذلك للتنبؤ بخسائر االئتمان المحتملة.
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 قائمة المراجع
 العربية:أواًل: المراجع باللغة 

 (  الكتب أ
 (.2005" )القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ،  التمويل المصرفيإبراهيم مختار ، " -
 ت(  ،" )القاهرة  مكتبة النهضة العربية،د مخاطر االئتمان فى البنوك التجاريةحياة شحاته، " -
 (. 2012)عمان،األردن ، دار المسيرة للنشر والتوزيع،  "إدارة البنوك "دريد كامل آل شبيب ،  - 
دارة مالية سيد هوارى ، جازية زعتر ، "-  (. 2002" ) القاهرة ، مكتبة عين شمس ،  بنوك وا 
ـــد، " - ـــب عبـــد الحمي ـــد المطل ـــة المتحـــدة  االئتمـــان المصـــرفي ومخـــاطرهعب ") القـــاهرة ، الشـــركة العربي

 (.2010للتسويق والتوريدات ، 
دارتهاعبد المطلب عبد الحميد، -  ت(. ،الدارالجدامعية ، د ،)اإلسكندريةالبنوك الشاملة،عملياتها وا 
 (. 1999)األردن، عمان دار وائل للنشر،  " إدارة االئتمان "عبد المعطي رضا أرشيد وآخرون، -
 (. 2012، )اإلسكندرية، دار التعليم الجامعي البنوك ومحافظ االستثمار على سعد محمد داود،-
 (.2010) المنصورة،المكتبة العصرية للنشروالتوزيع، التمويل المصرفي "محمد محمود مكاوى، -
) القـاهرة ، كليـة التجـارة ، جامعـة عـين شـمس. األسـواق والمؤسسـات الماليـةنادية أبو فخـرة وآخرون،-

2011  ،2012.) 
 ب( البحوث والدراسات والمجالت العلمية

" ) رســالة حليـل ودراســة أثرالـديون المتعثــرة علـى النتــائج الماليـة للبنــوك التجاريـة"تاحمـد فـؤاد خليــل ، -
 (. 2000ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 

" ) المحليــة العلميــة لالقتصــاد والتجــارة، مخــاطر مــنح القــروض فــى البنــوك التجاريــةليلــى شــحاته، " -
 (. 1986امعة عين شمس ، العدد الثاني ، كلية التجارة ، ج

ـــو فخـــرة مكـــاوى،- ـــة المصريةناديـــة اب )قضـــية أثرالتركز المصـــرفي علـــى األداء المـــالي للبنـــوك التجاري
 (. 1999مطروحة،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،العدد الثالث،كلية التجارة،جامعة عين شمس، 

 : ثانيًا: المراجع األجنبية
A)  Books: 

 Bessis Joel، Risk Management in Banking، England، (John Wiley & 
Son Ltd، 2002).  

 Hempel، Ceorge H، Simonson، Donald A.، Bank Management، 
(New York: John Willy & Sonics، Inc، 1999).  

 Hennie V. Assessing & others، analyzing and Managing Banking 
risk، Second Edition (The World Bank، Washington DC.) 
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 Rose Peter S، Commercial Bank management، (Boston: Mc Craw- 
Hill Irwin، 2002).  

 Sinkey، Joseph F، Commercial manage went، (Machnillan 
Publishing Co. Inc. New York، 1983).  

B) Periodicals  
 Loan & others، considerations Regarking credit portfolio risk 

management of the banking، (institution university Cluj Napoca).  
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 المستخلص:

هدفت الدراسة الي التعرف علي  مفهوم وأهمية معيار  االستقاللية في المراجعة الداخلية و إبراز     
العليا بالوحدة   اإلدارةدور احد أهم  األسباب  التي تساعد علي تحقيق ذلك أال وهو "دور 

لة من العوامل وتوصلت الدراسة الي جم ،االقتصادية في استقاللية اقسام المراجعة الداخلية لديها "
المرتبطة باإلدارة العليا والتي تعتبر المحرك أو الموجه األساسي في الدفع بأقسام المراجعة الداخلية 
بالوحدات االقتصادية الليبية الي عدم تحقيق احد  أهم معايير األداء المهني الصادر عن مجمع 

 خلية.والخاص باستقاللية أقسام  المراجعة الدا المراجعين الداخليين
 اإلطار العام للدراسة -1

 المقدمة: -1 -1
 ،] 193: 2005 ،البدري[تعتبر المراجعة الداخلية إحدى عناصر نظام الرقابة الداخلية      

باعتباره نظام ّيعني بجميع السياسات واإلجراءات التي تتبناها اإلدارة في المنشاة للمساعدة علي 
تحقيق أغراض اإلدارة  في التأكد من أداء األعمال بكفاءة عالية بما في ذلك تنفيذ السياسات 

دفاتر ودقة واكتمال السجالت وال ،وحماية األصول، ومنع الغش والخطأ أو اكتشافه ،اإلدارية
عداد المعلومات المالية  التي يمكن االعتماد عليها في الوقت المناسب ،المحاسبية : 2004 ،حنان[وا 

.ويعتبر معيار استقاللية المراجع الداخلي من أهم معايير األداء المهني الصادرة عن مجمع ]6
من أهم الشروط الالزمة حيث يعتبر توافر االستقاللية بالنسبة للمراجع الداخلي  ،المراجعين الداخليين

بحيث  ،خاصة مع توسع نطاق نشاط المراجعة الداخلية ،لتأدية أعمال المراجعة الداخلية بحرية
أصبح يشمل مراجعة كافة أنشطة وعمليات المنظمة . ولتحقيق هذا المعيار فإن هنالك جملة من 

يمكن أن يكون لها تأثير  االشتراطات يجب أن تؤخذ بعين االعتبار من قبل االدارة العليا و التي
وخاصة أن المراجع الداخلي موظف  ،مباشر  أو غير مباشر علي استقاللية أقسام المراجعة الداخلية

لدى المنشاة، أو الوحدة االقتصادية التي يعمل بها ولذلك كانت هذه الدراسة كمحاولة لبيان دور 
ة بالوحدات االقتصادية من خالل إبراز الدور اإلدارة العليا في عدم استقاللية أقسام المراجعة الداخلي

                                                           
 *لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع الي :

   Institute of Intern Auditors, International Standards for the   Professional Practice of 
Internal Auditing, Http:// the iia.org 

 دارة العليا و استقاللية المراجع الداخليإلا
 جامعة بني وليد –كلية االقتصاد و العلوم السياسية  -  أ . محمد أحمد دياب
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الذي يمكن أن تحدده اإلدارة العليا ألقسام المراجعة الداخلية والظروف واإلمكانيات والعوامل التي 
يعتبر عدم توفيرها من قبل اإلدارة العليا مساعًدا على عدم استقاللية أقسام المراجعة الداخلية 

سة ا عتمد فيها على دراسة دور عامل أساسي آال وهو اإلدارة العليا بالوحدات االقتصادية أي أن الدرا
 في عدم استقاللية أقسام المراجعة الداخلية.

 الدراسات السابقة: -1-2
لقد تعرض البعض من البحاث في ليبيا شأنهم في ذلك شأن أقرانهم في الدول األخرى          

ولعل من أهم هذه الدراسات التي تناولت  ،هميةلموضوع أقسام  المراجعة الداخلية لما لها من أ
 الموضوع ما يلي : 

   (أجريت هذه الدراسة لتقييم دور المراجع الداخلي في  1990دراسة بشير محمد عاشور : )
وقد خلصت الدراسة إلي أن أغلب الشركات الصناعية الليبية يوجد بها   ،الشركات الصناعية الليبية
غير أنها تفتقر إلي  أغلب المتطلبات والمقومات الخاصة   ،الداخلية أقسام أو إدارات للمراجعة

 و االستقاللية ألقسام المراجعة الداخلية . ،والتأهيل ،بتحقيق الكفاءة
  ( هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مدي توافر 1995دراسة محمد المسالتي : )

وقد توصلت إلي أن اإلدارة العليا في  ،مقومات نظام المراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية
جراءات أقسام  ،هذه المصارف ال تهتم بأعمال إدارة المراجعة الداخلية وال يوجد وضوح في أهداف وا 

 المراجعة الداخلية.     
  ( هدفت هذه الدراسة أيضًا إلي التعرف علي مدي توافر   1995دراسة كاميليا غفير : )

المقومات األساسية للمراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية،  وقد خلصت إلي نتيجة 
مراجعة الداخلية مؤداها عدم توافر الخبرة الكافية والمؤهالت العلمية المناسبة بأقسام ال

وكذلك عدم إعداد البرامج الخاصة بالمتطلبات المالية والبشرية  ،بالمصارف التجارية الليبية
وأن مقومات االستقاللية غير متوافرة  ،الالزمة لوظيفة المراجعة الداخلية بفروع هذه المصارف

 في اغلب المصارف التجارية الليبية  . 
  ( هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مدى إدراك   2003دراسة  جميل محمد خالط : )

وقد خلصت الدراسـة إلـي جملـة  ،اإلدارة العليا في الشركات الليبية ألهمية المراجعة الداخلية
مـــن النتـــائج تشـــير  فـــي مجملهـــا إلـــي أن اغلـــب اإلدارات العليـــا بالشـــركات الليبيـــة ال تـــوفر 

ن فضـاًل عـن عـدم تـوافر المقومـات األساسـية اإلمكانيات الالزمـة لتأهيـل المـراجعين الـداخليي
بـــل إن اإلدارة العليـــا ال تعطـــي اهتمـــام كـــافي  ،الالزمـــة لهـــذه األقســـام بمـــا فيهـــا االســـتقاللية

 لتقارير قسم المراجعة الداخلية .
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  ( هدفت هذه الدراسة  إلي تقييم فعالية إدارات المراجعة  2004دراسة محمد الفطيمي  : )
وقد توصلت إلي  أن استقاللية المراجعة الداخلية تأتي   ،التجارية الداخلية في المصارف

في المرتبة الثانية من حيث األهمية كمؤشر مستخدم في قياس فعالية إدارات المراجعة 
 و انه ال يوجد اهتمام كافي باستقاللية المراجع الداخلي. ،الداخلية

 ( هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى 2004دراســـة شـــعباني لطفـــي :) التعـــرف علـــى  مقـــدار الحاجـــة إلـــى
المراجعــة الداخليــة كــأداة الختبــار الرقابــة الداخليــة للمؤسســات ومــا هــي األدوات المســتعملة لتقيــيم 
ــة مــن النتــائج كــان أهمهــا التأكيــد علــى أن تحديــد  نظــام الرقابــة الداخليــة ولقــد توصــلت إلــى جمل

نظيمــي للمؤسســة يجعلهــا مســتقلة عــن الموقــع الــوظيفي لوظيفــة المراجعــة الداخليــة فــي الهيكــل الت
 باقي الوظائف مما يضمن عدم تداخلها مع الوظائف األخرى .

   ( هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي المعايير التي تحكم  2005دراسة مسعود البدري : )
وقد خلصت الدراسة إلي  أن  ،أداء المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية بمدينة بنغازي

المراجعة الداخلية في مدينة بنغازي تتمتع باالستقالل من ناحية الهيكل التنظيمي فقط ،  أقسام 
ولكن من الناحية العملية ال يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي   ،فهي تتبع أعلى سلطة في الشركة

وخاصة من نواحي الكفاءة االقتصادية و اإلدارية، وتنحصر خدماتهم في المراجعة المستندية 
الصرف، وأكدت الدراسة على ضرورة توفير االستقاللية للمراجع الداخلي والرفع من  قبل

 المستوى العلمي والمهني له.
 ( هدف إلى دراسة استقاللية المراجع الداخلي وأثره على 2012دراسة خلف اهلل أحمد :)

االختيار فعالية نظام المراجعة الداخلية وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن 
خضاعهم لدورات تدريبية مستمرة  الصحيح للمراجعين الداخليين وفقًا للمؤهالت المطلوبة وا 
يزيد من فعالية نظام المراجعة الداخلية وأن إعطاء قسم المراجعة الداخلية موقعًا تنظيميًا 

 مناسبًا يمنحها االستقالل ويزيد من فعاليتها .
  ( هــدفت هــذه2017دراســة معــاد إدريــس :)  الدراســة إلــى إبــراز دور المراجــع الــداخلي فــي

اكتشاف األخطاء والغش والتالعب في المال العام وكيفيـة الحـد منـه وتوصـلت الدراسـة إلـى 
العديــد مــن النتــائج كــان منهــا أن وجــود المراجــع الــداخلي يقلــل مــن فــرص األخطــاء والغــش 

 .خصوصًا مع وجود مراجع يتمتع باالستقاللية والكفاءة المهنية 
ومن خالل عرض الدراسات السابقة يتضح جليًا القاسم المشترك بين هذه الدراسات علي الرغم      

غير أن  ،وهو وجود خلل  في استقاللية أقسام  المراجعة الداخلية ،من اختالف مجتمعاتها ومناطقها
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الي عدم هذه الدراسات  لم تتعرض إلي األسباب المؤثرة أو المفسرة لمثل هذا الخلل المؤدي 
 استقاللية اقسام المراجعة الداخلية .

 مشكلة الدراسة : -1-3
وأهمية أن  ،إن ألقسام المراجعة الداخلية أهمية قصوى باعتبارها إحدى عناصر نظام الرقابة الداخلية

تكون هذه األقسام تتمتع باالستقاللية المطلوبة، لكي تساعد اإلدارة والوحدة االقتصادية ككل علي 
وبالتالي  ،والتمكن من متابعة األحداث بصورة منتظمة ،الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الخطط الموضوعة

ي يجب أن تتوافر لهذه األقسام فان استقاللية أقسام المراجعة الداخلية تعتبر من أهم المقومات الت
 لكي تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب .

ــــة عمومــــًا والســــتقاللية هــــذه األقســــام       ــــرغم مــــن هــــذه األهميــــة ألقســــام المراجعــــة الداخلي ــــى ال وعل
فقـد أشـارت العديـد مـن الدراسـات فـي البيئـة الليبيـة إلـي أن االهتمـام غيـر كـافي باسـتقاللية  ،خصوصاً 

مع ،وأن أقسام المراجعة الداخلية تتمتع باالستقالل من ناحية الهيكل التنظيمي فقط  ،يالمراجع الداخل
وأن اســـتقاللية أقســـام  ،عـــدم وجـــود دليـــل يبـــين أهـــداف ومجـــاالت ومســـئوليات قســـم المراجعـــة الداخليـــة

ات المراجعة الداخلية تأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية كمؤشر مستخدم فـي قيـاس فعاليـة إدار 
إال أن هـذه الدراسـات لـم  ،و انه ال يوجد اهتمام كـافي باسـتقاللية المراجـع الـداخلي ،المراجعة الداخلية

وباعتبـــار إلـــي األســـباب المفســـرة لعـــدم تمتـــع أقســـام المراجعـــة الداخليـــة باالســـتقاللية المطلوبـــة تتطـــرق 
هــي المســئولة عــن تعينــه  المراجــع الــداخلي موظــف لــدى الوحــدة التــي يعمــل بهــا وتكــون اإلدارة العليــا

 وفصله وتوفير متطلباته فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
مـا هـي العوامـل والمتطلبـات التـي إن لـم توفرهـا اإلدارة العليـا سـوف تسـاهم فـي عـدم اسـتقاللية أقسـام  

 المراجعة الداخلية .
 الهدف من الدراسة: -1-4

شكلة الدراسة، يتضح  جليًا أن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في من خالل التأصيل العلمي لم    
وماهية أحد اهم األسباب المؤثرة علي  ،التعرف علي مفهوم واهمية استقاللية أقسام للمراجعة الداخلية
 عدم استقاللية أقسام المراجعة الداخلية ممتأل باإلدارة العليا  .

 فرضية الدراسة: -1-5
 ساسية يحاول إتباثها أو نفيها :يفترض الباحث فرضية أ

  ن عــدم إن اإلدارة العليــا تــؤثر فــي اســتقاللية أقســام المراجعــة الداخليــة مــن خــالل جملــة مــن العوامــل وا 
 توافرها سوف يؤدي إلى عدم استقاللية أقسام المراجعة الداخلية .
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 منهجية الدراسة: -6 -1
من  ،والذي يعتبر قوامه العقل والتفكير المنطقي  ،ارتكزت الدراسة علي المنهج االستنباطي    

والمرتبطة  ]2002 ،البشتي  وددش [خالل تحليل الكتابات واألبحاث المتوافرة في األدب المحاسبي 
وكذلك الشروط الواجب توافرها في أقسام  ،بموضوع االستقاللية للتعرف على طبيعة هذا المفهوم

ت هذا المفهوم، والدور الذي تلعبه اإلدارة العليا لكي تساهم في المراجعة الداخلية لكي تعتبر قد حقق
و  العليا باإلدارةتحقيق االستقاللية ألقسام المراجعة الداخلية من عدمه، تم استنباط العوامل المرتبطة 

 مؤثرة علي عدم استقاللية أقسام المراجعة الداخلية في البيئة الليبية.ال
 موضوع الدراسة : -2

 مفهوم االستقاللية في المراجعة الداخلية ومقوماتها: -2-1
فاإلدارة هي التي تقوم بتعيينه  ،إن المراجع الداخلي  موظف بالمنشأة يربطه بها عقد عمل     

أو حرمانه منها ، وهذا يعني أنه  ،أو منحه عالوة دورية  ،وتحديد أتعابه، ولها وحدها حق عزله 
عني أن يري المشكلة من وجهة نظر اإلدارة العليا، وقد تتعارض يتحتم أن يكون له ميل إداري بم

مصلحته مع مصلحة اإلدارة األمر الذي يؤثر في استقالله و اتخاذ قراراته بما يخدم أهداف المراجعة 
وهو  ،وخصوصًا الهدف األساسي للمراجعة الداخلية كما عرضه مجمع المراجعين الداخليين ،الداخلية

لين بالمنشأة في أداء واجباتهم بصورة فعالة من خالل إمدادهم بالتحليل والتقييم مساعدة جميع العام
يجب  ،وحتى يؤدي المراجع الداخلي دوره على نحو فعال ،المناسب عن األنشطة التي يتم مراجعتها

أن يكون مستقاًل عن الوظائف التنفيذية داخل الشركة التي يعمل بها، ولكنه في نفس الوقت ال 
أن يكون محـايــدًا مـا دامت تربطه عالقة عمل بالوحدة االقتصادية، ولكي تحقق المراجعة يستطيع 

الداخلية هذه المعادلة يجب أن يكون المراجع الداخلي أمينًا مع نفسه ومع اآلخرين، ويقوم بعمله بما 
كون وأن  يكون غير ذي مصلحة في إبداء رأي معين، بمعنى أن ي ،يمليه عليه الضمير والواجب

  ،وأال ينحاز لجانب اإلدارة في موضوعات تكون في غير مصلحة المنشأة ،موضوعيًا في أحكامه
 .  ] 2005  ،البدري[فكيف يمكن التوفيق بين تبعية المراجع الداخلي لإلدارة و استقالله 

من خالل تطبيق المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية، وهو أن  ،ويمكن اإلجابة عن هذا التساؤل     
تقوم المراجعة الداخلية بخدمة المنشأة ككل، وأن هدفها في األساس هو رفع الكفاءة اإلنتاجية، أو 
التسويقية، أو التمويلية، فإنه ليس لإلدارة مصلحة في أن يبدي المراجع الداخلي رأيًا ال يحقق الكفاءة 

ما أن اإلدارة مهتمة بكفاءة عملياتها والوصول إلي الكفاءة والفعالية كما يسعي إليها المنشودة طال
وطالما أن اإلدارة العليا في المنشأة هي المسئول األول عن تحقيق األهداف  ،المراجع الداخلي

أن  و  ،ويهمها ذلك، فإنه يمكن الحفاظ على استقاللية المراجع الداخلي بأن يكون تابعًا لها مباشرة
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يرفع تقاريره إلي هذا المستوى اإلداري والذي يجب أال يقل عن أعلى سلطة إدارية  في الوحدة 
 .]40: 2006 ،القباني [االقتصادية 

من خالل المعيار األول  ،ومن خالل ما سبق يمكن أن نحدد مفهوم استقاللية المراجع الداخلي     
معايير [لذي حدد معيار االستقالل والحياد بمعنيمن معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية وا

 :   ]14: 2002،األداء المهني للمراجعة الداخلية الصادرة عن مجمع المراجعين الداخليين
فيتوفر له  ،)) أن يكون المراجع بعيدا عن تأثير الجهة التي يقوم بمراجعة أعمالها         

 عليه ((.االستقالل التام عنها وال يكون لها أي تأثير 
 أولهما ،كما أن معيار االستقاللية يقوم على ركنان أساسيان مرتبطان بقسم المراجعة الداخلية       

بحيث يكون لمدير قسم المراجعة الداخلية خط اتصال مباشر مع  ،للمراجع الداخلي المركز التنظيمي
مراجع الداخلي مستقاًل عن بحيث يكون ال ،الموضوعية وثانيهما ،مجلس اإلدارة، أو لجنة المراجعة
معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية [وفيما يلي توضيح لهما  ،األنشطة التي يقوم بمراجعتها

 :   ]15-14: 2002،الصادرة عن مجمع المراجعين الداخليين
 :يقصد به مكانة قسم  المراجعة الداخلية بالمنشأة من حيث /  االستقالل التنظيمي: الً أو 

المركز أو الموقع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية كفؤا بما يسمح له بإنجاز أعماله كون  1
 والمسئوليات المكلف بها .

الشخص أو الجهة المسئولة في المنشأة التي يرفع إليها رئيس قسم المراجعة الداخلية تقريره  2
 ومدي توافر االتصال المباشر بينهما . ،عن عمليات المراجعة الداخلية

يعزز االستقالل في حالة ما تكون سلطة تعيين أو عزل المراجع الداخلي من اختصاص  3
 مجلس اإلدارة.

 إصدار وثيقة رسمية ومكتوبة تحدد هدف وسلطة ومسئولية قسم المراجعة الداخلية.  4
ونظرًا ألهمية الدور الذي يقوم به المراجع الداخلي وحيويته لخدمة المنشأة، لذا يجب أن يحظى     
مكانة مناسبة في المنشأة بالقدر الذي يكفي لتنفيذ المهام والمسئوليات التي يكلف بها،  حيث يؤدي ب

عدم توافر المكانة المناسبة للمراجع الداخلي في المنشأة إلي سلبيات ال يستهان بآثارها نتيجة لفقد 
اون مديري األقسام االتصال المباشر له بالمستويات اإلدارية العليا من ناحية، واحتمال عدم تع

األخرى في المنشأة من ناحية أخري، لذلك فقد تضمنت معايير المراجعة الداخلية ما يؤكد على 
ضرورة دعم وتأييد المنشأة له  حتى  يستطيع القيام بأعماله بدرجة عالية من االستقاللية والحرية، 

ي أن يكون مدير قسم ويوضح أحد المعايير المرشدة هذه الفكرة حيث ينص على انه )) ينبغ
  ،المراجعة الداخلية مسئواًل أمام شخص له من السلطة في المنشأة بما يسمح بحياد المراجعة الداخلية
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واتخاذ  ،وتغطيتها في عملها لقطاع كبير من مجاالت المراجعة مع وجود تقدير مناسب لتقاريرها
كون المراجع الداخلي مسئواًل أمام وعلى ذلك يجب أن ي ،القرارات المناسبة بناء على توصياتها ((

 :]41: 2006 ،القباني [جهة محددة في المنشأة تتمتع بقدر من السلطة الكافية حتى يتوفر له اآلتي
تاحة مجال أوسع لتأدية أعماله .         ـ دعم استقالله وا 
 ـ إعطاء التقدير واالعتبار الكافي لتقارير المراجعة .       
 يات المراجع الداخلي والعمل على تنفيذها من خالل اإلدارات األخرى.ـ متابعة توص       
والتي  ،وعلى هذا األساس يجب أن يكون المراجع الداخلي مسئواًل أمام جهة عليا في المنشأة     

يتوافر لديها الوقت والسلطة الكافيتين لدعم ومتابعة توصيات المراجع الداخلي، وهذه الجهة إما أن 
أو لجنة المراجعة، ولكن يفضل الثانية نظرًا لضيق وقت رئيس  ،جلس اإلدارة بالمنشأةتكون رئيس م

وعدم إعطائه االهتمام الكافي الذي تتطلبه مهمة المتابعة واألشراف على  ،مجلس اإلدارة في المنشأة
 .          ]  2005 ،البدري[أعمال قسم المراجعة 

يجب أن نأخذ في الحسبان مدى أثر   ،وباإلضافة إلي الموقع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية    
ويقصد  ،العدالة التنظيمية بجانب الموقع التنظيمي المناسب على سلوك المراجع الداخلي وأدائه

الدراسات ولقد أوضحت كثير من  ،بالعدالة التنظيمية الطريقة التي تعامل بها المنظمة مرؤوسيها
النتائج المترتبة على عدم إدراك الفرد العامل للعدالة التنظيمية، حيث إذا أدرك أنه يعامل معاملة 

وكذالك   ،وانخفاض التزامه التنظيمي ،يترتب على ذلك انخفاض رضائه الوظيفي ،غير عادلة
ولقد كان   ،وانخفاض سلوك المواطنة التنظيمية الخاصة به   ،انخفاض تعاونه مع زمالء العمل

هنالك عدد من الدراسات التي اهتمت بالعدالة التنظيمية ومدى إدراك الفرد لها وكذالك العوامل 
 . ]2002،حامد[والرضا الوظيفي ،وأهمها الوالء التنظيمي ،المؤثرة عليها

يتعين على المراجع الداخلي أن يؤدي عمله بموضوعية، ويقصد ثانيًا / االستقالل الموضوعي :
ضوعية هنا أن يتوافر لذي المراجع الداخلي اتجاه فكري مستقل يلتزم به حال أدائه لعمليات بالمو 

المراجعة، بحيث يتضح معه أمانة وجدية المراجع من حيث عدم قبوله أي مساومة على عمله، وأنه 
وعلى ذلك يجب أن يبعد المراجع   ،قد كون رأيه وحكمه عما قام بمراجعته بحرية وبدون تحيز

 ،ويكون اعتماده على األدلة اعتمادًا  موضوعيًا ومنطقياً  ،اخلي نفسه عن التأثيرات الشخصيةالد
ونزيهًا  ،وأن يكون نزيها في توصله إلى أدلة اإلثبات وصحة  العمليات ،بحيث تتضح أمانته وجديته

 . ]43-42: 2006 ،القباني [في إجراء عملياته 
يجب أن يكون لرئيس قسم المراجعة الداخلية دور في  وحتى تتم عملية المراجعة بموضوعية     

 تحقيق ذلك، بحيث يضع رئيس قسم المراجعة الداخلية نصب عينيه االعتبارات التالية:
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ـ يجب أال يعهد إلي قسم المراجعة بتأدية أي عمليات تنفيذية مما يدخل في نطاق اإلدارات  1       
 األخرى بالمنشأة.

دعت الحاجة في بعض الظروف والتي تري فيها إدارة المنشأة إمكانية  قيام  ـ ومع ذلك إذا 2       
يجب أن يكون مفهومًا حينئذ لدى المراجع  ،قسم المراجعة الداخلية ببعض أعمال اإلدارة التنفيذية

الداخلي انه ال يقوم بهذه المهام بصفته مراجعًا ولكن بصفة أخري )محاسب مثاًل(، وعند قيام 
يجب مراعاة هذه  ،الفترات الالحقة بمراجعة هذه المهام التي كلف بتنفيذها فيما سبقالمراجع في 

الحقيقة عند دراسة وتحليل تقريره الخاص بهذه المهام ومدي تأثير ذلك على تنفيذه ألعمال المراجعة 
 ويفضل عادة     أال يقوم المراجع الداخلي بمراجعة أعمال منجزة بمعرفته. ،بموضوعية 

ـ على رئيس قسم المراجعة الداخلية تحديد اختصاصات العاملين في القسم بما يتالءم مع  3     
 متطلبات عملية المراجعة المزمع تنفيذها وبدون تحيز .

 ـ على رئيس قسم المراجعة إجراء حركة تنقالت بين موظفي القسم من وقت آلخر . 4     
ـ يقوم العاملون بالقسم بتزويد رئيس القسم بمعلومات عن حاالت التعارض في  5     

 وكذلك الحاالت التي توزع فيها هذه االختصاصات بتحيز . ،اختصاصاتهم
ـ أفراد اإلدارات األخرى الذين ينتدبون للعمل أو التدريب في قسم المراجعة الداخلية بصفة  6     

هم بتأدية الواجبات الداخلية نفسها في نطاق العمليات واألنشطة التي مؤقتة، يجب أن ال يسمح ل
عند عودتهم لممارسة وظائفهم األصلية في اإلدارة  ،قاموا بمراجعتها أثناء عملهم في قسم المراجعة

 التنفيذية التابعين لها .
ومراجعة تقرير ـ يجب على رئيس قسم المراجعة الداخلية اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد  7     

 المراجعة إلثبات الموضوعية في عرض النتائج لمراجعة العمليات .
ـ موضوعية المراجع الداخلي ال تختل إذا ما قام بإعداد توصيات عن معايير رقابية للنظم  8     

معايير األداء المهني [أو إذا ما أعاد النظر في اإلجراءات اإلدارية و أوصي بتغييرها"  ،الموضوعة
 .   ]7-6: 2002،لمراجعة الداخلية  الصادرة عن مجمع المراجعين الداخليينل

ـ  يجب الحفاظ علي خطوط اتصال مفتوحة بصفة منتظمة مع كل أفراد المنشأة، وذلك  9     
واإليجابية ( المستمرة عن المجاالت الخاضعة  ،لالهتمام بالتغذية العكسية الفورية ) السلبية

ات مصداقية المعلومات، وتقديم النصيحة المهنية المالئمة لكل مستوي، كما أن بهدف إثب  ،للمراجعة
التعاون مع األشخاص الخاضعين للمراجعة يهدف إلي محاولة تحسين جودة األعمال الخاضعة 

 ،وتحسين موقف الخاضعين للمراجعة، وتحسين جودة عملية المراجعة الداخلية ) أداء ،للمراجعة
مراجعين   الداخليين اليوم مطلوب منهم العمل بصورة أكثر قربًا من عمالئهم لذا فإن ال ،ونتائج(
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بما   ،ومقترحاتهم  ،وتوصياتهم ،)الموظفين(عن ذي قبل، ليكونوا أكثر دقة وسالمة في أحكامهم
 يعود بالنفع العام على المنشأة.

فبجانب دور المراجع  ،ـ االلتزام باألهداف والقيم األخالقية التي تضعها إدارة المنشأة 10     
أصبح للمراجع دور في نشر الممارسات  ،الداخلي في تحسين كفاءة وفعالية عمليات المنشأة

ي لتطوير األخالقية والسلوكية المختارة من قبل اإلدارة العليا، عبر مقترحات يقدمها المراجع الداخل
هذه األهداف والقيم، أي أصبح مطلوب من المراجع الداخلي القيام بدوره الوقائي من خالل تأثيره 

وقد ترتب على ذلك زيادة أهمية تدعيم استقالل المراجع الداخلي  ،اإليجابي على عمليات النشأة
ليوم مطلبًا والمحافظة عليه لضمان الحصول على خدمات مهنية بجودة مرتفعة، والتي أصبحت ا

 . ]  156: 2005 ،سليمان [جوهريًا لكافة األطراف التي لها عالقة بنتائج عملية المراجعة الداخلية"
 ومن خالل ما ذكر أنفًا يمكن أن نعرف االستقالل في المراجعة الداخلية علي أنه:

والمؤكد علي ضرورة أن يكون المراجع  ،أحد معايير األداء المهني لنشاط المراجعة الداخلية  [      
بحيث يؤدي  ،الداخلي بعيدًا كل البعد عن أي عوامل قد تؤثر في استقالله التنظيمي والموضوعي

بعيدًا عن  ،ومهنية ،ونزاهة ،وموضوعية ،المراجع الداخلي عمله ألتقييمي ويصدر أحكامه  بكل أمانة
 .  ]تأثير الجهة التي يقوم بمراجعتها

 مية استقاللية المراجع الداخلي:أه -2 -2
فهو مهم لإلدارة العليا كونها راغبة  ،إن لقسم المراجعة الداخلية أهمية  كبيرة ألكثر من طرف     

ولكي يتسنى لها مواجهة مسئولياتها أمام أصحاب المنشأة في  ،في تحسين درجة أداء اإلدارات 
كل ذلك  ،توفير بيانات موثوق بها لمستخدميهاو  ،وكفاءة استخدام الموارد المتاحة ،حماية األصول

عبد العزيز [يتطلب من اإلدارة العليا أن تستعين بهيئة للمراجعة الداخلية تساعدها علي تحقيق ذلك   
ولكي تتمكن هذه الهيئة من أداء واجباتها يجب أن يتمتع العاملون بها بقدر   ،]383: 2007،أبوبكر

بالتالي فان استقاللية أقسام المراجعة الداخلية ذات  ،أداء مهامهم من االستقاللية  لكي يتمكنوا من
 أهمية كبيرة لإلدارة العليا وللمراجع الداخلي.

كما أن استقاللية أقسام المراجعة الداخلية مهمة ألطراف أخري  كالمراجع الخارجي، حيث       
استخدام نموذج مخاطر من خالل  ،يعتمد المراجعون الخارجيون على المراجعين  الداخليين

من خالل قيام المراجعون الخارجيون بتخفيض معنوي لمخاطر الرقابة، وبالتالي تخفيض  ،المراجعة
 ًِ االختبارات األساسية الخاصة بعملية المراجعة إذا اتسم المراجعون الداخليون بالكفاءة ، واستنادًا

إذا  ،جيعلي هذا التخفيض يمكن لإلدارة  العليا أن تجري تخفيضًا  جوهريًا في أتعاب المراجع الخار 
ويعتقد المراجعون  ،كانت هنالك إدارة مراجعة داخلية تقوم بالعمل على مستوى عالي  من الجودة
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الخارجيون أن أداء المراجعين الداخليين  وكفاءتهم تتسم بالفعالية والجودة في حالة تمتعهم 
تدريب الجيد لهم باالستقاللية عن وحدات التشغيل التي يعملون على تقييمها، وذلك في حال توافر ال

 .] 2008،لطفي [     والقوائم المالية ( ،مع قيامهم بتنفيذ اختبارات المراجعة المناسبة )للرقابة الداخلية
وتسمح معايير المراجعة  للمراجع الخارجي أن يستخدم المساعدة المباشرة للمراجع الداخلي      

ن الخارجيين بمعاملة المراجعين الداخليين ويعني ذلك انه قد سمح للمراجعي ،خالل  عملية المراجعة
ويعد ذلك حافزًا لمنشأة المحاسبة لالحتفاظ بالعميل،  ،على أنهم من هيئة المراجعة التي تعمل معهم

أن يقوم بتقييم مدى  ،ولكن يجب هنا على المراجع الخارجي قبل أن يستخدم المراجعين الداخليين
لتي يتمتعون بها، أضف إلى ذلك أنه عادة ما يؤدي ومدي الموضوعية ا ،واستقاللهم ،كفاءتهم

المراجعون الخارجيين فحص عينة من العمل الذي قام به المراجع الداخلي للتأكد من انه نفد بشكل 
وبالتالي يمكن أن نحدد  شرطان أساسيان يجب علي   ،] 1036: 2008،ارينز ولوبك [صحيح  

وهذان  ،المراجع الداخلي  حتى يمكن االعتماد عليه المراجع الخارجي أن يتأكد من توافرهما لدي 
 ] 1991 ،65نشرة معايير المراجعة رقم  ،] 1975، 9نشرة معايير المراجعة رقم  [الشرطان هما

 :]534: 2007 ،البدري [عن  الً نق
 أي كفاءة المراجع  ،مدي قدرة واستعداد المراجع الداخلي للقيام بمساعدة المراجع الخارجي

 الداخلي.
 والمستوي  ،والسلطات الممنوحة له ،مدي االستقالل الذي يتمتع به المراجع الداخلي

 اإلداري المسئول أمامه.
يتعين أن يكون لديهم خلفيات ذات مدى  ،وألغراض وفاء المراجعين الداخليين بدور واسع المدى     

ها التأهيل المالئم في والمهني، ولعل أبرز  ،عريض من الثقافات تنصب أهمها على التأهيل العلمي
والشك أن أحد العوامل المقيدة  ،والخبرة التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات ،مجال المحاسبة

يتمثل في  الوقت المحدد الذي  ،لعمل المراجعين الخارجيين في الوفاء بدور المراجعين الداخليين
حيث عادة ما يكون المراجع الخارجي  ،ينفقه المراجع الخارجي في أداء عملية المراجعة المالئمة

                                                           
 :لمزيد من االطالع  يمكن الرجوع  إلي 

, بعنوان تأثير وظيفة المراجعة الداخلية علي نطاق  1975( الصادرة عام  9نشرة معايير المراجعة  رقم  ) -1

 للمراجعين القانونيين .اختبارات المراجع الخارجي,الصادرة عن المجمع األمريكي 
, بعنوان اعتبارات المراجع بالنسبة لوظيفة  1991( الصادرة عام  65نشرة معايير المراجعة رقم ) -2

 المراجعة الداخلية.
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وبالتالي فان استفادة المراجع الخارجي من استقاللية المراجع  ،موجود في أوقات محددة من العام
نجازه بشكل مهني كما يجب أن يترك  ، ] 659: 2005،لطفي [    الداخلي تسهل إتمام عمله وا 

  .] 1994،ري الشك [للمراجع الداخلي حرية االتصال بالمراجع الخارجي 
 دور اإلدارة العليا في تحقي  االستقاللية  ألقسام المراجعة الداخلية: -2-3

إن لدى اإلدارة العليا وجهة نظر و دور في مدى فعالية أقسام المراجعة الداخلية، ويمكن أن       
نوضح ذلك من خالل ما يمكن أن تحدده اإلدارة العليا من دور مطلوب تحقيقه من قبل المراجع 

رة العليا، الداخلي، وكذلك ما يجب أن يتوفر من مقومات لقسم المراجعة الداخلية من وجهة نظر اإلدا
ومن خالل ذلك يظهر دور اإلدارة العليا  ،والكيفية التي تقيم بها اإلدارة العليا فعالية المراجعة الداخلية

، ]  1308:  1992 ،محمد يوسف ومحمد الحموي [في  توفير االستقاللية ألقسام المراجعة الداخلية
 وفيما يلي تفصيل لذلك: 

 :دور إدارة المراجعة الداخلية 2-3-1
محمد يوسف  [ينحصر دور إدارة المراجعة الداخلية من وجهة نظر اإلدارة العليا في اآلتي       

 :]  1992 ،ومحمد الحموي
 فحص أوجه الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفايتها ومدى االلتزام بها . .1
 منع واكتشاف حاالت الغش . .2
 تقييم األداء في األقسام . .3
 العاملين في إدارة المراجعة الداخلية لشغل وظائف قيادية .تنمية وتطوير األفراد  .4
 تطوير أنظمة المعلومات والمساعدة في حل المشاكل . .5
 العمل على إنجاز عمليات المؤسسة بكل كفاءة وفعالية . .6
 ضمان تحقيق األهداف. .7

من أهمها اعتبار وبالتالي فإن اإلدارة العليا أقل اهتمامًا بأدوار المراجعة الداخلية األخرى، والتي 
كما أن اإلدارة العليا ترى أن   ،المراجعين الداخليين امتدادًا لها بوصفهم عيون وآذان اإلدارة

وأن المراجعين الداخليين  ،حيث أنهم أكثر شبهًا برجال الشرطة ،المراجعين الداخليين يوفرون الحماية
بب في ذلك إلى إشراك المراجعين وقد يرجع الس ،أقرب ما يكونوا بمدراء إدارة تشغيل العمليات

الداخليين في القيام ببعض األعمال التنفيذية لسد أي عجز طارئ، أو لحل  بعض اإلشكاليات 
 .] 1315:  1310: 1992 ،محمد يوسف ومحمد الحموي [القائمة
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 مقومات يجب أن تتوافر لقسم المراجعة الداخلية: 2-3-2
يجب أن تكون هنالك مقومات  ،افها والدور المطلوب منهالكي تحقق المراجعة الداخلية أهد      

لدي قسم المراجعة الداخلية تساعده على تحقيق ذلك، و من أهم تلك المقومات التزام المراجعين 
وأن تكون إدارة المراجعة الداخلية قادرة على  ،والمرونة  ،والجدية ،والعدالة ،الداخليين بالموضوعية

وبالتالي يجعل التعرض للمفاجآت واألمور غير  ،شاكل المحتمل حدوثهاتوفير إنذار مبكر عن الم
وتؤكد على ضرورة أن يعرف المراجع الداخلي األدوار المطلوبة منه  ،العادية في أقل حد ممكن

وأن تتمتع إدارة المراجعة الداخلية باالستقالل  ،وأن تكون اإلدارات األخرى علي علم بذلك  ،بالتحديد
يق تبعيتها لإلدارة العليا مباشرة، وكذلك يمكن أن تساهم اإلدارة العليا في المحافظة الوظيفي عن طر 

على استقالل إدارة المراجعة الداخلية من خالل قيام اإلدارة العليا بمنح المراجعين الداخليين سلطات 
نما يكون  ،ويعنى ذلك أن اإلدارة العليا تفضل أال يكون المراجع الداخلي مستشارًا فقط  ،التعديل وا 

شريكًا في فريق العمل حتى أنه يأخذ صالحيات تعديل األنظمة واللوائح من خالل االقتراحات التي 
ويفضل أن يتم فحص أعمال إدارة المراجعة الداخلية من قبل المراجع الخارجي في المرتبة  ،يقدمها
أما في المرتبة الثانية فيمكن إتمام هذا الفحص من قبل مراجع منشأة أخرى تعمل في نفس   ،األولى

 .]  1316: 1992 ،محمد يوسف ومحمد الحموي [الصناعة 
 تقييم قسم المراجعة الداخلية:   2-3-3

نه، من خالل ما يتوافر لقسم المراجعة الداخلية من مقومات تساعده على أداء دوره المطلوب م      
 وذلك تحقيقا لألهداف المرجوة، يمكن تقييم   فعالية قسم المراجعة الداخلية من خالل مؤشرات هي :

 . التأهيل العلمي والخبرة العملية لدي العاملين في إدارة المراجعة الداخلية1
 تنمية وتطوير األفراد العاملين في إدارة المراجعة الداخلية. .2

 لداخلية.. استقاللية إدارة المراجعة ا3
 . إعداد خطط المراجعة الداخلية والتقيد بها .4
 . تقرير المراجعة الداخلية والمستوي المرفوع إليه.5
 . توفير الموارد الالزمة إلدارة المراجعة الداخلية .6
 .] 129: 127:  2004،محمد الفطيمي [. نوعية وجودة أوراق العمل في إدارة المراجعة الداخلية"7
محمد يوسف ومحمد  [. تكلفة تشغيل إدارة المراجعة الداخلية مقارنة مع الفائدة المرجوة منها" 8  

 .  ] 1317:  1992 ،الحموي
 ،والمقومات الخاصة بهذه األقسام ،إن الدور الذي تحدده اإلدارة العليا ألقسام المراجعة الداخلية      

يجب أن تتوافق مع ما تقوم به  ،المراجعة الداخليةمع المؤشرات التي تضعها اإلدارة لتقييم قسم 
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اإلدارة العليا فعليًا، بحيث تحدد األدوار ومدي  توافر المقومات الرئيسة لتحقيق هذه األدوار والتي 
تعتبر االستقاللية من أهم تلك المقومات، ويجب أن تكون اإلدارة العليا مقتنعة بأهمية االستقاللية 

اجعة الداخلية، وتؤكد قناعتها على أرض الواقع من خالل الدور الذي يمكن أن والفعالية ألقسام المر 
 تلعبه اإلدارة العليا في تحقيق االستقاللية . 

 دور اإلدارة العليا في دعم استقاللية أقسام المراجعة الداخلية: 2-3-4        
وخاصة أن  ،داخليةلكي تؤكد اإلدارة العليا قناعتها بأهمية استقاللية قسم المراجعة ال 

وبدون هذا   ،استقالل قسم المراجعة الداخلية من الدعائم التي تجعل لعمل هذا القسم قيمة وفائدة
فيجب عليها أن توفر بعض الضمانات التي تساهم في تحقيق  ،االستقالل فإنه يصبح عديم الفائدة
 :  وهذه الضمانات هي ،االستقاللية ألقسام المراجعة الداخلية

تتعزز استقاللية أقسام المراجعة الداخلية في حالة ما تكون سلطة :  / تعيين المراجع الداخلي أوالً 
فيتعين أن يتم إبعاد المراجع الداخلي  ،تعيين أو عزل المراجع الداخلي من اختصاص مجلس اإلدارة 

وعلى ذلك فإن مدير  ،عن سلطة وتحكم األشخاص الذين ستخضع أعمالهم للفحص والمراجعة
ذلك ألن إدارة المنظمة هي التي   ،ؤون األفراد ال يعد الشخص المناسب لتعيين المراجع الداخليش

على أن يراعى أن تكون سلطة التعيين في يد  ،يجب أن تكون مسئولة عن تعيين المراجع الداخلي
ومن  ،ةوليس في يد رئيس مجلس  اإلدارة  أو المدير العام ضمانًا لالستقاللي ،مجلس اإلدارة نفسه

األمور التي تساهم في تدعيم مكانة المراجع الداخلي واستقالله هو ضرورة ترك سلطة التصديق 
بناء على التوصيات  ،أو عزل رئيس قسم المراجعة الداخلية إلى مجلس اإلدارة ،النهائي على تعيين

وط النفسية وفي هذا اإلجراء ما يحرر رئيس قسم المراجعة من الضغ ،المسببة من لجنة المراجعة
إذا ما تركت لهذا األخير السلطة المنفردة  ،واالعتبارات الشخصية التي قد يوليها إلى رئيسه المباشر

ومما سبق نخلص إلى المعيار الخاص بتعيين المراجع الداخلي وذلك   ،أو عزله ،في قرار تعيينه
ر من مجلس إدارة المنظمة على النحو التالي : يتم تعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية بقرار يصد

معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية الصادرة عن مجمع [نفسه وليس من أي جهة أخرى
 . ]15: 2002،المراجعين الداخليين

يمكن أن يكون المراجع الداخلي مسئواًل أمام رئيس قسم المراجعة الداخلية ثانيًا / التبعية اإلدارية:  
أو   ،وال يكون مسئواًل أمام رئيس الحسابات ،دارة المنظمة ويقدم له تقريرهالذي يتبع بدوره لمجلس إ

وتتوقف استقاللية  ،أو يكون له عالقة باإلدارة التي يتوقع أن تقع في نطاق فحصه ،المراقب المالي
المراجع الداخلي على مكانة المراجع الداخلي في المنشأة وعلى المستوى اإلداري في الهيكل 

كما أن الشخص أو الجهة التي يرفع إليها رئيس قسم المراجعة  ،التنظيمي للمنشأة التي ينتمي إليها
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قوم به المراجع الداخلي لخدمة الداخلية تقاريره لها دور مهم. ونظرًا ألهمية وحيوية الدور الذي ي
يجب أن يحظى بمكانة مناسبة بالقدر الذي يكفي لتنفيذ المهام أو المسؤوليات المطلوبة  ،المنشأة

نتيجة لفقدان االتصال  ،حيث يؤدي عدم توافر المكانة المناسبة إلى سلبيات ال يستهان بها ،منه
حتمال عدم التعاون واستهانة مديري األقسام وا ،المباشر له بالمستويات اإلدارية العليا من ناحية

ويوضح أحد المعايير المرشدة  ،:  92  ] 2006  ،القباني [األخرى في المنشأة من ناحية أخرى
معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية الصادرة عن مجمع  [هذه الفكرة حيث ينص على أنه 

 :] 419: 2007،و جميل خالط بشير عاشور     [نقاًل عن ] المراجعين الداخليين
" ينبغي أن يكون مدير المراجعة الداخلية مسئواًل أمام شخص له من السلطة في المنشأة بما       

و اتخاذ القرارات المناسبة بناء  ،مع وجود تقدير مناسب لتقاريرها ،يسمح بحياد المراجعة الداخلية
ي لإلدارة العليا من أهم المقومات التي تؤثر على توصياتها " وحيت  تعتبر تبعية  المراجع الداخل

فعلى ذلك يجب أن يكون المراجع الداخلي مسئواًل أمام جهة محددة  ،علي استقاللية المراجع الداخلي
 في المنشأة تتمتع بقدر من السلطة الكافية لدعمه.

دارة وبالتالي يمكن أن يتبع قسم المراجعة الداخلية في المنشأة إلى رئيس مجلس اإل    
والتي قد تصل إلى  ،ولكن لكثرة االنشغال واألعباء الملقاة على عاتق رئيس مجلس اإلدارة ،مباشرة

حد من التعقيد والضخامة ما يمنعه من إعطاء االهتمام الواجب الذي تتطلبه مهمة المتابعة 
دعم المسؤولية وبذلك  قد يفقد المراجع مميزات و  ،واإلشراف على أعمال قسم    ا لمراجعة الداخلية

وال يتمكٍن من طلب التأييد أو الدعم والمساندة  ،وقد يصبح منعزالً  ،المباشرة أمام رئيس مجلس اإلدارة
ومن الحلول العملية المعقولة للتغلب على مثل هذه الصعوبات المشار إليهما  ،في األوقات الحرجة

 .  : 93  ] 2006  ،القباني  [ تكوين ما يعرف بلجنة المراجعة
إن األساس في عمل المراجع الداخلي هو إدراكه أن وظيفته ثالثًا /عدم القيام باألعمال التنفيذية: 

ويجب  ،لذلك فالمراجع الداخلي ال يباشر سلطة على األشخاص الذين يراجع أعمالهم ،ليست تنفيذية
وذلك  ،أن ال يسند إلى قسم المراجعة الداخلية أعمال تدخل في اختصاص أقسام أخرى بالمنظمة

كذلك ينبغي أن ال يحل المراجع  ،حتى ال يجمع المراجع بين األداء والمراجعة في نفس الوقت
 .] 3: 2006 ،المنيف  [الداخلي محل أي موظف غائب تابع لقسم آخر ولو كان ذلك بصفة مؤقتة

ولذا فإن سلطة فصل  ،إن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الفصلرابعًا/ فصل المراجع:  
ويدخل في نطاق الفصل أيضا نقل  ،المراجع الداخلي يجب أن تكون بيد مجلس إدارة المنظمة

أو النقل بناء على تقرير من  ،ويجب أن يتم الفصل ،المراجع الداخلي إلى قسم آخر داخل المنظمة
وبالتالي يفصل المراجع الداخلي  ،وذلك لضمان الحياد واالستقاللية ،قسم المراجعة الداخليةرئيس 
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 ،ولكن هنا يجب مراعاة أسباب فصل المراجع ،بناء على توصية من رئيس قسم المراجعة الداخلية
ولقد تعددت األسباب التي قد تؤدي إلى ذلك  ،حيث يجب أن تكون هنالك أسباب موضوعية للفصل

 : :94] 2006 ،القباني [ن نذكر منها ولك
ممثاًل في عدم قدرته علي القيام بالمهام والواجبات  ،انخفاض مستوي أداء المراجع الداخلي -1

 وعدم استطاعته الوفاء بمعايير األداء الموضوعة. ،الموكلة إليه
جراءات والتي تجعله ال يمتثل للقواعد واإل ،السلوكيات والتصرفات الخاطئة من جانب المراجع -2

 الموضوعة.
االفتقار للمؤهالت الالزمة ألداء واجبات الوظيفة بنجاح األمر الذي ينعكس على قدرته على  -3

وهنا يمكن محاولة االحتفاظ بالمراجع من خالل تدريبه على  ،إنجاز ما يوكل إليه من أعمال
 وفي حالة تكرار فشله يتم اتخاذ قرار فصله. ،عمل آخر

 ظيفة كنتيجة لتغير طبيعة العمل بها .تغيير متطلبات شغل الو  -4
فإن هنالك العديد من اإلجراءات التي  ،ولضمان تحقيق العدالة عند إجراء فصل ألي مراجع    

 : ] 366 - 364 ، 2007،ديسلر [والتي منها   ،يجب مراعاتها
 وضع إجراءات رسمية صارمة لتحقيق االنضباط ونذكر منها : .1
  يدعم االتهام الموجه ضد المراجع الداخلي.التأكد من أن هنالك دليل 
 .التأكد من عدم المساس بالمراجعين الذين يؤدون عملهم علي أكمل وجه 
 .تحذير المراجعين الداخليين من عواقب الجهل بتطبيق النظام 
 .توخي اإلدارة العدالة عند تطبيق النظام 
 .عدم التمييز بين العاملين عند تطبيق النظام 
 م محايد يساهم في تخفيض رغبة المديرين في اتخاذ قرار الفصل.تصميم نظام تحك .2

وبالرغم من أن هنالك  ضمانات يمكن أن يتم توفيرها لتحقيق االستقاللية للمراجع الداخلي من       
دارة الوحدة االقتصادية ،قبل اإلدارة العليا  ،إال أن ضعف العالقة بين قسم المراجعة الداخلية وا 
حساس اإلدارة  والمتعاملين مع قسم المراجعة  بأن نشاطها ال يضيف قيمة بل يستهلك جزءًا من وا 

و عدم اقتناع اإلدارة والمتعاملين مع قسم المراجعة بمدي أهمية  ،القيمة المتحققة من باقي األنشطة
هي ما تفسر احدي الصعوبات التي تواجها المراجعة  ،أن يتمتع قسم المراجعة الداخلية باالستقاللية

ولضمان  ،الداخلية عند أداء دورها التقليدي. ولضمان التغلب على هذه اإلشكالية في التواصل
استمرارية نجاح وظيفة المراجعة الداخلية يجب مناقشة اإلدارة في نهاية العام للتعرف على تقييمها 
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 ،اشفالك  [من خالل إجابتها على مجموعة من األسئلة منها على سبيل المثال ،لقسم المراجعة
2000[ : 
 هل حققت إدارة المراجعة الداخلية أهدافها من منظور اإلدارة ؟  -1
 هل تتسم نتائج المراجعة بالدقة ؟ -2
 هل كانت التوصيات التي قدمها قسم المراجعة الداخلية مالئمة ؟ -3
هل ساعدت إدارة المراجعة الداخلية على التحكم في المخاطر التي تعرضت لها  -4

 الوحدة االقتصادية؟
ينبغي علي اإلدارة العليا في  المنظمة أن تقوم بتأييد  سًا / الدعم المادي من قبل اإلدارة العليا:خام

ويتمثل أحد أوجه هذا التأييد والدعم في اعتماد اإلدارة العليا  ،إدارة المراجعة الداخلية بصفة مستمرة
 [الداخلية  انجاز المهام المناط بهالموازنة كافية للمراجعة الداخلية تستطيع من خاللها إدارة المراجعة 

 .  ] 1329:  1992 ،محمد يوسف ومحمد الحموي
ينبغي علي  إدارة المنظمة أن تحرص علي  استخدام  /  التأهيل المهني والخبرة في العمل : سادساً 

 ،مجموعة من المراجعين الداخليين ذوي التأهيل المهني والخبرة للعمل في إدارة المراجعة الداخلية
ويضمن هذا المصدر اختيار أفضل الخريجين  ،إما من الكليات الجامعية ،ويمكن استخدام هؤالء

وتدريبهم كمراجعين داخليين سواء داخل المنظمة أو في برامج  ،الذين يتمتعون بالموهبة والذكاء
 ،لمراجعةأو يمكن استخدام العاملين في مؤسسات المحاسبة وا ،التدريب التي تعقدها المجامع المهنية

أو يمكن استخدام  ،ويضمن هذا المصدر الحصول على محاسبين ذوى خبرة في النواحي المالية
ويضمن ذلك دراية وفهم مسبق بسياسات المنظمة وطرق التشغيل بها  ،العاملين داخل المنظمة نفسها

المنظمة نفسها  ويعتمد اللجوء إلى استخدام العاملين داخل ،ويساعدهم ذلك كثيرًا في عملية المراجعة
للقيام بعملية المراجعة إلى االعتقاد لدى البعض بفلسفة التركيز على نوعية الفرد بغض النظر عن 

أما إذا تم استخدام مراجعين داخليين من العاملين في المنشآت األخرى فيجب اختيار  ،خلفيته السابقة
لى غير ذلك من الصفات  ،والمتعاون ،والجدير بالثقة ،وغير المتحيز ،المراجع الموضوعي كما  ،وا 

يجب على المسئولين في إدارة المنظمة أن يحرصوا كل الحرص على وجود برامج التدريب المستمر 
على أن تكون هذه البرامج متنوعة وتشمل التدريب على أعمال المراجعة وكافة  ،للمراجعين الداخليين

المسئولون في المنظمة االستقاللية  كما يمكن أن يوفر ،أعمال المنظمة وكل المستجدات فيها
للمراجعين الداخليين من خالل إعطائهم حصانة وسلطة االّطالع على كافة السجالت والمستندات 

مع ترك الحرية لهم في جدول أعمال المراجعة الداخلية، وباإلضافة إلى ما ذكر سابقًا  ،والتقارير
جب على المسئولين في المنظمة توفير ولضمان الموضوعية والعدالة للمراجعين الداخليين ي
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وتوفير فحص  ،المراجعين الداخليين ذوي التأهيل المهني والخبرة للعمل في إدارة المراجعة الداخلية
ومن خالل هذه الضمانات فإنه يمكن أن نحقق أهم  ،داخلي وخارجي ألعمال المراجعين الداخليين

محمد  [مقوم مطلوب لقسم المراجعة الداخلية لكي يكون قادرًا على تحقيق األدوار المطلوبة منه  
 .  ]  1992 ،يوسف ومحمد الحموي

ي ويؤد ،إن توافر الضمانات سالفة الذكر يقوى الترابط بين قسم المراجعة الداخلية واإلدارة العليا  
كما  ،إلى التفاعل المشترك لتطوير أداء سلسلة األنشطة المكونة للعمليات الرئيسة للوحدة االقتصادية

أن تغيير طريقة تفكير وسلوك المسئولين عن عملية المراجعة يعزز ثقة اإلدارة العليا في فاعلية 
عداد التقارير ،عمليات التخطيط والتنفيذ داخلية للحصول على كما أن سعي إدارة المراجعة ال  ،وا 

 2000 ،الكاشف  [دعم اإلدارة العليا من خالل االتصال الدائم يساهم في تعزيز الترابط بينهما
:49[. 

 النتائج والتوصيات والمراجع: -3
 النتائج :-3-1

من خالل هده الدراسة يمكن استخالص ان االدارة العليا تؤثر في استقاللية اقسام المراجعة      
خالل جملة من العوامل وان عدم توافرها وبالشكل المطلوب سوف يؤدي ذلك الي عدم لديها  من 

 استقاللية اقسام المراجعة الداخلية وهده العوامل هي :
o الدورات التدريبية. 
o  كيفية تعيين وعزل المراجع الداخلي. 
o الهيكل التنظيمي بالشركة. 
o الدعم المادي المناسب. 
o  ضغوط اإلدارة العليا. 
o  االتصال بين المراجع الداخلي واإلدارة العلياخطوط. 
o  عدد المراجعين الداخليين. 
o تواجد لجان المراجعة  ىمد. 
o المتابعة و التقييم العلمي لتوصيات المراجع الداخلي. 
o المراجع الخارجي. 
o  مد المراجع الداخلي بالمعاير والقوانين. 
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 التوصيات: 2 –3

بحيث تكون واعية  ،العقلية اإلدارية للشركات الصناعية الليبيةيجب أن يكون هنالك تطوير في      
ويمكن تحقيق ذلك  ،بأهمية أقسام المراجعة الداخلية بشكل عام وباستقاللية هذه األقسام بشكل خاص

مع  ،من خالل الندوات العلمية فيما يخص دور المراجعة الداخلية كنشاط يخدم المؤسسة ككل
 توفير االستقاللية ألقسام المراجعة الداخلية بجانبيها التنظيميتوضيح الفوائد المرجوة من 

مع توضيح االشتراطات الواجب توافرها لكي تكون أقسام المراجعة الداخلية مستقلة  ،والموضوعي
وكذلك حث اإلدارة العليا علي األخذ بالسبل التي يمكن من خاللها الحفاظ علي  ،وبشكل فعلي

 والتي منها : ،الداخليةاستقاللية أقسام المراجعة 
 . توفير الموقع اإلداري المناسب ألقسام المراجعة الداخلية بالهيكل التنظيمي 
  توفير الدورات والتدريب المستمر المرتبط بالنشاط الذي يعمل به المراجع الداخلي للرفع من

 كفاءته.
 مع توفير خطوط اتصال مفتوحة بين  ،توفير الدعم المادي المناسب ألقسام المراجعة الداخلية

 قسم المراجعة الداخلية و اإلدارة العليا .
  الحرص علي أال يعهد إلي قسم المراجعة الداخلية  بتأدية أي عمليات تنفيذية مما يدخل في

و إن دعت الحاجة في بعض الظروف والتي تري فيها  ،نطاق اإلدارات األخرى بالمنشأة
يجب مراعاة  ،قيام قسم المراجعة الداخلية ببعض أعمال اإلدارة التنفيذيةاإلدارة العليا إمكانية  

هذه الحقيقة عند دراسة وتحليل تقرير المراجع الداخلي الخاص بمراجعة األعمال   التي كلف 
ويفضل أال  ،ومدي تأثير ذلك على تنفيذه ألعمال المراجعة بموضوعية ،بتنفيذها فيما سبق

 راجعة أعمال منجزة بمعرفته. يقوم المراجع الداخلي بم
 بحيث يتم  ،الحرص علي أن تكون سلطة تعيين وفصل المراجع الداخلي  في يد مجلس اإلدارة

إبعاد المراجع الداخلي عن سلطة وتحكم األشخاص الذين ستخضع أعمالهم للفحص 
 والمراجعة.

 من خاللها انجاز المهام يستطيع  ،اعتماد اإلدارة العليا لموازنة كافية لقسم المراجعة الداخلية
 المناطة به .

 . الحرص علي وضع دستور للمراجعة الداخلية بالوحدات االقتصادية 
  و تقييمها بشكل علمي . ،إعطاء التقدير الكافي لتقارير قسم المراجعة الداخلية 
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 المراجع 3-3
  ، دراسة تحليلية مقارنة ،  ، "معايير المراجعة واستقاللية المراجع الخارجي "إبراهيم الشكري

المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس، ملحق العدد األول،  
 ف. 1994

  مجلة  ،"مهام المراجعة اإلدارية مطلوبة بإلحاح للشركات العربية " ،إبراهيم عبد اهلل المنيف
 ف . 2006 ،دد السابع و الستونالع ،المجلد السادس ،المدير، المملكة العربية السعودية

 تعريب محمد عبدالقادر الدسيطي ،" المراجعة مدخل متكامل"،جيمس لوبك ،ألفين ارينز، 
ف  2008 ،الطبعة السابعة ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية  ،دار المريخ للنشر

. 
 ،الدار الجامعية ، " دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد " أمين السيد أحمد لطفي

 ف. 2007الطبعة األولي،  ،اإلسكندرية
 مدي اهتمام اإلدارة العليـا بالشـركات الليبيـة بوظيفـة ،جميل محمد خـالط  ،بشير محمد عاشور" 

طـرابلس _  ،أكاديمية الدراسـات العليـا ،مؤتمر الرقابة الداخلية الواقع واألفاق ،المراجعة الداخلية"
 ف. 2007ليبيا، 

 اإلسكندرية،  ،،الدار الجامعية "المراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني "، ثناء القباني
 ف .  2006 ،الطبعة األولى

 ، ترجمة محمد المتعال ،عبد المحسن جودة ،دار المريخ " إدارة الموارد البشرية" جارى ديسلر ،
 ف . 2007الطبعة الثامنة،  ،للنشر، المملكة العربية السعودية 

  اثر تغير بيئة الرقابة علي تقديرات المراجع لخطر الرقابة المرتبط بتأكيدات  "،حنان عبده
 ف . 2004، ،جامعة القاهرة،رسالة ماجستير غير منشورة  ،" اإلدارة 

  "، اســتقاللية المراجــع الــداخلي فــي القطــاع الحكــومي وأثــره فــي خلــف اهلل الخليفــة محمــد الحســن
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة الســـودان للعلـــوم اخليـــة "فاعليـــة نظـــام المراجعـــة الد

 .2012والتكنولوجيا، السودان، 
  ، أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية والوظيفية على إدراك العاملين للعدالةشعبان حامد " 

العدد التاسع  ،جامعة القاهرة  ،كلية التجارة  ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين  ،التنظيمية
 ف.2002  ،والخمسون 
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  ،رسـالة " المراجعة الداخلية مهمتهـا ومسـاهمتها فـي تحسـين تسـيير المؤسسـة"شعباني لطفـي ،
 . 2004ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 دور المراجعة الداخلية في دعم الهيكل الرقابي بالوحدات "  ،عبد العزيز اعبيد أبو بكر
طرابلس _ ليبيا،  ،أكاديمية الدراسات العليا ،مؤتمر الرقابة الداخلية الواقع واألفاق،"االقتصادية

 ف.2007
  الجامعـــة المفتوحـــة ،"مبـــادي اإلحصـــاء"  ،عبـــدا هلل المعلـــول ددش،فـــاروق عبـــد الحميـــد البشـــتي، 

 ف.2002 ،الطبعة الثانية ،ليبيا ،طرابلس
  تعريب صالح ميلود  ،المهني للمراجعة الداخلية""قواعد السلوك  ،مجمع المراجعين الداخليين

)محاضرات غي منشورة  ألقيت في الدورات التدريبية المقامة بمعهد تنمية الموارد  ،خالط 
 ف(.2002،طرابلس،أكاديمية الدراسات العليا –البشرية 

 المجلة  ،" تقييم فعالية إدارات المراجعة الداخلية "،محمد هشام الحموي ،محمد رشاد يوسف مينا
ف  1992 ،العدد األول  ،جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،العلمية        لالقتصاد والتجارة 

. 
  رسالة ،"مقومات نظام المراجعة الداخلية في المصارف التجارية" ،محمد مسعود المسالتي

 ف.1995طرابلس _ ليبيا،  ،أكاديمية الدراسات العليا  ،ماجستير غير       منشورة
   رسالة ماجستير غير منشورة،"تقييم فعالية إدارات المراجعة الداخلية "،محمد مفتاح الفطيمي، 

 .ف2004طرابلس _ ليبيا،  ،أكاديمية الدراسات العليا 
   ،دور المراجع الداخلي في اكتشاف األخطاء والغش والتالعب في المال معاد محمد إدريس "

ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة دنقال، ، رسالة العام وكيفية الحد منها "
 2017السودان، 

   ،نحو إطار متكامل لتطوير فاعلية المراجعة الداخلية كنشاط مضيفمحمود يوسف الكاشف " 
جامعة عين شمس، ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد الرابع، كلية التجارة ،للقيمة"
 .ف  2000

  المعايير التي تحكم أداء المراجعة الداخلية في الشركاتلحفيظ البدري ، مسعود عبد ا " 
، مجلة دراسات في االقتصاد ، مكتب البحوث بكلية االقتصاد ،  الصناعية بمدينة بنغازي"

 ف . 2005جامعة قار يونس ، المجلد الثاني والعشرون والثالث والعشرون ، 
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 المستخلص

في أضرارا كبيرة للعديد من العوائل   "olive- knot" يتسبب مرض تعقد أغصان الزيتون 
وتحديدًا أشجار الزيتون جمعت عينات من   Oleaceaeالنباتية ومن بينها العائلة  الزيتونية  

المصابة بالمرض، وعزلت منها البكتيريا المسببة لمرض التعقد. جمعت ثمانية زيتون أغصان ال
 بولي،ه لقر ا جنزور، سوق الجمعة، تاجوراء،شملت )والتي  غرب طرابلسق مناط عشرة عزلة من

أوضحت االختبارات المورفولوجية،  . 2013-2014موسميخالل  (غريانو  خيارألا قصر
وبعض العزالت أنتجت الصبغ  صبغ جراملسالبة  الكيموحيوية  واالمراضية أن كل العزالت كانت
س واختبار تحلل االرجنين طاطن الب(: عفLOPATالفلوروسنسي، كما كانت نتائج اختبارات )

على ومتباينة  أصناف نباتات التبغتفاعل فرط الحساسية موجبة ل العزالتبينما كانت أغلب  .سالبة
. وأكدت ليفانو  ديزياالوكسات الختبار متباينة بعض العزالت نتائج  كما أظهرت ،الفلفل نبات

ة والمزروعة في بساتين مناطق اختبارات القدرة االمراضية على شتالت أصناف الزيتون المحلي
اإلصابة )القرقاشي والشماللي والفرنتاوي والكورنتينا( والتي استخدمت في هذه الدراسة أنها كلها 
كانت حساسة لعزالت هذه البكتيريا. أكدت نتائج هذه االختبارات المورفولوجية والكيموحيوية 

ث تعقد أغصان الزيتون في مناطق واإلمراضية أن معظم عزالت البكتيريا التي تسببت في حدو 
. وأنها متشابهة مع عزلة الشاهد المعرفة  Pseudomonas savastanoiالدراسة تنتمي إلى: 

. وان أفضل طريقة لحقن شتالت الزيتون بهذه البكتيريا هو بعد Pss (NCAIMB01868)مسبقًا 
 يومين من جرحها وأن نذب األوراق تعتبر موقعًا ناجحًا لبدء اإلصابة.     

 -طر  التعريف   -االمراضية –  Pssبكتيريا   –كلمات دالة: مرض تعقد أشجار الزيتون 
LOPAT 
 المقدمة:

الثروات الزراعية في ليبيا وخاصة ثمارها لما لها من تعتبر بساتين أشجار الزيتون من أهم 
الكثير من المشاكل ومن أهمها  فوائد غذائية وصحية لإلنسان، وتواجه أصناف أشجار الزيتون حالياً 

تنتشر زراعة أشجار الزيتون . مراض المختلفة والتي تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرةألوا اآلفات
طول الشريط الساحلي ومناطق جبل نفوسه والجبل األخضر  في معظم مناطق ليبيا خاصة على

 يف الزيتون أغصان تعقد لمرض المسببة البكتيريا تعريف
 ليبيا غرب مناطق بعض

 أبوغنية محمد النبي عبد د . – العربي فرج خديجة. د -  السوكني عامر هناء. أ
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، في مناطق الجنوب والوسط )أبو غنية أشجار زيتون خاصة بالمائدة حالياً  كما تم اكثار والجنوب،
 (. 2009، ؛  العربي وآخرون1998

تتعرض شجرة الزيتون كغيرها من األشجار لإلصابة بالعديد من األمراض التي تضعف 
 Schroth)الكثير من القيمة االقتصادية للثمار والزيوت المنتجة  هاتفقدو  من إنتاجيتهانموها وتقلل 

et al.،        1973) مرض تعقد أغصان الزيتونالفطرية والبكتيرية كومن أهمها األمراض  
"olive- knot"  ًفي وهو من األمراض المعدية األكثر انتشاراً  ،بإسم "الثالول"  والمعروف محليا 

 في(. و Iacobellis، 2001؛ 1998 أبو عرقوب،الزيتون في العالم ) أشجارمناطق زراعة جميع 
 (.1998، ؛ أبو غنية2009، غرب ليبيا )العربي وآخرون ليبيا ينتشر خاصة في معظم مناطق

، مثل الحشرات والعمليات الزراعية والعوامل البيئيةوهناك عدة عوامل تساعد على حدوث المرض 
 الضرب بالعصي عند التقليم أو خالل فترة الجني خاصة أدوات هذا المرض عن طريقينتشر و 

؛ 1998تبدأ اإلصابة في الشجرة من خالل تلك الجروح خاصة في فصل الربيع )أبوعرقوب، حيث 
وهذا يعتمد على  شهر 1-3تتراوح فترة الحضانة لهذه البكتيريا من  (.2009العربي  وآخرون، 

ووجد أن درجة الحرارة المثلى لحدوث المرض . يث تصبح مصدر للعدوىح ،الظروف البيئية
 ،Young؛ 1998، أبو عرقوب)  %85-80 والرطوبة النسبية المثلى عند( oم 30 -25) هوانتشار 
وذلك عن  وحجم الخاليا في العائلفي عدد  لزيادة النمو نتيجة تسبب هذه البكتيريا العقد(. 2004

 نينايتوكياوالس( IAA) من الهرمونات النباتية متل أندول حمض الخليكطريق إفراز كميات كبيرة 
 (.1998أبو عرقوب، )

ومنها الزيتون، الدفلة،  هاائلو عالعديد من  وأوراق نباتات مرض تعقد على أغصان حدثي
 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoiعن البكتيريا  الدردار والياسمين وغيرها
Taghavi and Hasani،2012)  أبوعرقوب،؛.(Mirik، et al.،2011; 1998  وتنمو سالالت

 ،.Hamid، et al؛ 1987)سعيد،  هذه البكتيريا على العديد من األوساط االنتقائية المختلفة
1995.)  

على الصفات معتمدين كمسبب لمرض التعقد  اوتم تصنيفه لهذا المرض ةالمسببعرفت البكتيريا 
 Gardan، et)؛Mirik، et al.،2011)لهذه البكتيريا  والجزيئية ةالكيموحيوي، الفسيولوجية

al.،1992  ، تعتبر اختباراتLOPAT  المفتاح التصنيفي لبكتيرياP. savastanoi  والذي يشمل
تحلل االرجنين (A)  ،على البطاطس ( العفن الطري(P إنزيم االوكسديز،O) ) ،ليفان L)): إختبارات

(T)  حساسية التبغ (Klement، et al.،1990  ؛Scortichini، et al.، 2004.)  
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تعقد  مسبب مرض أجريت دراسة لمقارنة بعض الصفات الكيموحيوية لبعض عزالت
أظهرت جميع العزالت صفات متماثلة نموذجية مختلفة حيث  أغصان الزيتون من مناطق جغرافية

 ةموجب أيضاً  وهي LOPATيم ي تصمف Lelliott et al.، 1966  التي وضعها  Ibمع مجموعة 
؛  King's B  (Klement، et al.،1990على بيئة   fluorescenceصبغ في تفاعل 
 (.  1998أبوعرقوب،
واختبارات االمراضية  العديد من الطرق المورفولوجية والكيموحيوية والفسيولوجية تستخدمأ
 .P. sالتقنيات التقليدية والحديثة لتعريف البكتيريا الممرضة ألشجار الزيتون وباستخدام والوراثية

pv.savastanoi Klement، et al.،1990)  ؛Hall et al.، 2004 ؛Taghavi and 
Hasani، 2012.) 

المناطق  في أشجار الزيتون حول األمراض واآلفات التي تصيب دراسةأجريت في ليبيا 
مثل تاجوراء، جنزور  بمرض التعقدوجود مناطق موبوءة  نتائجالظهرت الغربية من ليبيا حيث أ

مصراتة،  :من المرض مثل والعزيزية مقارنة بمناطق الحصر األخرى والتي كان بعضها خاليا تماماً 
عدم توفر الرطوبة الكافية ودرجة الحرارة المناسبة لظهور إلى  ذلك ويرجع السبب في الزنتان ونالوت 

المناطق، كما أوضحت الدراسة أن من أهم أسباب تفشي المرض في بعض  تلك المرض في
المناطق دون غيرها الطرق الرديئة التي يتم بها جني الثمار وخاصة على الصنف قرقاشي )العربي 

 .(2009وآخرون، 
لعزالت المأخوذة من الزيتون تحدث إصابة ( أن ا1987وأظهرت دراسة أخرى لسعيد ) 
عقد( على أغصان الزيتون بينما يتكون تكلس فقط على نباتات الدفلة وتستطيع عراض التأنموذجية )

كثر أن صنف الكوارنتينا يعتبر أكما أوضحت تلك الدراسة ، إحداث عدوى على نبات الرتم فقط
عراض عبارة عن تورمات ولم تعطي مظهر التدرنات المميزة للمرض ألمقاومة للمرض حيث كانت ا
عين بعد ستة أشهر من تاريخ الحقن، بينما وجد أن صنفي الشماللي يتوقف نموها عند حد م

 .والفرنتاوي قد ظهرت عليهما األعراض المميزة للمرض
 Lamichhane and Varvaro؛Penylaver، et al.، 2006كما أوضح كاًل من  )

سالالت صناف الزيتون بأفي القابلية لإلصابة على  ( وجود اختالفHall. et al.،2004؛  2013
 احدث عليهأصناف المستوردة والتي لم ت خاصة على Pseudomonas  savastanoiالبكتيريا 

 . صابةإللعدم توفر الظروف المناسبة لحدوث ا نظراً  صليألا اصابة في موطنهإ
 شجارألال داخ أو تعقد الزيتون العيش على سطح أوراق أشجار الزيتون كعائل لها، تستطيع بكتيريا
 (.Schroth، et al.، 1973؛Marchi، et al.،2009لعائل  )لوعية الخشبية ألعبر احيث تنتقل 
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كما أظهرت التقلبات الموسمية إن المجاميع الكبيرة لهذه البكتيريا تكون موجودة أكثر في المواسم 
لى متطفل كلما إن هذا المرض يتحول من مترمم أو  (Queseda، et al.، 2007الدافئة والممطرة )

التقليم والحصاد الجائر حيت تمكن  الصقيع، البرد، وراق،ألالتي يخلفها سقوط ا له الندباتتوفرت 
 شجار الزيتون العائل من الداخلأومهاجمة أنسجة  هذه الندبات والخدوش البكتيريا من الدخول

 ( Ercolani ،1978). 
يعتبر من العوامل  .P.s.sن إنتاج الهرمونات النباتية بواسطة البكتيريا أعتقد في السابق أ

فوجد أن نظام  ما حديثاً (. إ (Surico  and Iacobellis، 1992 هذه البكتيريابإمراضية المرتبطة 
 .P لجينات المشفرة للنوع اوتنوع ،   hrc/hrp( يتم تشفيره بواسطة الجين T3SS) IIIإفراز النوع 
syringae لها دور كبير في إمراضية Pseudomonas syringae subsp. savatanoi 

(Rodrigue، et al.، 2008  ؛Sisto، et el.، 2004.) 
الذي يتشر في معظم بساتين الزيتون في ليبيا. ال تتوفر  مرض تعقد أغصان الزيتونو 

دراسات وافية حول مسبب هذا المرض وطرق تعريفه وعدم وجود عزالت محلية مرجعية على مستوى 
بهدف عزل البكتريا  إجراء هذه الدراسة على هذا المرضتقرر المراكز والمؤسسات البحثية. لذلك 

المسببة لمرض تعقد أغصان الزيتون من بعض المناطق الغربية في ليبيا. وتعريف البكتيريا 
باستخدام االختبارات الكيموحيوية والفسيولوجية والجزيئية على هذه العزالت البكتيرية ومقارنة نموها 

ا. وتقييم القدرة االمراضية لهذه العزالت وعالقتها بأصناف زيتون على األوساط المغذية وطرق حفظه
 محلية مناسبة.

   البحـثائمــواد وطر  
  :طرائ  العزل  
   من مناطق الدراسة التالية )تاجوراء  2014 – 2013العينات خالل موسم ربيع  جمعت– 

غريان (، أخذت العقد الغضة أو الحديثة  –جنزور  -قصر األخيار  –القربولي  –سوق الجمعة 
من  السليممن أغصان األشجار المصابة، وقطعت بأداة التقليم، مع أخذ مسافة من الجزء 

المرض  النتشار % تفادياً 75لي الغصن. مع تعقيم أداة التقليم بعد قطع كل عينة بالكحول اإلثي
  على األجزاء السليمة من الشجرة ولمنع تلوث العينات.

  ًعلى الرطوبة. تم وضع رمز  وضعت العينات في أكياس بالستيكية وأقفلت بشريط الصق حفاظا
فصلت العقد البكتيرية من األغصان  لكل عينة من العينات التي تم تجميعها من مناطق الدراسة.

 .دقيقة 1-2% كحول اثيلي لمدة 75عقمت تلك العقد بمحلول  .سكين حاد ومعقمبواسطة 
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إلى قطعت و  ةأوراق ترشيح معقم علىجففت العقد ثم  .وضعت في ماء معقم ومقطر لمدة دقيقة
 . صغيرة ومتوسطة الحجم بواسطة مشرط معقمأجزاء 

  جآلبواسطة ملقط معقم إلى أطباق بتري تحتوي على وسط االعقد نقلت( ار المغذيNA )
ْم حتى ظهور النمو 26حضنت عند درجة حرارة  ت.المناسب لنمو معظم البكتيريا الممرضة للنبا

تمت تحديد النموات التي توضح الصفات الخارجية للمستعمرات المشابهة لمستعمرات  البكتيري.
 NAالوسط   علىزل البكتيريا بطريقة التخطيط بإبرة ع أعيد تنمية هذه المستعمرات بكتيريا التعقد.

حفظت هذه المستعمرات في أنابيب اختبار تحتوي الزيت المعدني  للحصول على مستعمرات نقية.
وضعت  (.Klement، et al.، 1990) إجراء االختبارات المختلفة عليهاوذلك لحين  فين( ا)البار 

ج اختبارات هذه العزالت مع قورنت نتائ (.1كما في الجدول)ومميزاتها  لها رموز تمثل مصادرها 
التي تم الحصول عليها من جامعة البساتين  (NCAIMBO1868 – Pss عزلة الشاهد

 (.بالمجر
   التعريفائطر  : 
 التفريقية: باراتاالخت 

حددت الخصائص المورفولوجية واالختبارات الكيموحيوية والفسيولوجية للعزالت التي تم الحصول 
البكتيريولوجية القياسية والتي تتضمن صبغ جرام، إنتاج صبغ الفلوريسنت على عليها بواسطة الطرق 

    شمل اختبارات ت(  والذي .LOPAT) P.sا ، واالختبارات المميزة لهذه البكتيريKing's B  وسط
وفرط الحساسية على  –اختزال االرجينين  –عفن البطاطس الطري  –االوكسيديز  –) ليفان    

 (.Schaad، et al.، 2001؛  (Klement، et al.، 1990من ما ذكره كالً ل وفقاً التبغ( 
  ومن أهم اختباراتLOPAT  هو اختبار فرط الحساسية الذي يعتبر مفتاح لهذه المجموعة

تفاعل فرط  ويعتبر ،مع أن بعضها ال يعطي تفاعالت موجبةخاصة للعزالت المتوهجة منها 
حقن حيث ي (. 2001)أدم، الحساسية آلية دفاعية من النبات تعمل على تثبيط الكائنات الممرضة

بواسطة إبر حقن في المسافات البينية لسطح الورقة السفلي ألوراق نباتات الفلفل و  لكل عزلة معلق
 .Nicotiana glutinosa، N. tabacum cv.samsun، N.t).أصناف من نبات التبغ.  

cv.repnnda) 
 ساعة. في حالة التفاعل اإليجابي تتكون   18-24مرورو فحص النباتات عقب الحقن ت

 ،.Klement، et al)منطقة صفراء تصبح ميتة وجافة فيما بعد لتغطي كل المساحة المحقونة 
 (. 2001؛ آدم،   1990
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 اختبـارات القدرة االمراضية:  
  اجريت إختبارات القدرة االمراضية للعزالت التي تم الحصول عليها من بساتين وأصناف

مختلفة ألشجار الزيتون وذلك إلثبات وتأكيد القدرة اإلمراضية لهذه العزالت وللتأكيد على انها 
 .Pseudomonas savastanoi pvالسالالت الممرضة من بكتيريا تعقد الزيتون 

savastanoi الزيتون معروفة محليا بقابليتها لإلصابة من أصناف  4 تالت منوذلك على ش
جهزت . و شهراً   18-12فرنتاوي( بأعمار  )القرقاشي، الشماللي، كورنتينا،  :تعقدالببكتيريا 

سم  1جرحت تلك الشتول بطول مع الشاهد. لكل عزلة  مكررات  3الشتول للمعامالت من
      مم بمشرط معقم وحاد2وعرض

 (Penyalver، et al.،2006). 
  .تركت تحت غطاء من البالستيك المبلل وذلك قبل الحقن بيومين( Kelin و Kelin ،

 المغذي السائل  على وسط والتي نميت مسبقاً تم حقن الجروح بعزالت البكتيريا (. 1953
(NB) بواسطة ابرة حقن معقمة ورفيعة في مناطق السيقان و ساعة في الهزاز  24لمدة
 (.Braun ،1954) غصان وأزيلت األوراق وحقنت مباشرة في ندب األوراقواأل
   يغطي مكان الحقن بالبارافيلم وتغطى الشتالت بأكياس البالستيك السوداء لمنع وصول

نباتات الشاهد بينما ساعة،   24الضوء إليها واالحتفاظ بالرطوبة لزيادة نشاط البكتيريا وذلك لمدة
بعد ثالثة أيام  البارا فيلمساعة ويزال 24تزال األكياس بعد مرور  والمعقم.حقنت بالماء المقطر 
 .لحين ظهور األعراض النموذجية للمرض حتى اكتمالها من الحقن لتسقى يومياً 

   حفظت النباتات المحقونة في المعمل والبعض األخر وضعت في الهواء الطلق خارج
أعيد نفس  خالل شهر فبراير. 0م23-20المعمل مع الري المستمر ودرجة حرارة حوالي 

االختبار في نهاية الربيع على شتول من نفس األصناف في صوبة كلية الزراعة تحت درجة 
 ،.Marchi et al؛ (Hijazin، and Khlaif،2005 %99ورطوبة نسبية  0م26-22حرارة 
 Lamichhane and؛ et al.،2008   و  Moretti؛  et al.، 2004 Hall؛  2005

Varvaro 2013 ؛Penyalver، et al.،2006.)  
  

  النتائج والمناقشة 
  فروع  علىسجلت األعراض  المثالية لهذا المرض و غرب ليبيا ب الدراسةجمعت عينات من مناطق
جمع الثمار بالطرق الجائرة، والتي تعتبر أماكن الزيتون خاصة في أماكن التقليم و أشجار أغصان و 

هذه  مع تقدم اإلصابة كان حجم(. 1جدول )أماكن مناسبة لدخول البكتيريا المسببة لهذا المرض 
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. وهذه خاصة على االشجار الكبيرة في العمر يزداد ولونها يتحول إلى البني الغامق العقد
ضعيفة يطغى  الشجرة تبدو حيث ابقةالمرض في الدراسات الس هذا اعراض األعراض تتطابق مع

العربي  ؛1998(. )أبو عرقوب، 1عليها اللون الرمادي، والكثير من أوراقها متساقطة )شكل
 (.Ramos et al.،2012؛2009وآخرون 

 
 مناط  الدراسة. مناألعراض النموذجية لمرض التعقد على أغصان أشجار الزيتون ((1شكل

   للمرضعزل وتعريف البكتيريا المسببة 
تم عزل العديد من المستعمرات البكتيرية من العينات التي أحضرت للمختبر من مناطق الدراسة 

جميع العزالت التي تم   .جار المغذي الذي تنمو عليه معظم أنواع البكتيرياآلوذلك على الوسط ا
عزلة(  18عددها ) وكان  الحصول عليها من العقد الدرنية على أغصان أشجار الزيتون المصابة

)األصفر المائل  ذات ألوان مختلفة. وكانت (1جدول ) ومميزاتها لتوضيح مصادرها أعطيت رموزاً 
البكتيريا المسببة لهذا مميزات تتفق مع المميزات وهذه ، إلى البياض( مخاطية وبعضها غير مخاطية

لت وعرفت وسجلت في من بكتيريا تعقد اغصان الزيتون والتي عز  Pssالمرض في عزلة الشاهد 
 Szatmari et)؛ NCAIMBO1868 – Pss) (   )Alarabi et al.، 1998المجر تحت رقم 

al.،1998  . 
 النامية على اآلجار المغذي Ps رموز ومميزات المستعمرات البكتيريةمصادر و  (1.)جدول     

رقم 
 العزلة

مميزات المستعمرات البكتيرية  رمز العزلة
     على االجار المغذي

 تاريخ العزل المصدر

1 TO1 2013 تاجوراء غير مخاطية -أبيض 

2 TO2  2013 تاجوراء غير مخاطية –أصفر 
3 TN1 2014 تاجوراء مخاطية -أبيض 
4 TN2 2014 تاجوراء غير مخاطية -أصفر 
5 SO 2013 سوق الجمعة غير مخاطية -أصفر 
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6 SN1  2014 سوق الجمعة مخاطية –أبيض 
7 SN2 2014 سوق الجمعة غير مخاطية -أصفر 
8 GA1 2013 القربولي غير مخاطية-أصفر 
9 GA2 2013 القربولي غير مخاطية-أصفر 
10 GA3 2014 القربولي مخاطية-أصفر 
11 JZ1 2013 جنزور غير مخاطية-أصفر 
12 JZ2 2013 جنزور غير مخاطية-أصفر 
13 JZ3 2014 جنزور مخاطية -أبيض 
14 JZ4 2014 جنزور غير مخاطية-أصفر 
15 Q1 2013 قصر األخيار غير مخاطية-أصفر 
16 Q2 2014 قصر األخيار غير مخاطية-أصفر 
17 G1 2013 غريان غير مخاطية-أصفر 
18 G2 2013 غريان غير مخاطية-أصفر 

19 
NCAIMBO1868 

– Pss  شاهدغير مخاطية  –أصفر() 
جامعة البساتين 

- 
 بودابست)المجر(

1998 

 
 LOPATواعطت إختبارات  ، لصبغ جرامالختبار سالبة العزالت  وجدت كل: االختبارات التفريقية 

لي مجموعة إأن هذه العزالت تنتمي  نتائج تأكيدية لتعريف العزالت البكتيرية ةالتصنيفي
Pseudomonads .Klement، et al.، 1990)  ؛Schaad، et al.، 2001( جدول.)2 . .) 

ليفان حيث كونت  الختبارهرت نتائج اختبار ليفان بأن أغلب  العزالت المدروسة موجبة أظ -
قبية، مموجة،  -شبه  شفافة، مخاطية، دائرية تامة  مستعمرات ذات لون أبيض إلى قشدي ،

حيث ظهرت في  االختبار لهذا المعة، ذات نمو شعاعي بينما بعض العزالت األخرى فكانت سالبة
صفراء اللون غير قبية الشكل بعكس الشكل المميز للمستعمرات في  وأبيضاء  شكل مستعمرات 

يطاليا والتي 2)االختبار الموجب شكل  (. هذه الدراسة تختلف مع دراسات سابقة أجريت بتونس وا 
(. بينما Krid et al.، 2010؛ Scortichini et al.، 2004كانت نتائجها سالبة لهذا االختبار )

العديد من والذي أكد وجود  (Marchi et al.، 2005)ئج مع ما توصل اليه اتفقت بعض النتا
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الممرضة سالبة  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoiسالالت هذه البكتيريا 
كانت موجبة  % من السالالت التي تم تعريفها في ايطاليا38كما وجدوا أن نسبة  ،Levanالختبار 

والتي تصنف تحت Levan والسالبة الختبار ان المجاميع الموجبةلهذا االختبار. كذلك استنتجوا 
 مجموعة البكتيريا الممرضة لبساتين أشجار الزيتون في ايطاليا يمكن أن تتعايش على نفس النبات

. ويقترح إجراء المزيد من الدراسات إلثبات وجود هذا التباين في اختبار ليفان بين (2) جدول
 سالالت هذه البكتيريا.

  
 ريا تعقد أغصان الزيتون يإختبارات ليفان مع بعض العزالت المختبرة من بكت(: 2) شكل

 عزلة موجبة الختبار ليفان (  2 == عزلة سالبة الختبارليفان ،1)
 
 Klement et al.،1990)تم الكشف عن نشاط إنزيم االوكسيديز باستخدام اختبار االوكسيديز   -
 ،Scortichini من كال ذكره العزالت سالبة لهذا االختبار وهذه النتائج تتفق مع ماوجدت معظم (. 

et al.، 2004)  و بإيطالياHasani 2012  Taghavi and عزالت بينما كانت  .(بإيران 
 لون مادة الكاشف إلى اللونتغير في  تسجلحيث )تاجوراء، القربوللي( موجبة لهذا االختبار 

 ،Kridا االختالف في تفاعل هذه العزالت في هذا االختبار أكده  هذ، ثواني 9منأقل  االرجواني في
et al.، 2010  الذي أوضح أن هنالك سالالت تتفاعل موجبة مع إنزيم االوكسديز مثلما هنالك

عن  للكشف Pss عزلة الشاهدسالالت سالبة لهذا االختبار، وهي السائدة في الغالب. بينما وجدت 
وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات السابقة (. 3) شكل يز موجبة لهذا االختبارإنزيم االوكسد

 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoiتؤكد على أن اختبار االوكسيديز لعزالت 
غالبًا ما يكون سالبًا، إال أن بعض الدراسات الحالية إلى جانب عزلة الشاهد قد أثبتت وجود عزالت 
موجبة لهذا االختبار مما يؤكد ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مدى االختالف بين عزالت 

 هذا النمط الممرض في استجابتها لهذا االختبار
 

1 2 
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 بكتيريا مرض تعقد أغصان الزيتون بعض عزالت تفاعل إختبار االوكسديز مع .3 :شكل

 .عزلة سالبة الختبار االوكسديز(  2== عزلة موجبة الختبار االوكسديز،1)
ساعة أن هذه العزالت كانت سالبة الختبار عفن البكتين على  24أوضحت النتائج بعد مرور   -

 Erwinia)تمت مقارنتها ببكتيريا العفن الطري)حيث ( 2جدول ) البطاطس )العفن الطري(
carotovora وهذه النتائج تتفق مع ما قام به كال من  .((4لوالتي وجدت موجبة لهذا االختبار شك

 Hijazin and؛ Scortichini et al 2004؛ Klement et al.، 1990؛ 1987)سعيد، 
Khlaif،2005 ؛and Hasani. 2012 Taghavi.) جميعا بأن عزالت بكتيريا تعقد والذين أكدوا
التي أجروا عليها االختبارات كانت  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi الزيتون

 سالبة الختبار العفن الطري على البطاطس. 

 
مع مقارنة إختبارات العفن الطري بعزالت البكتريا المسببة لمرض تعقد أغصان الزيتون  4:ل شك

 (E. carotovora)  ( )Eccنتائج الشاهد من بكتيريا  

TO2 

GA1 

1 
2 
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كما في  جميع العزالت البكتيرية المختبرة سالبة الختبار إختزال أو تحلل األرجنينوكانت 
 األرجنينالدراسات السابقة والتي تؤكد على ان اختبار  جميع هذه النتائج تتوافق مع(. 2جدول )

، )سعيدسالب. دائماً  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi لبكتيريا تعقد الزيتون
 and Hasani 2012؛Hijazin and Khlaif،2005 ؛ Klement et al.،1990؛ 1987

Taghavi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بكتيريا مرض تعقد أغصان الزيتون بعض عزالت تفاعل إختبار اختزال االرجنين مع : 5شكل 

 .)جميعها أعطت نتائج سالبة( 
العزالت البكتيرية التي تحصلنا عليها من هذه الدراسة أظهرت أعراض فرط  عضب

حيث أنتجت بقع مائية  الحساسية عند حقن أوراق نباتات الفلفل وثالثة أصناف من نبات التبغ.
هذه النتائج تشير إلى تفاعل  غائرة وموت موضعي في أنسجة أوراق نباتات الفلفل وأصناف التبغ.

أوضحت الدراسة وجود تباين بين العزالت في حساسيتها على نباتات الفلفل  .يةموجب لفرط الحساس
هذه النتائج تؤكد بإن االختبار على الفلفل،  امقارنة بأصناف التبغ. فأغلب النتائج كانت متباينة لهذ

إختبار تفاعل فرط الحساسية ال يحدث في العالقات الغير متجانسة )أما الصنف قد يكون غير 
 Nicotianaفنتائج إيجابية على صن جميع العزالت بينما أعطت و غير عائل(.مقاوم أ

glutinosa على صنف من العزالت المدروسة أعطت تفاعل موجب لفرط الحساسية % 50 ، و
لم   N. tabacum cv. repnndaفي حين أن الصنف ،N. tabacum cv.samsun. التبغ  

تؤكد على وجود تباين في النتائج المتحصل عليها  هذه الدراسة(. 5أعراض شكل )تظهر عليه أي 
كانت حساسة لمعظم العزالت المختبرة وظهرت عليها   االخرى وهذا ال يلغي أن أصناف التبغ

 SO،Q1،G1،GA3،JA4وقد أوضحت النتائج أن بعض العزالت مثل:) ، الحساسية فرط أعراض
األخر أظهرت األعراض في مدة  ساعة، والبعض  24(  أظهرت أعراض الموت الموضعي في فترة

وبالتالي تعتبر هذه العزالت البكتيرية أكثر إمراضية. JA3،Tn2) ساعة. مثل عزلة ) 24أقل من 
وهذا يؤكد إمراضية العزالت الموجبة في هذا االختبار، هذه النتائج تؤكد التخصص في العائل والذي 

 بدوره يزيد من شدة االمراضية.
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 Hijazin؛ Klement et al.،  1990؛ 1987)سعيد،  ما ذكره كال منهذه النتائج اتفقت مع 
and Khlaif،2005 ؛and Hasani. 2012 Taghavi والذين أوضحوا بإن بكتيريا )

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi  الممرضة تنتج تفاعل موجب لفرط الحساسية
 على معظم اصناف نبات التبغ.    

 أصناف من نبات التبغ ونبات الفلفل. حساسية على( تفاعل فرط ال6شكل )   

 النباتات المستخدمة في
 تفاعل فرط الحساسية

 العزالت البكتيرية المختبرة 

JZ4 )الشاهد ) ماء فقط 

Nicotiana glutinosa 

  

N. tabacum cv. 
samsun 

  

N. tabacum 
cv.repnnda 

  

 نبات الفلفل
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 وصبغ جرام لتعريف عزالت بكتيريا تعقد أغصان الزيتون. LOPAT اختبارات 2))جدول

رمز 
 العزلة

صبغ 
عفـن  االوكسيديز ليفـان جــرام

 البطاطس
إختزال 
 االرجنين

 تفاعل فرط الحساسية 
 *3 *2 *1 الفلفل

TO1 - + + - + - + + - 
TO2 - _ + - - - + - - 
Tn1 - + - - + - + + - 
Tn2 - + - - + ++ ++ ++ - 
SO - + - - - + + + - 
Sn1 - + - - - - + - - 
Sn2 - + - - - - + - - 
GA1 - - + - - - + + - 
GA2 - - + - - - + _ - 
GA3 - + + _ - ++ ++ ++ - 
JZ1 - + - - - + + + - 
JZ2 - - - - - + + _ - 
JZ3 - + - - - ++ ++ ++ - 
JZ4 - + - - - _ ++ _ - 
Q1 - + - - - + ++ _ - 
Q2 - + - - - + + _ - 
G1 - + - - - - ++ - - 
G2 - + - - - - + - - 
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الخصائص المورفولوجية والفسيولوجية والكيموحيوية للعزالت  االختبارات التفريقية أن من نستنتج

 (المورفولوجيالخارجي) اختالف في الشكلكان هناك  المختلفة تحت الدراسة أنها كانت متباينة، و
حيث كان بعضها ذو لون اصفر والبعض  NAللمستعمرات البكتيرية على الوسط اآلجار المغذي 

وكانت موجبة  King،sوأن بعض من هذه العزالت نمت على وسط  األخر أبيض أو كريمي اللون، 
يؤكد الختبار انتاج الصبغ الفلورسنسي بينما البعض االخر كان سالبا في هذا االختبار، مما 

كان هناك تباينا في النتائج أكدته  LOPATفي اغلب اختبارات بينما  االختالف بين هذه العزالت
معظم الدراسات السابقة. وجود هذه االختالفات بين العزالت المختبرة في هذه الدراسة وعزالت إيطاليا 

يران قد يرجع السبب فيها الختالف المناطق الجغرافية التي يتم ا لعزل منها، الى جانب واالردن وا 
اختالف االصناف والظروف البيئية المحيطة ببساتين الزيتون.  هذه االختالفات أكدتها معظم 
الدراسات السابقة وأكدت على أن هنالك سالالت مختلفة في كل منطقة من مناطق بساتين الزيتون، 

نتمي لبكتيريا تعقد أغصان بل واحيانًا في نفس البستان. هذه االستنتاجات تؤكد أن هذه العزالت ت
. وأن هناك مزيدا من االختبارات التأكيدية تجرى على Pseudomonas savastanoiالزيتون: 

 هذه العزالت.
 اختبارات اإلمراضية لعزالت البكتيريا المسببة لمرض التعقد على بعض أصناف الزيتون المحلية  

أجريت تجربة االمراضية وتم تكرارها ثالثة مرات في مواسم نهاية الشتاء وبداية الربيع 
ففي أول داخل المعمل وفي المزرعة،  2015 الى ربيع 2014 ربيع من تحت ظروف مختلفة؛ 

أية أعراض على سيقان شتول أصناف الزيتون المحلية )الفرنتاوي،  لم تظهراختبار بالمختبر 
شهرا، وقد يرجع السبب في  12-18ماللي، والقرقاشي( والتي كانت بأعمار مختلفة منكورانتينا، الش

تلقيح العزالت بتجربة الوعند إعادة  .تذلك إلى الحقن في نفس اليوم الذي تم فيه جرح الشتال
أعراض  ةلم تظهر أي  2014البكتيرية وبنفس طريقة الحقن على شتول من نفس األصناف في شتاء

الشتالت حقنت في  الناخل المعمل أو في الحقل في تلك الفترة،  وذلك لنفس السبب على الشتول د
 من حرارة أو رطوبة. االصابة نفس اليوم الذي جرحت فيه مع عدم توافر الظروف المناسبة لحدوث 

حيث حقنت بعد  من نفس األصنافو على شتول زيتون جديدة  2015 أعيدت التجربة في ربيع
حفزت هذه العزالت نمو الكلس والعقد  .داخل الصوبة و سقوط االوراق وذلك يومين من الجروح أ

خالل شهر ونصف إلى شهرين من التلقيح، وبعد مرور حوالي شهرين بدأت تتطور األعراض بشكل 
تورم وانتفا" في هذه العقد وازداد حجمها وتكونها في األنسجة العصارية )اللبنية(؛ هذه العقد كانت 

لعقد االصلية التي تم العزل منها، وقد ظهرت األعراض أوال على صنف كورانتينا ذو مشابهة لتلك ا
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(.وقد طبقت عليها فرضيات كو" بإعادة عزل البكتيريا من 7شهر ثم باقي االصناف )شكل 18عمر 
 مراضية.وأعيد حقنها على نفس االصناف إلثبات اال NAاالنسجة )العقد (على وسط 

 حساسية أصناف الزيتون )كورانتينا، الفرنتاوي، القرقاشي، ختبار إلدراسة تأكيدًا لهذه ال
أوضحت  P. savastanoi على الزيتون  الشماللي( لعزالت البكتيريا المسببة لمرض التعقد

 et al.، 2004؛  Marchi et al.، 2005؛ (Hijazin، and Khlaif،2005 الدراسات السابقة 
Hall  ؛Moretti et al.،2008 ؛Lamichhane and Varvaro 2013 ؛Penyalver et 
al.،2006 ) حساسة لهذا المرض ولكن بدرجات متفاوتة، حيث ظهرت الزيتون  بإن أصناف

في أقل من شهرين على صنف كورانتينا والذي كان يعتقد أنه أكثر هذه  في هذه الدراسة األعراض
رغم االختالف في ( 1987ائج )سعيد،األصناف مقاومة لهذا المرض وهذه النتائج ال تتفق مع نت

حيث أوضح أنه عند (. Ramos et al.، 2012طرق الحقن والظروف التي تحيط بعملية الحقن )
حقن هذه البكتيريا في شتالت زيتون من صنف كورانتينا ظهرت تورمات توقف نموها بعد ستة 

 Varvaro and) منكال أشهر من الحقن، ولم تعطي مظهر التدرنات المميزة للمرض بينما أشار 
Surico،1981 ؛ Penyalver et al.،2006)  على أن صنف الكورانتينا كان أكثر مقاومة من

 .االيطاليين ((Nocellara ( ونوسيالرا   Leccinoصنفي ليسينو)
أما بالنسبة ألصناف القرقاشي والشماللي والفرنتاوي فقد ظهرت األعراض الواضحة المميزة للمرض 

. وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه (7) بعد حقنها بالبكتيريا بعد أكثر من شهرين شكل 
الشماللي والفرنتاوي لهذا المرض عند حقن  يوالتي تشير إلى حساسية كال من صنف (1987،سعيد)

 .(1987)سعيد، P. savastanoi pv.savastanoi هذه األصناف بعزالت البكتيريا
من دراسة اختبارات االمراضية على أصناف الزيتون المختلفة أن نسبة حدوث االصابة   لوحظ

كانت أعلى في حالة الحقن بعد إحداث الجروح بيومين، بينما كانت نسبة حدوث اإلصابة في حالة 
( حيث ذكر ان Braun، 1954الحقن مباشرة كانت شبه معدومة. وتتفق هذه النتائج مع نتائج )

إلصابة كانت في حالة الحقن بعد تكوين الكلس أي بعد يومين من إحداث الجروح، أعلى نسبة ل
بينما ذكر أن نسبة حدوث اإلصابة في حالة الحقن مباشرة تكاد تكون معدومة. وتتفق نتائج هذه 

( حيث ذكرا أنه في حالة الحقن بعد يومين من  Kelin and Kelin)  ،1953الدراسة مع نتائج
ج عنها إصابة بالمرض، بينما الحقن مباشرة عند إحداث الجروح ال تحدث إصابة إحداث الجروح ينت

كما أكدت نتائج هذه الدراسة على أن الحقن عن طريق ندب األوراق يعطي معدل أعلى لإلصابة 
مهما في إحداث  بأن ندب األوراق تلعب دوراً  (Braun ،1954)مقارنة بالجروح وهذا ما أكده 

 المرض. 
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مرض التعقد من انواع البكتيريا المسببة للمرض على أصناف الزيتون في  ضأعرا7: شكل 
 اختبارات االمراضية

الزيتون أصناف 
 الشاهد Q2القدرة االمراضية للعزلة  المستخدمة

 صنف كورانتينا

  

 صنف الفرنتاوي

  

 صنف القرقاشي

  

 صنف الشماللي
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ABSTRACT 
 

Olive Knot disease causes considerable damages on many plant 
hosts including The family Oleaceae specifically Olive trees .Samples were 
collected from olive trees branches infected with the disease، The bacterial 
isolates causing the olive Knot disease was isolated. Eighteen isolates 
were collected From west Tripoli regions  including: Tajoura، Souk 
ElGouma، Janzour، Garabouli، Kasr ELAkiar and Garian during years 
2013-2014 seasons. Morphological، biochemical and pathogenicity tests 
showed that all isolates were gram negative، had negative results 
concerning soft rot tests، most isolates were positive on two cultivars of 
tobacco plants، oxsidase، levan and arganine tests gave variable results to 
some isolate. Pathogenicity tests and its relation to olive cultivars grown in 
infected local orchards of different regions indicated that all olive cultivars 
(Corantina، Frontoui، Shemlalli and Gargachi) used in this study were 
susceptible to all isolates collected with different degrees of infection. The 
above morphological، biochemical and pathological characterization tests 
differentiated and characterized  most isolates of this study   are belong to 
Pseudomonas savastanoi، and were identical to Pss. identified previously 
as control (NCAIMB01868). The best method to inoculate olive transplants 
with this bacteria is two days after wounding and leaf scars are successful 
sites for such inoculation. 
Key wards: Olive knot disease – Bacteria  Pss. – Pathogenicity – 
Characterization methods – LOPAT.
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 المستخلص 

إيســا الفرنســي ESA فــر" لحــم غيــر مجنســة مــن نــوع  350أجريــت هــذه التجربــة باســتخدام  
% المنمــــى علــــى 10.0، 7.5، 5.0، 0.0لدراســــة إحــــالل نســــب مختلفــــة فــــي البــــروتين الميكروبــــي 

و 1.25 االيثـانول بـدياًل جزئيــًا عـن المركـز البروتينــي فـي العليقـة مــع وجـود مسـتويين فــي الكالسـيوم 
ـــة الواحـــدة ، وبواقـــع 2.5 روف المالئمـــة فرخـــًا لكـــل مكـــرر وقـــد وفـــرت الظـــ 25% وبمكـــررين للمعامل

اسبوع من عمر الطيور عدم وجـود فـروق  0-3للطيور في قاعة التجربة ، وقد أظهرت النتائج للفترة 
% كالســيوم ولكافــة الصــفات عــدا معــدل وزن الجســم 1.25معنويــة بــين المعــامالت كافةعنــد مســتوى 

ك العلــف ( فــي معــدل وزن الجســم الحــي ومعــدل اســتهالP < 0.05الحــي، ولكنهــا اختلفــت معنويــًا)
اســبوع مــن عمــر الطيــور فقــد  3-6% كالســيوم لــنفس العمــر ، أمــا للفتــرة 2.5للطيــور عنــد مســتوى 

كالسـيوم ولكنهـا  1.25%اظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت كافـة وعنـد مسـتوى 
( فــي معــدل وزن الجســم الحــي ومعــدل اســتهالك العلــف عنــد مســتوى p < 0.05اختلفــت معنويــًا )

 اسبوع فقد انخفضت معدالت وزن الجسم الحي معنويًا  0-6كالسيوم ، اما نتائج الفترة الكلية  %2.5
(P <0.05  لمعــامالت االحــالل مقارنــة بـــ )T1  كالســيوم ، وقــد انخفــض كــل 1.25عنــد مســتوى %

( لمعـامالت االحـالل مقارنـة P <0.05من معدل وزن الجسم الحي ومعدل استهالك العلـف معنويـا )
ـــم تظهـــر النتـــائج  وجـــود فـــروق إحصـــائية بـــين جميـــع 2.5عنـــد مســـتوى  T1 بــــ % كالســـيوم ، هـــذا ول

المعامالت في نسبة التصافي والوزن النسبي لقطعيات الذبيحة الرئيسة والثانوية للصـدر ، األجنحـة ، 
 الظهر والرقبة والوزن النسبي لكبد الطيور. 

 .اللحم فروج تغذية ، الكالسيوم ، الميكروبي البروتين   : المفتاحية الكلمات

 مع الميكروبي البروتين من مختلفة نسب إحالل تأثير
 المركز عن بديالً العليقة في الكالسيوم من مستويين

 اللحم فروج أداء على البروتيني
 جمال علي محمدد . 

 ليدجامعة بني و  –كلية الزراعة  – ابومهارة عثمان أحمد محمودد . 
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Effects of replacement different levels of microbial protein in 

replacing protein concentrate with two levels of calcium in 

the diet on Broiler performance. 

 

Mohammed Ali Jamal        Mahmoud Ahmad Othman abomhara 
 

Abstract 

 The present experiment was carried out by using one day unsexed 
350ESAFrench broiler chicks to study the effect of replacement of different 
levels  
0.0 ، 5.0 ، 7.5 ، 10.0% of ethanol microbial protein replacing protein 
concentrate with two levels of Ca 1.25، 2.5% in ration، two replicates for 
every treatment، with 25 broiler chicks per replicate with suitableconditions 
in farm، the results revealed  no significant differencesbetween treatments 
at0-3 week (P<0.05)in feed consumption ratio، and feed conversion ratio 
except live body weight at 1.25% Ca level، however there were significant 
differences (P<0.05) between the treatments at 2.5% Ca level in live body 
weight and feed conversion ratio. The results showed also that no 
significant differences between treatments for all broiler production 
parameters at 1.25% Ca level in 3-6 weeks، but there were significant 
differences (P<0.05) in live body weight feed conversion ratio at 2.5% Ca 
level. at 0-6 week results showed significant differences (P<0.05) in live 
body weight at 1.25% Ca level and no significant differences in feed 
consumption ratio and feed conversion ratio، the results showed also no 
significant differences (P<0.05) in dressing percentage and live body 
weight of birds. 

Key words: Microbial protein، Calcium، Broiler Nutrition 
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 المقدمة 

% 65بشـــكل عـــام إذا الحظنـــا بـــأن تركيـــب أعـــالف الـــدواجن تتمثـــل عمومـــا فـــي خلـــيط مـــن  
% مــن المركــزات البروتينيــة نجــد أنــه مــن الضــروري والمهــم البحــث عــن 10% أكســاب و25حبــوب و

مصـادر جديـدة للبــروتين تضـاهي فـي نوعيتهــا البروتينـات التقليديــة مثـل كسـبة فــول الصـويا ومســحوق 
تيني حيواني آخر ولذلك الرتفاع أسـعار هـذه المـواد واالعتمـاد علـى االسـتيراد السمك أو أي مركز برو 

فــي توفيرهـــا ، لـــذا فــإن اإلتجـــاه اآلن نحـــو اســـتخدام البــروتين الميكروبـــي الـــذي هــو عبـــارة عـــن خاليـــا 
بروتينيـة يــتم الحصــول عليهـا لزراعــة أحيــاء مجهريـه كالبكتيريــا والخمــائر والفطريـات فــي وســط غــذائي 

الهيــدروكربونات أو مشــتقاتها مــن الكحــوالت و زيــت الغــاز والبرافينــات ويــتم إنتــاج وحــدات مكــون مــن 
الخاليـا البروتينيـة فـي التخمـر المتواصـل بعـد اختيــار البكتريـا أو الخمـائر المناسـبة وبـذلك تتكـاثر هــذه 

تأثرهـــا الخاليـــا بســـرعة كبيـــرة بانقســـامها المتواصـــل وعـــدم حاجتهـــا إلـــى مســـاحات كبيـــرة لإلنتـــاج وعـــدم 
ويجب التأكيد على ان سرعة االنتـاج وتـوفر (، 4بالظروف المناخية ويمكن إنتاجها على مدار العام )

المواد االولية وحدها ال تكفي ، ويجب ان تكون هذه البروتينات مستسـاغة مـن قبـل الحيـوان ، وخاليـة 
ها او الوســط الغــذائي مــن ايــة مــواد ســامة ســواء كــان مصــدر تلــك المــواد خاليــا االحيــاء المجهريــة نفســ

ـــة مـــن  ـــواع معين ـــة الناتجـــة عـــن ان ـــات الميكروبي ـــواع البروتين ـــبعض ان ـــد كـــان ل ـــه ، ولق  الـــذي تنمـــو علي
 الخمــائر تــأثير ســام علــى الــدواجن المغــذاة عليهــا نتيجــة لتــراكم كميــات كبيــرة مــن المركبــات العطريــة 

(Aromatic compoundsكمـا كـان لــبعض هـذه البروتينــات دور فـي ظهــ ، ) ور حـاالت الســرطان
(Cancer على االنسان عند تناول منتجـات هـذه الحيوانـات المغـذاة علـى تلـك البروتينـات الحتوائهـا )

 (.1على كميات متزايدة من العناصر المعدنية الثقيلة مثل الرصاص والزئبق وغيرهما )

لعلفية في تغذية الطيور لقد اختلفت االبحاث العلمية في نتائجها حول تأثير استخدام مثل هذه المواد ا
% 22( ان اســتخدام البــروتين الميكروبــي المنمــى علــى االيثــانول بنســبة 24الداجنــة ، حيــث الحــظ )

اسهم بحدوث تفوق معنوي في معـدل الـوزن النهـائي الفـرا" اللحـم ، كمـا لـوحظ تفـوق نمـو الفـرا" عنـد 
تحســن معنــوي فــي وزن  ( إلــى حــدوث17( وقــد اشــار )3فــي العليقــة ) 25%اســتخدامه عنــد مســتوى 

( ان 26غم/كغم علف ويـزداد هـذا التحسـن بزيـادة اإلحـالل، فـي حـين ذكـر ) 0.5فروج اللحم بمقدار 
لـم يكـن لـه تـأثير معنـوي علـى  10%استخدام البروتين الميكروبـي المنمـى علـى االيثـانول حتـى نسـبة 
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( عنـد اسـتخدام 16بة ، واشـار )معدل الوزن النهائي لفرا" اللحم ويكـون التـأثير سـلبي عنـد زيـادة النسـ
% مــن عليقــة الــدجاج البيــاض حّســن بشــكل 5البــروتين الميكروبــي المنــتج مــن مخلفــات التمــور بنســبة 

( مــن انتــاج البــيض ووزنــه ومعامــل التحويــل الغــذائي للــدجاج ، وكــذلك الحظــت P <0.05معنــوي )
ط ادى الـى تحسـن معنــوي غم/كغـم علـف مـن البـروتين الميكروبـي الـى عليقـة الـب1( عنـد اضـافة 13)

فـي النمـو وصــفات الذبيحـة ومعامــل هضـم العناصــر الغذائيـة والكفــاءة االقتصـادية للــبط المربـى تحــت 
 ظروف االجهاد الحراري .

من المعروف ان البروتينات الميكروبية باستثناء الطحالب منخفضة بنسبة الكالسيوم إذ  
( حدوث تلين في العظام عندما استخدم 23)( ، وقد بّين 1غم/كغم ) 1.0 – 2.0تتراوح ما بين

% في تغذية فّروج اللحم، حيث ان 0.0 ،10.0 ، 15.0 ، 20.0البروتين الميكروبي بالنسب 
نتاجي وزيادة نسبة الهالكات التغذية بمستوى عاٍل من الكالسيوم له تأثير سلبي على االداء اال

% من الرخام 1.2 ،1.4 ، 1.6( فقد اشار الى ان استخدام نسب مختلفة 8( اما )21، )(19)
لم يحدث فروقًا معنوية في االداء  Ross-308ساللةكمصدر للكالسيوم في عليقه فروج اللحم 

 ( ان النسبة العالية من الكالسيوم 7االنتاجي او أي تأثيرات سلبية اخرى ، وقد الحظ )
ت الى انخفاض معنوي في الزيادة الوزنية مقارنة بالنسبة االعتيادية وان هناك من العليقة أد 4:1

فسفور  0.6كالسيوم و  1.6%فروقًا معنوية في معدل وزن الجسم عندما تكون العليقة محتوية على 
( فقد وجد أن نسبة التصافي لم تتأثر معنويًا عند احالل 11( واما )10كانت االفضل لهذه الصفة )

ن الميكروبي بدياًل جزئيًا عن المركز البروتيني في العليقة والحظ أن نسبة الهالكات انخفضت البروتي
للمجاميع التي أضيف إلى عالئقها البروتين الميكروبي لذا أجريت هذه التجربة باستخدام البروتين 

 كالسيوم.الميكروبي بدياًل جزئيًا عن المركز البروتيني في العليقة مع استخدام مستويين من ال

 المواد وطرائ  العمل 

الفرنسـي غيـر مجنسـة وزعـت ESAفـر" لحـم نـوع إيسـا  350باسـتخدام  التجربـةاجريت هذه  
فرخــًا  25عشــوائيًا علــى ســبعة معــامالت تجريبيــة بواقــع مكــررين لكــل معاملــة حيــث ضــّم كــل مكــرر 

أســابيع واســتخدم  6 غم/فــر"، وغــذيت االفــرا" بصــورة حــرة طيلــة مــدة التجربــة البالغــة 40بمعــدل وزن
ــــه فــــي الجــــدول) ــــانول الموضــــح تركيب ــــروتين الميكروبــــي المنمــــى علــــى االيث  ( وبــــأربع مســــتويات1الب
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% بدياًل جزئيًا عن المركز البروتيني المستخدم في العليقة مع مسـتويين 0.0 ، 5.0 ، 7.5 ، 10.0
% لكــــل مســــتوى مــــن البــــروتين الميكروبــــي وتــــم حســــاب العالئــــق لســــد 2.5و  1.25مــــن الكالســــيوم 

( والمبينــة 18احتياجــات االفــرا" مــن العناصــر الغذائيــة المقــررة لهــا فــي عليقــة البــادئ والنمــو حســب )
ـــع االفـــرا" ضـــمن الظـــروف 3 ، 2مكوناتهـــا فـــي الجـــدول) ـــة والصـــحية (  وربيـــت جمي االداريـــة والبيئي

 ، وهيأت جميع المستلزمات الالزمة من معدات مطلوبة للتربية .نفسها

أسـابيع بأخـذ عشـرة طيـور بصـورة عشـوائية مـن كـل مكـرر  3 ،6تم وزن االفـرا" عنـد عمـر  
نفســها ، ومــن ثــم حســاب معامــل  ووزنــت بشــكل انفــرادي كمــا تــم حســاب معــدل اســتهالك العلــف للمــدد

طيـر /مكـرر وذبحـت ونظفـت 5طيـور مـن كـل معاملـة 10التحويل الغذائي وعند نهاية التجربة اخذت 
بعــد ازالــة الــريش واالرجــل لغــرض حســاب صــفات الذبيحــة والتــي تشــمل الــوزن النســبي للقطــع الرئيســة 

( وبحسب المعادالت 2لما اشار اليه )الصدر والفخذين والقطع الثانوية الظهر والجناحان والرقبة وفقًا 
 اآلتية :

 معامل التحويل الغذائي 
 معدل العلف المستهلك خالل فترة معينة

 معدل الزيادة الوزنية خالل نفس الفترة 
 

 نسبة التصافي  
 وزن الذبيحة + القلب + القانصة + الكبد

 ×100 
 وزن الجسم الحي

 

 الوزن النسبي للقطعية  
 القطعيةوزن 

 ×100 
 وزن الذبيحة 

وقد جرى تقدير الوزن النسبي للكبد ، واما نسبة الهالكات فلم تحدث خالل فترة التجربة  
هالكات خالل االيام االولى ، وقد اعتمد في هذه التجربة التصميم العشوائي الكامل  3سوى 

Complete Random Design (C.R.D)  مستويات × وبتجربة عاملية )مستويات العامل األول
 1955مستويات العامل الثالث(، واستخدام اختبار دنكن متعدد المستويات × العامل الثاني 

Duncan ( 25لبيان معنوية الفروق بين المعامالت للصفات المدروسة.) 
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مستخدمة في تركيب العالئق (التحليل الكيماوي المحسوب)*( للمواد العلفية االولية ال1الجدول)
 المختلفة المشمولة بالدراسة .

المادة العلفية 

 االولية

البروتين 

 الخام%

مستخلص 

 االيثر%

االلياف 

 الخام%
 %Ca% P الرطوبة% الرماد%

الطاقة 

 الممثلة

ك 

سعرة/كغم 

 علف

 3392 0.26 0.04 9.10 1.30 2.30 4.20 8.90 الذرة الصفراء

 2735 0.33 0.10 8.70 1.80 3.10 2.40 13.30 الحنطة )القمح(

 2793 0.20 0.25 9.10 2.70 10.10 0.30 11.00 الشعير

 2900 0.70 0.23 6.20 6.60 6.50 3.10 43.30 كسبة فول الصويا

المركز البروتيني 

)**( 
50.00 7.90 3.20 6.70 - 8.00 4.00 2550 

بروتين ميكروبي 

 )االيثانول()***(
50.00 5.50 0.30 8.50 7.30 0.20 1.30 2600 

فوسفات الكالسيوم 

 الثنائية
- - - - - 24.0 17.60 - 

كاربونات 

 الكالسيوم
- - - - - 38.00 - - 

 ( .18)*( تم حسابه وفقًا لـ )
 كما يلي:االمريكية والموضحة مكوناته  Wood worlds)**( المجهز من قبل شركة 

Crude Protein 50% min. ، Crude Fiber 3.5% min. ، Ether Extract 8% min. 
، Lysine 3.0 min. ، Methionine + Cysteine 4.0% min. 

نواع االحماض االمينية ونسبها المئوية في البروتين الميكروبي بلجيكي المنشأ المنمـى علـى أ )***(
 : Candidautilisااليثانول وباستخدام الخميرة 

 نستبه المئوية الحامض االميني ت المئوية نسبته الحامض االميني ت

1 Aspartic acid 4.32 10 Methionine 0.91 

2 Threonine 2.67 11 Isoleucine 2.29 

3 Serine 2.54 12 Leucine 3.56 

4 Glutamic acid 6.86 13 Tyrosine 1.72 

5 Proline 1.64 14 Phenyl alanine 2.17 

6 Glycine 2.16 15 Lysine 4.03 

7 Alanine 3.30 16 Histidine 1.06 

8 Cysteine - 17 Arginine 3.05 

9 Valine 2.67 18 Tryptophan - 

50.77     Crude protein (NX 6.25)44.95     Total Amino Acids % 
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أسبوع من عمر  0-3( مكونات والنسب المئوية لعالئق البادئ المستخدمة خالاللمدة 2جدول )
 الطيور.

 المعامالت         
 المكونات %

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 41.00 34.00 42.00 34.00 42.65 30.00 30.00 ذرة صفراء

 0.0 4.81 0.0 6.50 0.0 13.51 8.96 حنطة )القمح(

 0.0 10.00 0.0 10.00 0.0 9.00 14.00 شعير

كسبة فول الصويا 
 % بروتين43.3

31.00 30.00 35.00 31.00 34.80 32.00 34.70 

 0.0 0.0 2.50 2.50 5.00 5.00 10.00 مركز بروتيني 

بروتين ميكروبي 
 )ايثانول()**(

0.00 5.00 5.00 7.50 7.50 10.00 10.00 

 3.60 1.94 3.15 1.70 3.10 1.47 0.90 كربونات الكالسيوم

فوسفات الكالسيوم 
 الثنائية

0.29 0.56 3.30 1.20 4.00 1.60 4.14 

 5.90 5.00 5.50 5.00 5.50 5.00 4.50 زيت الذرة

 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 ملح الطعام

 0.25 0.30 0.20 0.25 0.10 0.11 0.0 ميثونين

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المجموع

 التحليل الكيميائي المحسوب )*(

الطاقة الممثلة ك. 
 سعرة /كغم علف

3194.00 3192.00 3187.00 3195.00 3181.00 3180.00 3175.00 

 23.46 23.45 23.63 23.30 23.84 23.26 23.63 البروتين الخام %

نسبة الطاقة : 
 البروتين

135.17 137.23 134.41 137.12 134.61 135.62 135.34 

 2.48 1.24 2.48 1.26 2.47 1.42 1.25 الكالسيوم%

 1.21 0.75 1.25 0.75 1.20 0.71 0.77 الفسفور المتاح%

االحماض االمينية 
 الكبريتية% 

0.95 0.93 0.92 0.95 0.94 0.94 0.93 

 1.67 1.40 1.39 1.35 1.49 1.32 1.29 الاليسين %

 0.29 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 التربتوفان%

 (.1وفقًا للجدول ) ( .                           )**( تم الحساب18)*( تم الحساب وفقًا لـ )
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أسبوعمن عمر  3-6(مكونات والنسب المئوية لعالئق النمو المستخدمة خالاللمدة 3الجدول )

 الطيور.
 المعامالت        

 المكونات %
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 51.00 50.00 51.00 50.00 51.00 50.00 50.00 ذرة صفراء

 1.78 8.80 2.41 10.00 3.04 10.00 15.70 حنطة )القمح(

كسبة فول الصويا 
 % بروتين43.3

20.00 23.00 24.00 23.00 24.00 23.00 24.00 

 0.0 0.0 2.50 2.50 5.00 5.00 10.00 مركز بروتيني 

بروتين ميكروبي 
 )ايثانول()**(

0.0 5.00 5.00 7.50 7.50 10.00 10.00 

 3.00 2.00 3.15 1.70 3.15 1.90 0.95 كربونات الكالسيوم

فوسفات الكالسيوم 
 الثنائية

0.0 0.96 3.46 1.30 4.00 1.70 4.20 

 5.50 4.00 5.00 3.56 5.00 3.77 3.00 زيت الذرة

 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 ملح الطعام

 0.17 0.15 0.09 0.09 0.0 0.02 0.0 ميثيونين

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المجموع

 التحليل الكيميائي المحسوب)*(

الطاقة الممثلة ك. 
 سعرة/كغم علف

3216.00 3214.00 3192.00 3189.00 3177.00 3207.00 3203.00 

 20.06 20.48 20.24 20.46 20.24 20.46 20.09 البروتين الخام %

نسبة الطاقة : 
 البروتين

160.08 157.08 157.71 156.30 156.96 156.59 159.67 

 2.23 1.26 2.46 1.25 2.50 1.27 1.25 الكالسيوم%

 1.16 0.75 1.20 0.75 1.18 0.75 0.75 الفسفور المتاح%

االحماض االمينية 
 الكبريتية% 

0.88 0.77 0.73 0.75 0.75 0.74 0.74 

 1.17 1.17 1.15 1.15 1.21 1.28 1.31 الاليسين %

 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.20 0.91 التربتوفان%

 

 (.1)**( تم الحساب وفقًا للجدول )                               ( .18)*( تم الحساب وفقًا لـ )
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عن المركز ( تأثير مستويات مختلفة من البروتين الميكروبي المنمى على االيثانول بدياًل 4جدول )
ومستوى الكالسيوم في العليقة على متوسط وزن الجسم الحي والعلف المستهلك ومعامل  البروتيني

 اسبوع .0-6و3-6و  0-3التحويل الغذائي)المتوسط + الخطأ القياسي( لفروج اللحم عند عمر 

العمر 

 باالسابيع

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 المعامالت

مستوى 

البروتين 

الميكروبي 

 بالعليقة %

0.0 5.0 7.5 10.0 5.0 7.5 10.0 

مستوى 

الكالسيوم 

 بالعليقة%

1.25 1.25 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 

3-0 

معدل وزن 

الجسم الحي 

 )غم( 

588 

7.5± 

a 

590 

10.00± 

a 

572 

4.00± 

ab 

556 

16.00± 

b 

535 

5.00± 

b 

525 

5.00± 

bc 

514 

4.00± 

c 

معدل 

استهالك 

العلف طيلة 

المدة 

 غم/طير

997 

18.00± 

a 

1015 

43.5± 

a 

584 

28.00± 

a 

965 

4.50± 

a 

913 

7.00± 

b 

874 

13.5± 

c 

852 

12.00± 

c 

معامل 

التحويل 

الغذائي غم 

علف/غم 

 زيادة وزنية

1.66 

0.05± 

a 

1.71 

0.03± 

a 

1.72 

0.02± 

a 

1.73 

0.04± 

a 

1.70 

0.00± 

a 

1.66 

0.01± 

a 

1.65 

0.01± 

a 

6-3 

معدل وزن 

الجسم الحي 

 )غم( 

970 

40.00± 

a 

939 

55.00± 

a 

918 

28.00± 

a 

906 

44.5± 

a 

858 

37.5± 

b 

834 

14.00± 

b 

810 

12.00± 

b 

معدل 

استهالك 

العلف طيلة 

المدة 

 غم/طير

2345 

95.00± 

a 

2268 

77.50± 

a 

2223 

67.00± 

a 

2245 

35.00± 

a 

2058 

72.50± 

b 

2020 

10.00± 

b 

1965 

25.00± 

b 

معامل 

التحويل 

الغذائي غم 

علف/غم 

 زيادة وزنية

2.41 

0.00± 

a 

2.41 

0.05± 

a 

2.42 

0.02± 

a 

2.47 

0.02± 

a 

2.39 

0.02± 

a 

2.42 

0.00± 

a 

2.42 

0.00± 

a 

6-0 

معدل وزن 

الجسم الحي 

 )غم( 

1588 

32.50± 

a 

1529 

65.00± 

ab 

1490 

24.00 ± 

ab 

1463 

28.00± 

b 

1397 

3.50± 

b 

1359 

0.00± 

b 

1324 

16.00± 

b 
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معدل 

استهالك 

العلف طيلة 

المدة 

 غم/طير

3342 

113.5± 

a 

3283 

116.5± 

a 

3207 

48.50± 

a 

3210 

130.5± 

a 

2971 

79.5± 

b 

2894 

3.50± 

b 

2817 

37.00± 

b 

معامل 

التحويل 

الغذائي غم 

علف/غم 

 زيادة وزنية

2.14 

0.03± 

a 

2.14 

0.01± 

a 

2.15 

0.00± 

a 

2.19 

0.05± 

a 

1.12 

0.05± 

b 

1.12 

0.00± 

b 

2.12 

0.00± 

a 

 ( .p<0.05ضمن الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي بمستوى ) الحروف المختلفة

المركز ( تأثير مستويات مختلفة من البروتين الميكروبي المنمى على االيثانول بدياًل عن 5جدول )
ومستوى الكالسيوم في العليقة في االوزان النسبية لقطعيات الذبيحة الرئيسة والثانوية والوزن  البروتيني

 أسابيع . 6الخطأ القياسي( عند عمر ±)المتوسط النسبي للكبد 

العمر 

 باالسابيع

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 المعامالت 

مستوى 

البروتين 

الميكروبي 

 بالعليقة %

0.0 5.0 7.5 10.0 5.0 7.5 10.0 

مستوى 

الكالسيوم 

 بالعليقة %

1.25 1.25 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 

6-0 

الوزن النسبي 

للقطع الرئيسة 

)الصدر 

 +الفخذان(

64.27 

0.79± 

64.96 

0.66± 

64.95 

1.18± 

64.84 

0.66± 

65.71 

0.31± 

65.53 

1.10± 

64.39 

0.22± 

الوزن النسبي 

للقطع الثانوية 

)الجناحان + 

 الظهر+ الرقبة(

31.21 

0.63± 

31.41 

0.64± 

30.34 

0.36± 

31.24 

0.08± 

31.03 

0.26± 

30.77 

0.43± 

31.09 

0.16± 

وزن النسبي 

 للكبد

2.19 

0.04± 

2.20 

0.08± 

2.27 

0.43± 

2.41 

0.17± 

2.40 

0.30± 

2.57 

0.32± 

2.35 

0.05± 

 نسبة التصافي 

74.04 

0.14± 

77.96 

0.15± 

74.54 

0.16± 

74.05 

0.27± 

73.79 

0.52± 

74.07 

0.23± 

74.08 

0.35± 
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 النتائج والمناقشة 

أسـابيع حيـث  6-0، 6-3، 3 -0( معدالت أوزان الجسم عند األعمـار 4يوضح الجدول ) 
أسـبوع  3-0خالل فتـرة T3 ، T4 ، T5 ، T6 ، T7والمعامالت T1ظهرت فروق معنوية بين المعاملة 

حيــث اتجهــت األوزان نحـــو اإلنخفــاض بزيـــادة نســبة البـــروتين الميكروبــي فـــي العليقــة، أمـــا فــي الفتـــرة 
وقـد تفوقـت T4 ، T3 ، T2 ، T1أسـبوع فلـم تظهـر فـروق معنويـة بـين المعـامالت  6-3الالحقـة 
( 25(، )24(، )23وقـد اتفقـت هـذه النتـائج مـع )T7 ، T6 ، T5معنويـًا علـى المعـامالت T1المعاملـة 

الـــذين أشـــاروا إلـــى حـــدوث إنخفـــاض معنـــوي ألوزان الطيـــور بزيـــادة مســـتوى البـــروتين الميكروبـــي فـــي 
 ، T3أسبوع من العمر فلم تظهر فروق معنوية بين المعـامالت  6-0العليقة، أما خالل الفترة الكلية 

T2 ، T1 وقد تفوقت المعاملةT1المعـامالت  معنويـًا علـىT7 ، T6 ، T5 ، T4 وقـد اتفقـت هـذه النتـائج
(، ويوضــح الجــدول أيضــًا 24(، )7( ولــم تتفــق مــع مــا توصــل إليــه )26(، )15مــع مــا توصــل إليــه )

أسابيع حيث لم تظهر فروق معنوية  6-0، 6-3، 3-0معدل استهالك الطيور للعلف عند األعمار 
علـى  T1لـثالث مـن التجربـة ولكـن تفوقـت المعاملـة للفتـرات ا T4 ، T3 ، T2 ، T1بـين المعـامالت 

للصـفة نفسـها للفتـرات الـثالث مـن التجربـة، أمـا معامـل التحويـل الغـذائي  T7 ، T6 ، T5المعـامالت 
لهـذه الصـفة  T4 ، T3 ، T2 ، T1( عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين المعـامالت 4فيوضـح الجـدول )

 T7 ، T6أسبوع من التجربة ، فيما ظهرت فروق معنوية بين المعامالت  6-0، 6-3، 3-0للفترات 
، T5، T1  ( 7( ولـم تتفـق مـع )26( و)5أسبوع من التجربة، وقد اتفقت هذه النتـائج مـع ) 6-0للفترة
 T1ت التجريبيـة مـع يتضح من النتائج ان الصفات المدروسة لم تختلف معنويًا بين المعامال(، 23و)

ـــد عمـــر  ، وجـــاءت  1.25%اســـبوع عنـــدما كـــان مســـتوى الكالســـيوم بالعليقـــة  6-0، 6-3، 3-0عن
( عنــد اســتخدام الكالســيوم 8( كمــا ايــد ذلــك )26( و )17( و )15النتــائج متفقــة مــع مــا توصــل اليــه )

( إذ لـم يالحـظ وجـود فـروق معنويـة بـين Ross-308في عليقة فروج اللحـم سـاللة ) 1.6%لمستوى 
المعــامالت التجريبيــة للصــفات )الزيــادة الوزنيــة ، معــدل اســتهالك العلــف ، معامــل التحويــل الغــذائي ، 

لفـــروج  2%( ان اســـتخدام مســـتويات مختلفـــة مـــن الكالســـيوم لغايـــة 14صـــفات الذبيحـــة( ، وقـــد بـــّين )
لعظــم عنــد اســتخدام نظــام التغذيــة المقننــة ، كمــا امهــات اللحــم لــم يكــن لهــا تــأثير معنــوي علــى تكــوين ا

مـن الكالسـيوم فـي العليقـة  2.5%يالحظ مـن الجـدول نفسـه ان النتـائج اختلفـت عنـد اسـتخدام مسـتوى 
من حيث تأثير وجود نسب مختلفة من خميرة االيثانول كبديل جزئي لمركز البروتين وأظهـرت النتـائج 

لكافــة الصــفات المدروســة عــدا معامــل T1مختلفــة مقارنــة مــع ان هنــاك انخفاضــًا معنويــًا للمعــامالت ال
 أسبوع من عمر التجربة. 6-3، 3-0التحويل الغذائي للفترتين 
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إن االخــتالف فــي الصــفات المدروســة قــد يرجــع لســببين أولهمــا هــو تــأثير مســتوى االحمــاض النوويــة 
لبروتينـــي فكلمـــا زادت نســـبة الموجـــودة فـــي البـــروتين الميكروبـــي المســـتخدم بـــدياًل جزئيـــًا عـــن المركـــز ا

االســتخدام يبــدأ تــأثير هــذه االحمــاض واضــحًا علــى عمليــة االســتفادة مــن العناصــر الغذائيــة ومــن ثــم 
( ان انخفـاض الزيـادة الوزنيـة بوجـود مسـتويات عاليـة 20ينعكس ذلك على تلك الصـفات، فقـد اشـار )

علـــف التـــي تتـــزامن مـــع ارتفـــاع مـــن البـــروتين الميكروبـــي ربمـــا يعـــود الـــى انخفـــاض معـــدل اســـتهالك ال
ـــد ذلـــك ) ( حيـــث الحـــظ وجـــود انخفـــاض فـــي معـــدل 28االحمـــاض النوويـــة فـــي هـــذا البـــروتين ، ويؤي

(بوجـود فـرق 12استهالك العلف متزامن مـع زيـادة خميـرة البيـرة فـي العليقـة ، وكـذلك مـا اشـارت اليـه )
، فــي حــين لــم 5%بمســتوى معنــوي فــي كميــة العلــف المســتهلك عنــد تغذيــة فــروج اللحــم علــى الخميــرة 

( اي تــأثير معنــوي علــى معــدل اســتهالك العلــف والتــي لــم تتفــق مــع نتــائج هــذه التجربــة ، 17يالحــظ )
( لــم يالحظــوا وجــود تــأثير معنــوي علــى كميــة العلــف المســتهلك فــي تغذيــة فــروج 9وكــذلك الحــال مــع )

، غم/كغم علف 0.0 ،2.5 ،5.0 ،7.5اللحم لعالئق احتوت على نسب مختلفة من بروتين الخمائر 
امــا الســبب الثــاني فقــد يعــود إلــى الزيــادة فــي كميــة الكالســيوم بالعليقــة قــد يــؤدي الــى ارتباطــه بالفســفور 

(، 22المتاح ويجعله غير متـاح للطـائر ممـا يـؤثر علـى مسـتويات النمـو والـذي يـنعكس علـى اوزانهـا )
تحسن في معامـل التحويـل الغـذائي يعـود ( من أن ال16أما بالنسبة لمعامل التحويل الغذائي فقد بين )

التـي اثـرت علـى الزغبـات المعويـة ، ممـا زاد فـي  Unidentified factorsالـى وجـود عوامـل مبهمـة 
للمادة العلفية والذي انعكس على التحسن الحاصل في  Gross Energyاالستفادة من الطاقة الكلية 

 ير البيولوجي العالي للبروتين الميكروبي.معامل التحويل الغذائي او يمكن ان يكون بسبب التأث
اما بخصوص تأثير اضـافة البـروتين الميكروبـي الـى عالئـق فـّروج اللحـم كبـديل جزئـي عـن  

المركـــز البروتينـــي وبمســـتويين مـــن الكالســـيوم علـــى الـــوزن النســـبي للقطـــع الرئيســـة والثانويـــة ، الـــوزن 
ـــأثير معنـــوي لإلضـــافة 5النســـبي للكبـــد ونســـبة التصـــافي فقـــد اظهـــرت نتـــائج جـــدول ) ( عـــدم وجـــود ت

( 17ولمستوين من الكالسيوم على هذه الصفات جميعًا ، وقد اتفقت هذه النتائج مـع مـا توصـل اليـه )
حيث لم يالحظوا أي تأثير معنوي على نسبة التصـافي واألجـزاء المأكولـة )القلـب ، الكبـد ، القانصـة( 

( الـــذين اشــاروا الـــى عــدم ظهـــور 23(، )15ًا مــع )للمعــامالت التجريبيـــة ، واتفقــت هـــذه النتــائج ايضـــ
فــروق معنويــة فــي الــوزن النســبي للكبــد فــي المعــامالت المختلفــة عنــد عمــر ســتة اســابيع عنــد اســتخدام 

%، في حين لـم تتفـق نتـائج 20البروتين الميكروبي المنمى على االيثانول في عليقة افرا" اللحم لغاية
ن معنــوي عنــد اســتخدام البــروتين المنمــى علــى االيثــانول ( ، حيــث الحظــوا وجــود تحســ6البحــث مــع )

أســابيع لــوزن الجســم والكبــد مقارنــة بعليقــة الســيطرة .  8% فــي عليقــة فــروج اللحــم ولعمــر 10بنســبة 
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ويمكن تفسير ذلك الى ان استخدام البروتين الميكروبي المنمـى علـى االيثـانول بالنسـب المنخفضـة ال 
 بد .يؤثر على العمليات االيضية للك

أســابيع عـدم وجــود  6امـا بخصـوص نســبة التصـافي فـيالحظ مــن الجـدول نفســه وعنـد عمـر  
فروق معنوية بين معـدالت نسـبة التصـافي ، وقـد جـاءت نتـائج التجربـة متفقـة مـع مـا توصـل اليـه كـل 

( الــــذين اســــتخدموا نســــب مختلفــــة مــــن البــــروتين الميكروبــــي المنمــــى علــــى 26( و)23( و)15مــــن )
% ولــــم تبـــــّين نتــــائج دراســــاتهم أي فـــــروق معنويــــة فـــــي نســــب التصـــــافي 25ت الـــــى االيثــــانول وصــــل

للمعامالت المختلفة ، أما بالنسبة للهالكات فلم تحدث سوى ثالثة هالكات فـي جميـع المعـامالت فـي 
( ومـن 11االيام االولى للتجربة تم تعويضها ، لم يكن لها تأثير معنوي وقد يكون السـبب كمـا اشـار )

ــــــة الم -Antiحيــــــث الحــــــظ ان للخمــــــائر خاصــــــية تــــــأثير ضــــــد االلتهابــــــات Invetroختبريــــــة التجرب
Inflammatory  ومـــن ثـــم تزيـــد مـــن نشـــاط الخاليـــا الطبيعيـــة القاتلـــة والخاليـــا المناعيـــة البائيـــة ، وقـــد

( عنـدما اسـتخدموا نسـب مختلفـة مـن خميـرة االيثـانول ، 26( و )23( و )15اتفقت هذه النتـائج مـع )
(، وان االخـتالف فـي نتـائج اسـتخدام البـروتين الميكروبـي بـين 27هـذه النتـائج مـع ) في حين لـم تتفـق

الباحثين قد يعود سببه الى االختالف في نوعية الخميرة المستخدمة في التغذية او مستوى استخدامها 
 (.11في تركيب العليقة )

االيثــانول بــدياًل نســتنتج مــن التجربــة انــه يمكــن اســتخدام البــروتين الميكروبــي المنمــى علــى  
% للكالســيوم فــي عالئــق فــروج 1.25% مــع نســبة الكالســيوم 10جزئيــًا عــن المركــز البروتينــي حتــى 

 اللحم .
عن المركز ( تأثير مستويات مختلفة من البروتين الميكروبي المنمى على االيثانول بدياًل 4جدول )

ومستوى الكالسيوم في العليقة على متوسط وزن الجسم الحي والعلف المستهلك ومعامل  البروتيني
 اسبوع .0-6و3-6و  0-3التحويل الغذائي)المتوسط + الخطأ القياسي( لفروج اللحم عند عمر 

العمر 

 باالسابيع

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 المعامالت

مستوى 

البروتين 

الميكروبي 

بالعليقة 

% 

0.0 5.0 7.5 10.0 5.0 7.5 10.0 

مستوى 

الكالسيوم 

 بالعليقة%

1.25 1.25 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 

3-0 

معدل وزن 

الجسم 

الحي 

 )غم( 

588 

7.5± 

a 

590 

10.00± 

a 

572 

4.00± 

ab 

556 

16.00± 

b 

535 

5.00± 

b 

525 

5.00± 

bc 

514 

4.00± 

c 
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معدل 

استهالك 

العلف 

طيلة المدة 

 غم/طير

997 

18.00± 

a 

1015 

43.5± 

a 

584 

28.00± 

a 

965 

4.50± 

a 

913 

7.00± 

b 

874 

13.5± 

c 

852 

12.00± 

c 

معامل 

التحويل 

الغذائي 

غم 

علف/غم 

زيادة 

 وزنية

1.66 

0.05± 

a 

1.71 

0.03± 

a 

1.72 

0.02± 

a 

1.73 

0.04± 

a 

1.70 

0.00± 

a 

1.66 

0.01± 

a 

1.65 

0.01± 

a 

6-3 

معدل وزن 

الجسم 

الحي 

 )غم( 

970 

40.00± 

a 

939 

55.00± 

a 

918 

28.00± 

a 

906 

44.5± 

a 

858 

37.5± 

b 

834 

14.00± 

b 

810 

12.00± 

b 

معدل 

استهالك 

العلف 

طيلة المدة 

 غم/طير

2345 

95.00± 

a 

2268 

77.50± 

a 

2223 

67.00± 

a 

2245 

35.00± 

a 

2058 

72.50± 

b 

2020 

10.00± 

b 

1965 

25.00± 

b 

معامل 

التحويل 

الغذائي 

غم 

علف/غم 

زيادة 

 وزنية

2.41 

0.00± 

a 

2.41 

0.05± 

a 

2.42 

0.02± 

a 

2.47 

0.02± 

a 

2.39 

0.02± 

a 

2.42 

0.00± 

a 

2.42 

0.00± 

a 

6-0 

معدل وزن 

الجسم 

الحي 

 )غم( 

1588 

32.50± 

a 

1529 

65.00± 

ab 

1490 

24.00 ± 

ab 

1463 

28.00± 

b 

1397 

3.50± 

b 

1359 

0.00± 

b 

1324 

16.00± 

b 

معدل 

استهالك 

العلف 

طيلة المدة 

 غم/طير

3342 

113.5± 

a 

3283 

116.5± 

a 

3207 

48.50± 

a 

3210 

130.5± 

a 

2971 

79.5± 

b 

2894 

3.50± 

b 

2817 

37.00± 

b 

معامل 

التحويل 

الغذائي 

غم 

علف/غم 

زيادة 

 وزنية

2.14 

0.03± 

a 

2.14 

0.01± 

a 

2.15 

0.00± 

a 

2.19 

0.05± 

a 

1.12 

0.05± 

b 

1.12 

0.00± 

b 

2.12 

0.00± 

a 

 ( .p<0.05ضمن الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي بمستوى ) الحروف المختلفة
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المركز ( تأثير مستويات مختلفة من البروتين الميكروبي المنمى على االيثانول بدياًل عن 5جدول )
ومستوى الكالسيوم في العليقة في االوزان النسبية لقطعيات الذبيحة الرئيسة والثانوية والوزن  البروتيني

 أسابيع . 6الخطأ القياسي( عند عمر ±)المتوسط النسبي للكبد 

العمر 
 باالسابيع

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 المعامالت 
مستوى 
البروتين 
الميكروبي 
 بالعليقة %

0.0 5.0 7.5 10.0 5.0 7.5 10.0 

مستوى 
الكالسيوم 
 بالعليقة %

1.25 1.25 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 

6-0 

الوزن النسبي 
للقطع الرئيسة 

)الصدر 
 +الفخذان(

64.27 
0.79± 

64.96 
0.66± 

64.95 
1.18± 

64.84 
0.66± 

65.71 
0.31± 

65.53 
1.10± 

64.39 
0.22± 

الوزن النسبي 
للقطع الثانوية 
)الجناحان + 
 الظهر+ الرقبة(

31.21 
0.63± 

31.41 
0.64± 

30.34 
0.36± 

31.24 
0.08± 

31.03 
0.26± 

30.77 
0.43± 

31.09 
0.16± 

وزن النسبي 
 للكبد

2.19 
0.04± 

2.20 
0.08± 

2.27 
0.43± 

2.41 
0.17± 

2.40 
0.30± 

2.57 
0.32± 

2.35 
0.05± 

 نسبة التصافي 
74.04 
0.14± 

77.96 
0.15± 

74.54 
0.16± 

74.05 
0.27± 

73.79 
0.52± 

74.07 
0.23± 

74.08 
0.35± 
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Abstract 

Ochratoxins are mycotoxins produced by fungi belonging to the Penicillium 

and Aspergillus genera. The present study was carried out to study the 

natural occurrence of ochratoxins in nuts collected from Tripoli, Libya 

during summer , 2016.  The 90 samples were analyzed using a high-

performance liquid chromatography technique for detection and 

quantification of ochratoxins. The results indicated that the natural 

occurrence of ochratoxin A   in almonds , Br. almonds , hazelnuts, cashews, 

walnuts and peanuts samples collected from local market in Tripoli. The 

percentages of nut samples ( Br. almonds , hazelnuts, cashews, walnuts and 

peanuts) were contaminated with ochratoxin A 26.6,20, 13.3,20.0, 13.3and 

33.3%, also the concentrations  were ranged between  (3.5-5.0,1.5- 2.0, 1.2 -

3.7, 1.3- 2.5,  and 4.0-6.5 ( µg/kg ) respectively. However  almonds free of 

ochratoxin A. The highest concentration found in peanut samples 6.5  

µg/kg. 

Keywords: Libya, Nuts, ochratoxin A and mycotoxins. 

Correspondent author; N, Essaweet; najmdar@gmail.com  
 

Introduction 

Ochratoxin is present in a large variety of foods because it is produced by 

several fungal strains of the Penicillium and Aspergillus species that have 

varied physiologically and ecologiclly. Ochratoxin is considered to be 

nephrotoxic, teratogenic, and immunotoxic, and has been classified by the 

IARC as a Class 2B carcinogen, probable human carcinogen.Ochratoxin A, 

the main toxin in this group, is found in wheat, corn, and oats having fungal 

infection and in cheese and meat products of animals consuming 

ochratoxin-contaminated grains (Aish et al., 2004). A. ochraceus is found 

on dry foods such as dried and smoked fish, soybeans, garbanzo beans, nuts, 

and dried fruit. A. carbonarius is the major pathogen in grapes and grape 

The prevalence of Mycotoxins in nuts collected 

from local market in Tripoli 2016. 

Najme Ahmed Mansour Essaweet 

Faculty of science, Azzaytuna University - Libya 
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product including raisins, wines, and wine vinegars. Although reported to 

occur in foods around the world, the main regions of concern are Europe 

and, for some foods, Africa.  

Ochratoxin A (OTA) is a nephrotoxic, hepatotoxic and teratogenic 

mycotoxin produced by storage molds (mainly by species of Aspergillus and 

Penicillium) on a variety of commodities. Exposure to low concentrations of 

this toxin causes morphological and functional changes in kidney and liver 

of several domestic and experimental animals. The toxin has also been 

found in human sera from people living in areas where Balkan endemic 

nephropathy occurs,and it is suggested to be a possible determinant of this 

fatal human disease (Hult, et al., 1982). The molecular mechanisms 

involved in OTA-induced nephrotoxicity (Purchase and Theron, 1968), 

carcinogenesis (Bendele, et al., 1985 and Pitt, 2000), teratogenic effects 

(Wei  and Sulik, 1993), immunosupression (Creppy et al., 1983, Bondy  and 

Pestka, 2000),and inhibition of mitosis (Engelbrecht  and Purchase , 1968) 

are not clearly defined. The genotoxic effects, inhibition of DNA synthesis 

and mitosis,as well as histopathological effects on the nuclei of OTA-treated 

cells (Wei  and Sulik, 1993) may be explained by OTA-inflicted DNA 

damage, which include DNA adduct formation and DNA single strand 

breaks. 

 

MATERIALS AND METHODS 

MATERIALS: 

Samples collected:  

Total of 90 nut samples(almonds, Br. Almonds, hazelnuts, cashews, walnuts 

and peanut) were collected from Tripoli, Libya during summer , 2016.The 

samples were stored in polyethylene bags at -18 
O
C for determination of 

ochratoxin A. 

METHODS: 

Detection and Determination of ochratoxinA: 

Extraction 

Fifty grams of nuts  were put into high speed blender, 25 ml phosphoric 

acid (0.1M) and 250 ml chloroform were added and blended for 3 min. at 

medium speed. Ten gram diatomaceous earth were added just before the 

end blending time  then filtered through Whatman No.4 filter paper and 50 

ml portion were collected, transferred to separation funnel, 10 ml sodium 
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bicarbonate (3%) were added and was shaken gently, then the upper phase 

was collected for column separation.  

Clean up 

A Sep-Pak C18 Column was placed on vacuum monifold ports, column 

prewashed twice with 2 ml methanol, 2 ml water, and 2 ml sodium 

bicarbonate (3%). Five ml bicarbonate extract were added to the C18 

column, followed by 2 ml phosphoric acid (0.1M) and 2 ml water, and 

washings were discarded. OTA was eluted with 8 ml ethyl acetate: 

methanol: acetic acid (95 : 5 : 0.5 v/v/v ). The elute was collected in vial 

containing 2 ml water and the elute was shaken with tube shaking machine 

(vortex genie) to mix the two phases. Pipette OTA extract (upper phase) to 7 

ml screw- Cap Vail. Rinse remaining upper phase from tube with 2 x l ml 

ethyl acetate and add to OTA. Evaporate extract just to dryness on steam 

bath under nitrogen for subsequent HPLC analyses (AOAC2007) 

Determination of OTA by HPLC. 

The fore-mentioned columns elutes were dissolve in 500 µl mobile phase 

consists of acetonitrile: water: acetic acid (99:99:2) and filter through 0.45 

µm microfilter into 5 ml screw –cap vial for subsequent HPLC analyses. 

High performance liquid chromatography (HPLC ) was used to ochratoxins 

A Determination. The system equipped with ( Waters 600) delivery system .   

HPLC column a reverse phase analytical column packed with C18 material 

(Spherisorb 5 µm ODS2, 15cm×4.6nm). The detection was performed using 

The fluorescence detector was operated at an excitation wave length of 330 

nm and an emission wave length of 460 nm .The separation was performed 

at ambient temperature at a flow rate of 1.0 ml/ min,. Data were integrated 

and recorded using a Millennium Chromatography. Manger Software 2010 

(Waters, Milford MA 01757).  

Quantization:  

calculated from chromatographic peak areas using the standard curve.  

Results and discussion 

The obtained results of Table ( 1) with regards  the natural occurrence of 

ochratoxin A   in almonds , Br. almonds , hazelnuts, cashews, walnuts and 

peanuts samples collected from local market in Tripoli. The percentages of 

nuts sample ( Br. almonds , hazelnuts, cashews, walnuts and peanuts) were 

contaminants with ochratoxin A 26.6, 20, 13.3, 20.0, 13.3 and 33.3%, also 
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the concentrations were  ranged between  (3.5-5.0, 1.5 - 2.0, 1. 2 -3.7, 1.3 - 

2.5  and 4.0-6.5 ( µg/kg ) respectively. However;  almonds are free of 

ochratoxin A.  Several studies have reported the incidence of black 

aspergilla in pistachios and other tree nuts. A. niger was found in 42% of nut 

samples including pistachios, almonds, walnuts and brazilian nuts (Bayman 

et al., 2002). They have been recently associated with the presence of 

ochratoxin A (OTA) in grapes and their derivatives (Battilani et al., 2003). 

The main species involved in OTA contamination is Aspergillus 

carbonarius and a low percentage of isolates of the closely related species in 

A. niger aggregate (Belli et al., 2004). Further studies have to be carried out 

to determine other toxic materials in all type of food for sale in local market. 
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Table (1): Survey of ochratoxin A in nuts collected from Tripoli, Libya 

during summer 2016. 

Kind of 

nut 

No. of 

samples 

No.of 

positive 

samples 

Percentage 

of positive 

samples 

Ochratoxin A 

concentration µg/kg 

Min Max 

Almonds 15 Nd 0.0 nd nd 

Brazilian 

Almonds 

 

15 
4 26.6 3.5 5.0 

Hazelnuts 15 2 13.3 1.5 2.2 

Cashews 15 3 20.0 1.2 3.7 

Walnuts 15 2 13.3 1.3 2.5 

Peanuts 15 5 33.3 4.0 6.5 
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Abstract 

The incidence of leishmaniasis in BaniWalid city was recorded as 218 cases 

from 2013 to 2015. Leishmaniasis is transmitted by the bite of sand fly and 

rodents act as reservoir host. The presence of rodents depends on the 

Hammada  presence of appropriate food in the region. The rodents feed on

(Alramth) in the city, where it grows in many areas with different  scoparia

density. This study has determined the geographical distribution of 

in all areas of BaniWalid and compared it with infection  Hammada scoparia

rate in these areas to identify endemic areas in the city. The study has found 

is distributed in a very large quantity in Tarek  Hammada scopariathat 

Almatar (Airport Road) area (2 / m 
2
) followed by Al-Manasla area. These 

two areas have large number of leishmaniasis infections. In Ad-dahra area, 

the density of the studied plant was about (1.25/ m
 2

). However, many 

infected people were recorded during the past two years from the Ad-dahra 

area. Al-Manasla and Airport Road areas are the main source of infection, 

and thus many infected people in neighboring areas caused by their presence 

in one of these areas. The study concludes that the prevalence of infection is 

closely correlated with the spread of the studied plants in BaniWalid. 

Integrated control program to reduce the number of leishmania infections in 

the city should begin in these areas by disposing of these plants and replace 

them with ornamental plants. Raising public awareness in schools, 

universities by holding seminars and workshops helps implementing such 

program                                                                                                       

, BaniWalid Hammada scoparia: Distribution, Leishmaniasis, Key words 

  program and control 
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  Introduction 

Zoonatic diseases are affecting the life of man in many Mediterranean 

countries, including Libya. Many of these diseases are parasitic infections, 

which are transmitted from animals in the surrounding environment. Both 

domestic animals such as sheep, cows, dogs and cats or wild animals such 

as rodents, foxes and wild dogs are involved. Most infective parasites go 

through two hosts or more during their life cycle and cause health damage, 

economic and social losses (Craig et al., 2007). 
 

Parasitic infections in Libya include hydatid disease, which is caused by a 

small tape worm named Echinococcus granulosus and its final host is dogs, 

while the intermediate host is sheep (Matossian et al., 1977). Toxoplasmosis 

due to the infection by Toxoplasma gondii through cats and causes abortion 

in pregnant women (Hill and Dubey, 2003). Also there is cutaneous 

leishmaniasis, which spreads in the western part of Libya including 

BaniWalid city. Its causative parasite is leishmania major and leishmania 

tropica. Sandfly phlebotoms papatasi (graph 1) is the vector host whereas 

the rodents such as Psammomys obesus, Meriones libycus (graph 3), 

Meriones shawi and Gerbillus gerbillus are possible reservoir hosts 

(Hufnagel, 1972; El-buni et al., 2000). Rodents feed on saline plants like 

Hammada scoparia (graph 4), which are found in different provinces of 

BaniWalid. 
 

The number of infected people with leishmania in BaniWalid was 218 cases 

(Table 1) during the period from 2013 to 2015. Infection distribution 

showed that some provinces had more cases than others (Abdoarrahem et 

al., 2016). Many factors play roles in the spread of infection to humans such 

as the presence of sandfly, the percentage of infected population of 

sandflies, the presence of rodents and the availability of food and suitable 

environment conditions. 
 

The rodents are very dependent on the existence of the environment suitable 

for living and breeding, in order to secure food sources. Rodents feed 

mainly on the plants of Hammada scoparia (Alrmath) and Hammada 

schmittiana (Albaqil). The spread of these plants has a crucial role in the 

distribution of rodents in the city of BaniWalid, and thus contributes to the 
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transmission of infection to residents in different provinces with different 

proportions. This study was conducted to determine the geographical 

distribution of these plants and their relationship to the presence of rodents 

and the spread of leishmaniasis in the city of BaniWalid to establish a 

control program. 

Materials and methods 
 

Place of study 
 

This study was conducted within the geographical area of  BaniWalid city 

(Figure. 3), which is located between 30: 30-32: 00 north of the equator and 

between the longitude 13: 30- 15: 15 east of the Greenwich Line (Planning 

Secretariat, 1978) . It is bounded by a valley bordered to the north and from 

the south by mid-altitude mountain ranges. It descends from the west to the 

east and starts from the south of Gharyan to the west to meet the Valley of 

the Sovegine in the east and is fed by a large number of reefs and valleys, 

including Wadi Ghalboun, Wadi Dinar, Wadi Tamasla, Wadi Mansur and 

Wadi Sirou. The climate of BaniWalid is a dry climate with rainfall from 

100 to 200 mm. It is characterized by cool weather, with temperatures 

varying from 15 °C to 20 °C and a hot summer to an average of 

Temperatures about 42 °C (Joudha, 1975). Figure 2 illustrates the areas of 

study: Tarek Al-Mattar, Ad-Dahra, Al-Lawteen, Al-Manasla, Al-

HaiAsenaai, Al-Souk, Eshmikh, Tassneea. 

 

Description of the plants 

A- Hammada corparia (Pomel) IIjin. 

Locally is called (Alrmath), and it is a long-lived shrub that belongs to the 

Amaranthaceae family and reaches a height of 50 cm. The stem starts from 

the gray-green base, and its branches have a long, finely trimmed rim and its 

stalks at the beginning of its growth are green and at maturity their color 

tends to whiten. On flowering days, some of the fringes are red or yellow 

and maybe red. The leaves of the al-Ramth plant are in the form of 

triangular pliers, with a raft and a pinch, and the flowers are hermaphrodite 

in the form of saplings ranging from 5-7cm (Figure 4.A). The flowering 

season starts from October to January, which is suitable for its growth in 

BaniWalid. This plant is highly prevalent in overgrazing areas because it is 
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unpalatable to sheep, unlike camel, which is one of the most important 

pastures available to them in the region (Jafri and Rteeb, 1978; Le Houérou, 

1959), and also known for its traditional use  locally to make (alnafa). 

 

B- Hammada schmittiana (Pomel) Bolsch. 

Locally is called (Al-Baqil), and it is a long-lived shrub that belongs to the 

same family of Amaranthaceae. It reaches a height of 20cm to 50cm. The 

stem starts from the black base, and its branches vary from 2 to 3 mm 

(Figure 4.B). The leaves are green and in the form of triangular pliers, with 

a raft and a pinch, and the flowers are hermaphrodite in the form of saplings 

at 5cm. The flowering season starts from September to October, which is 

suitable for its growth in outside the city of BaniWalid (Jafri and Rteeb, 

1978; Le Houérou, 1959). 

 

The methods  

The density of Hammada corparia and Hammada schmittiana was 

calculated in an area of 4 square meters at the level of each point where 

leishmania was discovered and was repeated four times around each point. 

We also estimated the density of this type in the four districts of the city so 

that it is possible to compare the density of the plant inside and outside the 

city. Albaqil is not found in all areas within the city that have leishmaniasis 

cases, but was found in outside the city, so it was measured outside the city. 

 

The results  

This study was conducted to investigate the relationship between the 

distribution of Hammada scoparia and Hammada schmittiana plants (food 

of rodents) and the spread of leishmania infections in the city of BaniWalid, 

due to the spread of leishmaniasis and have produced the following results. 

Hammada schmittiana (AlBaqil plant) was not found inside the city of 

BaniWalid, but was found outside the city with varying density from 1 to 3 

bushes /m
2
. Whereas the density of Hammada scoparia plant within the city 

and outside the city was calculated and shown in figure 6. The density was 

much higher in outside of the city from inside where it reached 1.99 vs 0.94 

shrub/m
2
 respectively. It has been found that Hammada scoparia is 

distributed in different provinces with varying densities as shown in figure 
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5. The study showed that the distribution of Hammada scoparia correlate 

strongly with the prevalence of lesimania cases in the areas of Tarel Almatar 

and Al-Manasla, as shown in figure 7, where many infected cases and the 

largest density of the plant are present. 

 

Discussion  

Leishmaniasis is one of the main health problems in Libya. Many cities in 

Libya are endemic at different levels including BaniWalid.  The rate of 

infection has increased significantly during the last ten years, causing a great 

of concern, which requires the attention of Health care providers and policy-

makers and public education about the disease, its control and prevention 

measures (Abdoarraham and Sakal, 2015). 

leishmaniasis spread in BaniWalid as a result of the presence of the suitable 

environment for sandflies and rodents breeding. The rodents depend on 

specific flora and fauna in their feeding, and the spread of these plants can 

be seen as a sign of the presence of rodents and contributes to the disease 

spread. This study showed that Hammada scoparia plant is grown on 

roadsides in the city areas, most of which are dirt roads with no sidewalks 

and scattered around them stones and building debris, allowing the plants to 

grow between the buildings and thus constitute an environment suitable for 

rodents (Abdoarrahem and Sakal, 2015). 

 

In this study, a comprehensive survey was carried out to find the distribution 

of Hammada scoparia (Alramth) and Hammada achmiitiana (Albaqil) in 

order to determine their relationship to the spread of leishmaniasis. The 

Hammada achmiitiana is found only located outside the city with varying 

intensity from 1 to 3 shrubs/m
2
, and it is strongly speculated that Hammada 

achmiitiana does not contribute specifically to lesihmaniasis inside 

BaniWalid. 

Hammada scoparia is distributed inside BaniWalid in different provinces 

with varying densities. It is also noted that Tarek Almatar province has a 

higher density of this plant than the rest of the city, with the density of 2 

shrub /m
2
. Whereas inside the airport, which is protected by a fence since a 

long time ago, allowing the growth and reproduction of Hammada scoparia; 

the density was 3 shrub/m
2
.  
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Abdoarhem et al (2016) have found a high percentage of leishmania 

infection in the newly constructed Tarek Almatar area, followed by Ad-

Dahra and Al-Manasla areas, which are densely populated two residential 

areas. Alramtha was recorded in Tarek Almatar and Al-Manasla areas (Fig. 

7), which indicated that there is a correlation between spreading of the 

disease and the high density of appropriate food for rodents. In spite of the 

low density of the Hammada scoparia in Ad-Dahra province, a large 

number of cases have been recorded. It indicated that infection in this area 

could be traced back to neighboring Tarek Almatar province, which is 

considered the main source of human leishmania infections in these 

provinces Al-Manasla province has recorded lower infection cases than 

Tarek Almatar and Ad-Dahra areas, although the density of Hammada 

scoparia was higher in Al-Manasla than in Ad-Dahra. This may indicate 

that the density of the Hammada scoparia alone is not an evidence of the 

spread of the disease, due to the fact that leishmania depends on several 

other factors such as the extent of sandfly, prevalence and percentage of 

parasitic infection, and the density of rodents in the region (Ashford et al., 

1976). Therefore, more studies must be carried out in BaniWalid. 

 

The study concluded that the Tarek Almatar and Al Manasla provinces are 

accused of spreading the infection and thus to be targeted by integrated 

control starting by uprooting all the wild shrubs that rodents feed on and 

replace then by ornamental plants to change the environment inside the city 

to become an unsuitable environment to force the rodents to migrate to 

another areas outside the city, which have a high density of Hammada 

scoparia (Figure 6) to search for Food and dig burrows and thus go away 

from city sandflies. Then reduction of acquisition of the infection in the city 

may be achieved. The control program needs to be supported by the 

responsible authorities such as the environmental protection agency and the 

ministries of agriculture, health and education as well as the interaction of 

the local community. It is essential to educate the public about leishmania, 

transmission route, and its relationship to rodents and the distribution of 

Hammada scoparia (Alramth). 
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Figure 1: The sand fly, Phlebtomin papatase, the vector of leishmania 

parasite  

 

BaniWalid. 

provinces 
2013 2014 2015 Total 

Tarek Al-Mattar 37 (31.62%) 9 (16.07%) 8 (17.78%) 54 (24.77%) 

Ad-Dahra 22 (18.8%) 17 (30.36%) 9 (20.01%) 48 (22.01%) 

Al-Lawteen 10 (8.55%) 16 (28.57%) 10 (22.22%) 36 (16.51%) 

Al-Manasla 24 (20.51%) 5 (8.93%) 2 (4.44%) 31 (14.22%) 

Al-HaiAsenaai 17 (14.54%) 2 (3.57%) 4 (8.89%) 23 (10.55%) 

Al-Souk 5 (4.27%) 6 (10.71%) 10 (22.22%) 21 (9.63%) 

Eshmikh 2 (1.71%) 1 (1.79%) 1 (2.22%) 4 (1.84%) 

Tassneea 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (2.22%) 1 (0.47%) 

Total 117 (100%) 56 (100%) 45 (100%) 218 (100%) 

 

Table 1: shows the number of cases of leishmaniasis in Bani Walid 

during the years 2013 to 2015 (Abdoarrahem et al., 2016). 
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A. Psammomys obesus                            B. Meriones libycus 

Figure 2. Shows the Psammomys obesus and the Meriones libycus 

(Hufnagl et al., 1972) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 3 illustrates the geographical location of the study area 

(BaniWalid city). 
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A. Hammada scoparia                        B.Hammada schmittiani 

Figure 4: shows morphology of studied plants in Bani Walid 

 

 
Figure 5: Shows the density of Hammada scoparia in BaniWalid 
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Figure 6: Comparsion between the density of Hammada scoparia inside 

and outside BaniWalid 

 
Figure 7: The correlation between the distribution of Hammada 

scoparia and leishmaniasis in Baniwalid 
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بانتشار مرض اللشمانيا وعالقته  Hammada scopariaرمت التوزيع الجغرافي لنبات ال

 ليبيا -الجلدية في مدينة بني وليد
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 الملخص

يعتبر مرض اللشمانيا من األمراض الطفيلية المشتركة بين الحيوانات و اإلنسان  و تنقله ذبابة الرمل 

بمرض اللشمانيا في مدينة بني وليد و تعمل القوارض دور العائل الخازن للطفيل. تنتشر اإلصابة 

. تواجد القوارض يعتمد على وجود الغذاء المناسب 2015إلي  2013حالة من  218حيت سجلت 

بالمنطقة. تتغذى القوارض على نبات الرمت في مدينة بني وليد حيث ينتشر في مناطق عدة بكثافة 

الرمت و الباقل في جميع مناطق بني مختلفة. قامت هذه الدراسة بتحديد التوزيع الجغرافي للنبات 

وليد و مقارنتها بتواجد اإلصابات في تلك المناطق لتحديد أماكن تواجد القوارض و لتحديد المناطق 

التي تكون إصابات الناس فيها من المنطقة نفسها و ليست من مكان أخر و بذلك يتحدد  الموبوءة

اجد بكثافة كبيرة في منطقة طريق المطار تواجد القوارض. أوضحت الدراسة أن نبات الرمث يتو

/م2)
2

اإلصابة فيهما كبيرة باإلضافة إلي منطقة  أعداد( ثم تليه منطقة المناسلة و هما منطقتان كانت 

/م1.25الظهرة التي كانت كثافة الرمث فيها قليلة 
2

رغم وجود عدد كبير من المصابين تصل الى  

تين من منطقة الظهرة. يظهر من الدراسة أن منطقة إصابة خالل السنتين الماضي 50حوالي عدد 

المناسلة و طريق المطار  هما مصدر اإلصابة األساسي للناس و أن الكثير من اإلصابات جاءت 

هاتين المنطقتين.  حدأمنهما وكذلك إصابات عديدة في مناطق مجاورة كان سببها تواجدهم في 

بانتشار نبات الرمت في بني وليد.  وثيقاارتباطا  تتلخص الدراسة أن انتشار حاالت اإلصابة يرتبط

وتشير هذه الدراسة إلى أن برنامج المكافحة المتكاملة لتقليص أعداد اإلصابات في المدينة بمكن أن 

في هاتين المنطقتين )طريق المطار و المناسلة( وذلك بالتخلص من هذه النباتات و إزالتها من  يبدأ

نباتات الزينة. يتم ذلك بالتوعية المجتمعية العامة لسكان المدينة في ب واستبدالهامناطق تواجدها 

 الندوات و ورش العمل. بإقامةالمدارس والجامعات واإلذاعات المحلية 

.المكافحةبرنامج : مرض اللشمانيا, نبات الرمت, نبات الباقل, بني وليد, الكلمات االفتتاحية
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Abstract 
This research paper deals with the improvement of the structure of the joints 

moving and mechanisms related mechanisms. The articulated mechanism is a 

mechanical device that acquires the movement of its joints, while the 

mechanism is compatible with the mobility gains of its flexible components. 

In this paper, the design of articulated mechanisms to represent the 

structure. Similar mechanisms for representing communication elements are 

limited. However, considering the integrity of the engineering may cause 

some instability in the structure improvement. The problem is in the 

analysis part but not in the optimal part. In order to solve the problem of 

analysis and eventually stabilize the process of optimization, this paper 

proposes to apply the Levenberg-Markwart method to the analysis of 

nonlinear mechanism. 

 

Keywords: mechanism design; topology optimization; path-generation 

 

1. Introduction 

Structure optimization has been extended and development in many 

directions, see, for example, [2]. One of the most successful areas is to 

design compatible mechanisms. Design problems were first addressed by a 

mechanism that corresponded to linear problems (eg, [1] and [13]). Then 

spread problems later to engineering problems of non-linear (for example, 

[3] and [12]). The extension of nonlinear natural engineering problems was 

that the mechanisms of displacement were intrinsically essential. However, 

considering the integrity of digital engineering causes difficulties relating to 

non convexity in a different problem equilibrium. Hence it is necessary to 

implement a numerical method that can permanently detect a stable 

equilibrium point because of the quality of the equilibrium analysis directly 

and the European system as a result of the sensitivity analysis associated 

with it. The issue has already been acknowledged, and the strategy of 

removing element and re-approached [4], also by ignoring convergence in 

low-density areas [5]. This paper proposes an alternative approach to the 

problem using the Levenberg-Marquart method [9] [10]. 

An alternative means of optimizing optimal 

structure mechanisms 

Abdulbasit Mansour Ali          

Mohamed Rajab Othman         
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In nonlinear geometrical analysis, some repetitive steps are needed to 

find equilibrium points. Typically, the Newton-Raphson method is applied 

in this iterative process. When the equilibrium problem is not convex, as is 

often the case with mechanism problems, Newton-Ra's method may end up 

with an unstable equilibrium point or an unrealistic solution. In the worst 

case, the method may not converge at all. In order to show the problems, 

two illustrative examples are selected: Element distortion problem and 

problem in transition configuration. An alternative approach to the analysis 

of non-linear geometry is the Levenberg-Marquart method proposed by 

Levenberg [9] and Marquart [10]. 

 

2. Numerical methods in geometric nonlinear analysis    

Displacement mechanisms are substantial in essence so this should be 

considered in the analysis of mechanisms. It leads to so-called geometric 

straightening and a solution involves some repetitive steps to find 

equilibrium points.  Normally, the Newton-Raphson method is applied in 

this iterative process.  However, this approach may face some numerical 

problems such as element distortion problems and configuration transition 

problems. 

An alternative approach to the geometric nonlinear analysis is the 

Levenberg-Marquardt method proposed by [9] and [10]. This method 

requires an expression for the total potential energy that is here defined as  

Φ =  
1

2
 ∫ 𝜖𝐺

𝑇𝐸𝜖𝐺 𝑑𝑉 −  ∫ 𝑓𝑇
𝑆𝑉

𝑢𝑑𝑆,                               (1) 

 

where f is the external force and u is the displacement field; the subscript 

of 𝜖𝐺 indicates some geometric non- linear strain measure such as the 

Green-Lagrange strain measure, see, e.g., [7]. 

The computational procedure of the Levenberg-Marquardt method 

consists of the following three steps: 

Step1: Solve (Kt (D) + µI)∆D = -R(D); 

Step2: Update µ; 

Step3: If D + ∆D is acceptable, then D := D + ∆D 

where R = 
𝜕Φ

𝜕𝐷
;Kt = 

𝜕R

𝜕𝐷
 ; µ > 0. The first step expresses that the Levenberg-

Marquardt step ∆D satisfies an equation with a coefficient matrix that is a 

linear combination of the matrix of a Newton step and the matrix of a 

steepest descent step. The update scheme for µ in the second step is a 

heuristic: increase µ if Kt(D) is not significantly positive definite, otherwise 



 

 BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Eighth ISSUE – June 2018 22

An alternative means of optimizing optimal structure mechanisms

decrease µ. (See [11] for details of the algorithm.) The final step ensures 

that the Levenberg-Marquardt iterations always decrease the potential 

function. The combination of these three steps give the Liebenberg-

Marquardt method the nature of a trust region method as known in 

mathematical programming [6]. 

2.1. Element distortion problem 

 One issue is that a finite element may get distorted in the geometric non-

linear analysis. This is a specific problem in a continuum-based finite 

element representation. Figure 1 defines a problem chosen to demonstrate 

the issue. 

 In this problem the gray rectangular area is modeled by a single finite 

element. In Figure 1 the input port is depicted by ◦ and the output port is 

depicted by ×. We are going to pick the input port and move it vertically. 

Figure 2 plots the results of the Newton-Raphson method (left) and the the 

Levenberg-Marquardt method (right). In this analysis, for the given input 

positions, these two method are sequentially applied to find the equilibrium 

points from the previous ones as the starting points for the next. The figure 

also shows the finalconfigurations of the rectangular element; the element is 

twisted on the left, while the element take the same configuration as the 

initial state. The corresponding input-output steps are numbered in parallel. 

In the NewtonRaphson method the output port jumps when the element is 

twisted (or de-twisted), namely steps 4 and 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1: One element problem 
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Figure 2: Element distortion problems: Newton-Raphson (left); Levenberg-

Marquardt (right) 

 

2.2. Configuration transition problem 

Another problem is that when Thaitan or more are possible for the 

mechanism, you may choose Newton-ra h Sun way standard method is 

unrealistic or wrong. This is a common problem for both the representation 

and representation of specific elements of the truss. 

Let's look at two of linking mechanism in the representation of gears 

as shown in Figure 3. We will choose the input port in the node 3 and draw 

a circle clockwise as shown in bold gray. Since the radius of the input 

circuit is slightly less than 1, the mechanism is never expanded to its full 

extent during the motion; note that the lengths of the two bars is 0.5.  

Therefore, the two-element mechanism should stay in the same elbow-up 

configuration during the motion. 

Figure 4 compares the output responses between the two methods. 

The corresponding input-output steps are also numbered in parallel. The 

result of the Newton-Raphson method (left) is wrong because the 

mechanism has failed to return to the initial configuration. On the other 

hand, the Levenberg-Marquardt method (right) has given a smooth path to 

return to the initial configuration. 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3: Two-element mechanism problem 

 



 

 BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Eighth ISSUE – June 2018 24

An alternative means of optimizing optimal structure mechanisms

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 4: Configuration transitions problems: Newton-Raphson (left); Levenberg-

Marquardt (right) 

 

     In order to investigate why the Newton-Raphson method failed in the 

analysis, we need to check the iterations in the sixth step.  Figure 5 plots the 

potential field in the sixth step and all the iterations of both the Newton- 

Raphson method and the Levenberg-Marquardt method. It is notable that the 

Newton-Raphson method takes the first step across the far basin and 

converges to the bottom of the far basin. In contrast, the Levenberg-

Marquardt method takes a very conservative step in the steepest descent 

direction (due to the term µI in Step1) and converges to the bottom of the 

near basin; this corresponds to the physically realistic configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Two stable points in the total potential field 

 

3 . Path-generation Problems 

Figure 6 (left) shows a truss ground-structure for a path-generation problem 

in which we are going to create a link mechanism that can transform the arc 

(depicted by the thick black arc) at the input node 5 into the straight line 

segment (depicted by the thick black line) at the output node 8. We will seek 

to generate such a mechanism by picking Vn = 6 bars and by simultaneously 

relocating the nodes. The mechanism is constrained to have dm(a) = 2  
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where xmin ∈ R2N  and xmax ∈ R2N  are given limits on the nodal 

positions. 

    In order to solve the problem by using continuous optimization 

techniques, the problem is relaxed by permit- ting the binary design 

variables a to take on intermediate values between 0 and l. Moreover, the 

DOF constraint dm(a) =  2 is replaced by two additional very small load 

cases at the output node 8, one vertical p1 and one horizontal p2  forces 

respectively. These load cases simulate conditions in which the 

mechanisms are perturbed by some disturbances. The two additional loads 

are applied separately, so the gap vectors become functions of these forces 

as g(a, x, pi) where i = 0 for no load; i = 1 for vertical load; i = 2 for 

horizontal load. Finally, the objective is replaced by a weighted gap  vector 

∑ = 02
𝑖  wig(a, pi) for w0  = 0.98 and wl  = w2  = 0.0l.  Note that the two 

additional load cases thus do not contradict the original objective, namely 

path-generation under the unloaded condition. The idea of the replacement is 

based on the following two assumptions: 

 

• The resulting mechanism can produce the path close enough to the 

prescribed path. 

• The unloaded gap gs(a, x, p0) is smaller than the loaded gaps gs(a, 

x, pi) for i = l, 2. 
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The weighted objective function of reference [l2] was originally used 

for promoting black and white solutions in the continuum-based compliant 

mechanism design problem since there exist numerous solutions with 

interme- diate density in the setting. In the current situation, furthermore, 

by combining the weighted function with the exact total element number 

constraint, we can expect the resulting mechanism to fulfill the DOF 

constraint f = 2 at binary solutions. This is because the dm(a) = 2 DOF 

mechanism we seek is a mechanism that can trace a pre- scribed target path, 

and which is stable enough against disturbances. Note that whenever the 

output displacement is evaluated for the given input displacement, the input 

node is firmly fixed. Therefore the mechanism is supposed to form a both 

statically and kinematically determinate structure for the total element 

number constraint Vn  = 6. For the present case the statically and 

kinematically determinate structure can be formed only when the number of 

the active nodes becomes 3 (we do not count the fixed nodes l and 5 in the 

truss). Finally the relaxed problem writes: 

 

where ε is a positive lower bound (= 0.00l  typically) introduced in order to 

prevent numerical difficulties such as a singular stiffness matrix and an 

insensitivity of the objective function to changes in the design variables 

around zero values.  The extra term a compensates the effect of ε on 

satisfying the bound Vn  (i.e., a =  (n − Vn)ε). Furthermore, in order to 

promote the 0–l values of a, the intermediate values are penalized by the 

power law [2] (the fifth power for the case).  Since we have a constraint on 

the total element number of bars, the penalization makes the intermediate 

values less efficient, thus the variables a are expected to go to the extremums 

for optimized designs.  This problem can be suitably solved using MMA 

[l4]  in a min-max formulation.  The resulting mechanism [8] is shown on 

the right side of Figure 6 – the initial configuration is depicted in black and 

the deformed configuration in grey. Notice that in the final design the nodes 

4 and 6 have moved to the right by 0.25. The resulting mechanism is the 

well known Peaucellier inversor mechanism invented in l864.  Here this 



 

 BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Eighth ISSUE – June 2018 27

Abdulbasit Mansour Ali and Mohamed Rajab Othman         

classical design has been created by a computer algorithm for mechanism 

synthesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Ground-structure (left) and a result (right) for Peaucellier 

mechanism 

The same strategy can be applied to a benchmark example of a path-

generation problem in a continuum-based finite element representation in 

Figure 7 (left). Here we also seek to create a mechanism that can transform 

the arc (depicted by the thick black line) at the input port depicted by ◦ into 

the straight line segment (depicted by the thick black line) at the output port 

depicted by ×. The only difference is that the design variables are now the 

element densities instead of cross-sectional areas and nodal positions. The 

problem is thus formulated in a similar way as 

 

where P > l (= 3 for the present case); Emax is the value when the full 

density (ρe = l). 

This problem is also solved by MMA [l4]  in the min-max formulation. 

Since we have the symmetric con- straint, we have only applied the upper 
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half precision points to reduce the calculation time. The resulting mecha- 

nism is successfully obtainted as shown on the right side of Figure 7. We have 

also tried to solve the same problem using the Newton-Raphson method but it 

has faced the non-convergence problem after few optimization steps. 

 

4. Conclusion 

It is apparent that the Levenberg-Marquart method can replace the Newton-

Rafson method to dilute numerical dysna cultures in nonlinear engineering 

analysis and eventually ultimately stabilize the process of optimization of 

the path generation problem. 
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