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 مقدمة:
والسالم على صفوة خلق هللا سيدنا محمد خاتم النبيئين، وإمام المتقين، وعلى آله  ،الحمد هلل     

        وسّلم تسليًما كثيًرا . ،وصحبه، ومن اّتبعه إلى يوم الدين
العربية ال يخفى على أحد ما لقيته األدوات )حروف المعاني( من عناية واهتمام من قبل علماء      
ا، سواء في ذلك من درسها في طّيات كتب النحو، أو من درسها مستقلة وأفردها بكتب ا وحديثً قديمً 

(، والرماني في )حروف  الالمات ( و ) حروف المعاني والصفات خاصة كالزجاجي في  كتابيه )
(  رصف المباني ) ( والمالقي في الجنى الداني )   (، والمرادي في  األزهية المعاني( والهروي في )

 ( .... وغيرهم . المغني ) وابن هشام في
فحاولنا دراسة قضية  إليه في دراسة األدوات هو ربطها بالتفسير القرآني، ناوالجانب الذي توجه   

مهمة في األدوات هي )التضمين والنيابة( من خالل علم من أعالم النحو واللغة والقراءات والتفسير، 
 طالب القيسي معتمدين على كتابة في التفسير ) كتاب لهداية إلى بلوغ النهاية(.  أال وهو مكي بن أبي

إن قضية التضمين والنيابة تخص أغلب حروف المعاني ولكننا في هذه الدراسة سنقصرها على     
 حروف الجر فقط، فالمتتبع لها يدرك أهمية دراستها تحت موضوع ) حروف الجر في تفسير الهداية(.

وف الجر بالغة األهمية في بناء الجملة ،  فهي مفاصل أساسية في تركيب الكالم وصوغه فحر     
 تقوم بدور الربط بين مفرداتها لتوضيح العالئق فيما بينها . إذمن جهة الداللة على المعنى ، 

بحاجة ضعيفة ال تقوى على الوصول إلى األسماء واإلفضاء إليها، فهي  وهذا يعني أن ثمة أفعااًل     
إلى واسطة لتساعدها على الوصول إلى األسماء ، يقول ابن يعيش:" فلما كانت هذه الحروف عاملة 

كما  ،للجر من ِقَبِل أن األفعاَل التي قبلها ضعفت عن وصولها وإفضائها إلى األسماء التي بعدها
، أال تراك تقول: ة الواصلة إلى المفعولين بال واسطة حروف اإلضافةييفضي غيرها من األفعال القو 

ا، فيفضي الفعلُ  بعد الفاعل إلى المفعول، فينصبه؛ ألن في الفعل قوة أفضت إلى ضربت عمروً 
مباشرة االسم، ومن األفعال أفعال ضُعَفْت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول فاحتاجْت إلى أشياء تستعين 

ا، أو مررت و قلت: عجبت زيدً بها على تناوله والوصول إليه، وذلك نحو: عجبت، ومررت، وذهبت، ل

التضمين والنيابة في تفسير الهداية إلى بلوغ 

 ( 437النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي ) ت: 

 بني وليد جامعة – التربية كلية – د. صالح أبوشعالة السوداني سالم

 وليد بني جامعة – التربية كلية – د. عبد العزيز فرج رمضان المريمي
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ا، لم يجْز ذلك لضعف هذه األفعال في العرف واالستعمال عن إفضائها إلى ا، أو ذهبت محمدً جعفرً 
هذه األسماء ... فلّما ضعفت هذه األفعال عن الوصول إلى األسماء ُرِدَفْت بحروف اإلضافة فُجِعَلْت 

 . 1إلى عمرٍو" موصلًة لها إليها ، فقالوا : عجبت من زيٍد ونظرتُ 
به، نص عليه اللغويون والنحويون  اومن المعروف أن لكل حرف من حروف الجر معنى خاص     

نتيجة استقرائهم كالم العرب، وهذه المعاني مستفادة مما تؤديه هذه الحروف من أغراض داخل التركيب، 
العالقة بين الفعل واالسم، وكل ذلك مبني على المعاني التي أحدثتها هذه الحروف في الجملة من جهة 

 .2يقول ابن جني:" وخص كل قبيل من هذه األفعال بقبيل من هذه الحروف"
ا ، هي تداخل حروف الجر بعضها مع بعض ا وحديثً غير أن القضية التي شغلت النحويين قديمً     

 .3يقول ابن يعيش : " وقد تتداخل فيشارك بعضها بعضا في هذه الحروف الموصلة "
حقيقي للحرف ال  حول هذه المسألة فمنهم من اقتصر على معنى واحدٍ  ويون اختلف النح وقد   

يجاوزه، ومنهم من توّسع في الحروف بجعلها تدل على أكثر من معنى وينوب بعضها عن بعض، 
 بحيث يجوز القياس على ما اشتهر استعماله منها.

ألة وموقف مكي بن أبي طالب منها من وقبل الحديث عن موقف النحويين واللغويين من هذه المس   
 وجب التعريف بالتضمين والنيابة وبيان فائدتهما.( تفسير الهداية ) خالل تفسيره 

 
 أواًل : التضمين:  

جعله فيه وأودعه إياه ، ومن ذلك  :، أيالوعاءَ  التضمين لغة: اإليداع ، يقولون: ضمن الشيءَ    
يحويه من مادة، وضّمن المال فيه، أي: كفل له به، ومن قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، أي: ما 

 .4المجاز: ضمن القبر الميَت، أي: احتواه 
 والتضمين في االصطالح: إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملته ، لتضّمنه معناه، واشتماله عليه.   
ه َوُيسمى َذِلك تضمينًا، ا معنى لفٍظ فيعطونه حكم" قد يشربون لفظً إن العرب وقد قال عنه ابن هشام:   

ي كلمة مؤدى َكِلَمَتْين هو إشراب معنى فعل لفعل، ليعامل معاملته، وبعبارة  :وقيل، 5"َوَفاِئَدته َأن ُتؤدِّ
 أخرى: هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة .

                                                           
 . 17 – 16/  8شرح المفصل البن يعيش  - 1

 .  124/  1سر صناعة اإلعراب  - 2

 . 17/  8شرح المفصل البن يعيش  - 3

 . 333/  35ينظر : مجمل اللغة : ألحمد بن فارس  - 4

 . 671/  6مغني اللبيب  - 5
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ن قصد تبعية معنى آخر وقيل: هو أن يستعمل اللفظ في معناه األصلي، وهو المقصود أصالة، ولك   
 .1يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ ، أو يقدر له لفظ آخر

ا، ا، أي مجموع معنيين معً وتتمثل فائدة التضمين في أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين مقصودتين معً    
ن في ا ذلك :"إن البصريين ومن تابعهم يرو وذلك أقوى من إعطاء معنى واحد، قال ابن هشام موّضحً 

َن معنى عامل يتعدى  ِعَيْت فيها النيابة أن الحرف باٍق على معناه، وأن العامل ُضمِّ األماكن التي ادُّ
َز في الفعل أسهل منه في الحرف "  .2ذلك الحرف، ألن التجوُّ

مع منه وليس من باب الحقيقة، وما سُ  ،ويرى بعض العلماء أن التضمين النحوي من أبواب المجاز  
ز في اللفظ ل علىحمَ يُ  ْيد الَبَطْلَيْوسي في قوله:" اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل  ،التجوُّ كابن السِّ

، والثاني بحرف جرٍّ آخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد  آخر، وكان أحدهما يتعّدى بحرف جرٍّ
 .3ا بأن هذا الفعل في معنى اآلخر"ا وإيذانً الحرفين موقع اآلخر، مجازً 

ألن كال  من المعنيين مقصود لذاته، بخالف  ؛ن أنه من باب الحقيقة ، وليس فيه مجازويرى آخرو    
 .4المجاز الذي يكون القصد فيه الزم المعنى

ولسنا هنا في موضع دراسة التضمين من حيث كونه حقيقة أو مجازا أو هو جمع بينهما، ولكن ما    
 روف المعاني السيما حروف الجر.يهمنا هو أن نعرف معناه وأثر القول به على دراسة ح

أن هو " التضمين:أن  وللتعريف به نكتفي بالتعربف الذي ارتضاه مجمع اللغة العربية الذي نصه   
أو ما في معناه في التعبير، مؤدى فعل آخر أو ما في معناه، فيعطي حكمه في التعدية  ،يؤدي فعل

 واللزوم.
  سماعي بشروط ثالثة:ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي ال     

 األول: تحقق المناسبة بين الفعلين.
 الثاني: وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر ، ويؤمن معها اللبس.
لجأ إلى التضمين إال لغرض الثالث: مالءمة التضمين للذوق البالغي العربي ، ويوصي المجمع أال يُ 

 .5بالغي "
 

                                                           
 . 564/  2ينظر : النحو الوافي : ) بحث في التضمين ( ،  - 1

 . 562- 561 /6مغني اللبيب  - 2

 . 265/  2االقتضاب للبطليوسي  - 3

 . 717/ 2منهم الزمخشري  ، ينظر :  تفسير الكشاف  - 4

، ونص  202، ومحاضر جلساته في دور االنعقاد األول ص :  108مجلة مجمع اللغة العربية العدد األول ص :  - 5

   result3.asqp/www.Arabicacademy.org.egالقرار موجود على شبكة المعلومات الدولية : 
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 ثانيًا : النيابة 
 .1هفالن ينوب نوبا ومنابا أي: قام مقام هالنيابة لغة: ِمن ناب عن   

القيام في أداء الفعل مقام اآلخر، فالحرف ينوب عن الحرف إذا  النحوي هيوالنيابة في االصطالح  
 قام مقامه في تأدية معناه.

والتضمين ثابت وله أمثلة كثيرة، وكذا نيابة حروف الجر ثابتة بدليل أن مانعي النيابة إذا عجزوا    
 عن التأويل والحمل على التضمين قالوا بالنيابة.

ا في كتب اللغويين والنحاة  حتى وقد شغلت مسألة نيابة حروف الجر بعضها مناب بعض حّيزا واسعً   
وع ) التضمين ( إنما يخص حروف الجر فحسب ، بل يتسع ليشمل  ليتبادر إلى األذهان أن موض

 حروف المعاني.
 لبحثها وربما أفردوا وقد عكف علماء النحو والبالغة على دراسة حروف المعاني، فخصصوا فصواًل    
ا خاصة ألنواعها ومعانيها، فتباينت آراؤهم حول الحروف ومعانيها ، نتج عنها عدة تساؤالت منها: كتبً 
 حقيقية أو مجازية ؟ –فيما لو كانت له عدة معان  –للحرف معنى واحد أو أكثر ؟ وهل معانيه  هل

تداخل  في هذه المسألة منذ زمن مبكر، ومدار هذا الخالف هو في لقد ظهر الخالف بين النحاة    
حروف الجر بعضها مع بعض فمنهم من اقتصر على معنى واحٍد حقيقي للحرف ال يجاوزه، ومنهم 
من توسع في الحروف بجعلها تدل على أكثر من معنى وينوب بعضها عن بعض ، بحيث يجوز 

 .القياس على ما اشتهر استعماله منها
 مذاهب العلماء في تناوب حروف الجر:

 مذهبين: في تتلخصبعض  عن بعضها الحروف نيابة في األمر حقيقة   
وهو مذهب البصريين ومن تابعهم ، حيث يمنعون نيابة حروف الجر بعضها عن  المذهب األول:   

بعض، بل يجعلون لكل حرف معنى حقيقيا أصليًا واحدًا، وما أوهم خالف ذلك فقد أّولوه أو حملوه 
على تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعّدى بذلك الحرف، وما لم يستطيعوا فيه التأويل أو التضمين 

 ذوذ في النيابة.حملوه على الش
قال المرادي:" ومذهب البصريين إبقاء الحرف على موضوعه األول ، إما بتأويل يقبله اللفظ، أو    

تضمين الفعل معنى فعل آخر ، يتعدى بذلك الحرف ، وما ال يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد 
 .2الحرفين موضع اآلخر على سبيل الشذوذ"

                                                           
 . 228/  1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةينظر:  - 1

 . 46الجنى الداني ص :  - 2
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ال ينوب بعضها عن بعض قياسا على حروف الجزم، وأحرف فالبصريون يرون أن حروف الجر    
 النصب، فإنها هي األخرى ال يجوز فيها ذلك.

اْلَبصِريين َأن أحرف اْلَجّر اَل َيُنوب َبْعضَها َعن بعض ِبِقَياس، َكَما َأن قال ابن هشام : " َمْذَهب    
ْندهم ِإمَّا مؤول َتْأِويال يقبله اللَّْفظ َكَما قيل أحرف اْلَجْزم وأحرف النصب َكَذِلك ، َوَما أوهم َذِلك َفُهَو عِ 

ِّبَنَُّكۡم فِّي ُجذُوعِّ ٱلنَّۡخلِّ  ﴿ ِفي
) على ( َوَلِكن شبه : [ ِإن ) ِفي ( َليست ِبَمْعنى 71طه :] ﴾َوأَلَُصل 

ْيء َوِإمَّا على تضمين اْلِفْعل معنى فعل يَتَعدَّى بذلك  ،المصلوب لتمكنه من اْلجذع ِباْلَحال ِفي الشَّ
 َكَما ضمن َبعضهم شربن ِفي َقْوله : ،اْلَحْرف

 1شربن ِبَماء اْلَبْحر ثم ترفعت   ...  متى لجج خضٍر لهن نئيجُ          
 معنى ) روين ( .   
 ) لطف ( .: [ معنى5] يوسف :  ﴾َوقَۡد أَۡحَسَن بِّٓي  ﴿ي قوله تعالى: َوأحسن فِ    

 . 2َوِإمَّا على شذوذ إنابة كلمة َعن ُأْخَرى ... "
ظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى :" إن  ا موقفه من أسلوب التضمينيقول ابن القيم مبينً    

بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى  ،وأما فقهاء أهل العربية فال يرتضون هذه الطريقة ،اآلخر
به معناه، وهذه  ىفينظرون إلى الحرف وما يستدعي من األفعال فيشربون الفعل المتعدَّ  ،مع غيره

ال و  ،نون الفعل معنى الفعلوطريقة حذاق أصحابه يضمِّ  ،طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه هللا تعالى
، وهذا تستدعي فطنة ولطافة في الذهن ،يقيمون الحرف مقام الحرف وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار

ِّ َعۡين   ﴿ :نحو قوله تعالى بَادُ ٱَّللَّ  ى(يرو  ) معنى( يشرب  ) نون فإنهم يضمِّ [، 6]اإلنسان: ﴾ا يَۡشَرُب بَِّها عِّ
ن يوالثاني بالتضم ،أحدهما بالتصريح به ،فيكون في ذلك دليل على الفعلين ،ونه بالباء التي تطلبهاعدُّ فيُ 

 .3وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها " االختصار،مع غاية  ،واإلشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه
ا ، وقد ن إنابة الحرف عن اآلخر قياسً و جّوز وهو مذهب الكوفيين ومن تبعهم ، فهم يُ  المذهب الثاني:

وافقهم ابن هشام في ذلك ووصف مذهبهم بأنه  ،  و4أن هذا الرأي هو الصحيح يعّد المرادي والمالق
رين َواَل يْجَعُلوَن  فقال: َوَهَذا اأْلَخير ُهَو ُمجمل اْلَباب ُكله ِعْند َأكثر اْلُكوِفّيين َوَبعضِ ا أقل تعّسفً  اْلُمَتَأخِّ

 .5َذِلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا "

                                                           
، 228البيت من الطويل، وهو ألبي ذؤيب الهذلي، من قصيدة له في وصف السحاب، ينظر البيت في: رصف المباني - 1

 .   526 /2، وشرح أشعار الهذليين 2/218وهمع الهوامع ،141 /2، ومغني اللبيب  43والجنى الداني 

 . 180/  2مغني اللبيب  - 2

 . 258/ 2بدائع الفوائد :  - 3

 .103 -99، رصف المباني :  46- 36ينظر : الجنى الداني  - 4

 . 181 – 180/  2مغني اللبيب  - 5



 

 

437  

–2022 12 

إن القول بتعدد المعاني هو الذي يحمل على القول بالتناوب، فتارة يؤدي الحرف معناه الذي ُوضع    
اني التي تؤول إليه، وتارة أخرى يؤدي المعنى الذي ينوب في الداللة عليه مناب  ، مع المعله أصاًل 

 حرف آخر أو حروف .
وصّح تنوع الحرف الواحد ، وأن كل معنى من هذه المعاني قسم برأسه ، وليس أحدها أصاًل وغيرها    

و جار على مذهب قال المرادي: " وما تقدم من نيابة الباء عن غيرها من حروف الجر ه ،راجع إليه
 .1الكوفيين، ومن وافقهم، في أن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض"

إن قصر حرف الجر على معنى حقيقي واحد، تعسف وتحكم ال مسوغ له، فما الحرف إال كلمة   
كسائر الكلمات االسمية والفعلية، وهذه الكلمات االسمية والفعلية تؤدي الواحدة منها عدة معان حقيقية 

مجازية، وال يتوقف العقل في فهم داللتها الحقيقية فهًما سريًعا، فما الداعي إلخراج الحرف من أمر  ال
 .2يدخل فيه غيره من الكلمات األخرى 

وهذا ما تناقله خلف عن سلف ، ينسبون جواز اإلنابة إلى الكوفيين، وعدم الجواز إلى البصريين     
 الذين يذهبون إلى التأويل والتضمين.

فسيبويه وهو شيخ البصريين يجعل لكل حرف من حروف الجر معنى خاصا به ولكن قد يتسع    
وذلك  ا على هذا المعنى، يقول: "وباء الجر إنما هي لإللزاق واالختالط،فيه، إال أنه يبقى محافظً 

 قولك: خرجت بزيٍد ،ودخلت به، وضربته بالسوط: ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا في
 . 3الكالم فهذا أصله "

، اا به، لكنه يجيز أن يخرج عن هذا المعنى اتساعً مذهب سيبويه أن لكل حرف معنى خاًص ف نإذ   
 إال أنه يلجأ إلى التأويل لرده إلى معناه األول.

، ثم أما المبرد فإنه ينطلق من األصل الذي انطلق منه سيبويه، فيرى أن لكل حرف معنى أصياًل    
َومن َهِذه اْلُحُروف ) ِفي ( َوَمْعَناَها َما استوعاه الِوعاُء َنْحو "  يشابهه ويقارب معناه يقول:يتسع فيما 

ا َقْولهم ار، فَأمَّ فمشتّق من َذا؛  أَلنَّه جعله  ،ِفيِه َعْيَبان :َقْولك: النَّاس  ِفي َمَكان َكَذا، َوُفاَلن ِفي الدَّ
ع ِفيِه ِفيَما شاكل َأصله َواْلَكاَلم يكون َلهُ  ،كالوعاء للعيَبْين زيد على  :َفمن َذِلك َقْولهم ،َأصل ُثّم يتسَّ

ْين قد رِكبه َوقد قهره " :َوتقول ،اْلَجَبل  .4َعَلْيِه َدين، فِإنَّما َأرادوا َأنَّ الدَّ
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ِذه ا: " َفَهَذا َأصله، َوقد َيتَِّسع الَقْول ِفي هَ ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر لكل حرف معنى واحدً    
 .1اْلُحُروف َوِإن َكاَن َما بدأنا ِبِه اأَلْصل "

ا ، فقررت وجود التضمين ووجود هذا وقد كانت هناك بعض اآلراء والنظرات التي كانت أقل تشددً    
 النيابة وإن كان بعضهم يميل إلى أحدهما أكثر من اآلخر .

ا سّماه ) باب حيث عقد بابً  ،يأقل تشددا ابن جنفي هذه المسألة ومن الذين كانت لهم آراء     
ا من الصنعة،  ساذجً باب يتلقاه الناُس َمغسواًل  ": فيه إنهاستعمال الحروف بعضها مكان بعض ( يقول 

وما أبعد الصواَب عنه، وأوقفه دونه، وذلك أنهم يقولون: إنَّ ) إلى ( تكون بمعنى )  مع ( ... ويقولون: 
سنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه ) في ( تكون بمعنى ) على ( ... ول إنّ 

في موضٍع دون موضٍع على حسب األحوال الداعية إليه ، والمسوغة له ، فأما في كل موضٍع ، وعلى 
ا ، لزمك أن تقول: سرُت  هكذا ال مقيدً كل حاٍل فال، أال ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول ُغْفاًل 

يد: معه ، وأن تقول : زيد في الفرس ، وأنت تريد: عليه ... ونحو ذلك مما يطول إلى زيٍد وأنت تر 
 ل عليه، ويؤمن من التزام الشناعة لمكانه.عمَ ا يُ ولكْن سنضع في ذلك رسمً  ،ويتفاحش

اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعٍل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرٍف، واآلخر بآخر، فإن العرب    
ا بأن هذا الفعل في معنى ذلك اآلخر ، فلذلك جيء تتسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذانً 

لَّ لَكُ  ﴿: عز اسمه-وذلك كقول هللا  ،معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه فَُث أُحِّ يَامِّ ٱلرَّ ۡم لَۡيلَةَ ٱلص ِّ

[ وأنت ال تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها أو معها، لكنه 187]البقرة :   ﴾إِّلَٰى نَِّسآئُِّكۡمۚۡ 
لما كان الرفث هنا في معنى اإلفضاء، وكنت تعدي أفضيت بـ ) إلى ( كقولك: أفضيت إلى المرأة، 

 وإشعاًرا أنه بمعناه ... ) إلى ( مع الرفث إيذاًناـب جئتَ 
ِِّۖ  ﴿كذلك قول هللا تعالى:     ٓي إِّلَى ٱَّللَّ [ أي: مع هللا، وأنت ال تقول: سرت 14]الصف :   ﴾َمۡن أَنَصارِّ

ِِّۖ  ﴿إلى زيد، أي: معه ، لكنه إنما جاء  ٓي إِّلَى ٱَّللَّ لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي  ﴾َمۡن أَنَصارِّ
 .2إلى هللا، فجاز لذلك أن تأتي هنا ) إلى ( "

ستعمل الحرف بدال من اآلخر لغرض وعند تدبر ما أورده ابن جني من أمثلة تجده يقر بأنه قد يُ    
 ولكنه يحمل ذلك على سبيل التضمين ، ويشترط أن يكون الفعالن متقاربين في المعنى. بالغي،

" الحروف ال يوضع بعضها موضع  ا فقال: وافيً قد فصل المالقي القول في هذه المسألة تفصياًل و     
بعض إال إذا كان الحرف في معنى اآلخر أو مردودا إليه بوجه ما، أو العامل فيه بمعنى العامل في 

 . 3اآلخر أو مردودا إليه بوجه ما "
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 الثة أوجه:فهو يرى أن إقامة الحرف مكان اآلخر يكون على ث   
 اربين في المعنى.قالوجه األول: أن يكون الحرفان مت

 الوجه الثاني: أن يلجأ إلى التأويل ، فيرد الحرف إلى معناه األصل.
 .1الوجه الثالث: أن يكون ذلك على سبيل التضمين

وكان يعتمد على هذه األوجه الثالثة عندما يرى أن الحرف اسُتعمل في غير موضعه ، فعند    
 الحديث عن قول الشاعر : 

 2إذا َرِضَيْت عليَّ بنو قشيٍر   ...   َلَعْمُر هللِا أعجبني ِرَضاَها         
 وقول اآلخر : 

ِه ...           يِإَذا َما اْمُرٌؤ َولَّى َعَليَّ ِبُودِّ   3َوَأْدَبَر َلْم َيْصُدْر ِبِإْدَباِرِه ُودِّ
ى ( ألن معنى ) رضي ( في البيت األول في معنى ) وافق (، و ) ولَّ  ؛قال: " وجاز هذا أيضاً     

 ، فهو  يرد ذلك إلى التضمين.4في الثاني بمعنى ) أعرض ("
د  الحــديــث في الحرف إلى معنــاه األصـــــــــــــــل عن طريق التــأويــل يقول عنــ وفي موضــــــــــــــع آخر يردّ   

معنى)في (: " هذه حقيقة أمرها، ثم تجيء بمعنى حرف آخر، إذا حققت رجع معناها إليها ... فمن 
ۡم  ﴿قال هللا تعالى : ، ذلك مجيئها بمعنى ) إلى ( كقولك : رددت يدي في فيَّ  هِّ هِّ يَُهۡم فِّٓي أَۡفَوٰ فََردُّٓواْ أَۡيدِّ

ۡلتُم بِّهَِّ َوإِّنَّا لَفِّي شَِِِ    َمآ بَوقَالُٓواْ إِّنَّا َكفَۡرنَا  يب  أُۡرسِِِِّ ا تَۡدُعونَنَآ إِّلَۡيهِّ ُمرِّ مَّ [ أي: إلى أفواههم؛ 9إبراهيم:]  ﴾ م ِّ
 .5ألن ) ردَّ ( يتعّدى بـ ) إلى( ... فالمعنى أنهم إذا ردوا أيديهم إلى أفواههم فقد أدخلوها فيها "

ى ( فقال: " وكل هذه المواضع إذا تأولتها ثم ذكر شواهد قيل فيها إن ) في ( جاءت بمعنى ) عل   
 .6وجدت فيها معنى ) في ( الذي هو الوعاء"

ولعل أشهر الذين قالوا بالنيابة المطلقة بين حروف الجر هو ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب، فقد     
القرآنية ا عنونه بـ ) باب دخول بعض الصفات مكان بعض (، وأورد فيه جملة من الشواهد عقد بابً 

عضها عن بعض ، دون أن يحلل أو يناقش هذه بها إلى نيابة حروف الجر ي، ذهب ف7والشعرية
 شرط . الشواهد، مما يدل على تسليمه بهذا األمر دون قيد أو
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وقد تبعه من المتأخرين ابن مالك في القول بالنيابة المطلقة ، يقول في بيان معاني الحرف ) على(:    
" ومنها على لالستعالء، حسًا أو معنى، وللمصاحبة وللمجاوزة ، وللتعليل وللظرفية، ولموافقة ) من ( 

 . 1) الباء ( ، وقد زاد دون تعويض " و
ل هذا المذهب ، ووصفه بالنفاسة يقول: " ال شك أن المذهب وقد ذهب عباس حسن إلى إجال     

الثاني نفيس كما سبق؛ فمن األنسب االكتفاء به؛ ألنه عملي سهل، بغير إساءة لغوية ، وبعيد من 
االلتجاء إلى المجاز والتأويل، ونحوهما من غير داع؛ فال غرابة في أن يؤدي الحرف الواحد عدة معان 

ما قلنا، وال غرابة أيًضا في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد؛ مختلفة، وكلها حقيقي ك
 .2"ألن هذا كثير في اللغة، ويسمى: المشترك اللفظي 

رد على ابن قتيبة  الذيومن أصحاب النظرات الرصينة في هذا الموضوع ابن السيد البطليوسي    
من النحويين أكثرهم  " هذا باب أجازه قومٌ  ب:وعلى غيره ممن قالوا بالنيابة المطلقة يقول في االقتضا

الكوفيون، ومنع منه قوم أكثرهم البصريون ، وفي القولين نظر؛ ألن من أجازه دون شرط وتقييد لزم 
 سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد ... وهذه المسائل ال يجيزها من يجيز إبدال الحروف. أن يجيز:

 . 3يتعّسف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الباب "ومن منع ذلك على اإلطالق لزمه أن    
القول أن الكوفيين يقولون بتناوب حروف الجر في تأدية المعنى، ويرى البصريون أن  وخالصة   

 ذلك من قبيل التضمين، فرفضوا االتساع في الحرف وأقّروه في الفعل.
معنى حقيقي واحد ، تعسف وتحكم  إلى رأي الكوفيين ألن قصر حرف الجر على نيميال انوالباحث   

ال مسوغ له ، فما الحرف إال كلمة، كسائر الكلمات االسمية والفعلية، مع التأكيد على أن هذا التناوب 
بين الحروف يكون في موضع دون موضع، وبحسب األحوال الداعية إليه، والمسّوغة له، فأّما في كل 

 موضع وعلى كل حال فال.
ي وكثرة الشواهد ترجح مذهب الكوفيين وهو الذي مال إليه ابن هشام حين إن االستعمال اللغو    

 .4وصف مذهبهم بأنه "  أقل تعسفّا "
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 ي التضمين والنيابة :موقف مكي من قضيت    
لقد اهتم مكي بشرح الكلمات والمفردات، واعتنى باالشتقاق والتصريف كخطوة أساسية البد منها     

 لتفسير القرآن الكريم .
ا ال يقف عند هذا الحد، وإنما يذهب خطوة أخرى في سبيل توضيح النص وتفسيره غير أن مكي    

ر الذي يؤدي إلى تغّير فهم النص وتجليته، وذلك بتفسيره للحروف وبيانه معانيها المختلفة، األم
 واختالف األحكام التي قد تترتب على ذلك.

 وهذه أمثلة من تفسير الهداية نتعرف من خاللها على موقف مكي من قضية نيابة حروف الجر :
 ) الباء ( بمعنى ) على (  -1

بِّ َمۡن إِّن تَۡأَمۡنهُ بِّقِّنَطار  ﴿ذلك قوله تعالى:  ومن   
تَٰ ۡن أَۡهلِّ ٱۡلكِّ هَِّٓ إِّلَۡيَ   َومِّ ينَار   يَُؤد ِّ ۡن إِّن تَۡأَمۡنهُ بِّدِّ ۡنُهم مَّ  َومِّ

هَِّٓ إِّلَۡيَ  إِّالَّ َما دُۡمَت َعلَۡيهِّ قَآئِّم  الَّ يُ   [.75]ال عمران:   ﴾ ا  َؤد ِّ

، وهما يتعاقبان في ( على)    بمعنى( دينار ـ ) و  ب (قنطار ـ ) ذكر مكي  أن " الباء في بفقد     
: رميت َعَلى القوس ، ( َعَلى ) ِفي موضع( الباء ) ، وذكر الفراء أن " العرَب تجعل 1مثل هذا "

 .2وبالقوس، وجئت َعَلى حال حسنة وبحال حسنة "
إلى أن ) الباء ( قد تجيء 7، والسيوطي6، والزركشي5، وابن هشام4، والمرادي3وقد ذهب الزجاجي    

بِّ َمۡن إِّن تَۡأَمۡنهُ بِّقِّنَطار   ﴿تعالى: ه بقوللذلك واحتجوا عليه بمعنى ) على ( واستشهدوا 
تَٰ ۡن أَۡهلِّ ٱۡلكِّ  َومِّ

ينَار   ۡن إِّن تَۡأَمۡنهُ بِّدِّ ۡنُهم مَّ هَِّٓ إِّلَۡيَ  َومِّ هَِّٓ إِّلَۡيَ  إِّالَّ َما دُۡمَت َعلَۡيهِّ قَآئِّم   الَّ يُ يَُؤد ِّ [، وكان 75] ال عمران:  ﴾ ا  َؤد ِّ
 ا إلى مفعوله بـ ) على ( في قوله تعالى:تأمن ( متعديً  دليلهم على التناوب هنا مجيء الفعل)

ٓأَبَانَا  ﴿  ُحونَ َم  أۡ لََ  اَل تَ  َما قَالُواْ يَٰ صِّ  [ . 64]يوسف: ﴾ نَّا َعلَٰى يُوُسَف َوإِّنَّا لَهُۥ لَنَٰ
يَن   ﴿ومن ذلك قوله تعالى:      ُسوَل لَۡو  َكفَُرواْ َوَعَصُواْ يَۡوَمئِّذ  يََودُّ ٱلَّذِّ ُم ٱأۡلَۡرُض َواَل ٱلرَّ ٰى بِّهِّ تَُسوَّ

يث   َ َحدِّ بمعنى ) على ( فقال:" ) والباء( ( الباء  )[، فقد ذهب مكي إلى أن 42]النساء :   ﴾   ايَۡكتُُموَن ٱَّللَّ
 .8فالمعنى : تنشق فتسوى عليهم "  ( بمعنى ) على
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 . 86ينظر : حروف المعاني ص :  - 3

 . 42ينظر : الجنى الداني ص :  - 4
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 . 420/  2، وهمع الهوامع   463 /1ينظر : اإلتقان في علوم القرآن  - 7

 . 1334 - 1333/  2الهداية  - 8



 

 

 

–202217 

 الداللة على اإللصاق :( في في  ) الباء ( بمعنى ) -2
ُ فِّي ُظلَل   ﴿ومن ذلك قوله تعالى :     ٓ أَن يَۡأتِّيَُهُم ٱَّللَّ َن ٱۡلغََمامِّ َهۡل يَنُظُروَن إِّالَّ َي ٱأۡلَۡمُرۚۡ  م ِّ ئَِّكةُ َوقُضِّ

ٓ  ﴾َوٱۡلَملَٰ
 . [210]البقرة : 

َن ٱۡلغََمامِّ فِّي ُظلَل   )قال مكي :  " قيل: معنى    (، وهذا قول  الباء ( بمعنى ) في (، فـ ) ) بظلل(:  م ِّ
 .1حسن َبيِّن " 

 وقد استشهد الهروي بقول زيد الخيل :   
ْوِع ِمنَّا َفواِرٌس... َبصيُروَن في َطْعِن اأَلباِهِر واْلُكلى      2وَيْرَكُب َيْوَم الرَّ

 .3أي : بصيرون بطعن األباهر
 : قول الشاعر منها ها، ا من الشواهد على ذلك وخرجوقد ذكر ابن جني عددً 

 4َوَحلْ ن وَخْضَخْضَن فينا الَبْحَر حتى َقَطْعَنه...على محلِّ من ِغماٍر وم  
قالوا: أراد بنا، وقد يكون عندي على حذف المضاف، أي: في سيرنا، ومعناه: في سيرهن "

 .5بنا"
ۚۡ َجعََل  ﴿( في قوله تعالى :  في بعضهم أن )إلى وقد نسب المرادي  تِّ َوٱأۡلَۡرضِّ َوٰ َمٰ ُر ٱلسَّ ۡن فَاطِّ لَُكم م ِّ

ج   ُكۡم أَۡزَوٰ ج   اأَنفُسِّ مِّ أَۡزَوٰ َن ٱأۡلَۡنعَٰ [، بمعنى باء االستعانة، أي: يكثركم 11]الشورى :   ﴾ ا يَۡذَرُؤُكۡم فِّيهِّۚۡ َومِّ
، وهو ما رجحه ابن هشام بعد أن ردَّ على من قال إنها 7، ويرى الزمخشري أنها للظرفية المجازية6به

خالًفا لزاعمه، بل ِهَي  ﴾  يَۡذَرُؤُكۡم فِّيهِّۚۡ  ﴿:" َوَلْيَس ِمْنُه َقْوله َتَعاَلى : إذ قال إنه لإللصاق بأنها للتعليل، 
َمْخَشِرّي ِإنََّها للظرفية المجازية، َقاَل : جعل َهَذا  للتَّْعِليل َأي يكثركم ِبَسَبب َهَذا اْلجعل، َواأْلَْظَهر َقول الزَّ

ٓأُْولِّي  ﴿ للبث والتكثير، مثلالتَّْدِبير كالمنبع َأو اْلَمْعدن  بِّ لَعَلَُّكۡم تَتَّقُونَ َولَُكۡم فِّي ٱۡلقَِّصاصِّ َحيَٰوٞة يَٰ  ﴾  ٱأۡلَۡلبَٰ
 .  8[ "179]البقرة : 

 
 

                                                           
 .689 /1الهداية إلى بلوغ النهاية  - 1

البيت من الطويل، وهو لزيد الخير، الذي كان يعرف في الجاهلية بزيد الخيل، فسماه النبي صلى هللا عليه وسلم بعد  - 2

أن أسلم زيد الخير، وهذا البيت من أبيات له يرد فيها على كعب بن زهير، وكان قال شعرا ذكر فيه زيد الخيل فرد عليه 

 ( .271: الهروي )ص :  زيد بهذه األبيات ينظر البيت في األزهية

 1األباهر: جمع أبهر، وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه، انظر لسان العرب : ابن منظور  مادة بهر ) - 3

 ( .3505/  5(، و )371 /

 هذا البيت من الطويل، ولم أقف على قائله  . - 4

 ( .315/  2الخصائص : ابن جني ) - 5

 (.251)ص :  الجنى الداني : المرادي - 6

 ( .212 /4الكشاف : الزمخشري ) - 7

 ( .519 /2مغني اللبيب : ابن هشام ) - 8
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 :( إلى) بمعنى ( الالم )   -3
وتفيد في هذه الحالة انتهاء الغاية، أي: الداللة على أن المعنى قبل الالم ينتهى، وينقطع بوصوله    

إلى االسم المجرور بها، الداخل في ذلك المعنى، نحو: صمت شهر رمضان آلخره ، وقرأت الكتاب 
ولهذا نجد من  ؛2ا، وهذا المعنى في الالم قياسي؛ ألن ) الالم وإلى ( يتقاربان معنى ولفظً 1لخاتمته

 يعبر عن هذا التقارب بـ) موافقة إلى (.
ُكۡمِۖ َوإِّۡن أََسۡأتُۡم فَلََهاۚۡ  ﴿قوله تعالى:  ومما ورد على هذا المعنى   َنفُسِّ [، 7اإلسراء:] ﴾إِّۡن أَۡحَسنتُۡم أَۡحَسنتُۡم ألِّ

 .3قال مكي : " أي: إليها، أي: فإلى أنفسكم يعود الضرر " 
ا ومعنى إلى ) إلى ( ، وهذا التقارب سّوغ دخول أحدهما مكان فالالم بهذا أقرب الحروف لفظً     

ۡم  ﴿ قال مكي في تفسيره قول هللا تعالى:  ،اآلخر تِّ َوأَۡخبَتُٓواْ إِّلَٰى َرب ِّهِّ لَِّحٰ لُواْ ٱلصَّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعمِّ إِّنَّ ٱلَّذِّ

ُب ٱۡلَجنَّةِِّۖ  ئَِّ  أَۡصَحٰ
ٓ لِّدُوَن أُْولَٰ : هنا (إلى )  المعاني في ذلك متقاربة ، و" إن :  [23]هود : ﴾هُۡم فِّيَها َخٰ

ٰى بِّأَنَّ َربََّ  أَۡوحَ  ﴿ :، والمعنى : ) لربهم ( كما وقعت الالم بمعنى ) إلى ( في قوله ( الالم  ) بمعنى

 . 4[ : أي: إليها"5] الزلزلة :  ﴾ لََها

ِ َصلَّى ومن مجيء ) الالم ( بمعنى )      ٍذ ْبِن َعْفَراَء " َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َبيِِّع ِبْنِت ُمَعوِّ إلى ( ما روته الرُّ
ْعِر ُكلِّ َناِحَيٍة ، ِلُمْنَصبِّ  َأ ِعْنَدَها َفَمَسَح الرَّْأَس ُكلَُّه، ِمْن َقْرِن الشَّ ْعِر ، اَل ُيَحرُِّك هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ الشَّ

ْعَر َعْن   . 5َهْيَئِتِه "الشَّ
وعن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصالة   

ي، َفاْغِفْر اللُهمَّ َأْنَت اْلَمِلُك اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْنَت َربِّي، َوَأَنا َعْبُدَك ، َظَلْمُت َنْفِسي، َواْعَتَرْفُت ِبَذْنبِ "قال: 
ِإالَّ َأْنَت،  ُنوِبي َجِميًعا، ِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت، َواْهِدِني أِلَْحَسِن اأْلَْخاَلِق اَل َيْهِدي أِلَْحَسِنَهاِلي ذُ 

 .6َواْصِرْف َعنِّي َسيَِّئَها اَل َيْصِرُف َعنِّي َسيَِّئَها ِإالَّ َأْنَت"
 ) الالم ( بمعنى ) في (: -4
لِّيَن َعلَۡيَها َوٱۡلُمَؤلَّفَةِّ قُلُوبُُهۡم َوفِّي  ﴿ قوله تعالى : ذلك ومن     مِّ ينِّ َوٱۡلعَٰ كِّ ۡلفُقََرآءِّ َوٱۡلَمَسٰ ُت لِّ

دَقَٰ إِّنََّما ٱلصَّ

يَضة   ِّ َوٱۡبنِّ ٱلسَّبِّيلِِّۖ فَرِّ يَن َوفِّي َسبِّيلِّ ٱَّللَّ مِّ رِّ قَابِّ َوٱۡلغَٰ يمٞ  ٱلر ِّ ُ َعلِّيٌم َحكِّ ِّ  َوٱَّللَّ َن ٱَّللَّ [، ويرى ٦٠توبة: ]ال  ﴾ م ِّ
مكي أن )الالم( في قوله : " للفقراء " بمعنى )في(، ويعلل على ذلك بقوله : " ولو حملت على ظاهرها 

                                                           
 . 2/472انظر : النحو الوافي  - 1

 . 297انظر : رصف المباني ص - 2

 . 4147/  6الهداية إلى بلوغ النهاية  - 3

 . 5/3374الهداية إلى بلوغ النهاية  - 4

 . 1/31سنن أبي داود : باب صفة وضوء النبي صلى هللا عليه وسلم  - 5

 485/ 5، وسنن الترمذي  1/201.وانظر : سنن أبي داود  1/534صحيح مسلم : باب الدعاء في صالة الليل وقيامه  - 6
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لوجب أن يعطوا الصدقات، يفعلون فيها ما يشاؤون ...والمعنى إنما توضع الصدقات في هؤالء على 
 . 1لهم يعملون فيها ما يشاؤون " ما يستحقون، فيأخذونها ألنفسهم، فـ)الالم( توجب استحقاقها كلها

قَابِّ  ﴿    :قول هللا تعالى في آخر اآلية ــ كذلكــ ومما يستدل به مكي   ، فهذا يدل على أنَّ ﴾َوفِّي ٱلر ِّ
 .2)الالم( بمعنى )في(

َمةِّ فاََل تُۡظلَمُ نَۡفٞس  ﴿ ومنه قوله تعالى : يَٰ يَن ٱۡلقِّۡسطَ لِّيَۡومِّ ٱۡلقِّ زِّ  ـ    َشيۡ َونََضُع ٱۡلَمَوٰ
[ قال المرادي: ٤٧]األنبياء:  ﴾اِۖ

، وتقول في التاريخ: كتبت هذه الرسالة لغرة 3" " أن تكون بمعنى في الظرفية،  أي: في يوم القيامة
 . 4شهر رجب، أي: في غرة شهر رجب

( مذهب الكوفيين، ووافقهم ِفي ذلك ابن قتيبة من المتقّدمين، وابن  في ومجيء الالم بمعنى )
 أخرين، ومنه قول الشاعر :مالك من المت

  5ُأوَلِئَك َقْوِمي َقْد َمَضْوا ِلَسِبيِلِهْم ... َكَما َقْد َمَضى ِمْن َقْبُل َعاٌد َوُتبَّعُ    
  .6َيْعِني َمَضْوا ِفي َسِبيِلِهمْ    
 ) الالم ( بمعنى ) على ( : -5
لَِّ  لَِّمن لَّۡم يَُكۡن أَۡهلُهُۥ ﴿كما في قوله تعالى:     ي  ذَٰ رِّ دِّ ٱۡلَحَرامِّۚۡ َحاضِّ (  الالم فـ ) ،[196]البقرة :  ﴾ ٱۡلَمۡسجِّ

 .( على ( بمعنى ) لمن في )
( أي ذلك الحكم على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام،  على قال مكي: "  الالم بمعنى )    

 .7[، أي : وعليهم "25]الرعد:  ﴾  لَُهُم ٱللَّۡعنَةُ   ﴿كما قال:  

( بقول النبي صلى هللا عليه وسّلم لعائشة  على ( بمعنى ) الالم مكي على مجيء )وقد استدل 
، أي : عليهم، قال مكي : " ولم يأمرها بأن تشترط الوالء لهم، 8رضي هللا عنها: " اشَتِرِطي َلُهْم الَوالَء "

كون الوالء لها، وهو ال يجوز، )فال يأمرها بفعل ما ال يجوز(، وإنما أمرها بفعل ما يجوز، وهو أن ي
                                                           

 ( .4/3042الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 1

 ( .4/3042المصدر السابق ) - 2

 (.99الجنى الداني: المرادي )ص:  - 3

 ( .2/480انظر : النحو الوافي ) - 4

البيت من الطويل لمسكين الدارمي وهو  ربيعة بن عامر بن أنيف )بالتصغير( بن شريح الدارمي  التميمي، شاعر  - 5

 متداول شعره : عراقي  شجاع، من أشراف تميم، لقب مسكينا ألبيات قال فيها : )أنا مسكين لمن أنكرني( ومن

 أخاك أخاك، إن من ال أخا له ... كساع إلى الهيجا بغير سالح

 وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه... وهل ينهض البازي بغير جناح 

(، الوافي 223/ 20وله أخبار مع معاوية، وكان متصال بزياد بن أبيه،  انظر ترجمته في : األغاني : األصفهاني )    

 ( .3/16(، األعالم : الزركلي )66/ 14)بالوفيات : الصفدي 

 ( .309/ 4ينظر : بيان المعاني ) - 6

 (.1/657الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 7

(، 168/ 10لم نجده في صحيحي البخاري ومسلم، وقد ذكره ابن حبان في صحيحه انظر : صحيح ابن حبان :) - 8

وقد ضع فه أبو يعلى في مسنده نقال عن حسين سليم أسد قوله : إسناده ضعيف، انظر (، 4/226والسنن الصغير :البيهقي )

 .7/411: مسند أبي يعلى 
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فلما اشترطوا الوالء ألنفسهم قال صلى هللا عليه وسلم: " ما بال قوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب 
 .1هللا "

ى َونُوٞرۚۡ يَۡحُكُم بَِّها ٱلتَّۡوَرٰىةَ فِّيَها ُهد   إِّنَّآ أَنَزۡلنَا ﴿ ( قوله تعالى: على ( بمعنى ) الالم ومثله من مجيء )

يَن أَۡسلَُمواْ ٱلنَّبِّيُّوَن  نِّيُّونَ ٱلَّذِّ بَّٰ يَن َهادُواْ َوٱلرَّ لَّذِّ  .2[، أي : )علي الذين هادوا(44]المائدة : ﴾َوٱأۡلَۡحبَاُر  لِّ

 

 ) من ( بمعنى ) الباء (  -6
َوتََرٰىُهۡم يُۡعَرُضوَن  ﴿ في تفسير الهداية بهذا المعنى قوله تعالى: ن المواضع التي أوردها مكيوم   

ن َطۡرٍف َخفِّي    َعلَۡيَها  َن ٱلذُّل ِّ يَنُظُروَن مِّ يَن مِّ عِّ شِّ
، (الباء) ( بمعنى  من [، قال مكي: )42]الشورى : ﴾ َخٰ

 .3والتقدير: بطرف خفي "

من ) "وقال يونس: إن  ( وافقت الباء في اآلية ودّلت على االستعانة، قال األخفش: من فـ )
 .4في السيف وبالسيف" ، كما تقول العرب: ضربته( بطرف ) مثل :( طْرٍف 

، وهو الظاهر عند ابن 5(، هنا البتداء الغاية من ويرى المرادي أنه من المحتمل أن تكون )
 .  6هشام

، قال الزمخشري: 7ومعنى االبتداء ذكره أبو حيان في البحر المحيط ثم نقل نص الزمخشري فيه
، أي يبتدىء َنَظُرُهْم ِمْن َتْحِريكٍ   8ِورَ بُ أِلَْجَفاِنِهْم َضِعيٍف َخِفيٍّ ِبُمَساَرَقٍة، َكَما َتَرى اْلمص " ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ

ْيِف، َوَهَكَذا َنَظُر النَّاِظِر ِإَلى اْلَمَكاِرِه، ال يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويمأل عينيه منها  َيْنُظُر ِإَلى السَّ
 . 9كما يفعل في نظره إلى المحاب "

أن كال المعنيين وارد بحسب التأويل، فإذا أريد بالطرف موقع ابتداء النظر فـ  ويرى الباحثان
من(  ، أما إذا أريد بها آلة النظر، فـــ )وانتهاؤها الغاية ( هنا أريد بها االبتداء، وقد يراد بها ابتداء )من

 (. الباء بمعنى االستعانة التي تفيدها )
( أن تكون البتداء الغاية، وأن تكون تبعيضية  نم وقد ذكر السمين الحلبي أنه يجوز في )

 .10(، وبكلٍّ قد قيل الباء وأن تكون بمعنى )
                                                           

 ( .3/1727ــ  1/657ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 1

 ( .3/1726السابق  )المصدر  - 2

 ( . 6612/ 10الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 3

 ( .512/  2معاني القرآن : األخفش ) - 4

 ( .314ينظر: الجنى الداني : المرادي )ص:  - 5

 ( .156/  4ينظر: مغني اللبيب : ابن هشام )  - 6

 ( .346/  9ينظر: البحر المحيط  : أبو حيان ) - 7

 للقتل . المصبور : المحبوس - 8

 ( .231/ 4الكشاف : الزمخشري ) - 9

 ( .564/  9ينظر: الدر المصون : السمين الحلبي ) - 10
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ۡرُكۡم إِّلَٰىٓ أََجل   ﴿ ) من ( بمعنى ) عن (، نحو قوله تعالى: -7 ن ذُنُوبُِّكۡم َويَُؤخ ِّ ۡر لَُكم م ِّ ىۚۡ يَۡغفِّ َسمًّ  ﴾  مُّ

( ذنوبكم، كما تقول:  عن أي: يغفر لكم ) (َعْن  )بمعنى  (ِمْن  )[ ، قال مكي: "و4] نوح : 
 .1وجع بطني من الطعام، أي: عن الطعام"

ل   فََوۡيلٞ   ﴿ومن ذلك قوله تعالى:    
ئَِّ  فِّي َضلَٰ

ٓ ِّۚۡ أُْولَٰ ۡكرِّ ٱَّللَّ ن ذِّ يَةِّ قُلُوبُُهم م ِّ سِّ
ۡلقَٰ بِّينٍ ل ِّ [،  22]الزمر :  ﴾   مُّ

") ِمْن ( هنا، بمعنى: ) عن (، أي: عن ذكر ، وقد نقل مكي عن الطبري قوله: 2أي: عن ذكر هللا
 .3هللا، فيكون المعنى: غلظت قلوبهم وصلبت عن قبول ذكر هللا"

ا، تقول: أطعمه من جوٍع، وكساه من عرٍي، وسقاه موقعها أيًض ( من ) قال سيبويه عنها:" وقد تقع     
( يشتركان في معنى  ، أي: عن جوع ، وعن عرى، وعن العيمة، فـ ) من ( و ) عن4يمة "عمن ال

المجاوزة؛ لهذا يتعاقبان في تعدية بعض األفعال، نحو : كسوته عن عرى ، ومن عرى ، وتقّبل عنه 
 . 5ومنه، ونحو ذلك

وخالف ابُن مالك سيبويه في معنى ) من ( المصاحبة ألفعل التفضيل ، حيث يرى سيبويه أنها     
ّما ابن مالك فيرى أنها للمجاوزة، قال:" ولهذا المعنى ، أ6البتداء الغاية، وال تخلو من معنى التبعيض

صاحبت أفعل التفضيل، فإن القائل : زيد أفضل من عمرو، كأنه قال: جاوز زيٌد عمرًا في الفضل، 
وهذا أولى من أن يقال البتداء االرتفاع في نحو: أفضل منه، واالنحطاط في: أشر منه ، كما زعم 

 .7صودا لجاز أن تقع بعدها ) إلى ("سيبويه، إذ لو كان االبتداء مق
، ورد الرضي قول ابن هشام  ه ابن هشام بقوله: " لو كانت للمجاوزة لصّح في موضعها ) عن (وردّ   

بقوله: " وإن كانت لمجرد المجاوزة، كما مر، لكنه ال يستعمل )عن( مكانها، ألنها صارت علما في 
 .8وال تبدل" التفضيل، وكبعض حروف أفعل التفضيل ، فال تغير

 ) عن ( بمعنى ) الباء (: -8
( في قوله:  عن [، فـ )189]األعراف : ﴾ـَٔلُونََ  َكأَنََّ  َحفِّيٌّ َعۡنَهاِۖ يَسۡ  ﴿ومنه قوله تعالى : 

 .(الباء  ) ( في موضع عنها )
 

                                                           
 . 7729/  22الهداية إلى بلوغ النهاية  - 1

 . 1/641، شرح التصريح  311ينظر : الجنى الداني ص:  - 2

 6326/  10الهداية إلى بلوغ النهاية   - 3

 . 227/ 4الكتاب  - 4

 . 29/  3شرح التسهيل البن مال    ينظر : - 5

 . 225/  4ينظر : الكتاب  - 6

 . 7 /3شرح التسهيل البن مال     - 7

 . 265/  4شرح الرضي  - 8
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 فقولهَعْن(  ( في موضع ) الباءُ  )  (، كما جاز أن تقع الباء ( في َموِضِع ) عن قال مكي : " فـ)     

ُن  ﴿ ۡحَمٰ  .1[، أي: عنه "59]الفرقان:  ﴾افَۡسـَٔۡل بِّهَِّ َخبِّير  ٱلرَّ

ُق َعنِّ ٱۡلَهَوٰىٓ  ﴿ومثله قوله تعالى :  [، أي بالهوى، والعرب تقول: رميت عن 3]النجم:  ﴾َوَما يَنطِّ
 .2القوس، أي رميت بالقوس

قال: " قمت عن أصحابي، (،  الباء ( أن تكون بمعنى ) عن وقد ذكر المرادي من دالالت )
 .أي: بأصحابي

 قال امرؤ القيس: 
، وتبدي عن أسيل، وتتَِّقي   ...          3ِبَناِظَرٍة ِمْن َوْحِش َوْجَرَة ُمْطِفِل َتصدُّ

 .5، والذي ذكره غيره أنها تكون بمعنى باء االستعانة4أي: بأسيل "
ِّ  ﴿       : في سورة األنفال تعالى هللا ذلك قولاألمثلة على  ومن َّ يَۡسـَٔلُوَنَ  َعنِّ ٱأۡلَنفَالِِّۖ قُلِّ ٱأۡلَنفَاُل َّللِّ

ُسولِّ  ( في موضع )ِمْن( ، وقرأ عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه على  َعنِ  [، فـ)1]األنفال : ﴾ َوٱلرَّ
وهذا ، ، فالفعل )سأل( تعدى إلى اثنين بنفسه لداللته على طلب  مالٍ 6هذا التأويل: " يسألونك األنفال "

هَِّ  ﴿ :المعنى ذكره الهروي في كتابه األزهية، وجعل منه قوله تعالى بَادِّ ي يَۡقبَُل ٱلتَّۡوبَةَ َعۡن عِّ َوُهَو ٱلَّذِّ

ي ِّـَٔاتِّ َويَۡعلَُم َما تَۡفعَلُونَ   .7[، أي: من عباده25]الشورى :  ﴾ َويَۡعفُواْ َعنِّ ٱلسَّ
 (  :  إلى )) في ( بمعنى   -9

ا فِّي ٱلسَّمَ  ﴿ومنه قوله تعالى :  ۚۡ أَۡو ُسلَّم  ُ لََجَمعَُهۡم َعلَى ٱۡلُهدَٰىۚۡ  َولَۡو شَ آءِّ فَتَۡأتِّيَُهم بِّـَٔايَة  [، 35]األنعام:  ﴾ آَء ٱَّللَّ
ۚۡ  ﴿ ( إلى ( بمعنى ) في قال مكي : "َأْوُسلَّما ِفي السمآء تصعد فيه،  ) ، فافعل، و السلم: ﴾  فَتَۡأتِّيَُهم بِّـَٔايَة 

 .8تريد" من السالمة، كأنه يسلمك إلى الموضع الذيالمصعد، وهو مشتق 

أَۡو تَۡرقَٰى فِّي  ﴿ وذلك في قوله تعالى :، ( إلى ( بداًل من ) في وفي موضع آخر علل مكي لمجيء )

ب  ٱلسَّمَ  تَٰ َل َعلَۡينَا كِّ َن لُِّرقِّي َِّ  َحتَّٰى تُنَز ِّ  .[93]اإلسراء :  ﴾ ُؤهُۥ  ا نَّۡقرَ آءِّ َولَن نُّۡؤمِّ

                                                           
 .6326/  10الهداية إلى بلوغ النهاية   - 1

 (.299ينظر : تأويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري )ص :  - 2

 البيت من الطويل، وهو المرئ القيس،  والصد  : اإلعراض، . و )األسيل( : الخد  اللي ن الس هل. - 3

(، ورصف المباني 279والش اهد فيه: )عن أسيٍل( حيث جاءت )عن( بمعنى )الباء(، يُنظر هذا البيت في: األزهي ة )ص :

 ( .16لد يوان )ص : (، وا249(، والجنى الد اني : المرادي )ص : 432: المالقي )ص: 

 ( .432رصف المباني : المالقي ) ص : ينظر:  - 4

 ( .249ينظر: الجنى الداني : المرادي )ص :  - 5

 (.2711/ 4ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب  ) - 6

 ( .278ينظر: األزهية : الهروي )ص :  - 7
 ( .2010 /3الب )الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي ط - 8
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إضمار لكان  مَّ ولو لم يكن ثَ  ،( في أي: تصعد في درج السماء، ولهذا اإلضمار أتى بـ ) " فقال:    
َولَن  ﴿في سلم إلى السماء، ثم قالوا:  ىأي: أو ترق (: يدل على المحذوف، في ( فـ ) إلى السماء )

َن لُِّرقِّي ِّ َ   .1"﴾ نُّۡؤمِّ
ـــــي ولجـــــواز مجـــــيء ) ـــــدال مـــــن ) ف ـــــى ( ب ـــــدا( والســـــيما فـــــي  إل ـــــول  ، هـــــذا الموضـــــع تحدي يق

( غيــــر أن جــــوازه أنهــــم قــــالوا: أو تضــــع ُســــلًَّما فترقــــى َعَلْيــــِه إلــــى  إلــــى الســــماء الفــــراء : " المعنــــى: )
 .2( إلى السّلم" في السماء، فذهبت )

( بدال  في والباحث في كتب النحو وكتب علوم القرآن ومعانيه ال يكاد يجد تعليال لمجيء )
من دون تعليل أو  واضعميجد هذه الحروف تنوب عن بعضها في كثير من ال ( غير أنه  إلى من )
قوله تعالى  في  في جعل ) في ( بمعنى ) إلى (  ذكره الزجاجي ومن األمثلة على ذلك ما،   توجيه

عَة   ﴿:  سِّ ِّ َوٰ ُرواْ فِّيَهاۚۡ أَلَۡم تَُكۡن أَۡرُض ٱَّللَّ  .3، أي: فتهاجروا إليها[97]النساء :  ﴾  فَتَُهاجِّ
يَُهۡم فِّٓي  ﴿ ( في قوله تعالى: إلى ( بمعنى ) في وقد جعل الزركشي والسيوطي ) فََردُّٓواْ أَۡيدِّ

مۡ  هِّ هِّ مۡ  ﴿ [، فقّدرا قوله تعالى : 9]إبراهيم : ﴾ أَۡفَوٰ هِّ هِّ  .4( إلى أفواههم بـ ) ﴾ فِّٓي أَۡفَوٰ
 

 :( في موضع ) على ( ) في  -10
ف   ﴿ :تعالى هللا قول ذلك ومن      لَٰ ۡن خِّ يَُكۡم َوأَۡرُجلَُكم م ِّ عَنَّ أَۡيدِّ ِّبَنَُّكۡم فِّي ُجذُوعِّ ٱلنَّۡخلِّ فَََلُقَط ِّ

 ﴾  َوأَلَُصل 
ۡن  ﴿ " إن موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، [ ، قال مكي:71طه :] يَُكۡم َوأَۡرُجلَُكم م ِّ عَنَّ أَۡيدِّ فَََلُقَط ِّ

ف   لَٰ ِّبَنَُّكۡم فِّي ُجذُوعِّ ٱلنَّۡخلِّ  ﴿فكان فرعون أول َمن قطع األيدي واألرجل من خالف ،  ﴾ خِّ
، ﴾ َوأَلَُصل 

 .5أي: عليها "

بعضها  عادة العرب، ألنها تبّدل حروف الجر( على على ) بمعنى ( في ) وقال في موضع آخر: "   
 .6من بعض "

نَّ َوٱتَّبَعُواْ َما  ﴿ :في تفسير قوله تعالى وقال  كِّ ُن َولَٰ َنِۖ َوَما َكفََر ُسلَۡيَمٰ يُن َعلَٰى ُمۡل ِّ ُسلَۡيَمٰ طِّ يَٰ تَۡتلُواْ ٱلشَّ

ينَ  طِّ يَٰ  .[ قال: " أي: في حين ملكه102]البقرة :    ﴾ ٱلشَّ

ِّبَنَُّكۡم فِّي ُجذُوعِّ  ﴿في قوله:  (على  )بمعنى  (في  )كما وقعت  (،في  )بمعنى  (على  ) فـ   
َوأَلَُصل 

 [ أي على: جذوع النخل.71]طه:  ﴾ ٱلنَّۡخلِّ 
                                                           

 ( .4289/  6الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن أبي طالب ) - 1

 ( .2/231معاني القرآن : الفراء ) - 2
 ( .84حروف المعاني والصفات : الزجاجي )ص:  - 3

 ( .486 /1(، أواإلتقان في علوم القرآن : السيوطي )4/303ينظر : البرهان في علوم القرآن :الزركشي ) - 4

 . 4671 – 4670 /7الهداية  - 5

 . 3352/  5المصدر السابق   - 6
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أفادت باإلضافة إلى معناها األصل الذي هو  ﴾ فِّي ُجذُوعِّ ٱلنَّۡخلِّ  ﴿) في ( في قوله تعالى :  فـ   
) على ( ألنه ليس بالضرورة أن يكون الوعاء محتويًا  الظرفية معنى االستعالء الذي يؤديه الحرف

 تعالء. الُموعى، بل يكون على سطحه فيؤدي معنى االس
"أال ترى أن معنى ) في جذوع النخل(  الوعاء، وإن كان فيه العلو،  ويوضح ذلك المالقي بقوله :  

له ألنه البد له من الحلول في جزء منه، وال يلَزُم في الوعاء أن يكون حاويا  ؛فالجذع وعاء للمصلوب
بَِّها فَٱۡمُشواْ فِّي َمنَ ﴿ :من كل جهة، أال ترى في قوله تعالى ۡزقِّهَِِّۖ اكِّ ن ر ِّ [ يعني 15]الملك : ﴾ َوُكلُواْ مِّ

 . 1األرض، إنها ال تحوي الماشين ، وإنما يِحلُّون في جزء منها "
ذلك بقوله : ") في (  لَ وعلَّ  في هذه اآلية، ا من مجيء ) في ( مكان ) على (فمكي ال يرى مانعً    

 . 2ألنها تبّدل حروف الجر بعضها من بعض " ؛عادة العربعلى بمعنى ) على ( 
 316ويمكن لنا أن نعلل لهذا بالتقارب بين معنى الحرفين، وقد ذهب إلى ذلك ابن السراج ) ت     

وتباعد المعاني يمنع ذلك  ،هـ ( فجعل التقارب بين حروف الجر سببًا في نيابة بعضها عن بعض
تقول:  ،فمن ذلك الباء ،ضها مقام بعض إذا تقاربت المعانيفقال: " واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بع

فالن بمكة وفي مكة، وإنما جازا مًعا ألنك إذا قلت: فالن بموضع كذا وكذا ، فقد خبرت عن اتصاله 
فقد خبرت "بـ) في ( عن احتوائه إياه وإحاطته  ( في موضع كذا) والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت: 

 .3اهما لم يجز"يمعاقبة، وإذا تباين معنلان فإن هذا التقارب يصلح لبه ، فإذا تقارب الحرف
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 452رصف المباني ص :  - 1
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 الخاتمة
سأله تعالى أن يجعله نإلتمام هذا البحث، و  اا فيه أن وفقنا مباركً ا طيبً ا كثيرً حمد هللا تعالى حمدً ن  

 ا لوجهه الكريم  وأن ينفع به:خالًص 
نستطيع   إلى بلوغ النهاية فمن خالل هذه النماذج التي اقتطفناها وناقشناها من خالل تفسير الهداية    

ن موقف مكي من هذه الظاهرة، وأن نعّده من الذين جمعوا بين التضمين والنيابة إال أنه يميل أن نتيّ 
القول بنيابة حروف الجر  فهو بهذا يذهب مذهب الكوفيين في ،إلى القول بالنيابة أكثر من التضمين

 .بعضها مكان بعض
ولعل في تخصيصه كتابا ينفرد بدراسة الحروف وتناوبها خير دليل على هذا، وقد أسماه ) دخول    

ا ، وكثيرً 1وإنما ذكره مكي في ثنايا تفسيره ،مكان بعض (، غير أنه لم يصل إلينا بعضها حروف الجر
تقع ) على ( بمعنى ) الباء (، تقول: اركب على ومن ذلك قوله: "  ،ما يحيل إليه عند ذكره الحروف

اسم هللا، أي: باسم هللا، وتقع بمعنى ) مع ( نحو قولك: جئت على زيد، أي: معه، وتقع بمعنى ) من( 
يَن إِّذَا ٱۡكتَالُواْ َعلَ  ﴿نحو قوله تعالى:  في مواضع ا [، وتقع أيًض 2]المطففين : ﴾ ى ٱلنَّاسِّ يَۡستَۡوفُونَ ٱلَّذِّ

 .2حروف أخر قد ذكرناها في كتاب مفرد للحروف "
لته كتب معاني القرآن  ومجازه من تناوب الحروف بعضها مكان بعض، قوقد أفاد المفسرون مما تنا   

، في تفاسيرهم ما يدل على تبنيهم هذا 6،  واأللوسي5، والسمين الحلبي4، والزمخشري 3وقد نقل البغوي 
 .           الرأي

 
 قالتوفي وهللا ولي                                                             

 
 
 
 
 

  
 
 

                                                           
الكتاب هو : ) دخول حروف الجر بعضها مكان بعض ( ولم أجْده في المكتبة العربية ، وإنما ذكره القفطي في إنباه  - 1

 . 276/ 5وما بعدها ، أو ابن خلكان في وفيات األعيان  316/ ص : 3الرواة  ج 

 . 148- 147/ 1الهداية إلى بلوغ النهاية   - 2

 . 114/  3= تفسير البغوي   معالم التنزيل في تفسير القرآن - 3

 . 603 /1ينظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  - 4

 . 44/  10الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،  - 5

 . 337/  1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،  - 6



 

 

437  

–2022 26 

 المراجع
 

 برواية حفص عن عاصم الكوفي.القرآن الكريم  -1
اإلتقان في علوم القرآن : جالل الدين السيوطي ، تحقيق : سعيد المندوب ، دار الفكر ،  -2

 م .  1996 -هـ  1416لبنان ، د ط ،  –بيروت 
 –أدب الكاتب : ابن قتيبة ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية  -3

 م .1963،  4القاهرة ، ط
لسراج ، تحقيق : عبدالحسين القتلي ، مؤسسة الرسالة ، األصول في النحو : أبو بكر بن ا -4

 لبنان ، د ط .  –بيروت 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ) ت: األعالم :  -5

 م . 2002،  أيار / مايو  5هـ( ،  دار العلم للماليين ، ط1396
 . 2بيروت ، ط -،  دار الفكر   األغاني : أبي الفرج األصفهاني ، تحقيق : سمير جابر -6
لبنان ،  –االقتضاب في شرح أدب الكتاب : أبو سعيد البطليوسي ، دار الجيل ، بيروت  -7

 . 1973دط ، 
،  1إنباه الرواة على أنباه النحاة : جمال الدين بن يوسف القفطي ، المكتبة العصرية ، ط -8

 م .2003 -هـ 1424
: البصريين والكوفيين : أبو البركات األنباري ،  اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين -9

 م .2003 -هـ 1424،  1المكتبة العصرية ، ط
: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  البحر المحيط -10

بيروت ، د ط ،   –هـ( ، تحقيق : صدقي محمد جميل ،  دار الفكر 745األندلسي ) ت: 
 هـ . 1420

عادل عبد الحميد  –د : ابن القيم الجوزية ، تحقيق : هشام عبدالعزيز عطا بدائع الفوائ -11
 -هـ  1416،  1أشرف أحمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، ط –العدوي 
 م .  1996

البرهان في علوم القرآن : أبو عبدهللا بدر الدين الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل  -12
 -هـ 1376،  1إبراهيم ، دار  إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، ط

 م .  1957



 

 

 

–202227 

هـ( تحقيق 276تأويل مشكل القرآن : أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) ت:  -13
 لبنان ، د ط . –راهيم شمس الدين ،  دار الكتب العلمية، بيروت : إب

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني ، الملقب  -14
 بمرتضى الزبيدي ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، د ط .

وفيق الحمد ، مؤسسة حروف المعاني والصفات : أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق : علي ت -15
 م .1984،  1الرسالة ، بيروت ، ط

خزانة األدب ولب لباب العرب : عبدالقادر بن عمر البغدادي ، تحقيق : محمد نبيل  -16
 م .1998لبنان ، د ط ،  –طريفي ، وإيميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 . 4امة للكتاب ، ط الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ، الهيئة المصرية الع -17
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبي ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ،  -18

 دار القلم ، دمشق ، دط .
رصف المباني في شرح حروف المعاني : أحمد عبدالنور المالقي ، تحقيق : أحمد محمد  -19

 م .2014 -هـ 1435،  4الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط
عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين األلوسي ، تحقيق : روح الم -20

 هـ .1415،  1علي عبدالبارئ عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
سر صناعة اإلعراب : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : د حسن هنداوي ، دار القلم ،  -21

 م .1985،  1دمشق ، ط
اود سليمان بن األشعت بن إسحق السجستاني ، تحقيق : محمد سنن أبي داود : أبو د -22

 بيروت ، دط . -محي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا
سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، محمد  -23

وشركاؤه ،  فؤاد عبدالباقي ، إبراهيم عطوة عوض المدرس ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي
 م  .1975 -هـ 1395،  2مصر ، ط

 1شرح أشعار الهذليين ، الّسّكري ، تحقيق عبد الّستار فّراج ، دار العروبة ، القاهرة ، ط  -24
 هـ . 1384، 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : جمال الدين محمد بن مالك ، تحقيق :  –شرح التسهيل  -25
 القاهرة ، د ط . –يقية السيد أحمد سيد أحمد علي ، المكتبة التوف

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بضمون التوضيح في النحو : خالد بن عبدهللا  -26
 م .2000 -هـ 1421،  1لبنان ، ط –األزهري ، دار الكتب العلمية ، بيروت 



 

 

437  

–2022 28 

شرح الرضي على الكافية : رضي الدين االستراباذي ، تصحيح وتعليق ، يوسف حسن  -27
 م .1978 -هـ 1398ليبيا ، دط ،  -ونس ، بنغازي عمر ، جامعة قار ي

شرح المفصل : موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش النحوي ، تحقيق : إبراهيم محمد  -28
 م . 2013 -هـ 1434،  1عبدهللا ، دار سعد الدين ، دمشق ، ط

هـ ، 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ت  -29
 م1987هـ ـ 1407،  4يق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين ، طتحق

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، تحقيق : محمد فؤاد  -30
 عبالباقي ، دار إحياء التراق العربي ، بيروت ، دط .

هارون ، مكتبة  الكتاب : عمرو بن قنبر الملقب بسيبويه ، تحقيق : عبدالسالم محمد -31
 م .1988 -هـ  1408،  3الخانجي ، القاهرة ، ط

لبنان  –الكشاف عن غوامض التنزيل : جار هللا الزمخشري ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -32
 هـ .1407،  3، ط

،  2مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق : محمد فؤاد سزكين ، ط  -33
 م .1981 -هـ 1401

مجلة مجمع اللغة العربية العدد األول، ومحاضر جلساته في دور االنعقاد األول ،   -34
result3.asqp/www.Arabicacademy.org.eg  . 

هـ( ، 395مجمل اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  -35
 م . 1986 - هـ 1406 -،  2بيروت ، ط –زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة 

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  -36
سليمان مسلم  -عثمان جمعة ضميرية  -هـ( ، تحقيق : محمد عبد هللا النمر 510)ت: 

 م . 1997 -هـ  1417،   4الحرش ،  دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط
شعي بالوالء ، البلخي ثم البصري ، المعروف باألخفش معانى القرآن : أبو الحسن المجا -37

هـ( ، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 215األوسط ) ت: 
 م . 1990 -هـ  1411، 1ط 

معاني القرآن : أبو زكرياء الفراء ، تحقيق : أحمد يوسف النجاتي ، ومحمد علي النجار ،  -38
 .  1بي ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، طوعبدالفتاح إسماعيل حل

مغني اللبيب عن كتب األعاريب : ابن هشام األنصاري ، تحقيق : عبداللطيف محمد  -39
 م . 2000 -هـ 1421الخطيب ، مطابع السياسة ، الكويت ، دط ، 



 

 

 

–202229 

لم المقتضب : محمد بن يزيد أبو العباس المبرد ، تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمة ، عا -40
 الكتب ، بيروت ت لبنان ، د ط .

 . 15النحو الوافي : عباس حسن ، دار المعارف ، ط  -41
الهداية إلى بلوغ النهاية ، مكي بن أبي طالب القيسي ، كلية الدراسات العليا والبحت  -42

 م .2007 -هـ 1429،  1العلمي ، جامعة الشارقة ، ط 
في شرح جمع الجوامع : جالل الدين السيوطي ، تحقيق : عبدالسالم محمد  همع الهوامع -43

 م .2000 -هـ 1421هارون ، وعبدالعال سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ، د ط ، 
هـ( ، 764صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى: الوافي بالوفيات :  -44

 -هـ1420بيروت ، د ط ،  –دار إحياء التراث  تحقيق : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى
 م .2000

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر ،   -45
 م . 1994،  1ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

–2022 30 

 
  المقدمة   
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق األمين   

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد:
فإنَّ ظاهرة الغموض بما لها من صلة ببنية الكالم قد شدت نظر النحاة، وكانت عناية القدماء    

بالتطبيق في دراستهم لظاهرة الغموض أكثر من عنايتهم بالتنظير ولكن لعالقة ظاهرة الغموض ببنية 
عدم وضوح المعنى  لفتت أنظار القدماء اختلفت باختالف العلماء، ولكنَّها تتفق جميعًا على الكالم قد

وخفاؤه وكذلك اختلفت األسباب التي أدت إليه بسبب من البنية الصوتية، أو التركيب النحوي، أو 
 استخدام الصور البيانية.

وقد استخدموا في الداللة على ذلك مصطلحات كثيرة أشاروا بها إلى غموض المعنى ودرجات هذا    
ت، ولكّنها كانت تتفق جميعا على خفاء المعنى، أو الغموض مثل: تعدد المعنى، وتعددت المصطلحا

 .1عدم وضوحه، أو تعدده سواء في المفردات، أو في التراكيب
ويتناول هذا البحث ظاهرة الغموض في دراسة لغوية لغرض عرض دراسات القدماء عرضًا يتسم    

حاة والتفسير واألصول اللغة والن دراسات علماءهذه الظاهرة متناثر في  الكالم عنبالشمول؛ ألنَّ 
 والبالغة. 

وكما تعددت المصطلحات التي تدل على الغموض عندهم اختلفت األسباب التي عزوا إليها غموض    
المعنى وإبهامه، فكانت بسبب من البيئة الصوتية للكلمة، أو بسبب من تعقد التركيب النحوي، أو ُبعد 

 الشعر العربي.الصور البالغية، أو وضعها وضعًا لم يألفه عمود 
ولذلك كان من الضروري الوقوف على جوانب ظاهرة الغموض عند القدماء، وجمع ما تناثر من    

مالحظاتهم حول هذه الظاهرة، ووضعها في إطار منهجي واضح يبرز تصور القدماء لها وتتبعهم 
 لمظاهرها وأسبابها وعللها، وبخاصة من الناحية اللغوية.ألمثلتها، وتحليلهم 

                                                           
 .7م، ص1988، 1اإلسكندرية، ط/ـ  ينظر العربية والغموض، د. خليل حلمي، دار المعرفة الجامعية، 1

 ظاهرة الغموض في المعنى) دراسة لغوية(

 بني وليد جامعة – اآلداب كلية – محمد الهادي عامر أبوراوي د.
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كان هدف هذا البحث دراسة ظاهرة الغموض، وبيان أهميتها وقيمتها اللغوية، وتكمن أهميته في و   
الكشف عن دور الغموض في إثراء النص اللغوي، وبيان أنَّه أحد الوسائل الفنية التي جعلت النص 

 القرآني ال يستطيع أحد من البشر مجاراته.
في المعنى دراسة لغوية(، ويتناول هذه الظاهرة في  1ولهذا عنونت هذا البحث بـ) ظاهرة الغموض   

تمهيد وثالثة مطالب، ويتناول التمهيد: مفهوم الداللة لغة واصطالحًا، والمطلب األول: يتناول دراسة 
جهود القدماء لظاهرة الغموض، والمطلب الثاني: تناول دور العالقات الداللية في غموض المعنى، 

األصول، والبالغة، واألسلوب، وعلماء الداللة، وعند علماء اللغة والمطلب الثالث: حديث علماء 
 المحدثين والمعاصرين عن ظاهرة الغموض.

 التمهيد :     
  مفهوم الداللة لغة واصطالحًا: 

 أواًل مفهوم الداللة لغة: 
ده إليه. فهو داٌل، والمفعول:    ُيقال: دل عليه وإليه داللة، أرشده، وُيقال دله على الطَّريق ونحوه: سدَّ

. وفي اللسان: دلَّ فالن إذا هدى، ودل إذا افتخر، والدليل: ما يستدل به، والدليل: 2َمدلول عليه وإليه
 .3لدال وضمها وكسرها(، والفتح أعلىالدال، وقد دله على الطريق يدله داللة وداللة ودلولة )بفتح ا

  ثانيًا: مفهوم الداللة اصطالحًا:
ُيعد علم الداللة فرعاً من فروع علم اللغة ، وال أحد ُينكر قيمة المعنى بالنسبة للغة حتى قال بعضهم:    

ت، إنَّه بدون المعنى ال يمكن أْن تكون هناك لغة، وعرَّف بعضهم اللغة بأنَّها: معنى موضوع في صو 
 .  4وأنَّ موضوعها هو المعنى

ولعلم الداللة عدة تعريفات: هي دراسة المعنى، وقيل: العلم الذي يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من   
علم اللغة الذي يتناول طريقة المعنى، أو الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى 

 .5يكون قادرًا على حمل المعنى
ات في اللغة العربية فبعضهم يسميه علم الداللة بفتح الدال وكسرها، وبعضهم يسميه وله عدة تسمي  

 بعلم المعنى، وبعضهم يسميه السيمانتيك.
                                                           

ـ الغموض: هو مصدر من غمض) بفتح الميم وضمها(، والغامض من الكالم خالف الواضح، كما يقال للرجل الجيد 1

الرأي، قد أغمض النظر، والمسألة الغامضة التي فيها دقة ونظر، ومعنى غامض: لطيف. ينظر لسان العرب، ابن 

 .11/86بن مكرم األنصاري، ط صادر، مادة ) غمض (،  منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد
 .1/294ـ  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، مادة ) دلل(، 2
 .5/292ينظر لسان العرب، البن منظور، ـ  3
 .5م، ص1993، 4ـ  ينظر  مقدمة في علم الداللة، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط/4
 .11ـ  المصدر السابق، ص 5
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والطبيعة الحقيقية للغة يكون فهمها من خالل فهم المعنى، ويؤدي المعنى دورًا كبيرًا في كل    
اللغة، مثل: طرق االتصال، وتعليم اللغة،  مستويات التحليل اللغوي، ودورًا في تطبيقات كثيرة لعلم

 وغيرها.
وفي اآلونة األخيرة تناول قضية المعنى علماء مختلفو الثقافة واشترك في مناقشتها علماء اللغة   

 والفلسفة، والمنطق، وعلماء النفس.
رات، أو وقد أصبحت النظرة إلى التحليل الداللي االهتمام ببيان معاني المفردات، والجمل، والعبا  

 العالقات بين الوحدات اللغوية، وقد سماها بعضهم المعاني النحوية.
 المطلب األول: دراسة القدماء لظاهرة الغموض في المعنى وأسبابه:

اهتم النحاة في دراسة الغموض بالتراكيب وإْن أشاروا إلى دور المفردات في غموض المعنى،       
 واحدًا، وهو اللبس الذي يدل عندهم على غموض المعنى واستخدموا للداللة على الغموض مصطلحاً 

 بسبب من التراكيب.
ا اللغويون والنحاة فقد تتبعوا ظاهرة الغموض أيضًا في اللفظ والتركيب، فاهّتم اللغويون بالمفردات،    أمَّ

وتناولوا ظاهرة الغموض من خالل تعدد المعنى في اللفظ الواحد بسبب من الترادف، أو المشترك 
 اللفظي، أو التضاد. 

وفي كثير من األحيان كان المصطلح الواحد يتردد من مفهوم في كل بيئة من هذه البيئات العلمية،    
 ولكنها تتفق جميعا على عدم وضوح المعنى، وتعدده سواء في المفردات، أو في التراكيب.

 .1ين(قال سيبويه:)واعلم أن من كالمهم اختالف اللفظين الختالف المعني    
فيبين سيبويه هذا االختالف بسبب المفردات، أو التركيب، وأنَّ العالقات التي تتصل بداللة األلفاظ    

 هي:
 ـ اختالف اللفظين الختالف المعنيين، نحو: ذهب وجلس.1
 ـ اختالف اللفظين والمعنى واحد، نحو: ذهب وانطلق.2
 الوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة.ـ اتفاق اللفظين والمعنى مختلف، نحو: وجدت عليه من 3

وأضاف علماء اللغة عالقة رابعة، وهي: لفظ واحد ومعنيان متضادان، نحو: الجون لألبيض    
 واألسود.

                                                           
 .1/24، 1ألبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط/  الكتابـ  1
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فأمَّا العالقة األولى فهي األصل، وأمَّا الثالث الباقية، وهي الترادف والمشترك اللفظي واألضداد فهي   
خروج عن األصل، إذ األصل في اللغات أْن يكون كل لفظ إزاء داللة واحدة حتى ال يحدث الغموض، 

 .1أو يقع اللبس في الكالم، َوِمن ثم تنتفي وظيفة اللغة وهي االتصال
ويقول ابن فارس تحت عنوان: )باب أجناس الكالم في االتفاق واالفتراق( إنَّ )ذلك على وجوه، ومنه   

 .2عين الماء وعين الركبة وعين الميزان( اتفاق اللفظ واختالف المعنى، كقولنا:
 .3وفي المقتضب يقول المبرد:)فكل ما صلح  به المعنى فهو جيد وكل ما فسد به المعنى فمردود(  
هـ( مصطلح اللبس للداللة على الغموض الناشئ عن وجود لفظ يحتمل 180وقد استخدم سيبويه )ت   

أكثر من معنى، أو داللة أو تركيب يؤدي إلى الغموض، إذ يقول:)ينبغي لك أن تسأل عن خبر من 
هو معروف عنده، )يقصد السامع(،كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك بالمعروف، وهو المبدوء 

 .4ه(ب
ويقصد سيبويه بأنَّ األصل في المبتدأ أْن يكون معرفة لكي يصح السؤال عنه، وإذا لم يكن كذلك وقع  

 الغموض في الكالم، وترتب عليه عدم فهم السامع.
هـ(في كتابه الموازنة بين 37َوِمن أوائل النقاد العرب الذين استخدموا مصطلح الغموض اآلمدي )ت   

ث يقول: )فإن كنت ... ممن يفضل سهل الكالم، وقريبه ويؤثر صحة السبك أبي تمام والبحتري، حي
وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق فالبحتري أشعر عندك ضرورة، وإْن كنت تميل إلى 
الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغموض والفكرة، وال تلوي على غير ذلك فأبو تمام عندك 

 .5أشعر ال محالة(
فاآلمدي يصف شعر أبي تمام بالغموض واالستغالق في المعاني، والصور مقابل وصفه لشعر   

 البحتري الذي يتسم بوضوح المعنى وقربه.
د الفرق بين 384وقد اتضح معنى الغموض، وأهميته عند أبي اسحق الصابي)ت    هـ(، حيث حدَّ

النثر مجاله الوضوح في المعاني واأللفاظ، ويقول الشعر والنثر، مبينًا أنَّ الشعر مجاله الغموض، وأنَّ 

                                                           
 .16ينظر العربية والغموض ، ص ـ  2
 .201م، ص1963الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تحقيق: مصطفى الشويمي، بيروت، ـ  1

 .4/311، 1دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط/المقتضب في النحو للمبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، ـ 2

 .1/48الكتاب،  ـ 3

الموازنة بين أبي تمام والبحتري، اآلمدي أبو القاسم الحسن بن بشر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار ـ  4

 .11المسيرة، بيروت ـ لبنان،ص
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أبو اسحق: )إنَّ طريق اإلحسان في منثور الكالم يخالف طريق اإلحسان في منظومه؛ ألًن الترسل 
 .1هو ما وضح معناه، ...وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطه غرضه إاًل بعد مماطلة منه(

لبيًا عند النقاد والبالغيين العرب القدماء، مما جعلهم ولعلَّ تسمية الغموض بهذا االسم قد ترك أثرًا س  
هـ( 471يستبدلونه بمرادفات أخرى لها نفس المعنى، ولهذا فقد استخدم عبد القاهر الجرجاني )ت

 . 2مصطلح الغموض من خالل اإلشارة إليه، أو ِمن خالل تسميات تدل عليه، مثل: الغرابة
ف وانغالق الكالم سببًا ِمن أسباب التناهي في الغموض إلى وقد عدَّ الجرجاني سوء النظم والتألي  

درجة التعقيد، حيث يقول: )واعلم إْن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلق الكالم في هذا الباب 
 .3إاًل ألًنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات(

التعقيد غير المقصود، والتشبيه، والمجاز،  كما أشار الجرجاني إلى عدة مرادفات للغموض، مثل:  
 .4واالستعارة، والتمثيل

وكذلك حاول الجرجاني التركيز على مصطلح الغموض نفسه، مبينًا أهمية العقل في إدراك الفكرة التي 
يعبر عنها النص اإلبداعي من خالل ضروب البالغة، والصياغة والتأليف، ويفضل الجرجاني المعنى 

 ينجلي للقارئ إاًل بالفكر وشدة الطلب. الغامض الذي ال
 المطلب الثاني:  
 دور العالقات الداللية في غموض المعنى:   

أشار سيبويه إلى ظاهرة الترادف، كما أشار إليها ابن جني تحت اسم ) تعادي األمثلة وتالقي     
 .5المعاني( ومًثل لها بالخليقة والسجية والطبيعة والغريزة والسليقة

وعًرف الرازي الترادف بقوله: )هو األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد ويبدوأنَّ أقدم   
هـ( الذي كان عنوانه)كتاب األلفاظ 384الكتب العربية التي حملت اسم الترادف كتاب الرماني)ت

ابن فارس في كتابه المترادفة والمتقاربة في المعنى( وأقدم من أطلق هذا االسم على هذه الظاهرة 
 .6الصاحبي

                                                           
لدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، المثل السائر البن األثير ضياء الدين، تحقيق: محمد محي ا ـ 5

 .7ـ 5 /6هـ،1420بيروت، 
م، 1981ينظر دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ـ  2

 .196ص
 .210المصدر السابق، ص ـ  3
 .135هـ(، علق عليه: محمود محمد شاكر، القاهرة، ص 328ينظر أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني)ت ـ  4
 .2/118، 2الخصائص ،ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط/ـ  ينظر5
 .41الصاحبي في فقه اللغة،صـ  ينظر6
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واختلف اللغويون العرب القدماء في إتباث هذه الظاهرة أو إنكار وجودها في اللغة العربية، ومما نقله  
ابن فارس عن مثبتي الترادف قولهم:) لو كان لكل لفظة معنى غير األخرى لما أمكن أْن يعبر عن 

فيه( ال شك فيه، فلو كان الريب الشك لكانت العبارة شيء بغير عبارته، وذلك ألنَّا نقول في )ال ريب 
 .1خطأ 

وكذلك من المثبتين للترادف الرماني الذي ألف )كتاب األلفاظ المترادفة( وقسمه إلى مائة وأربعين   
 فصال، وخًصص لكل فصل الكلمات ذات المعنى الواحد.

ري، وابن فارس(، وقد ألَّف أبو وهناك فريق أنكر الترادف، وعلى رأسهم )ثعلب، وأبو هالل العسك  
 هالل العسكري كتابه ) الفروق اللغوية (إلبطال الترادف.

 أمَّا المشترك اللفظي:  
فقد ظهرت في اللغة العربية مند وقت مبكر كتب تعالج هذه الظاهرة، وهو اللفظ الذي يحمل أكثر    

 من معنى.
ا اتجه إلى دراسته في الحديث الشريف، ومنه ما فمنه ما اتجه إلى دراسته في القرآن الكريم، ومنه م  

اتجه إلى دراسته في اللغة ككل، ومن ذلك كتاب ) األشباه والنظائر( في القرآن الكريم للبلخي)ت 
هـ(، 170هـ (،وقد حًققه د.عبد هللا شحاته، وكتاب ) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم( لألزدي )ت 150

ت نفس االسم ) األشباه والنظائر (، وأشار السيوطي في كتابه ) اإلتقان( وتتابعت المؤلفات بعد ذلك تح
هـ( 285إلى عمله في مشترك القرآن، وظهر كتاب عالج المشترك اللفظي في القرآن للمبرد )ت 

المسمى كتاب )ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد(وهناك كتاب توجه إلى دراسة المشترك 
ث النبوي هو كتاب )األجناس من كالم العرب وما أشبه في اللفظ واختلف في اللفظي في الحدي

هـ(، ومن الكتب التي اتجهت إلى دراسة المشترك اللفظي كتاب لألصمعي، 224المعنى(البن سالم)ت 
 هـ(.310هـ(، وعلي الهنائي)ت 240واليزيدي، وأبو العميثل)ت 

قائال:)وقد كان ابن درستويه محقا حين أنكر معظم ويثني د. إبراهيم أنيس على موقف ابن درستويه   
تلك األلفاظ التي ُعدَّت من المشترك اللفظي، واعتبرها من المجاز(، وُيعتبر ابن درستويه من العلماء 

 .2الذين نفوا وجود المشترك اللفظي في القرآن الكريم العتقاده بمنافاته لطبيعة اإلعجاز
يان متضادان، وهي من الظواهر التي تتصل بغموض الكلمة وتعدد وهي كلمة واحدة لها معن األضداد: 

معناها، ومعنى هذا المصطلح عند علماء اللغة القدماء: الكلمات التي تؤدي داللتين مختلفتين بلفظ 

                                                           
 .97المصدر السابق، صـ  1

 .214م،ص 1980، 4رية، ط/ـ  داللة األلفاظ ، تأليف: إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المص1
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واحد، ويقول ابن األنباري: )هذا كتاب ذكر الحروف التي توقعها العرب على المعاني المتضادة، 
 .1ًا عن معنيين مختلفين(فيكون الحرف فيها مؤدي

وينقل السيوطي عن أبي عبيد قوله في الغريب المصنف، باب األضداد: )سمعت أبا زيد سعيد بن   
 .2أوس األنصاري يقول: الناهل في كالم العرب العطشان، والناهل الذي روي(

ك على وجوه، ويقول ابن فارس تحت عنوان: )باب أجناس الكالم في االتفاق واالختالف(:) يكون ذل  
 .3عين الماء وعين الركبة وعين الميزان( ومنه اتفاق اللفظ واختالف المعنى كقولنا:

وقد رصد المفسرون، واألصوليون، واللغويون، والبالغيون ظواهر الغموض الناشئة عن خفاء الداللة   
 نتيجة لعالقة الترادف، أو االشتراك اللفظي، أو التضاد.

وقد يرجع الغموض في اللغة المنطوقة إلى المتكلم، أو الكالم، أو السامع، وعلم اللغة يهتم بالحدث     
 فيحلله صوتيًا، وصرفيًا، ونحويًا، ومعجميًا بغية الوصول إلى دواعي الغموض في البيئة اللغوية.

م المستنبطة، ألنَّ غاية وأداء المعنى الواضح في تصور النحويين بطرق مختلفة، ولكن طبقًا لقواعده  
وإنَّ اإلعراب  4التحليل النحوي أو اإلعراب بالمعنى هو: بيان لوظائف تتصل دائمًا بالمعنى عندهم

 يبين المعنى، ولوال اإلعراب لكان الكالم غير مفهوم.
ليل وأجمَع علماء المدرستين البصرية والكوفية على دور اإلعراب في أداء المعنى وإْن اختلفوا في تح  

 .5البنية اللغوية
وقد شاع مصطلح اللبس للداللة على الغموض عند النحاة يقول سيبويه: )فإن قلت كان حليم أو   

رجل فقد بدأت بالنكرة، وال يستقيم أْن تخبر المخاطب عن المنكور وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب 
 .6منزلتك في المعرفة(

بتدأ أْن يكون معرفة ليصح اإلخبار عنه، فذكر المجهول في فأشار سيبويه إلى أنَّ األصل في الم  
أول التركيب يجعل السامع في حيرة من أمره، وضرب سيبويه مثاالً على هذا المجهول بالنكرة بقوله:)وال 

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت 328ـ  مقدمة كتاب األضداد، ألبي بكر األنبا ري )ت 2

 .87م، ص 1987هـ ـ 1407ـ لبنان، 
 .1/306ـ المزهر في علوم اللغة،  2
 .201ـ  ينظر الصاحبي، ص 3
، جامعة قار يونس، 2الدين االستراباذاي، تحقيق: يوسف حسن عمر، ط/ ـ  ينظر شرح الرضي على الكافية، لرضي4

 .24 /1م،1996
هـ(،تحقيق: د. مازن المبارك، دار النفائسـ بيروت، 337ـ  ينظر اإليضاح في علل النحو، ألبي القاسم الزجاجي) ت 5

 .71م، ص1986هـ ـ 1406، 5ط/
 .1/48ـ  الكتاب ، سيبويه، 6
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يبدأ بما فيه اللبس وهو النكرة، أال ترى أنك لو قلت كان إنسان حليما، أو كان رجل منطلقا كنت 
 ستنكر أْن يكون في الدنيا إنسان هكذا، ألًن كلمة إنسان نكرة، وهي تدل على العموم.، ألًنه ال ي1تلبس(

هـ(:)إًنه ُكًلما جاز في األلفاظ المفردة ما يتفق لفظه ويختلف معناه، 542ويقول ابن الشجري )ت  
ين الماء، كذلك أْن يكون في األلفاظ المركبة المفيدة ما يختلف معناه واللفظ واحد كقولهم: )العين( لع

وكل عين ذي بصر، والعين لرجل المتجسس، والعين سحابة تأتي من ناحية القبلة، والعين مطر يدوم 
 .2... والعين الميل في الميزان(

وقد تتعدد وظيفة األداء بأْن يكون لها أكثر ِمْن وظيفة نحوية، منها:)َمْن( التي تدل على  الشرط،    
لتي تدل على النفي واالستفهام، والمصدرية والموصولية االسمية واالستفهام، والموصولية، و)ما( ا

 .3والتعجبية، وغيرها
فغموض وظيفة األداء من األسباب التي أدت إلى الخالف النحوي بين المدرستين البصرية      

والكوفية، وكذلك قد تشترك في معاٍن متعددة في صيغة واحدة، وذلك مثل: اشتراك اسم المفعول 
الميمي، واسمي الزمان والمكان في ما جاء على صيغة اسم المفعول من غير الثالثي، والمصدر 

 .4وكذلك األضداد ِمن الظواهر الداللية التي تتصل بالغموض
وجوز النحويون في االسم الموصول إفادته معنى الجزاء، وكذلك ِذكر الفاء وحذفها من جواب الجملة   

 نى الشرط.المتصدرة باسم الموصول مع تضمنه مع
يقول سيبويه: )وسألته عن قوله: )الذي يأتيني فله درهمان( ِلَم جاز دخول الفاء هاهنا والذي يأتيني   

بمنزلة عبد هللا وأنت ال يجوز لك أْن تقول: )عبد هللا فله درهمان؟(، فقال: إنَّما يحسن في الذي؛ ألنَّه 
ان، فدخلت الفاء هاهنا كما دخلت في الجزاء، جعل اآلخر جوابًا لألول وجعل األول به يجب له الدرهم

)إْن يأتني له درهمان(، فإذا أدخل الفاء فإنَّما يجعل :إذ قال: )إْن يأِتني فله درهمان( وإْن شاء قال
 . 5االثبات سبب ذلك(

فهذه القضية غامضة، حيث سأل سيبويه أستاذه الخليل عن دخول الفاء في جملة الصلة، وذكر   
 .6ستاذة هنا، فقال:) إنَّما يحسن في الذي ألنَّه جعل اآلخر جوابا لألول(سيبويه جواب أ

                                                           
 .1/48ـ  المصدر السابق، 1
 .71،ص1993ـ  األمالي الشجرية، ضياء الدين بن الشجري، تحقيق: محمود الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2
، 1ينظر مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ألبي محمد عبدهللا بن هشام، دار إحياء علوم الدين، بيروت ـ لبنان، ط/ـ  3

 .1/273م، 2002
 .010ينظر العربية والغموض، ص ـ  4
 .3/102ـ الكتاب، سيبويه،  5
 .3/102ـ المصدر السابق،  6



 

 

 

–2022 38 

َوِمن معاني اللبس عند النحاة غموض المعنى بســــــــــــــبب التركيب، وهو ما كان له داللتان مختلفتان   
في باب توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين وذلك في الكالم على ضــــربين:  1فأكثر، وذكر ابن جني

ـــــــــــ و  ـــــــــــ ، اتفاق اللفظ واختالف  التأويل نحو: " هذا أمر ال ينادي وليده" فاللفظ غير األول ـ هو األكثرـ
مختلف في تفســــــيره، فقد ذكر لهذا التركيب أكثر من ثالث دالالت، ومنها: إضــــــافة اســــــم الفاعل إلى 

ُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم  ﴿ مفعولــه، يقول الفراء في قولــه تعــالى: لُّ َنْفٍس َذاِئقــَ ا كــُ ًة َوِإَلْينــَ رِّ َواْلَخْيِر ِفْتنــَ الشــــــــــــــَّ بــِ
ولو نونت في ذائقة ونصـبت الموت كان صـوابًا وأكثر ما تختار العرب التنوين النصب  ،2 ﴾ُتْرَجُعون 

في المســتقبل. فإذا كان معناه ماضــيًا لم يكادوا يقولون إال باإلضــافة. فأما المســتقبل فقولك، أنا صــائٌم 
ســـــــًا مســـــــتقباًل، فإذا أخبرت عن صـــــــوم خميس ماض قلت: أنا صـــــــائُم يوِم يوَم الخميس. إذا كان خمي

 .3الخميس، فهذا وجه العمل به"
ومن التراكيب الغامضة غموض اإلضافة، فقد يحتمل هذا النوع من الغموض أكثر من داللة،   

( فالجملة ويفصل السامرائي في كتابه معاني النحو بين قولنا:) اشتريت قدح ماء(، و)اشتريت قدحاً ماء
 .4األولى غامضة الداللة، والثانية واضحة الداللة

َبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا  ﴿ نحو: قوله تعالى:5وِمن غموض التركيب مجيء الحال من المفعول  َفَأصــــــــــــــْ
 ، فكلمة)َخاِئفًا( حال من الضمير المستتر في)خرج( العائد على سيدنا موسى عليه السالم.6 ﴾َيَتَرقَّبُ 

ِ َشِهيًدا ﴿ ومجيء الحال من المفعول، نحو: قوله تعالى:   ،فلفظ 7﴾ َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسواًل َوَكَفى ِباَّللَّ
 .8)َرُسواًل( حال من الكاف التي هي مفعول )أْرَسلَنا(

زيدًا ضاحكًا(،  )ضربت، نحو: 9ومجيء الحال ما يحتمل كونه من الفاعل، وكونه من المفعول  
ضربت زيدا وأنا أضحك( أي أنَّ الحال من )األول فغموض الداللة في هذه الجملة تحتمل المعنى 

ضربت زيدًا وهو يضحك(، أي أنَّ )وهو الفاعل، وهو الضمير في )ضربت(، وتحتمل معنى آخر 
 الحال من المفعول وهو االسم الظاهر )زيدا(.

                                                           
 .166 /3ينظر الخصائص البن جني، ـ  1
 .35سورة األنبياء، اآلية: ـ  2
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كنة واللثغة وغيرها من أمراض الكالم بما له من صلة بالقدرة على وحديث الجاحظ عن الحبسة والل    
البيان، ووقوع الغموض حديث شائع فيه إدراك لبعض مظاهر الغموض، وصلته ببعض أمراض 
الكالم، ومثل ذلك حديث بعض علماء البالغة العربية عن التعقيد المعنوي، وعدم وضوح الفكرة في 

 .الذهن، وسوء فهم السامع وتعبيره
ا اللغة المكتوبة فيكون أمر الغموض فيها أكثر مشقة؛ ألنَّ الكتابة تحصر الكالم في قناة واحدة    أمَّ

والمتمثلة في لغة بصرية ال سمعية، األمر الذي يحتم تغييرًا في نظام االتصال. وِمن ثم فهو عرضة 
 ة بعد الكالم واإلشارة.للغموض واللبس. ولذلك نجد الجاحظ يضع الكتابة والخط في المرتبة الثالث

واألمثلة على غموض اللغة المكتوبة كثيرة أكثر ِمْن أْن ُتحصى، فقد يصدر القانون بعد عناية فائقة   
بصياغته صياغة دقيقة منعًا للبس، وقد تصحبه مذكرات تفسيرية عادة ما تخلق مشاكل من نوع جديد، 

 ومثل ذلك في العقود والمعاهدات بين األفراد والدول.
 المطلب الثالث:

 جهود العلماء في دراسة ظاهرة الغموض:
تقف دراسة علماء األصول القرآني داللة ألفاظه، وتراكيبه على المعنى من حيث الوضوح والغموض    

 بال نظير سواء عند القدماء، أو المحدثين.
استهم لظاهرة الوضوح لقد استقاء األصوليون من جهود النحاة، واللغويين، والبالغيين إالَّ أنَّ در   

والغموض في النص القرآني قد شغلتهم كثيرًا الرتباطها بالحكم الشرعي، َوَما يتصل به من تحليل 
وتحريم، بخاصة أنَّ القرآن الكريم نفسه قد قسم آياته إلى آيات ُمحكمات وأخر متشابهات، ومن ثم 

ناحية اللغوية والمتشابه، ومظاهر كانت دراستهم حول هذين المحورين، ومظاهر األحكام فيها من ال
 التشابه، واالشتراك فيها.

ويندرج تحت المتشابه عندهم مظاهر الغموض بسبب من اللفظ والتركيب، واستطاعوا بمنهج لغوي   
 أْن يرصدوا مظاهر الغموض في البيئة اللغوية بما يفوق صنيع القدماء وكثير ِمْن المحدثين.

 البالغة:ظاهرة الغموض عند علماء   
درس علماء البالغة ظاهرة الغموض ِمْن خالل اللغة األدبية المتمثلة في الشعر والنثر، ورصدوا     

مظاهرها على مستوى المفردات، والتراكيب، والصور البالغية من تشبيه واستعارة، وانفردوا باإلشارة 
 إلى عالقة التركيب الصوتي للكالم بغموض المعنى وإبهامه.

المكتوبة على المستوى الفني الجمالي في الشعر والنثر،  اللغة بنوعيها، اللغة المنطوقة أو وتستخدم  
ألنَّه  وأبرز هذا اللون من االستخدام اللغوي أنَّه يسعى إلى التأثير في النفس عن طريق صياغة اللغة؛

لفاظ والتراكيب يعتمد فيها على ألوان من التشبيهات، واالستعارات، والصور الفنية، حيث تتخذ األ
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هـ( 471أوضاعًا فنية جمالية تعتمد فيها على اإليحاء غير المحدود كما أشار إليه الجرجاني)ت
بمصطلح النظم، وهو يقصد به صياغة التراكيب من حيث داللة هذه التراكيب على الصور الفنية، 

إطار من الصحة النحوية،  ولهذا عني بشرح دالالت األلفاظ واختالفها باختالف مواقعها في الكالم، في
وبالتالي اتسع مفهوم النحو عند الجرجاني حتى شمل ما في علم المعاني من الوصل والفصل، 
والتعريف، والذكر، والحذف، واألخبار وكثيٌر ِمن المحسنات البديعية التي تميز المعنى وتوضحه، 

 .1كالمزاوجة بين الشرط والجزاء، وحسن التقسيم، وغيرها
وبذلك لم تعد قواعد النحو عند الجرجاني كما هي عند النحاة تتمثل في اإلعراب وما يتصل به،   

وإنَّما أضحت من طرق التصوير، والصياغة معيارًا يقوم على نوع من االنتقاء واالختيار" فكما أنَّك 
ن التخيير ترى الرجل قد اهتدى في األصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه إلى ضرب م

والتدبر في أنَفس األصباغ فجاء نفسه من أجل ذلك وصورته أغرب، كذلك حال الشاعر في توخيه 
 .2معاني النحو، ووجوهه التي علمت أًنها محصول النظم"

 ومما ُوِصف بفساد النظم بيت في مدح الفرزدق للمخزومي :)من الطويل(   
ِه حيٌّ أبوه ُيقاربه      وما مثُلُه في الناِس إال ُمَمّلكًا            أُبو أمِّ

 .3وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف  
وهذا البيت ِمن أشدِّ أبيات الشعر العربي غموضًا وإبهامًا وتعقيدًا، وبه ُيضرب المثل على غموض   

 المعنى بسبب من التركيب عند النحاة واللغويين والبالغيين.
هـ( قد اهتموا 466هـ(، والخفاجي )ت 395اك من علماء البالغة أمثال أبي هالل العسكري)توهن  

بالصلة بين الكالم والمتكلم والسامع، وفّرقوا بين معنى البالغة بالنظر إلى حال المتكلم، والكالم، 
 امع.وصلته ذلك بوضوح المعنى وغموضه، وأرجعوا الغموض إلى المتكلم، أو بيئة الكالم، أو الس

" البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى" أو هو  4هـ (255كما يقول الجاحظ: ) ت  
" الداللة الظاهرة على المعنى الخفي" ، أي: أنَّ كل شيء يدل على المعنى ويبينه ويوضحه يندرج 

على ذلك فإنَّ  عند الجاحظ تحت مصطلح البيان؛ ألنَّ الغاية هي االتصال عن طريق اإلفهام، وبناءً 
 الجاحظ يحصر نظم البيان، أو االتصال، بما لها من عالقة بالداللة على المعنى في خمسة نظم هي: 

 ـ الداللة باللفظ، وهي ما يميز اإلنسان عن سائر الحيوانات.1 
  ـ الداللة باإلشارة، أي: باليد، والرأس، والعين.2 

                                                           
 .64ـ  ينظر دالئل اإلعجاز، ص1
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 .1اللسانين، وِقلة الِعيال أحد اليسارينـ الداللة بالخط، ولذلك قالوا: القلم أحد 3 
 ـ الداللة بالعقد وهو الحساب، ويكون بأصابع اليدين، ودليل على عظم قدر االنتفاع به، كقوله تعالى:4
ْنَساَن)2(َعلََّم اْلُقْرَآَن)1الرَّْحَمُن) ﴿ ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن)4(َعلََّمُه اْلَبَياَن)3(َخَلَق اإْلِ  2﴾ (5(الشَّ
 .3ـ داللة النصبة، وهي الحال التي تقوم مقام تلك األصناف وال تقصر من تلك الدالالت5 

وجعل الجاحظ اللغة والكالم على رأس هذه النظم، ويدل على إدراكه ألهميتهما، ودورهما في عملية   
 االتصال دون بقية النظم.

قوم على ثنائية التركيب، أي أنَّها تتركب وتنفرد اللغة اإلنسانية من بين جميع نظم االتصال بأنَّها ت  
ِمن ُعنصرين أساسين هما: الصوت والمعنى، وجوهر اللغة يكمن في فهم طبيعة العالقة بين هذين 
العنصرين، فاللغة المكتوبة أو الخط، كما قال الجاحظ ليس لغة، وإنَّما هي رموز تمثُل األصوات في 

 اللغة المنطوقة، أو الكالم.
رة لبعض علماء البالغة العربية إلى هذا اللون من الغموض بسبب عدم التوافق الداللي وهناك إشا  

 4في قول بعض الشعراء بهجاء الرافضة أمام هارون الرشيد بقوله:]من البسيط[
 رغما وشمسا وزيتونا ومظلمة     ِمن أْن تناال ِمن الشيخين طغيانا      

الشاعر: ال ولكن أنت وجيشك أجهد أْن تدري ما أقول، فإنَّي فقال له الخليفة الرشيد: فسره لي، فقال 
 وهللا ما أدري ما هو. 

فكُل كلمة في البيت مستقيمة الوزن، ولكٍل منها داللة مستقلة ولكنَّها حين ُرِكبت أصبحت بال معنى، 
 فيتضح التنافر الداللي بين شطري البيت. 

 ]من المتقارب[ 5وأيضًا قول األعشى: 
 كان هادي الفتى في البال        د صدر القناة أطاع األمير إذا       

والبيت كما هو ظاهر مستقيم الوزن، ولكِل كلمٍة من كلماته داللة مستقلة، ولكنَّها عند التركيب   
 أصبحت بال معنى، ُثم يتضح التنافر الداللي بين صدر البيت وعجزه.

معنى رغم وضوح دالالت كلماته، لذلك نراه يفزع هـ(أنَّ هذا البيت غامض ال392َوَيرى الجرجاني)ت
إلى سياق الحال لرفع الغموض عن البيت، وهذا يدلُّ على إدراك علماء البالغة ألهمية السياق ودوره 
 في رفع الغموض عن المعنى، كما شاركهم في هذا اإلدراك علماء اللغة واألسلوب في العصر الحديث.

                                                           
 .1/79ـ  المصدر السابق، 1
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ماء العربية أنَّ السياق َيُقوم بدور ُمهم في رفع اللبس والغموض وكما الحظ الجرجاني وغيره ِمن عل
 عن بعض الجمل.

غير أنَّ علماء البالغة أجمعوا على أنَّ غموض المعنى وخفاؤه يقع غالبًا بسبب تعدد داللة اللفظ،   
 أو تعُقد التركيب النحوي، أو الُغلو في الصور الفنية بأنواعها.

وهكذا نجد أنَّ ظاهرة الغموض قد لفتت انتباه القدماء ِمْن مفسرين وُلغويين وُنحاة وُأصوليين، فدرسوها   
ورصدوا مظاهرها واستخدموا في ذلك كثيرًا ِمن المصطلحات واتفقوا جميعًا في تناولهم وبحثهم لهذه 

في دراساتهم لظاهرة الغموض، الظاهرة من خالل التحليل اللغوي، وِمْن َثم اشتركوا في مبادئ اطردت 
 ويتمثل ذلك فيما يلي:

 ـ يقع الغموض في الكالم بسبب ِمن الُمتكلِّم أو السامع.1  
 ـ غموض المعنى وتعدده.2 
 ـ احتمال وقوع الغموض في النصوص المكتوبة أكثر منه في اللغة المنطوقة.3 
 ـ يقع الغموض من الناحية اللغوية لسبب أو أكثر مما يأتي:4 
 اـ وجود لفظة أو أكثر في تركيب ما تحمل أكثر من معنى. 

 ب ـ البنية الصوتية للكالم.
 ج ـ عدم وضوح المعنى بتعقد البناء النحوي لهذا التركيب. 
د ـ غموض الصور البالغية وُبعدها عن المألوف الشائع في كالم العرب، ولغة َمْن يحتج بكالمهم  

 من الشعراء.
عربية قد اشتركت مع اللغات األخرى في استغالل الغموض في ضروب من وإذا كانت اللغة ال  

 المحسنات اللفظية، إالَّ أنَّها انفردت ِمن بين هذه اللغات باستغالل الغموض استغالاًل نفعيًا.
هـ( كتابًا سماه ) كتاب المالحن( يقول في مقدمته)هذا كتاب ألفناه ليفرغ 321فقد ألَّف ابن دريد)ت   

جبر المضطهد على اليمين المكره عليها فيعارض بما رسمناه ويضمر خالف ما يظهر ليسلم إليه الم
 .1من عادية الظلم ويتخلص من حيف الغاشم، أسميناه كتاب المالحن(

وفي هذا الكتاب يبين ابن دريد ظاهرة الغموض بسبب تعدد المعنى ، أو ألنَّ اللفظ له معنيان ، قال  
، َفِمن كالم العرب الذي يدل على تعدد  2إذا تكلم بلغة، وألحنُته أنا إذا أفهمُته" أبوزيد: " َلَحن الرُجلُ 

 الكلمة التي استخدمها قوله:

                                                           
ينظر المالحن، تأليف: اإلمام أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي صححه وعلق عليه، أبو اسحاق إبراهيم ـ  1

 .15ـ المطبعة السلفيةـ مصر،ص1347، القاهرة، اطفلش الجزائري
 .18ـ  المالحن، ص2
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 ـ " وهللا ما رأيت فالنا قط وال َكَلْمته" أي:ما ضربت رئته، ومعنى كلمته جرحته.1  
 مع حاٌج.ـ " وهللا ما سألت فالنًا حاجة قط" والحاجة ضرب من الشجر له شوك، والج2 
ـ " وهللا ما دخلت لفالن بيتًا وال رأيت له بيتًا" فكلمة البيت األولى بمعنى القبر، والبيت الثانية بمعنى 3 

 المرأة.
 ـ " وهللا ما لفالن عندي من جارية وال اغتصبته عليها" يعني سفينة. 4
بصورة واضحة بدراسة وكما عالج علم اللغة ظاهرة الغموض في الكالم، كذلك اهتم علماء األسلوب  

اللغة األدبية التي تسعى إلى التأثير الجمالي، كما تتمثل في لغة الشعر والنثر في استخدام اللغة 
 وصلتها بالبنية اللغوية نحويًا وصرفيًا وصوتيًا ودالليًا.

 وعلماء األسلوب ُيفرقون بين الغموض الذي يقع بسبب من التركيب النحوي في لغة األدب، أو اللغة 
 المكتوب  بها نص ما، أو بسبب الترجمة.

وقد حاول علماء األسلوب معرفة أسباب ظاهرة الغموض، ولكْن لم يختلف عندهم عن علماء اللغة   
الستخدامهم مناهج اللغويين في التحليل، وِمْن َثم حددوا مفهوم الغموض على المستوى النحوي، ويقع 

 الغموض عندهم ألحد األسباب التالية:
سبب األداء الصوتي، والمتمثل في التنغيم والنبر، وغيرها، حيث يقوم األداء الصوتي بوظيفة ـ ب1

داللية عند ربطه بين أجزاء الجملة الواحدة، أو عدة جمل، وقد يقع الغموض نتيجة لسوء توزيع التنغيم 
ة ) ياشيخ ؟ إ ( أو النبر على المستويين، مستوى الكلمة المفردة، أو مستوى التركيب، مثال ذلك: كلم

وتذكر أنك تستطيع أن تنطق بها بعدة نغمات وهي مع كل نغمة تفيد داللة خاصة، فهي مرة لمجرد 
االستفهام، وأخرى للتهكم والسخرية، وثالثة للدهشة واالستقراء وهكذا، فتغير النغمة قد يتبعه تغير في 

 .1الداللة في كثير من اللغات
 تمثلة في داللة اللفظ على معنيين أو أكثر.ـ  الغموض بسبب المفردات، والم2
 ـ الغموض بسبب التركيب النحوي.3
  كما أنَّ هذه المظاهر تمثلت عند القدماء وعلماء اللغة المحدثين، وإْن اختلفت طريقة التحليل. 
 الغموض عند علماء اللغة والداللة: 

لذي يقع في بعض الجمل نتيجة أشار علماء اللغة وعلماء الداللة إلى نوٍع آخر من الغموض ا   
للتركيب الداللي ال النحوي، وعلم الداللة فرٌع من فروع علم اللغة يحاول دراسة المعنى وينظر إليه 
كثيٌر من علماء اللغة على أنَّه الهدف النهائي من تحليل البنية اللغوية صوتيًا، وصرفيًا، ونحويًا، 

ا السيطرة على هذه الدراسات بمناهج علمية، ونظريات ومعجميًا، وإذا كان علماء اللغة قد استطاعو 
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لغوية مختلفة إالَّ أنَّ دراسة المعنى محاولة معرفة طبيعته وخصائصه، واشترك في دراسته علماء 
السياسة والقانون، وغيرهم؛ ألنَّ قضية المعنى من شأنها أْن تشغل بال المتكلمين على اختالف 

ى جزٌء أساسي من عملية االتصال التي تتحقق بها العالقات اإلنسانية مستوياتهم الفكرية، وإيصال المعن
في جميع الميادين المختلفة، ويتم االتصال ونقل المعنى بواسطة نظم مختلفة، مثل: الكالم والكتابة، 

 غير أنَّ هذه النظم البد أْن يتوافر فيها الوضوح والبيان. 
  الغموض عند علماء الداللة: 

وقد صرَّح فيرث بأهمية نظرية السياق في نظرية علمية سماها نظرية السياق في اللغة، حيث نظر   
،لذلك رأى فيرث أن خير ما يمثل العملية 1أصيل من عملية التحليل اللغوي  أنَّه جزءإلى السياق على 

هو الفيلم الناطق الذي يجمع بين النص الكالمي والصورة الخارجية التي يجري فيها الكالم  التفاهمية
من حيث السياق اللفظي والنفسي، وكل ذلك له تأثير واضح في ظهور المعنى ورفع الغموض عنه، 

 قات،عالكما أنَّه يرى أنَّ الظروف الخارجية يمكن أن تقسم إلى أنواع وتحلل إلى وحدات تربط بينها 
 كما هو في التحليل البنيوي للكالم.

ويقول أصحاب هذه النظرية في شرح وجهة نظرهم: إنَّ )معظم الوحدات الداللية تقع في مجاورة  
وحدات أخرى، وإنَّ معاني هذه الوحدات ال يمكن وصفها أو تحديدها إالَّ بمالحظة الوحدات األخرى 

 أسماء مثل: هاليداي وليونز، وغيرهم. ، كما ضم هذا االتجاه2التي تقع مجاورة لها(
ورأى هاليداي أنَّ التحليل العلمي للحدث الكالمي يقتضي التمييز بين ثالثة مصطلحات هي: المجال   

والهدف والوسيلة، ويقصد بالمجال الظروف الخارجية التي ال صلة لها بالمتكلم ، أو السامع، بينما 
أو السامع، والتي تحدد الغرض من كالمه، والوسيلة هي يقصد بالهدف األمور المتعلقة بالمتكلم 

الطريقة التي يتم بها الحدث الكالمي. ولهذا جعلت مدرسة السياق لزعيمها فيرث المقام أو السياق 
 .3الخارجي للكالم جزءًا من عملية التفاهم

نتيجة التركيب ومع ذلك فقد يقع الغموض في الكالم بسبب احتمال داللة لفظ ما أكثر من معنى، أو  
 النحوي لجملة ماال يستطيع السياق كشف غموضها، وإنَّما التحليل اللغوي هو الذي يعلِّل لهذا الغموض.

كما تطرَّق علم اللغة النفسي وهو فرع من فروع علم اللغة الحديث إلى ظاهرة الغموض بما لها ِمْن   
من ألفاظ، وتراكيب، وعلَّل لغموض ِصلة بقدرة السامع على استخالص المعنى من خالل ما يسمعه 
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المعنى إمَّا بتعقد التراكيب النحوية، أو طول الجملة، أو كثرة الجمل الفرعية، أو عدم وضوح داللة 
 بعض المفردات نتيجة لتعدد معانيها، أوعدم معرفة السامع لداللتها.

  مصطلح الغموض عند علماء اللغة المحدثين:
والمعاصرون أكثر دقة في تحديد مصطلح الغموض، وحصروه في كان علماء اللغة المحدثون    

البنية اللغوية فرأوا " أنَّ البناء اللغوي الذي يقال عنه أنَّه غامض هو البناء الذي يحتمل أو يرتبط به 
 هي: 1أكثر من معنى"، ويحددون ثالثة أنماط ِمن الغموض

ويتمثل في النبر، والتنغيم، والفواصل،  ـ الغموض الذي يقع في الكالم بسبب من األداء الصوتي،1 
وغيرها من المالمح الصوتية التي لها وظيفة فونولوجية في التمييز بين معاني الكالم سواء أكان على 

 مستوى الكلمة المفردة، أو التركيب، وال يقع إاّل في اللغة المنطوقة.
 للغة بالغموض النحوي.ـ الغموض الذي يقع بسبب التركيب النحوي، أو ما يسميه علماء ا2
ـ الغموض الذي يحدث بسبب وجود كلمة في جملة، أي أنَّها من قبيل المشترك اللفظي، أو تعدد 3

المعنى، وهذا النوع كان موضع اهتمام علماء العربية القدماء بما له من صلة بالغموض، كما عده 
ض الداللة، وقد ألَّف ابن دريد علماء المعاجم المحدثون أهمية واضحة لصلته بالعمل المعجمي، وغمو 

 كتابه)المالحن( على أساس استغالل هذا النوع من الغموض القائم على تعدد المعنى.
 :2وهناك أربعة أنواع من المشترك اللفظي عند المحدثين  
ـ وجود معنى مركزي للفظ تدور حوله عدة معان، وقد أفاض )نيدا( في توضيحه، وبين أًن المعنى 1 

 نده هو الذي يتصل بمعنى الكلمة إذا وردت مجردة عن السياق.المركزي ع
ـ تعدد المعنى نتيجة الستعمال اللفظ في مواقف مختلفة، فقد سماه يلمان )تغيرات في االستعمال( 2

 أو)جوانب متعددة للمعنى الواحد(.
النوع )تعدد  ـ داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطور في جانب المعنى، ويسمى هذا3

 المعنى نتيجة تطور في جانب كلمة واحدة( أو )معنى متعدد(.
ـ وجود كلمتين يدل كل منهما على معنى، أي عن طريق التطور الصوتي، وُيسمى)تعدد المعنى 4

 نتيجة تطور في جانب اللفظ( أو )معان متعددة(.
ان ضئيال، ومن ذلك ما ذكره أولمان أًما ظاهرة األضداد عند علماء اللغة المحدثين فاهتمامهم بها ك  

في كتابه المترجم)دور الكلمة في اللغة( في حديثه عن تعدد المعنى إذ يقول: )ِمن المعروف أًن 
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المعاني المتضادة للكلمة الواحدة قد تعيش جنبا إلى جنب لقرون طويلة بدون إحداث أي إزعاج أو 
 .1مضايقة(

 منها نفس االختالف الذي حدث بين القدماء.أمَّا ظاهرة الترادف فموقف المحدثين   
وقد أشار علماء اللغة وعلماء الداللة إلى نوع آخر من الغموض نتيجة للتركيب الداللي مما جعلهم   

يقسمون الداللة إلى وحدات تشبه الفونيمات على المستوى الصوتي، أطلقوا على كل وحدة داللية منها 
ألنهم رأوا أنَّ هذه الوحدات الداللية هي المسؤولة عن توافق كلمة مع أخرى أو  sememeمصطلح 

 عدم التوافق، وهو ما يعرف بعلم الداللة التركيبي.
وفي السنوات األخيرة تأثر علم النفس اللغوي بالنظرية التوليدية في علم اللغة، فكان أكثر اهتمامه   

ستينات مال نحو التأثر بالمدرسة اإلدراكية في علم النفس منصبا على ترابط المفردات، وفي أوائل ال
 .  2فبرز االهتمام بالمعنى فهما وتعبيرا، وازداد االهتمام باكتساب اللغة عند الطفل
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 الخاتمة
في نهاية هذا البحث أرجو أن يكون إسهامًا في خدمة النحو، وتوصلت فيه إلى أهم النتائج المتمثلة 

إنَّ ظاهرة الغموض بما لها من عالقة ببنية الكالم قد شدَّت أنظار النحاة واللغويين والمفسرين في:ـ  
 وعلماء النفس والبالغة والداللة.

ـ الكشف عن دور الغموض في إيجاز اللفظ، واتساع المعنى، ودوره في إثراء النص اللغوي، ووسيلة 
 من البشر.فنية جعلت النص القرآني معجزًا ال يضاهيه أحدًا 

 ـ  يعتبر الغموض وسيلة من وسائل التوسع في المعنى.
 ـ بيان أهمية دراسة الغموض على مستوى المفردات وعلى مستوى التركيب.

ـ إًن التمييز بين أنواع الغموض يكشف عن النظرة السلبية ُتجاه بعض أنماط الغموض االيجابية، مثل: 
 دقة المعنى، وتعدد االحتماالت.

اللغة تتمثل في اإلعراب وما يتصل بها، إنَّما أصبحت من طرق الصياغة معيارًا يقوم أساسًا  ـ لم تُعد
 على نوع من االختيار.
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 م.19998، 1العلمية، بيروت، ط/

ـ المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون، الناشر دار 19
 الدعوة.

هـ(، تحقيق: أحمد يوسف وآخرون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 207ـ معاني القرآن للفراء) ت20
 .1مصر، ط/

  م.2004، 4النحو، لفاضل السامرائي، دار الفكر، ط/ـ معاني 21
ـ مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ألبي محمد عبد هللا جمال الدين بن هشام، دار إحياء علوم 22

 م.2001، 1الدين، بيروت ـ لبنان، ط/
ـ المقتضب في النحو، للمبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 23

 .1لبنان، ط/
ـ المالحن، تأليف: اإلمام أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، صححه وعلق عليه، أبو 24

 ، المطبعة السلفيةـ مصر.1347إسحاق إبراهيم اطفلش الجزائري، القاهرة، 
 .، دار المعارف، القاهرة4ـ الموازنة بين أبي تمام والبحتري، لآلمدي، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط/25
 م.1995ـ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، محمد حسين المرزباي، 26
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 مـقـّدمـة

ُيعد هذا البحث محاولة علمية لوضع مرتسم تاريخي لجانب مهم وحساس في التاريخ 
كونها صادرة العثماني، وهو تمردات اإلنكشارية على ضوء المصادر األصلية، وتكمن تلكم األهمية في 

من جهة رسمية واساسية )الجيش اإلنكشاري( وحيث أنها كانت في فترة من الفترات تمثل احدى مراكز 
القوى في الدولة، ولها دورها البارز في توجيه شؤون الدولة سواء في السياسة الداخلية او الخارجية، 

 ولذلك كان لتمردات اإلنكشارية تأثيره الواضح في شؤون الدولة.
منذ نشأتها في نهاية القرن الثامن هجري / الرابع عشر ميالدي وطيلة  اإلنكشاريةانت فرقة ك 

القرنيين التاسع والعاشر الهجريين / الخامس والسادس عشر الميالديين، تمثل عماد المؤسسة العسكرية 
توسعت  العثمانية ومصدر قوتها في تحقيق االنتصارات على اعدائها، وبفضل هذه القوة العسكرية

 الدولة في ثالث قارات لما اتصفت به من قدرة قتالية عالية وانضباط عسكري ال مثيل له. 
تعتبر دراسة تمردات اإلنكشارية وأثرها في الدولة العثمانية على جانب كبير من األهمية  

ا التاريخية، وتكمن تلك األهمية في مدى تأثيرها على مؤسسات الدولة عندما كانت في اوج قوته
ونتيجة لكثرة حدوث التمردات في صفوف اإلنكشارية ارتأينا تحديد فترة زمنية محددة ودراستها وتوسعها، 

اعتمادًا على بعض المصادر االصلية، وقد حصرناها في عهدي السلطانيين بايزيد الثاني وسليم األول 
مانية استانبول، إضافة م(، اما بالنسبة للتحديد المكاني للبحث كان جّله بالعاصمة العث14-1520)

إلى أماكن تواجد السلطان العثماني سيما اثناء الحمالت الهاميونية / السلطانية، التي كثيرًا ما يحدث 
اما بالنسبة ألسباب التمردات فلم نخصص لها مبحثًا محددًا، بل ناقشنا  بها تمرد لقوات اإلنكشارية.

 وبحثنا كل تمرد وطبيعته وأسبابه، كذلك النتائج المترتبة عليه.
تعتمد الدارسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي لألحداث التاريخية وفيه يرتكز جهد 

 موضوع الدارسةالباحث في العثور على المصادر المعاصرة لألحداث 
 

 تمردات اإلنكشارية على ضوء المصادر األصلية

 األولفي عهدي بايزيد الثاني وسليم 

 م(1520-1481هـ/886-926)

 طرابلس جامعة – العلوم الشرعية كلية –د. محمد عبد الرزاق العوفي
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غير أن هذه األهمية الكبيرة لفرقة اإلنكشارية تحولت إلى مركز قوة نّغص حياة الدولة 
العثمانية، وعرضها لكثير من الفتن والقالقل، وبدالً من أن ينصرف زعماء اإلنكشارية إلى حياة الجندية 

السياسة العليا للدولة وفيما ال  التي ُطبعوا عليها راحوا يتدخلون في شؤون الدولة، ويزجون بأنفسهم في
يعنيهم من أمور الحكم والسلطان؛ فكانوا يطالبون بخلع السلطان القائم بحكمه ويولون غيره، ويأخذون 
العطايا عند تولي كل سلطان جديد، وصار هذا حًقا مكتسًبا ال يمكن ألي سلطان مهما أوتي من قوة 

 .أن يتجاهله، وإال تعرض للمهانة على أيديهم
وقد بدأت ظاهرة تدخل اإلنكشارية في سياسة الدولة منذ عهد مبكر في تاريخ الدولة، غير 
أن هذا التدخل لم يكن له تأثير في عهد سالطين الدولة العظام؛ ألن قوتهم كانت تكبح جماح هؤالء 

 اإلنكشاريين، حتى إذا بدأت الدولة في الضعف واالنكماش بدأ نفوذ اإلنكشاريين في الظهور، 
 الجيش العثماني قبل اإلنكشارية

تعتبر الدولة العثمانية واحدة من أعظم دول العالم في القرنيين الخامس والسادس عشر  
الميالديين، لما حققته من إنجازات وانتصارات شملت قارات العالم القديم: آسيا أوروبا، وأفريقيا، ويعزى 

الوسيلة الداعمة لها. سيما ان الدولة العثمانية قامت هذا االنتصار إلى قوتها العسكرية التي كانت 
على أسس عسكرية لهذا أعطى سالطين الدولة أولوية وأهمية كبيرة للجانب العسكري من أجل تقوية 
دولتهم وتوسيع نفوذها وذلك من خالل تطوير وتدعيم أنظمتها العسكرية المتمثلة في الجيش اإلنكشاري 

 وكذلك االسطول البحري.
لحرب، ولم في اكن القول، منذ بداية الدولة العثمانية اعتمد سالطينها على المتطوعين ويم 

المجاهدين  ى ينتظروا حتى ُينشئوا جيشًا خاصًا بهم، ألنه لم يكن هناك أي شكل للقوة العسكرية سو 
ا وان ، سيم1أسهموا في تثبيت أركان الدولة وإرساء قواعدها، لذلك اعتمدوا على المتطوعين في الحرب

 الدولة العثمانية كانت نشأتها على الحدود البيزنطية. 
لقد كان القوات العثمانية_ قبل اإلنكشارية_ تعرف باسم السباهية أي الفرسان، إضافة إلى  

، 2ما كان يعرف بــ)اليايا( او البيادة أي المشاة والتي تمت على أيديهم الفتوحات األولى للعثمانيين
ين اعتمدوا منذ قيام دولتهم نظامًا اقتصاديًا كان الهدف منه تأمين مصدر ثابت والواقع أن العثماني

إلمداد الجيش بالجند، حيث كان أساس هذا النظام هو منح المحاربين بعض المقاطعات الزراعية 

                                                           
؛ أماني الغازي، دور اإلنكشارية في 39، ص1هـ، ج1308. أحمد جودت، تاريخ جودت، مطبعة جريدة بيروت،  1

 .29م، ص2007إضعاف الدولة العثمانية "الجيش الجديد"، دار القاهرة، 

-1981. عالء موسى نورس" مدى مسئولية اإلنكشارية في تدهور الدولة العثمانية " مجلة اآلداب، جامعة بغداد،  2

 . 109، ص 30هـ، العدد1401
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مقابل التزامهم بأن يكونوا دومًا على استعداد للسير إلى الحرب متى ُيدعون إليها،  1ّزعامت(-)ّتيمار
أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة األرض االقطاعية الممنوحة لكل منهم، وأن  مع

 .2يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسالح
م( من الفرسان 1326-1281ويبدو ان أكثر الجند في عهد السلطان المؤسس عثمان األول ) 

في الضبط والربط العسكري، ولم يكونوا جنودًا  التركمان الذين كانوا من البدو، وليس لديهم خبرة كافية
 )أورخان(ان جيوشه منتظمة تحمل السالح بشكل مستمر، وفي ذلك يقول المؤرخ التركي سيرهك " 

المؤلفة من الفرسان التركمان وممن قدر من الرعية على الحرب ال نظام لهم وال معرفة بقوانين 
 . 3" الضبط والربط

 تأسيس الجيش اإلنكشاري 
فرقة اإلنكشارية هم مشاة الجيش النظامي العثماني، واإلنكشارية هي كلمة عربية قد ُحرفت  

يجرى( أي الجيش تگوترسم بالتركية ) Yeniçeriعن الكلمة التركية عند ترجمتها وهي )يني تشاري( 
 6، بينما تكتب في بعض المصادر العربية )الينشرية(5، او الجند الجدد4الجديد

-1326) 7مجموعة من فرق المشاة النظاميين والتي كونها السلطان أورخانواإلنكشارية  
م( وهم مجموعة من الجنود المدربين تدريبًا على أعلى مستوى من التقدم، وقد ُدربوا على أسلحة 1360

ووسائل حربية حديثة، وهم متفرغين للحرب، وكانوا من اهم عوامل التوسع العثماني في القرن الخامس 
 الدي والقرون التي تليه.عشر المي

                                                           
عامت  99999آقجة إلى  3000أو  2000. الت يمار يدر واردات مالية تترواح بين  1 آقجة )عملة عثمانية( في العام، اما الز 

عامت تُسمى )خاص( وهي من ممتلكات السلطان  99999كثر من يدر واردات مالية أ آقجة، أما اإلقطاعات التي تفوق الز 

اصة وحاشيته، هاميلتون جب، هارولد بوون، المجتمع اإلسالمي والغرب  الكتب دار الكتب، دار إيبيش، أحمد ترجمة ،الخ 

  .103-101 ص ،1ج م،2002 ظبي، أبو الوطنية،

هـ 1294؛ مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، مطبعة العامرة، استانبول،39، ص1جودت، ج. أحمد جودت، تاريخ  2

 .22، ص1ج

 .488، ص1ه، ج1312. اسماعيل، سرهن ، حقايق األخبار عن دول البحار، المطبعة األميرية، مصر،  3

ذل  المؤرخ العثماني الشهير . وكان يطلق على هذا الجيش أيضا اسم " يايا يازمغي" أي الُجنود المشاة، كما ذكر  4

والصدر األعظم لطفي باشا، لطفي باشا، تواريخ آل عثمان، ترجمة محمد عبد العاطي محمد، دار البشائر، القاهرة، 

 . 117م، ص 2018

. محمد بن أحمد النهروالي، اإلعالم بأعالم بيت هللا الحرام، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  5

 -؛ حاجي خليفة فذلكه التواريخ في علم التاريخ واألثار، ترجمة سيد محمد السيد، جامعة جنوب الوادي259م، ص2007

 أ.199م، ص2003كلية اآلداب بسوهاج، 

 .29هــ، ص1317اهيم بن عامر العبيدي، قالئد العقيان قي مفاخر آل عثمان، القاهرة، . إبر 6

م، من 1360إلى غاية 1326م، وحكم من سنة 1281. أورخان ابن السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ولد سنة  7

م، 1327ة العثمانية من فضة سنة أهم اعماله نقل العاصمة من يني شهر إلى برصة، بناء مسجد بورصه، أول من س  العمل

 .258محمد بن أحمد النهروالي، اإلعالم بأعالم بيت هللا الحرام، ص 
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تعود نشأة هذه الفرقة إلى عهد السلطان العثماني الثاني أورخان وذلك حين أخذ عالء الدين  
أخو السلطان ووزيره بنصيحة قاضي العسكر )جندرلي قرة خليل( في أن يأخذ صغار أسرى النصارى 

السلطان أورخان أن يحتفظ  ، وتجدر اإلشارة أن جندرلي قد أشار على1كي يحترفوا للحرب والجهاد
 .2ببيت المال بخمس الغنائم، لكي يضمن الصرف على الجيش الجديد )اإلنكشاري(

وفي هذا السياق يبدو من المفيد اإلشارة إلى مسألة تتعلق بنشأة وكذلك تطور الجيش  
ّتاب اإلنكشاري العثماني، وهي مسألة أخذ أبناء النصارى حديثي السن كضريبة، وطالما عّبر الك

، وقد أعترف بعض هؤالء 3الغربيين عن استيائهم من هذه الضريبة التي اعتبروها وحشية وغير إنسانية
الكّتاب " أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كانت في ذلك الحين قد انتشرت انتشارًا واسع النطاق... ثم 

، 4ائمة في ظل األباطرة البيزنطيين"لحالة مماثلة كانت قإن هذه العادة قد ثبت أنها لم تكن إال استمراراً  
الجدير بالذكر ان الكثير من المسلمين في المدن الكبرى كانوا يستعملون مختلف الطرق لتجنيد أطفالهم 

، ولم يكن ثمة ما يدعو القادة 6من اجل االستفادة من االمتيازات الممنوحة لهم 5وفقًا لنظام "الدفشرمة"
الذين كانوا يجمعون هؤالء الصبية إلى استخدام القوة واإلكراه إال في القليل النادر، وانما كان أباءهم 
يرغبون في الغالب إلى إدخال أبنائهم في خدمة تهيئ لهم في كثير من األحيان حياة سعيدة وعيشة 

ار ُينّشأون ويثقفون كما كانوا أوالد السلطان نفسه على ناعمة مريحة، وطالما كان هؤالء األسرى الصغ
، هذ من ناحية، ومن ناحية أخرى فضلت الكثير من عائالت النصارى دفع الجزية 7حد قول كريسي

مقابل عدم تجنيد أبنائهم، فيما لجأت عائالت أخرى إلى تزويج األوالد الذين بلغوا الحلم، ألن القانون 
 .8بعد الزواج العثماني كان يمنع أخذهم

                                                           
 أ. 199. حاجي خليفة فذلكه التواريخ في علم التاريخ واألثار، ص 1

امعة (، رسالة ماجستير غير منشورة، ج1826-1618. رجاء شراك، تمردات اإلنكشارية وأثرها على الدولة العثمانية ) 2

 .4، ص2016م، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر، 1945ماي  8

 .44صم، 2019ترجمة أحمد سالم، دار جامعة حمد بن خليفة، الدوحة،  . ادوارد كريسي، تاريخ األتراك العثمانيين، 3

م، 1971مصرية، القاهرة، . توماس أرنولد، الدعوة إلي اإلسالم، ترجمة حسن إبراهيم واخرون، مكتبة النهضة ال 4

 .176ص

ديوشيرمه( مصطلح اطلق في الدولة العثمانية على أوالد النصارى الذين تم جلبهم بالسل  العسكري بشكل ). دفشرمة او  5

سهيل صابان، المعجم سنة، وقد استحدث هذا النظام في عهد السلطان بايزيد األول،  15إلى  8خاص تتراوح أعمارهم من 

 .115م، ص2000للمصلحات العثمانية، مكتبة المل  فهد، الرياض، الموسوعي 

اقتصادية من خالل  -م دراسة اجتماعية  18ه/  12. فهيمة عمريوي، الجيش اإلنكشاري بمدينة الجزائر خالل القرن  6

م، 2008عية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتما-سجالت المحاكم الشرعية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر

 .34ص

 .44. ادوارد كريسي، تاريخ األتراك العثمانيين، ص 7

، 1م، ج1980. عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  8

 . 484ص
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إو ضريبة الغلمان، حيث كان يتم جمع  DevŞermeوما لبث ان ظهر نظام الدفشرمة  
، كما كان 1أبناء النصارى كل خمس او سبع سنوات وكان عددهم يصل في كل مرة حوالي ألف طفل

فسها، ثم السلطان العثماني يرسل كل ثالث سنوات وفدًا إلى منطقة الروملي )البلقان( للقيام بالمهمة ن
م( إلى عملية دورية، ويعتقد الباحث التركي 1389-1402) 2تحولت في عهد السلطان بايزيد األول

( ان صعوبة العيش في بعض مدن البلقان مثل شكودر في ألبانيا دفع الكثير من العائالت أورتايلي)
الشعوب المسيحية  ولذلك فإن" نوري باشا، ويضيف 3إلى االنتظار لمجيء لجنة التجنيد بفارغ الصبر

وبعد استقدامهم كان يتم تلقينهم تعاليم  4")النصارى( بدأوا تقديم أطفالهم طوعًا ولربما ألحوا في ذلك
 .5اإلسالم واللغة العثمانية وتحضيرهم بدنيًا، وال يعرفون أبًا إال السلطان، وال حرفة إال الجهاد

ن تشكيل جيش مرتبط بشخص السلطان، وسرعان ما ُنفدت الفكرة، وتمكنت الدولة العثمانية م 
متحرر في الوقت نفسه من التبعية القبلية التي يتمتع بها جيش الفرسان، وربما من المفيد أن نذكر ما 

وهم في غاية الطاعة واالنقياد مع ما هم قاله المؤرخ العثماني جودت واصفًا جند اإلنكشارية بقوله " 
ثم انه مع االستخدام الضخم لسالح المدفعية في ساحات ، 6" عليه من الشجاعة والثبات في المعارك

القتال، وما كان من انسجام قتالي بين وحدات اإلنكشارية ووحدات الفرسان الخفيفة أن غدا الجيش 
، لذلك ال يتورع المؤرخ اإلنجليزي كريسي أن 7العثماني عمومًا من أكثر الجيوش قوة ونفودًا عصرذاك

 .8ا " أول جيش نظامي معروف في التاريخ الحديث "عن اإلنكشارية أنه ليقو 

                                                           
 .22، ص1. مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، ج 1

المصادر والمراجع العربية )بايزيد( والواقع أن كلمة بايزيد هي النطق التركي لالسم العربي  . يرد هذا االسم في غالبية 2

 . 503، ص1)أبو يزيد(، عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفتر عليها، ج

م، 2012ناشرون، بيروت،  . إيلبير أورتايلي، إعادة استكشاف العثمانيين، ترجمة بسام شيحا، الدار العربية للعلوم 3

 . 31ص

 .22، ص1. مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، ج 4

أ؛ محمد فريد ب ، تاريخ الدولة العلية العثمانيةـ، مؤسسة 199. حاجي خليفة فذلكه التواريخ في علم التاريخ واألثار، ص 5

 .55م،  ص2012هنداوي، القاهرة، 

 . 39، ص1هـ، ج1308بيروت،  . أحمد جودت، تاريخ جودت، مطبعة جريدة 6

 .98،97. المصدر نفسه، الجزء نفسه، ص  7

 .44. ادوارد كريسي، تاريخ األتراك العثمانيين، ص 8
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، 1يتألف الجيش اإلنكشاري أو اوجاق اإلنكشارية من ثالث فرق مختلفة هي السكمان 
، 2الجماعة، الفرقة، وتنقسم هذه الفرق بدورها إلى عدد من الوحدات تتفاوت في تعدادها وتسمى أورطة

اإلنكشارية )رئيس 3ألمرة قائد اإلنكشارية أو آغاوتخضع فرق اإلنكشارية )االورطات( جميعها 
، ويتكون ديوان الجيش اإلنكشاري من هؤالء 4اإلنكشارية(، يعاونه كل من رئيس السكمان وآمر الُبلوك

، وكان آغا اإلنكشارية 5باإلضافة إلى ثالث من أورطات خاصة، وُيعرفون جميعًا باسم أغوات االوجاق
لخطر، ال لكونه يقود أعظم وأقوى أداة عسكرية ضاربة تحت أمرة على جانب كبير من األهمية وا

السلطان فحسب، بل ألنه يقوم أيضا بأعمال رئيس الشرطة في العاصمة استانبول، وكذلك ألنه، بحكم 
منصبه، عضو في مجلس الدولة وبوصفه قائدًا لموقع العاصمة فهو مسؤول عن حفظ النظام وتوفير 

، وكل هذا يدل 7، وال يخرج عن مهامه سوى قصر السلطان6معظم جهاتهااألمن وحماية األمالك في 
 على أهمية الجيش اإلنكشاري داخل المؤسسة العسكرية للدولة العثمانية.

كان الجنود اإلنكشارية يعيشون في ثكنات خاصة تسمى )أوَده أو أوطة( بمعنى غرفة،  
بمثابة مدرسة حربية، وحرَم عليهم الزواج في ويتلقون التعليم العسكري األساسي في أوجاق، الذي كان 

بداية األمر، كما حَرم عليهم االختالط بالمجتمع، فاإلسالم عقيدتهم والقرآن كتابهم والسلطان والدهم 
، ومن الجدير بالذكر ان الكثير ِمن َمن تولى منصب الصدر 8والثكنة العسكرية مأواهم والحرب مهنتهم

                                                           
التركية،  Seyman. السكمان لفظة فارسية معناها حارس أو مدرب أو مدرب الكالب، وقيل هي محرفة من كلمة سيمن  1

العدو، وكانوا يرافقون السلطان في الصيد، ثم ألتحقوا باإلنكشارية في عهد وتعني بالفارسية المقدام الذي يشاطر صفوف 

 .134السلطان محمد الفاتح، سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصلحات العثمانية، ص

. أورطة أو أورتة تعني لغة الوسط والمتوسط، وفي االصطالح تدل على الوحدة العسكرية اإلنكشارية، حسن حالق،  2

باغ، المعجم الجامع في المصطلحات االيوبية والمملوكية والعثمانية ذات األصول العربية والفارسية والتركية، عباس الص

 . 26م، ص1999دار العلم للماليين، بيروت، 

. آغا وتعني بالتركية سيد، كبير، أخ كبير، محمد األنسي، الدراري الالمعات في منتخبات اللغات، استانبول، )د.ت(،  3

 28ص

وتعني فوج، زمرة، فرقة، أطلقت على مجموعة من الجند تؤلف وحدة صغرى، فكل أثني عشر بلوكاً يشك لون  البُلوك.  4

فرقة، وتجمع على لفظ بُلُ  أو بًلًكات، حسن حالق، عباس الصباغ، المعجم الجامع في المصطلحات االيوبية والمملوكية 

 .43ركية، صوالعثمانية ذات األصول العربية والفارسية والت

لها عدة معاني وتعني هنا فرقة المدفعية، حسن  Ocdks. آغا االوجاق لفظ يطلق على كبير ضباط االوجاق، واوجاق  5

 .228، ص11حالق، عباس الصباغ، المعجم الجامع في المصطلحات االيوبية ...، ص 

؛  محمد سهيل طقوس، تاريخ العثمانيين من قيام  428، ص6ه، ج1328. احمد رفيق، بيوك تاريخ عمومي، استانبول،  6

 .37-36الدولة إلى االنقالب على الخالفة، دار النفائس، بيروت، ص

 .119-118ص ،. هاميلتون جب، هارولد بوون، المجتمع اإلسالمي والغرب 7

فحة المسكية في السفارة التركية، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، المطبعة الملكية، الرباط، علي بن محمد التمكروتي، الن 8

 .36-35؛ محمد سهيل طقوس، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى االنقالب على الخالفة، ص 102م، ص2002
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كانوا من صفوف اإلنكشارية مثل محمود باشا، رستم باشا، وصوقولي األعظم في الدولة العثمانية 
 .1محمد باشا
ويمكن القول ان الجيش اإلنكشاري كان سالحًا فعااًل أدى دورًا كبيرًا ومؤثرًا في توسيع رقعة  

الدولة العثمانية لعدة قرون، إال أنه أضعف الدولة بكثرة حركات العصيان والتمرد التي كانت كثيرًا ما 
 تحدث في ارجاء الدولة سيما العاصمة استانبول.    

 الدولة العثمانية أول تمردات اإلنكشارية في
أي معلومات عن تمرد قامت به قوات  -سيما العثمانية  –لم تورد المصادر التاريخية  

إال بعض الحوادث  2م(1451_1421اإلنكشارية منذ تأسيسها وحتى عهد السلطان مراد الثاني )
ياء لم يكن المتعلقة باعتراضات او شغب اإلنكشارية على بعض اإلجراءات، ففي عهد السالطين األقو 

لالنكشارية نفوذ كبير، وكانت تحت سيطرة السلطان، ولكن بمرور الوقت تبدل الحال بسبب ضعف 
 السالطين أواًل، وزيادة نفوذ اإلنكشارية داخل القصر السلطاني ثانيًا.

وباستقراء المصادر التاريخية يتبين ان أول تمرد لفرقة اإلنكشارية حدث في الدولة العثمانية  
م وعّين ابنه محمد )الثاني/الفاتح الحقًا( 1445ه/849اعتزل السلطان مراد الثاني الحكم سنة عندما 

عامًا، فاعترضت اإلنكشارية على هذا االجراء، وفي ذلك يقول المؤرخ  15سلطانًا، وهو لم يتجاوز 
ولم يزالوا  يچرى )اإلنكشارية( وعاثوا وكبسوا بيوت االمراء ونهبوها،كتحرك يالعثماني حاجي خليفة "

، ويبدو ان اإلنكشارية اعترضوا 3"حتى زاد السلطان وظايفهم )رواتبهم( كل يوم نصف درهم عثماني
على صغر سن السلطان الجديد، كذلك استغلوا األمر مطالبين بزيادة رواتبهم، وهذا ما حدث فعاًل، 

راد الثاني إلى سدة الحكم كما فلم ينتهي هذا التمرد إال بالموافقة على ما ارادوا، حيث عاد السلطان م
. وهدئت األمور وانتهى عصيان اإلنكشارية 4يذكر ذلك القرماني وابن المال وكذلك ذكره البدليسي

 وتمردهم األول.   

                                                           
 .22، ص1. مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، ج 1

اث عندما يعتقدون ان اول تمرد لإلنكشارية قد وقع أثر وفاة السلطان محمد )الثاني/الفاتح( وبداية  2 . يخطئ الكثير من البح 

م(، انظر على سبيل المثال: عماد يوسف " تمردات اإلنكشارية في الدولة 1512_1481عهد السلطان بايزيد الثاني )

عالء كاظم نورس " ؛ 300م، ص2009، 4، العدد9ساسية، جامعة الموصل، مجلدالعثمانية " مجلة أبحاث كلية التربية األ

 .114، ص30م، المجلد1981مدى مسؤولية اإلنكشارية في تدهور الدولة العثمانية " مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، سنة 

كلية اآلداب سوهاج،  -الوادي . حاجي خليفة، فذلكة التواريخ. تواريخ آل عثمان، تحقيق سيد محمد السيد، جامعة جنوب 3

 .188م، ي2003

أ؛ أحمد بن محمد ابن المال، 244. القرماني، أخبار الدول وأثار األول في التاريخ، عالم الكتب، بيروت ،)د.ت(، ص 4

كلية الدراسات العليا،  -المنتخب من الجنابي، تحقيق مزهر شاكر، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية

؛ شرف خان البدليسي، شرفنامه، ترجمة محمد علي عون، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة، 95ص ،2010

 .80، ص2م، ج1962
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أي تمرد لالنكشارية ما تبقى من  -التي امكن الوصول إليها–لم تسجل المصادر التاريخية  
، ُيرجع الباحث ذلك إلى أمرين، اوالهما قوة 1مد الفاتحفترة حكم مراد الثاني، وطيلة حكم ابنه مح

شخصية كال السلطانين وسيطرتهما على فرقة اإلنكشارية وباقي قطاعات الجيش العثماني، وثانيهما 
انشغال اإلنكشارية بالحروب وكثرة الفتوحات العثمانية في هذه الفترة، فعلى سبيل المثال، انتصر مراد 

م على تحالف ضم المجر، بولونيا، المانيا، مولدوفيا، 1448ه/852و سنة الثاني في معركة كوسوف
، وفتح محمد 2صقلية، ونابولي بقيادة هونيادي وصي العرش المجري، وسيطرة على معظم البلقان

م، ثم 1456ه/860م، ثم تالها انتصارات الفاتح في صربيا 1453هم857الثاني القسطنطينية سنة 
 .3م1463/ه867البوسنة والهرسك في 

 تمردات اإلنكشارية في عهد السلطان بايزيد الثاني 
حدث ثاني تمرد لإلنكشارية في تاريخ الدولة العثمانية وذلك بعد وفاة السلطان محمد  

الثاني/الفاتح مباشرًة، ومفاده، انه عندما توفى السلطان محمد الثاني كان لديه ولدان هما بايزيد حاكم 
قرمان، وحدث ان اخبر الصدر األعظم محمد باشا القرماني بايزيد بخبر وفاة اماسيا و)جم( حاكم 

والده ليسرع في العودة لكي يستلم الحكم، وفي الوقت نفسه أرسل سرًا ألخيه األصغر )جم(، فتسابق 
االثنان لدخول العاصمة وتولي الحكم، ويرجع سبب ما قام به الصدر األعظم إنه كان يرغب في تولي 

الطريقة التقليدية العثمانية لتوريث الحكم عندما راسل  -ظاهريا ً  –لعالقته الجيدة به، فنفد  جم الحكم
لبايزيد، ثم بعث سرًا لجم أماًل بحضوره السريع للعاصم استانبول، وفور علم اإلنكشارية باألمر تمردوا 

، كما عاثوا في 4باشا وثاروا على الصدر األعظم محمد باشا ونهبوا قصره وقتلوه وعينوا مكانه إسحاق

                                                           
. باستثناء ما ذكره المؤرخ العثماني الشهير نوري باشا حيث قال بعد ان ذكر حرب السلطان محمد الثاني على إبراهيم  1

إلنكشارية( على اإلعالن بكل وقاحة إنها أول حرب لسلطاننا وأول انتصار ب  القرماني في قونية " وبعد العودة تجرئوا )ا

له والبد من  أن ينعم علينا بالعطايا والهبات، واضطر إلى اإلنعام عليهم بعشرة أكياس أقجة، ثم فرق جمعهم وعزل بعض 

 . 77-76، ص1رة، جضباطهم ونكل بهم وعزر بعضهم بالجلد " مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، مطبعة العام

 .129-128، ص1م، ج1988. يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان سلمان، مؤسسة فيصل، استانبول،  2

؛ حاجي خليفة، فذلكة التواريخ. تواريخ آل عثمان، 106-103. أحمد بن محمد ابن المال، المنتخب من الجنابي، ص 3

، قالئد العقيان في فضائل آل عثمان، تحقيق إبراهيم الشرعة، مؤسسة حمادة، أ؛ مرعي بن يوسف الكرمي208-أ207ص

 .128م، ص2009األردن،  –اربد 

. من فرقة اإلنكشارية وأصله يوناني، أرتقى في المناصب من أمير أمراء البوسنة إلى امير أمراء االناضول، ثم حضي  4

رة العظمى مرتين، أماني الغازي، دور اإلنكشارية في إضعاف الدولة بمكانة عالية عند السلطان بايزيد الثاني وتولى الصدا

 )الهامش(.189العثمانية، ص
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، ثم جاءوا باألمير )قورقود( ابن بايزيد لتولي مهام الحكم 1استانبول فسادًا ونهبوا بيوت كبار التجار
 .2حتى وصول والده من اماسيا

عن طريق البسفور  3م1481مايو  22ه/886ربيع األول  23وصل بايزيد استانبول في 
آغا اإلنكشارية، كم ان سفن اإلنكشارية قد أحاطت الطريق  وجاء الستقباله كبار رجال الدولة يتقدمهم

للترحيب بالسلطان الجديد، ويبدو ان اإلنكشارية قاموا بهذا العمل لكي يبرهنوا لبايزيد أنه وصل لكرسي 
، ولم يقف األمر عند هذا الحد، فعند وصول بايزيد الثاني إلى القصر 4السلطنة بمساعدتهم وتأييدهم

نكشارية مرابطين أمام القصر، ومصطفين أمام البوابات مطالبين السلطان بالعفو السلطاني وجد اإل
عنهم عما وقع منهم من قتل الصدر األعظم محمد باشا ونهب المدينة، كذلك طالبوه بتثبيت إسحاق 

تعبيرًا  5باشا في منصب الصدارة العظمى، كما طلبوا من السلطان الجديد أن يعطيهم مبلغًا من المال
. وهكذا كان لإلنكشارية دورًا 7فما كان من السلطان إال ان أجاب جميع مطالبهم 6السرور بتعيينه،عن 

في تنصيب السلطان العثماني وثمة ارغامه بالعفو عنهم، األمر الذي سيزيد من نفوذهم وتدخلهم أكثر 
 من ذي قبل في أمور السلطنة. 

السلطة حتى طلب منه اإلنكشارية ما ال  ولم تكد تنقضي ثالثة أشهر من تولي بايزيد الثاني 
أول  - يتوقعه، ولم يتجرؤوا على طلبه من قبل، إذ طلبوا أن يأذن لهم السلطان بنهب مدينة بورصه

وذلك عقابًا لسكانها على حسب زعمهم، ألنهم أووا إليهم أخاه األمير )جم( وتعاونوا  -عاصمة عثمانية 
، في المقابل دفع إليهم عطايا مجزية، وذلك خوفًا من ان معه، وبطبيعة الحال رفض السلطان طلبهم

                                                           
ه، تحقيق غسان الرمال، مكة 1083قسم سالطين آل عثمان حتى  -. درويش دده أحمد أفندي منجم باشي، جامع الدول 1

 .118ه، ص1275اري، بيروت، ؛ إبراهيم الطيب، مصباح الساري ونزهة الق531-530، ص2ه، ج1418المكرمة، 

؛ اسماعيل سرهن ، حقايق األخبار 269هـ، ص1297. محمد همدمي صوالق زاده، صوالق زاده تاريخي، استانبول،  2

 .57، ص1الوقوعات، ج نتائج؛ مصطفى نوري باشا، 519، ص1عن دول البحار، ج

حاجي خليفة ثاني مصطفى جلبي، مخطوط تقويم التواريخ يا مجمل التواريخ في اخبار البشر، مكتبة مجلس الشورى   3

م، )بواسطة 1907محمد المولوي، مدح سالطين آل عثمان، مخطوط، مبي، الهند،  ؛112ورقة  1112825اإلسالمي، 

 .7مكتبة المصطفى االلكترونية(، ورقة 

 .118-117، ص1هـ، ج 1327سياسي دولت عليه عمانيه، استانبول،  . كامل باشا، تاريخي 4

. الجدير بالذكر ان هذا االمر وهو إعطاء اإلنكشارية مبالغ مالية عند ترقية السلطان قد اصبح تقليداً متبع قرابة ثالثة  5

د المحامي، تاريخ الدولة م( بحجة الحرب مع روسيا، محمد فري1724-1788قرون حتى ابطله السلطان عبد الحميد الثاني )

 .179العلية العثمانية، ص

م  تاريخ، ميكروفيلم   1586. جمال الدين ابن علوي، السنا الباهر، مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم حفظ  6

 .725، ورقة35820

 .3-2، ص2م، ج1864. خواجة سعد الرين، تاج التواريخ، استانبول،  7
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، وهكذا اضطر السلطان بايزيد الثاني ان  يقدم الهبات والعطايا 1يحدثوا شغبًا وتمردًا في العاصمة
 المجزية لالنكشارية للمرة الثانية في مستهل حكمه، ليتقي شرهم.   

تمرد، فبعد عدة شهور حدث التمرد الثالث يبدو أن اإلنكشارية قد استحسنوا فكرة العصيان وال 
لهم، وذلك عندما ساءت العالقة بين السلطان بايزيد وصدره األعظم إسحاق باشا فقام السلطان بعزله 
واعتقاله، وعندما علم اإلنكشارية بالخبر ثاروا وتجمعوا في الشوارع بآالف مهددين بالهجوم على القصر 

ا إال عندما اخرج السلطان الصدر األعظم الذي أمرهم بالعودة إلى وإحراقه إلخراج قائدهم، ولم يهدئو 
 ، وهكذا نجا السلطان من أذاهم وعاد الصدر األعظم لمنصبه. 2ثكناتهم

م، 1511هـ/ 917لم يتوقف شغب وعصيان اإلنكشارية كلما سنحت لهم الظروف، ففي سنة  
ت قوات اإلنكشارية بتحريض ابنه سليم ، فقام3كان السلطان بايزيد الثاني قد كُبر سنه واشتد مرضه

فجمع سليم جيشًا وزحف به إلى ادرنه وأعلن  –العاصمة العثمانية القديمة  - 4على السير إلى أدرنه
، وفي ذلك يقول البدليسي " 5نفسه سلطانًا، فأعد السلطان بايزيد جيشًا وخرج من استانبول لمالقاته

يچرى(... كده بتشجيع من عساكر اإلنكشارية )يشق السلطان سليم خان عصا الطاعة على وال
وزحف على والده السلطان العظيم  بايزيد خان، فحدث القتال والنضال بين الولد ووالده في محل 

، ولئن 6... "يقال له چورلي وبعد معارك طاحنة بين الفريقين لحقت الهزيمة بالولد الذي الذ بالفرار
ومحاولته االستالء على السلطة، والتي كانت بتحريض ودعم  فشلت محاولة األمير سليم االنقالبية

مباشر من اإلنكشارية، فان هذا الحدث يعد مؤشر خطير للغاية، إذ تجرأ اإلنكشارية هذه المرة في 
المساهمة ومحاولة تغيير هرم السلطة العثمانية المتمثلة في شخص السلطان. بيد أن األمر لن يقف 

 تالي لإلنكشارية سيكون أكثر فاعلية واشد خطورة.عند هذا الحد، فالتمرد ال
من المفارقات التاريخية ان وصول بايزيد الثاني للسلطة جاء أثر تمرد وعصيان لإلنكشارية،  

 كذلك كان عزله وتولي ابنه سليم بسبب تمردهم أيضا، كيف ذلك؟ السطور التالي تبين هذه المفارقة:

                                                           
 .537، ص2ه، ج1083قسم سالطين آل عثمان حتى  -دي منجم باشي، جامع الدول. درويش دده أحمد أفن 1

 .314محمد همدمي صوالق زاده، صوالق زاده تاريخي، ص 2

. وفي هذا الصدد يقول النهروالي: السلطان بايزيد استولى عليه مرض النقرس وهو اكثر مرض آل عثمان رحمهم هللا  3

سنين متعددة، فصار العسكر لبََطرهم وكثرة راحتهم وسكونهم يتطل بون  تعالى فَضعَُف عن الحركة وترك السفر

شاباً قوًى الحركة كثير األسفار ليجاهد بهم في سبيل هللا ويغنموا من الكفار الغنائم، محمد بن أحمد النهروالي، 

 .271اإلعالم بأعالم بيت هللا الحرام، ص 

تحقيق ليلى الصباغ، دار البشائر دمشق، لرحمانية في الدولة العثمانية، . محمد بن ابي السرور البكري الصديقي، المنح ا 4

 .69، صم1995

 .244؛ لطفي باشا، تواريخ آل عثمان، ص 121. أحمد بن محمد ابن المال، المنتخب من الجنابي، ص 5

 .114، 2. شرف خان البدليسي، شرفنامه، ج 6
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بناء توفى منهم خمسة في حياته وبقى ثالثة وهم أحمد، كان للسلطان بايزيد الثاني ثمانية أ 
قورقود، وسليم، كان احمد اكبرهم واقربهم ألبيه ومحببًا لدى االعيان واألمراء، عينه والده وليًا للعهد 

وكان محبًا للعلوم ومجالسة العلماء،  2، اما قورقود ُعين حاكمًا على صاروخان1وحاكم على اماسيا
، معروفًا بالقوة وحبه 4، على ساحل البحر األسود في شمالي االناضول3م طرابزون بينما كان سليم حاك

، ويعلق على ذلك صاحب المنح 5للحروب واالهم من ذلك كانت له منزلة كبيرة لدى اإلنكشارية
الرحمانية بقوله " وصار العسكر لشدتهم وشدة شوكتهم يطلبون سلطانًا شابًا للقتال والغنيمة ورأوا موالنا 

 .6السلطان سليم أقوى بأسًا، فمال العسكر إليه، ومال هو إليهم"
في واقع األمر كانت القضية نزاعاً بين احمد حاكم اماسيا، وسليم حاكم طرابزون، بعد استبعاد 

، في الظاهر األمير أحمد هو الذي كان ليصبح سلطانًا، وبدأ والده بايزيد يميل باتجاه وليس 7قوقورد
ا الرأي مجموعة متنفذة من كبار المسئولين، بيد أن سليم كان له أرجحية واحدة كبيرة لسليم، وشاطره هذ

 .8على أحمد هي ولوعه بالحرب وشخصيته الحازمة، فقد كان محبوبًا لدى اإلنكشارية
يبدو أن األمير سليم أستعد ببعد نظر كبير لساعة األزمة، ففي طرابزون بنى قوة كبيرة قادها 

م، إلى الحد الذي 1510 /1505انتصارات على األراضي الصفوية بين سنتي  في هجمات أدت إلى

                                                           
. مدينة في شمال األناضول عاصمة والية سيواس، وهي وادي فسيح يحفه الجبال بها نهر )طوزانلي صو(، ومشهورة  1

بجودة هوائها وحسن بساتينها وكثرة كرومها، وهي مولد السلطان سليم، محمد سمير الطرابلسي، سمير الليالي، مطبعة 

 .58-57، ص1، ج2ه، ط1327الحضارة، طرابلس الشام، 

لواء صاروخان يحده شماالً وشرقاَ والية خداوندكار وجنوباً لواء دكزلي وايدين وازمير، وغرباً لواء ازمير، محمد .  2

 .58-57، ص1سمير الطرابلسي، سمير الليالي، ج

ً والية قسطموني،  3 ً واليتا أرضروم وسيولس وغربا ً القوقاز وجنوبا . لواء طرابزون يحده شماالً البحر األسود وشرقا

 .49-48م، المصدر نفسه، الجزء نفسه،  ص1472ه/877افتتحه السلطان محمد الثاني سنة 

. علي كمال ابن السيد الحلبي، كمال اإلنسان في معرفة آل عثمان، مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم حفظ  4

 ب.96-أ96، ورقة 18898، ميكروفيلم 2049

؛ علي إبراهيم 115، 2؛ شرف خان البدليسي، شرفنامه، ج346. محمد همدمي صوالق زاده، صوالق زاده تاريخي، ص 5

المغاربة،  1024البوتيجي، سلوك سبيل الرشاد لموالنا السلطان مراد، مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم حفظ 

 .23، ورقة 953ميكروفيلم 

؛ رزق هللا منقريوش الصدفي، 70-69كري الصديقي، المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، ص. محمد بن ابي السرور الب 6

 111، ص3م، ج1908، مطبعة الحالل، القاهرة، 3تاريخ دول اإلسالم،ج

د ابنتان، ومات له ابنان، وهما طفالن، أي أنه بال وريث وكان ذل  يضعف حق ادعائه بالعرش، ر. كان لَلمير قوقو 7

 .214 -207الصراع بين احمد وسليم؛ يلماز أوزوتونا، الدولة العثمانية، ص فاقتصر 

؛ علي كمال ابن السيد الحلبي، كمال اإلنسان في 111، ص3. رزق هللا منقريوش الصدفي، تاريخ دول اإلسالم، ج 8

 ب.99-أ99معرفة آل عثمان، ورقة 
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، بذلك أثبت فعليًا قدرته على اتخاذ 1ألفت فيه قصائد شعبيـة مثل )سر سلطاني سر(، )اليوم يومك(
فتح طريق العرش أمامه، السيما عندما أشيع أن األمير أحمد طلب تحالفاً مع الشاه إسماعيل التدابير، فُ 

، وهذا وحده من شأنـه أن أثـار مخاوف تدخل صفوي محتمل، وكان كـافيًا لجلب سليم إلى 2وي الصف
 العرش.

من حكم بايزيد الثاني، فعلى  ةفي األيام األخير  -3حتى اآلن –يتجلى اقوى تمرد لالنكشارية  
اشتد عليه المرض فأرسل إلى ابنه األكبر أحمد للقدوم إلى استانبول ليكون  أثر وفاة ابنه شاهنشاه

، فما كان من اإلنكشارية 4م1511أغسطس  21هـ/ 917جمادى األول  26بجانبه، الذي وصلها في 
، وكاعتراض على ما قم به السلطان 5إال أن منعوه من دخول العاصمة واجبروه على العودة إلى اماسيا

صيب األمير أحمد وليًا للعهد قامت قوات اإلنكشارية بنهب بيوت األمراء المؤيدون لما نتمن محاولة 
، كذلك جرت 6يرهمغقام به السلطان مثل الصدر األعظم أحمد باشا وقاضي العسكر مؤيد زاده أفندي و 
، وفي هذا الوقت 7محاولة محتشمة من األمير قورقود للوصول للسلطة ابطلتها قوات اإلنكشارية

بالعفو  8عصيب تدخل اإلنكشارية مرة أخرى واجبروا السلطان بايزيد على إصدار )خطى شريف (ال
، وأثناء سفره إليها قابله اإلنكشارية اعن سليم وإعادته إلى والية سمندرية في أوروبا والتي كان واليًا عليه

                                                           
على األراضي الصفوية، أنظر كتابنا الموسوم "  -ه السلطنة قبل تولي -. لالستزادة عن الحروب التي شنها األمير سليم  1

م، 2008"، الدولية للنشر، القاهرة، 1555-1514الصراع الصفوي العثماني وتأثيراته على المشرق العربي 

 .125-123ص

ن، فرض م( بن حيد بن جنيد حفيد صفي الدين األردبيلي مؤسس الدولة الصفوية في إيرا1524-1501. الشاه إسماعيل) 2

محمد عبد الرزاق العوفي، الصراع المذهب الشيعي االثنا عشري فيها، خاض عدة حروب مع جيرانه العثمانيين واالوزب ، 

 .58-53الصفوي العثماني وتأثيراته على المشرق العربي، ص

م السلطان عثماني . باعتبار ان اخطر تمردات اإلنكشارية على االطالق كان بعد هذا التاريخ، والذي أدى إلى قتله 3

م(، فيما ُعرف في  التاريخ العثماني بــ)هائلة عثمانية، وسيشرع الباحث عما قريب في كتابة الجزء 1622-1618الثاني)

 الثاني من تمردات اإلنكشارية والذي يشمل هذه االحداث.

ي علم التاريخ واألثار، ؛ حاجي خليفة فذلكه التواريخ ف340. محمد همدمي صوالق زاده، صوالق زاده تاريخي، ص 4

 .182، ص2أ؛ خواجة سعد الرين، تاج التواريخ، ج212ص 

أ؛ محمد همدمي صوالق زاده، صوالق 99. علي كمال ابن السيد الحلبي، كمال اإلنسان في معرفة آل عثمان، ورقة  5

 .341-340زاده تاريخي،ص

؛ مصطفى نوري باشا، نتايج 612، ص2ل عثمان، جقسم سالطين آ -. درويش دده أحمد أفندي منجم باشي، جامع الدول 6

 .64، ص1الوقوعات، ج

. حيث تذكر بعض المصادر ان األمير قورقود توجه سراً إلى استانبول واجتمع مع بعض ضباط اإلنكشارية القناعهم  7

إذا قدرت له السلطنة  بمسانده لتولى العرش العثماني، رغم أنهم رفضوا طلبه إال أنهم تعهدوا له اال يتعرض له سيلم بأذى

 أ.212، حاجي خليفة فذلكه التواريخ في علم التاريخ واألثار، ص

. مصطلح يطلق على األمر الصادر عن السلطان، إذا كتبه بخط يده أو حرره الكتُاب وأمضاه السلطان بيده ال بخاتمه،  8

ءات إذا كتب السلطان في أعالها أسطراً أو ويطلق أيضا على كل وثيقة تصدر عن الديوان السلطاني كالمعاهدات أو البرا

كلمات، حسن حالق، عباس الصباغ، المعجم الجامع في المصطلحات االيوبية والمملوكية والعثمانية ذات األصول العربية 

 .82والفارسية والتركية، ص
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عندما أصبح اً جاء فيه: وعادوا به إلى استانبول، فدخلها سليم وسط حشود من اإلنكشارية، والقى خطاب
الممالك وستتعبون في عهدي أكثر مما  سلطانًا سوف لن امكث في القصور بل سأخرج إلى فتح

سلطانًا، اما إذا أردتم اللهو والراحة فإن السلطان  ترتاحون، فإذا كان مثل هذا التعب يناسبكم فاقبلوني
ه أمواالً كثيرة في مقابل العودة لواليته، السلطان بايزيد على ابن رض، وكحل لألزمة ع1احمد يقف هناك

وبما ان اإلنكشارية كانت تساند وتعاضد سليم، فما كان منه إال رفض عرض والده السلطان، األمر 
الذى اضطر األخير ان يعرض على ابنه والية العهد مع بقاء الوالد في منصبه حتى يقضي نحبه، 

 2أيضا رفض سليم واإلنكشارية هذا العرض
أخيرًا، وكنهاية لهذا العصيان والتمرد، بل االنقالب الذي قاده األمير سليم وبمؤازرة  

اإلنكشارية، تجمعت قوات من اإلنكشارية وانضمت إليها قوات السباهية، قدرتها بعض المصادر بأثني 
عة عشر ألف جندي أمام قصر السلطان، وطلب كبار ضباط اإلنكشارية مقابلة السلطان بايزيد، وبطبي

 4رجل طاعن في السن تنتابه األمراض 3إن البادشاهالحال لم يكن في مقدوره رفض طلبهم وقالوا له : "
، ما كان بمقدور السلطان رفض األمر، وفي ذات السياق 5" ونريد أن يتبوأ ابنكم سلم العرش بداًل منك

( السلطان اإلنكشاريةلهم ) ان السلطان بايزيد أمر الصدر األعظم فرهاد باشا أن يقوليذكر ابن زنبل" 
 25ه/ 918صفر  8، وفي 6" يولي عليكم ولده أحمد فأبوا ذلك وقالوا ما نريد اال سليمًا كلمة واحدة

م تنازل السلطان بايزيد عن العرش البنه سليم وانسحب من الحياة السياسية نهائيًا، ثم 1512أبريل 
 .7يق على االغلبعزم على الرحيل إلى والية أدرنه لكنه توفي في الطر 

اختلفت المصادر التاريخية في سبب وكيفية وفاة السلطان بايزيد الثاني، حيث تحدث بعضها  
أنه لم يمت بشكل طبيعي، وأن ابنه سيلم دس له السم خوفاً من عودته للحكم مثلما حصل مع السلطان 

                                                           
 .43، ص3. أحمد جودت، تاريخ جودت، ج 1

 .138. كامل باشا، تاريخي سياسي دولت عليه عمانيه، ص 2

. البادشاه وتعني السيد المال ، وقد استخدم هذا اللفظ لقباً للسالطين العثمانيين، حسن حالق، عباس الصباغ، المعجم  3

 .32الجامع في المصطلحات االيوبية والمملوكية والعثمانية...، ص

م، فاختل النظام 1505-1504ه/910. يذكر منجم باشي ان السلطان بايزيد الثاني ظهرت عليه اعراض المرض منذ سنة  4

 .594، ص2قسم سالطين آل عثمان، ج -واضطربت أحوال المل ...، درويش دده أحمد أفندي منجم باشي، جامع الدول

 .23لطان مراد، ورقة . علي إبراهيم البوتيجي، سلوك سبيل الرشاد لموالنا الس 5

. أحمد بن زنبل الرمال، مخطوط تاريخ السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغوري سلطان مصر  6

 .7، ورقة  54853Gواعمالها، جامعة كولومبيا

اإليمان، حسن بن علي الحنفي، مخطوط بشائر أهل ب؛ 212. حاجي خليفة، فذلكة التواريخ. تواريخ آل عثمان، ص 7

علي كمال ابن أ؛ 107، ص13486تاريخ، ميكروفيلم   1586مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم حفظ 

 أ.100السيد الحلبي، كمال اإلنسان في معرفة آل عثمان، ورقة 
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السن ومريض جدًا ونتيجة  ، بينما تذكر مصادر أخرى أن السلطان بايزيد كان طاعنًا في1مراد الثاني
، بينما تفيد الرسالة التي أرسلها األمير أحمد بن بايزيد إلى السلطان المملوكي 2لذلك توفى في الطريق

، وبذلك ُيستبعد فرضية 3قايتباي مفادها أن والده توفى في منطقة )قارلي دره( بعدما اشتد عليه المرض
 االغتيال السياسي.

ارية كانت لهم اليد الطولى في تولية األمير سليم الحكم، واستبعاد تًبين مما مضى ان اإلنكش 
أخاه األكبر األمير أحمد رغم مساندة االمراء والوزراء له، وهذا ان دل فإنما يدل على المكانة التي 

 وصلت إليه فرقة اإلنكشارية في الجيش العثماني، بل وفي كل مفاصل الدولة.
م( احتاج بعض الوقت والكثير من الجهد 1520-1512م )والجدير بالذكر ان السلطان سلي 

كي تستقر له األمور للتخلص من اخويه، وبما ان ذلك خارج نطاق بحثنا نكتفي بالقول، انه استطاع 
 السيطرة على مقاليد األمور في الدولة ألنه يملك الورقة الرابحة آنذاك وهي اإلنكشارية. 

 يم األول تمردات اإلنكشارية في عهد السلطان سل
 بوادر التمرد في عهد السلطان سليم األول 

سليم األول تاسع سالطين آل عثمان وحفيد محمد الفاتح ووالد سليمان القانوني لقب وهو 
أي السلطان الحاد او القاطع او العنيد، ويصفه الشوكاني بأنه " سلطانًا  4على قيد الحياة )ياووز(

، بينما ُيقال عنه في أوروبا " إنه 5عظيمًا شديد البطش عظيم الصولة سفاكًا للماء طائش السيف "
، وقد اتسعت الدولة العثمانية في عهد اتساعًا 6أكثر السالطين قسوة ولم يكن يحلم إال بالغزو والحرب "

بيرًا وشملت الشام والحجاز ومصر، ومع كل ذلك لم يسلم من عصيان وتمرد اإلنكشارية، غير انه ك
 كان حاسمًا وفظنًا في التعامل معهم.
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في مستهل سلطنته واجه السلطان سليم األول تسلط وتدخل اإلنكشارية، سيما وأنهم اعتقدوا  
السلطنة، فبعد أيام من تنازل بايزيد الثاني عن أنه مدين لهم فهم كانوا من اقوى األسباب لتوليه كرسي 

الحكم البنه سليم قرر التوجه إلى ادرنه كما أسلفنا، وكان في مقدمة مودعيه ابنه سليم السلطان الجديد 
، وأثناء عودته إلى القصر جاءته األنباء بأن اإلنكشارية قد تجمعوا 1الذي شيعه حتى أسوار استانبول

لقصر من أجل مطالبة السلطان بمكافأت مالية لقاء مؤازرتهم له في الوصول في الطريق المؤدي إلى ا
( اإلنكشارية) الينكجرية رفعت البلد دخول رام فلماللحكم، ويذكر ابن المال الطريق التي كانوا عليه " 

 حتى ورماحنا سيوفنا تحت من السلطان لنغير : وقالوا بعض في بعضها وشبكوا ورماحهم سيوفهم
وقد استاء السلطان من هذا التصرف وغّير طريقه للوصول إلى القصر ليفسد  2" أيدينا تحت من يكون 

على اإلنكشارية تدبيرهم، ومع ذلك بعد عودة السلطان للقصر جاء كبار قادة اإلنكشارية وطالبوه 
بمكافاة مالية لالنكشارية بمناسبة توليه الحكم كما فعل والده بايزيد الثاني، وتحاشيًا لتمرد انكشاري 

، وتمادى احد اإلنكشارية 3د وافق السلطان، وأعطى لكل جندي قد شارك في التجمع خمسين دوكةجدي
، وكذلك 4وطالب من السلطان زيادة رواتب اإلنكشارية فأمر السلطان بقطع رأسه لتماديه في الطلبات

جود لوقف تمادي وتجاسر اإلنكشارية، ويبدو ان السلطان سليم نجح في ذلك، فال تذكر المصادر و 
 أي ردة فعل من اإلنكشارية إزاء التصرف االخير للسلطان ياووز.

 تمردات اإلنكشارية أثناء الحرب مع الصفويين
م أمر السلطان سليم بانعقاد اجتماع طارئ للديوان 1514مارس  15هـ /920محرم  19في  

لحرب على الدولة السلطاني في مدينة أدرنة، حضره قادة الجيش ورجال الدين والعلماء، أعلن فيه ا
، كانت الحمالت على 5الصفوية أكثر أعداء الدولة العثمانية خطرًا آنذاك، وبدأ مسيرة طويلة نحو إيران

المناطق الشرقية تشق على الجيش العثماني، فالطرقات صعبة المرور، والسير الحتمي بالمناطق 
أن الصيف الحار والجاف وبرد  األكثر فقرًا كان يسبب نقصًا في الغذاء والتموين، باإلضافة إلى

الخريف المبكر في المناطق الجباية التي سيعبرها الجيش العثماني، كل ذلك يشكل ظروف غير ُمواتية 
للقيام بالحمالت العسكرية على األراضي الصفوية، األمر الذي سيكون له ردة فعل عند اإلنكشارية 

 القوة الضاربة في الجيش العثماني.
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ش العثماني في الصحراء اإليرانية اعتراه الضجر، واستولى عليه الملل، وأخذ فعند تقدم الجي 
الجنود اإلنكشارية يتكلمون فيما بينهم، بأن هذه الحرب ال نتيجة منها وطالبوا بالرجوع، سيما وان 
الجيش الصفوي لم يظهر بعد رغم توغل الجيش العثماني في العمق الصفوي، لم يلتف السلطان سليم 

، يبدو أن حزم السلطان قد 1إلنكشارية وأعطى األوامر بالزحف نحو عاصمة الصفويين تبريز،لرأي ا
 ّحد من تدمر اإلنكشارية، إال ان المسألة لم تنه بعد.

طلب اإلنكشارية من )همدم باشا( والي قرمان والمقرب من السلطان ان يخبر السلطان  
ن سليم سريع وحاسم ومروع أيضا حيث اعطى برغبتهم في العودة وانهاء الحملة، كان رد السلطا

، وأمر بإلقاء رأسه إلى اإلنكشارية وأن 3، وعّين زينل باشا في منصبه2األوامر الفورية بقتل همدم باشا
فلم يقدم أحد بعد ذلك على ، ويعلق منجم باشي على ما حصل بعد ذلك بقوله " 4يقال هذا جوابكم

، وبذلك انتهت بوادر التمرد وخسر اإلنكشارية 5" ره في قلبهفتح الكالم من هذا الباب، بل على إخطا
 مرة أخرى امام صالبة السلطان سليم.

لكن، استمر اإلنكشارية على ما اعتادوا عليه من تذمر وتمرد كلما سنحت لهم الفرصة، فمع  
وعندما ، اسمرار الجيش العثماني بالتقدم في العمق الصفوي وعدم معرفة مكان الجيش والشاه الصفويين

وصل الجيش العثماني إلى مدينة طراخان، إذ باإلنكشارية قوضوا خيامهم بغتة وأخذوا في إطالق 
، إلجباره على االنصياع لرغباتهم، إال أنه خاب ضنهم مرة اخرى، فما 6بنادقهم تجاه خيمة السلطان

راد النوم على بساط من أكان من السلطان إال ان  ركب  ووراءه وزرائه ونادى في الجنود قائاًل " 
الراحة في بيته فليرجع ، ومن أراد مالقاة األعداء في ساحة الوغى فيأت معي، وإن أحببتم جميعكم 

، ولـم يكد يتم كالمه حتـى أشار الجنود بأجمعهم بعالمة الطاعة العودة فلكم ذلك، وأنا أتقدم بمفردي
 ومرة أخرى تمكن السلطان سليم من وئد تمرد اإلنكشارية في مهده. 7."واالنقياد

ومع انضباط الجبهة الداخلية العثمانية وسيطرت السلطان سليم على اإلنكشارية، خاض 
حربًا ضد الصفويين وسحق جيش الشاه إسماعيل في اعنف وقائع الصراع الصفوي  الجيش العثماني

م، حيث بدأت 1514أغسطس  23ه/ 920رجب  2ز في العثماني في سهل جالديران شرقي تبري
معركة حامية الوطيس انكسر خاللها الجيش الصفوي والذ الشاه إسماعيل بالفرار صوب مدينة تبريز 
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بعد ان فقد الكثير من قواده وجنده وحقق الجيش العثماني نصرًا كبيرًا إذ تم على اثره اجتياح العاصمة 
، وقد ابلى الجيش اإلنكشاري بالًء حسنًا مع باقي قطاعات 1منها الصفوية تبريز بعد انسحاب الشاه

الجيش العثماني في هذه الحملة على الصفويين، واتفقت العديد من المصادر ان السلطان سليم كان 
بأذربيجان وقعد مجلس وزاري بالخصوص، فافصح كبار قادة  2يفكر في قضاء الشتاء في قراباغ

الشتاء في اماسيا، وعللوا ذلك بعدة أسباب منها: ان الجيش البد ان  اإلنكشارية عن رغبتهم بقضاء
ينال قسطًا من الراحة، كما انهم يعانوا من نقص في المواد الغذائية، كما عًبروا عن خشيتهم من ان 

، كما انهم اوضحوا للسلطان أنهم 3يكشف العدو الصفوي المتاعب التي يعاني منها الجيش فيستغلها
ستئناف الكفاح ضد العدو، إنهم سيعيدون الكرى مع بداية الربيع ووعدوا السلطان بالطاعة ال يعارضون ا

المعاصر والصدر  -، وينقل لنا المؤرخ العثماني 4العمياء إذا سمح لهم بقضاء الشتاء في اماسيا
ليُل كيف أُيها الملُك الجلطفي باشا ما قال احد هؤالء الضباط للسلطان بهذا الشأن "  -األعظم السابق

سنوّفُر ونجُد الّزاد والقوت  لهذا الجيش الكبير، لنرجع إلى )الروم(؛ يعني إلى أماسية، فهذه األماكن 
 .5"بها المعيشة، ونقضي موسم الشتاء هناك، وفي أول الصيف نرجُع مرًة أخرى إلى هنا

لعودة إلى اضطر السلطان سليم هذه المرة الموافقة على رغبة اإلنكشارية الذين طالبوه با
الديار وانهاء الحملة على الصفويين، لخشيته من تطور األمر وخروجه عن السيطرة، وبذلك كسب 
اإلنكشاريون هذه الجولة أمام السلطان سليم، ولكن، يمكن النظر لألمور من زاوية أخرى، حيث نعتقد 

سماعيل الصفوي ان السلطان سليم قد حقق معظم أهدافه من هذه الحملة، حيث كسر شوكة الشاه إ
في جالديران واجتاح عاصمته تبريز وربما هذا ما جعله يقبل طلب اإلنكشارية بإنهاء الحملة والعودة 

 الستانبول، او على األقل قضاء الشتاء في اماسيا.  
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رغم نزول السلطان عند رغبة اإلنكشارية وقضاءه الشتاء في اماسيا، إال أنهم لم يكفوا عن 
في أثناء إقامة الجيش في )المشتى االماسي( قام بعض اإلنكشارية بالهجوم على عصيانهم وتمردهم، ف

بيري باشا شلبي وحليمي جلبي معلم السلطان،  1منازل بعض المقربين من السلطان أمثال الدفتدار
، والغريب في األمر ان المصادر ال تذكر 2فأعطى السلطان أوامره بقتل جميع المتورطين في الشغب

ء هذا الشغب او العصيان، ولعلى مرده عدم رغبة بعض قادة اإلنكشارية بقضاء الشتاء في السبب ورا
 اماسيا، ورغبوا في العودة إلى استانبول.

بعد ان قضى الجيش العثماني الشتاء في اماسيا حسب رغبة فرقة اإلنكشارية، استؤنفت 
، كذلك 3ذو القدر )البستان(م وتمت السيطرة على إمارة 1515ه/ 921العمليات الحربية في ربيع 

، 4م1515احكم سيطرته على ديار بكر وشمال العراق بعد معركة قره غين دده الفاصلة في يونيو 
وربما هذا ما جعله يقبل طلب اإلنكشارية بإنهاء الحملة والعودة الستانبول، بيد أن السلطان سليم ياووز 

 ى األراضي الصفوية، وهذا ما سيتضح الحقًا.  لم ينس ما قامت به فرقة اإلنكشارية أبان الحملة عل
توضح المصادر التاريخية بجالء ان السلطان سليم أجرى تحقيقًا دقيقًا بعد عودته إلى 
استانبول من اجل معرفة من كان وراء حركات تمرد فرقة اإلنكشارية أثناء الحملة على الدولة الصفوية 

ة الذكر استياء السلطان إلى اقصى حد، ومن لديه في إيران، حيث آثار تصرفات اإلنكشارية سالف
معرفة بشخصية السلطان سليم فانه يتوقع اال يسكت السلطان على ما بدر منهم اثناء الحملة، ورغم 
ان الحملة نجحت في تحقيق معظم أهدافها، بيد ان السلطان سليم أراد معاقبة المتورطين في تلك 

 التمردات حتى ال تعاد الكرى.   
ك، بمجرد عودة السلطان إلى عاصمة ُملكه بدأ عمل ما لم يستطع فعله وهو خارجها، لذل 

وذلك تحسباً من )ردة فعل انكشارية( ال ُيحمد عقباها، حيث جمع السلطان ابرز قادة اإلنكشارية واجرى 
معهم تحقيقًا عن األحداث التي وقعت من اإلنكشارية وكان جلى اهتمامه معرفة من كان وراءها، 

باشا، سكبان باشا، وقاضي العسكر جعفر جلبي،  خرج السلطان بنتيجة مفادها أن الوزير اسكندرو 
                                                           

دولة العثمانية . الدفتردار أي ممس  الدفتر، وهي تتكون من كلمتين دفتر ودار وهو أكبر منصب للشؤون المالية في ال 1

 . 112ص سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصلحات العثمانية، يقابله في الوقت الراهن وزير المالية، ،

قسم سالطين  -؛ درويش دده أحمد أفندي منجم باشي، جامع الدول90، ص1. مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، ج 2

 .653، ص2آل عثمان، ج

سنة  190. تضم مرعش والبستان وما حولهما، وتعتبر منطقة حدودية بين الدولتين العثمانية والمملوكية، عمرت حوالي  3

مع رحلة األمير شيب  بن مهدي الدودار، -ه، محمد محمود ابن أجا، العراك بين الممالي  واألتراك العثمانيين928-740من 

 .25م، ص1986دار الفكر، دمشق، 

؛ 142-141، 2؛ شرف خان البدليسي، شرفنامه، ج45-44، ص3ني، أخبار الدول وأثار األول في التاريخ، ج. القرما 4

محمد عبد الرزاق العوفي، الصراع الصفوي ؛ 8أحمد بن زنبل الرمال، مخطوط تاريخ السلطان سليم خان..، ورقة 

 .149-142العثماني وتأثيراته على المشرق العربي، ص
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حملة ايران، كان قرر السلطان حاسمًا هذه المرة أيضا  كانوا وراء حركات عصيان اإلنكشارية آبان
حيث أمر بإعدام األول والثاني فورًا، وأّخر تصفية الثالث إلى حين نظرًا لمكانته في الدولة عامة وعند 

 .1اإلنكشارية خاصة، ولكن في نهاية األمر تم إعدامه
كشارية حيث بدأ تعيين آغا لم يكتِف السلطان بذلك، بل أجرى تغييرًا جذريًا في فرقة اإلن 

اإلنكشارية من البالط السلطاني وليس من قادة اإلنكشارية، بغية تعزيز رقابة الدولة على الفيلق 
، وبذلك يكون السلطان سليم األول هو اول من قام بإصالح 2اإلنكشارية والحد من تمرده وعصيانه

 فرقة اإلنكشارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ب؛ 214؛ حاجي خليفة، فذلكة التواريخ. تواريخ آل عثمان، ص90، ص1شا، نتايج الوقوعات، ج. مصطفى نوري با 1

 .656، ص2قسم سالطين آل عثمان، ج -درويش دده أحمد أفندي منجم باشي، جامع الدول

 ب.110. علي كمال ابن السيد الحلبي، كمال اإلنسان في معرفة آل عثمان، ورقة  2
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 الخاتمة 
لقد ظهرت الحاجة إلى أنشاء فرقة اإلنكشارية بعد ان فقدت القوات االقطاعية أهميتها وقدرتها  

القتالية وأصبح من الصعب االعتماد عليها في أماكن بعيدة عن مواضع اقطاعاتها، مما أدي إلى 
توسع  استحداث قوات جديدة سيما من األعداد الكبيرة من أسرى النصارى الذين تم أسرهم من عمليات

الدولة في مناطق البلقان، وإعدادهم وتربيتهم تربية عسكرية صارمة، فاإلسالم عقيدتهم والقرآن كتابهم 
والسلطان والدهم والثكنة العسكرية مأواهم والحرب مهنتهم، وبذلك أضحت فرقة اإلنكشارية عماد الجيش 

 حروبهم.   العثماني لعدة قرون والقوة الضاربة التي يعتمد عليها السالطين في
ولعدة قرون أحد أهم قطاعات الجيش العثماني، حيث كان لها الفضل  اإلنكشاريةظلت فرقة  

غير أن هذه األهمية الكبيرة الكبير في التوسعات العثمانية في القارات الثالث: آسيا، أوروبا، وأفريقيا، 
الدولة العثمانية، وعرضها لفرقة اإلنكشارية في كثير من االحيان تحولت إلى مركز قوة نّغص حياة 

لكثير من الفتن والقالقل، وبداًل من أن ينصرف زعماء اإلنكشارية إلى حياة الجندية التي ُطبعوا عليها 
راحوا يتدخلون في شؤون الدولة، ويزجون بأنفسهم في السياسة العليا للدولة وفيما ال يعنيهم من أمور 

 الحكم والسلطان.
ان القائم بحكمه ويولون غيره كما حدث مع السلطان بايزيد الثاني وكانوا يطالبون بخلع السلط

وابنه سليم االول، ويأخذون العطايا عند تولي كل سلطان جديد، وصار هذا حًقا مكتسًبا ال يمكن ألي 
سلطان مهما أوتي من قوة أن يتجاهله، وإال تعرض للمهانة على أيديهم، كما كانوا احيانًا سببًا لتوقف 

رية أو عدم إكمالها، ومواقفهم المعادية لسياسة الدولة في حربها مع الصفويين خير دليل حملة عسك
 على ذلك.

أيضا، يستنتج مما سبق إدراك السلطان العثماني مدى تأثير تمرد او عصيان اإلنكشارية،  
كان فآثار في بعض األحيان االستجابة لمطالبهم، وال يعدى ذلك ضعفًا في شخص السلطان، بقدر ما 

حرصًا منه في جلب االستقرار واألمن سيما في العاصمة استانبول، او اثناء الحمالت العسكرية خارج 
 حدود الدولة.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل المصادر 

 أ. المخطوطات
 _ أحمد بن زنبل الرمال، مخطوط تاريخ السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان مع قانصوه

 . 54853Gالغوري سلطان مصر واعمالها، جامعة كولومبيا،
حسن بن علي الحنفي، مخطوط بشائر أهل اإليمان، مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم  _ 

 .13486تاريخ، ميكروفيلم   1586حفظ 
م  1586جمال الدين ابن علوي، السنا الباهر، مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم حفظ  _ 

 .35820تاريخ، ميكروفيلم  
علي إبراهيم البوتيجي، سلوك سبيل الرشاد لموالنا السلطان مراد، مخطوط بدار الكتب والوثائق _ 

 953المغاربة، ميكروفيلم  1024القومية، رقم حفظ 
ابن السيد الحلبي، كمال اإلنسان في معرفة آل عثمان، مخطوط بدار الكتب والوثائق  علي كمال _

 .18898، ميكروفيلم 2049القومية، رقم حفظ 
م، )بواسطة مكتبة المصطفى 1907_ محمد المولوي، مدح سالطين آل عثمان، مخطوط، مبي، الهند، 

 االلكترونية(.
عثمان، مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية، رقم  _  مؤلف  مجهول، ثالث كراسات  في تاريخ آل

 .13479تاريخ تيمور عربي، ميكروفيلم    2635حفظ 
 ب. المصادر العربية والعثمانية

 هــ.1317إبراهيم بن عامر العبيدي، قالئد العقيان قي مفاخر آل عثمان، القاهرة،  _ 
 ه.1275_  إبراهيم الطيب، مصباح الساري ونزهة القاري، بيروت، 

 هـ.1308، مطبعة جريدة بيروت، 1أحمد جودت، تاريخ جودت،ج _ 
 ه.1328، استانبول، 6احمد رفيق، بيوك تاريخ عمومي، ج _ 

_  أحمد بن محمد ابن المال، المنتخب من الجنابي، تحقيق مزهر شاكر، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 م.2010كلية الدراسات العليا،  -الجامعة األردنية

 ه.1312، المطبعة األميرية، مصر، 1اسماعيل، سرهنك، حقايق األخبار عن دول البحار، ج _ 
 -_ حاجي خليفة فذلكه التواريخ في علم التاريخ واألثار، ترجمة سيد محمد السيد، جامعة جنوب الوادي

 م.2003كلية اآلداب بسوهاج، 
 م.1864، استانبول، 2خواجة سعد الرين، تاج التواريخ، ج _ 
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، 2ه، ح1083قسم سالطين آل عثمان حتى  -درويش دده أحمد أفندي منجم باشي، جامع الدول_ 
 ه.1418تحقيق غسان الرمال، مكة المكرمة، 

 م.1908، مطبعة الحالل، القاهرة، 3_  رزق هللا منقريوش الصدفي، تاريخ دول اإلسالم،ج
، تحقيق حسن بن عبد هللا، دار 1ع،جالشوكاني ، محمد بن علي، البدر الطالع من بعد القرن الساب _ 

 م.1998الفكر، بيروت،
علي بن محمد التمكروتي، النفحة المسكية في السفارة التركية، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، المطبعة  _

 م.2002الملكية، الرباط، 
 القرماني، أخبار الدول وأثار األول في التاريخ، عالم الكتب، بيروت ،)د.ت(._ 
 هـ. 1327، استانبول، 1ا، تاريخي سياسي دولت عليه عمانيه، جكامل باش _ 
باشا، لطفي باشا، تواريخ آل عثمان، ترجمة محمد عبد العاطي محمد، دار البشائر، القاهرة،  لطفي _ 

 م. 2018
محمد بن أحمد النهروالي، اإلعالم بأعالم بيت هللا الحرام، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة  _ 

 م.2007الدينية، القاهرة، 
 م. 2012، دار ابن رجب، القاهرة، 1محمد أسامة زيد، منهل الظمآن إلنصاف دولة آل عثمان،ج  -
تحقيق ليلى الصباغ، محمد بن ابي السرور البكري الصديقي، المنح الرحمانية في الدولة العثمانية،   -

 .م1995دار البشائر دمشق، 
 الالمعات في منتخبات اللغات، استانبول، )د.ت(. محمد األنسي، الدراري  _
 م،2012مؤسسة هنداوي، القاهرة، محمد فريد المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية،  -
 هـ.1297محمد همدمي صوالق زاده، صوالق زاده تاريخي، استانبول،  _ 

رحلة األمير شيبك بن مهدي  مع-_  محمد محمود ابن أجا، العراك بين المماليك واألتراك العثمانيين
 م.1986الدودار، دار الفكر، دمشق، 

 هـ.1294، مطبعة العامرة، استانبول،1مصطفى نوري باشا، نتايج الوقوعات، ج_  
مرعي بن يوسف الكرمي، قالئد العقيان في فضائل آل عثمان، تحقيق إبراهيم الشرعة، مؤسسة _ 

 م.2009األردن،  –حمادة، اربد 
 جعثانيًا المرا

_  ادوارد كريسي، تاريخ األتراك العثمانيين، ترجمة أحمد سالم، دار جامعة حمد بن خليفة، 
 م.2019الدوحة،

 م.2007_ أماني الغازي، دور اإلنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية "الجيش الجديد"، دار القاهرة، 
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الدار العربية للعلوم ناشرون،  _  إيلبير أورتايلي، إعادة استكشاف العثمانيين، ترجمة بسام شيحا،
 م.2012بيروت، 

_  الجياللي العربي، السلطان سليم األول وعصره، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مصطفى 
 م.2020اسطنبولي، كلية اإلنسانية واالجتماعية، 

ذات _ حسن حالق، عباس الصباغ، المعجم الجامع في المصطلحات االيوبية والمملوكية والعثمانية 
 م.1999األصول العربية والفارسية والتركية، دار العلم للماليين، بيروت، 

 م.2000_ سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصلحات العثمانية، مكتبة الملك فهد، الرياض، 
، مكتبة االنجلو المصرية، 1عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، ج_ 

 م.1980القاهرة، 
"، 1555-1514الصراع الصفوي العثماني وتأثيراته على المشرق العربي _ محمد عبد الرزاق العوفي، 

 م.2008الدولية للنشر، القاهرة، 
، ترجمة أحمد إيبيش، دار الكتب، 1_ هاميلتون جب، هارولد بوون، المجتمع اإلسالمي والغرب، ج

 م2002دار الكتب الوطنية، أبوظبي، 
، ترجمة عدنان سلمان، مؤسسة فيصل، استانبول، 1وزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، جيلماز أ_  

 م. 1988
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 مقدمة:

يشـــــكل االثبـــــات فـــــي كافـــــة الـــــدعاوي ســـــواء كانـــــت مدنيـــــة أو تجاريـــــة أم جنائيـــــة أم إداريـــــة 
ــــًا هامــــًا، فهــــو الوســــيلة التــــي توصــــل القضــــاء ــــى الحقيقــــة وبدونــــه يصــــبح الحــــق فــــي  جانبــــًا إجرائي إل

ـــــات أمـــــام القضـــــاء اإلداري عنهـــــا أمـــــام القضـــــاء العـــــادي، إال  ـــــة االثب ـــــف أهمي ـــــريح وال تختل مهـــــب ال
أنـــــه يوجـــــد اخـــــتالف جـــــوهري بينهمـــــا مـــــن حيـــــث دور القاضـــــي فيـــــه، فالقاضـــــي اإلداري يلعـــــب دورًا 

عـــــة هـــــذه الـــــدعوى بصـــــفة مـــــؤثرًا فـــــي االثبـــــات فـــــي الـــــدعوى اإلداريـــــة، ويرجـــــع هـــــذا األمـــــر إلـــــى طبي
 عامة فهي تنشأ بين طرفين غير متكافئين.

ــــــى ســــــير العمــــــل اإلداري  ــــــى المصــــــلحة العامــــــة والقائمــــــة عل ــــــة عل إن اإلدارة وهــــــي األمين
ـــــذا كانـــــت الســـــجالت  ـــــاة العـــــاملين بهـــــا، ل ـــــر وال تنتهـــــي بانتهـــــاء حي تظـــــل شخصـــــيتها قائمـــــة ال تتغي

داريــــــة يثبـــــت بهـــــا الوقــــــائع المتعلقـــــة بالعمــــــل والملفـــــات واألوراق التـــــي أعــــــدت بمختلـــــف الجهـــــات اإل
 اإلداري والتي يطلق عليها األوراق اإلدارية.

فســــــير العمــــــل اإلداري وانتظامــــــه يعتمــــــد علــــــى األوراق والمســــــتندات اإلداريــــــة كمــــــا يعتمــــــد 
علـــــــى هـــــــذه األوراق والمســـــــتندات فـــــــي االثبـــــــات أمـــــــام القضـــــــاء اإلداري باعتبـــــــاره الـــــــذاكرة اإلداريـــــــة 

 يرجع إليها عند الحاجة. الموضوعية التي

 أهمية البحث:
ــــــي الــــــدعوى المرفوعــــــة أمــــــام القضــــــاء ركنــــــًا أساســــــيًا ضــــــمن إجــــــراءات  ــــــات ف ــــــل االثب يمث
الـــــدعوى كمـــــا تمثـــــل الكتابـــــة الـــــدليل الرســـــمي والموثـــــق مـــــن اإلدارة فـــــي تعاملهـــــا مـــــع األفـــــراد، ولـــــئن 

اثبـــــات عكـــــس ذلـــــك علـــــى ة المشـــــروعية وجعلـــــت ينـــــكانـــــت اإلدارة تصـــــدر قراراتهـــــا وهـــــي تتمتـــــع بقر 
ـــــــة وأن المتقاضـــــــون فيهـــــــا  ـــــــدعوى اإلداري كاهـــــــل المـــــــدعي، إال أن القاضـــــــي ونظـــــــرًا لخصوصـــــــية ال

ــــــات صــــــحة ت ــــــزم جهــــــة اإلدارة بإثب اتها وذلــــــك إذا مــــــا تقاعســــــت عــــــن فر صــــــليســــــوا متســــــاوون قــــــد يل
ــــان كيفيــــة اســــتخدام هــــذه  ــــالزم بي ــــل كتــــابي، فكــــان مــــن ال ــــديم مــــا يقدمــــه المــــدعي مــــن دلي ــــام بتق القي

 هذا البحث. من هنا تأتي أهمية موضوع، و دعوى ومدى وحجيتهاالوسيلة في ال

 الكتابة ودورها في اإلثبات في الدعوى اإلدارية

 وليد بني جامعة – القانون كلية – د. إبراهيم عبد المقصود عبد السالم أمحيسن
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 إشكالية البحث:
تتمثــــل إشــــكالية البحــــث فــــي بيــــان، ماهيــــة االثبــــات فــــي الــــدعوى اإلداريــــة ومــــا هــــو الــــدور 
الـــــذي يلعبـــــه القاضـــــي اإلداري وتقـــــديره الوســـــيلة الكتابيـــــة كأحـــــد أهـــــم وســـــائل االثبـــــات فـــــي الـــــدعوى 

 اإلدارية.
 لبحث:منهج ا

ـــــــي والوصـــــــفي مـــــــن خـــــــالل التطـــــــرق  ـــــــى المـــــــنهج التحليل اعتمـــــــدت فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث عل
 لبعض نصوص القانون المدني واإلداري وإلى أحكام القضاء في هذا الشأن.

 المبحث األول: مفهوم عبء االثبات أمام القضاء اإلداري 
ي يحظـــــى عـــــبء االثبـــــات فـــــي المنازعـــــة اإلداريـــــة أهميـــــة كبيـــــرة وذلـــــك لعـــــدم تكـــــافئ طرفـــــ

ــــزاع فــــي الــــدعوى ، فــــاإلدارة بمــــا تحملــــه مــــن امتيــــازات الســــلطة العامــــة وحيازتهــــا لــــألوراق تبقــــى  الن
ــــة  ــــي المنازعــــة اإلداري ــــات ف ــــه كــــان االثب ــــي مواجهــــة المــــدعي، وعلي ــــوى ف  مختلــــفهــــي الطــــرف األق

حيــــث ســــنتناول ،عمــــا هــــو عليــــه فــــي المنازعــــة العاديــــة، وهــــذا مــــا ســــوف نتناولــــه فــــي هــــذا المبحــــث 
األول: مفهــــوم عــــبء االثبــــات ثــــم نتطــــرق فــــي المطلــــب الثــــاني: عــــبء االثبــــات أمــــام  فــــي المطلــــب

 القضاء اإلداري.

 المطلب األول: ماهية االثبات أمام القضاء اإلداري 
لبيـــــان مفهـــــوم اإلثبـــــات فـــــي الـــــدعاوي اإلداريـــــة يجـــــب تحديـــــد ماهيـــــة اإلثبـــــات مـــــن خـــــالل 

 تعريفه وبيان خصائصه وذلك على النحو التالي:
 عبء اإلثبات لغٌة واصطالحًا:أواًل: 

 اإلثبات في اللغة: .1
عــــبء اإلثبــــات فــــي اللغــــة مركــــب مــــن كلمتــــين عــــبء وإثبــــات، فالعــــبء فــــي اللغــــة يعنــــي الثقــــل أو 
الِحْمــــل ونهــــض بالعــــبء أي حملــــه وقــــام بــــه واإلثبــــات فــــي اللغــــة مــــن أثبــــت الشــــيء أي عرفــــه حــــق 

ويقــــــال ال أحكــــــم بكــــــذا إال بثبــــــت بفــــــتح  (1)َوَأْثَبَتــــــهُ المعرفــــــة، وثبــــــت ثباتــــــًا وثبوتــــــًا فهــــــو ثابــــــت َوَثُبــــــَت 
 . (3)وهو إقامة الحجة وإعطاء الدليل (2)الباء أي بحجة

 

                                                           
 .145، ص2009، 1محمد بن يعقوب بن محمد إبراهيم، القاموس المحيط، شركة القدس للنشر والتوزيع، ط  (1)

 .35، ص 2011، 3محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ط  (2)

 .146، دار لسان العرب، بيروت، ص 1ابن منظور، معجم لسان العرب، ج  (3)
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 تعريف عبء اإلثبات اصطالحًا: .2
المقصــــود باإلثبـــــات حســــب المفهـــــوم الــــذي اســـــتقرت عليـــــه االجتهــــادات الفقهيـــــة، هــــو إقامـــــة الـــــدليل 

 . )1(وجود واقعة قانونية ترتبت أثارهاأمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على 
كمـــــا عرفــــــه آخــــــرون بأنــــــه إقامــــــة الــــــدليل أمــــــام القضـــــاء علــــــى حقيقــــــة واقعــــــة معينــــــة يؤكــــــدها أحــــــد 

 . )2(األطراف في خصومه وينكرها الطرف اآلخر
ـــــة، ذلـــــك أن الحـــــق الـــــذي  ـــــه أهميـــــة كبيـــــرة مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة التطبيقي ـــــات بهـــــذا المعنـــــى ل واإلثب

ــــــى صــــــاحبه  ــــــردة أو يتعــــــذر عل ــــــد أو اإلدارة المنف ــــــات وجــــــوده ســــــواء كــــــان تصــــــرفًا قانونيــــــًا كالعق إثب
واقعــــــة قانونيــــــة كالعمــــــل غيــــــر المشــــــروع يفقــــــد قيمتــــــه فــــــي اإلثبــــــات ويصــــــبح بمثابــــــة العــــــدم ســــــواء 

 بسواء، ومن هنا قبل يستوي العدم وغير الثابت.
لــــــــه، والثـــــــــاني فعــــــــبء اإلثبــــــــات عمليـــــــــة ذات شــــــــقين، األول قيـــــــــام المكلــــــــف باإلثبــــــــات بتقـــــــــديم دلي

اســـــتنتاج القاضـــــي اقتناعـــــه بهـــــذا الـــــدليل ويقـــــع عـــــبء اإلثبـــــات فـــــي األســـــاس علـــــى المـــــدعي وهـــــذه 
 هي القاعدة القانونية المعترف بها في كل األنظمة الحديثة.

يمكـــــن القـــــول أن نظريـــــة اإلثبـــــات تعتبـــــر مـــــن أهـــــم النظريـــــات القانونيـــــة وأكثرهـــــا تطبيقـــــًا فـــــي الحيـــــاة 
تـــــي ال تنقطـــــع المحـــــاكم علـــــى تطبيقهـــــا كـــــل يـــــوم فيمـــــا يعـــــرض عليهـــــا العمليـــــة بـــــل هـــــي النظريـــــة ال

 من دعاوي والتصالها الوثيق بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتخاصمين.
 ثانيًا: خصائص اإلثبات:

 يتميز اإلثبات بمعناه القانوني بعدة خصائص نوردها على النحو التالي:
إثبــــات قضـــــائي: بمعنــــى أن اإلثبـــــات يجـــــب أن يكــــون أمـــــام القضـــــاء ســــواء كـــــان القضـــــاء  -1

الســـــائد بجميــــــع أنواعـــــه أم كــــــان قضــــــاء تحكيميـــــًا يختــــــاره الخصــــــوم وذلـــــك إذا مــــــا اختــــــار 
، وقيــــــام القاضــــــي بــــــدور  )3(الخصــــــوم طريــــــق التحكــــــيم لحــــــل المنازعــــــة موضــــــوع اإلثبــــــات

ويشـــــمل ذلــــــك ســـــماع األدلــــــة أو المحكـــــم بـــــين الخصــــــوم وقيـــــاس األدلــــــة حســـــب قوتهــــــا ، 

                                                           
، دار النهضِِِِِة 2، ط1زاق السِِِِِنهوري، الوجيز في شِِِِِرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، جد. عبد الر  (1)

، انظر، د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، إجراءات التقاضِِِِِِِي وإلثبات في الدعاوي 573، ص 1997العربية، القاهرة، 

لنظرية العامة لإلثبات في المواد المدنية ، د. عصِِِِام أنور سِِِِليم، ا25، ص2اإلدارية، منشِِِِأة المعارف باإلسِِِِكندرية، ط

، د. محمد حسِِين منصِِور، قانون اإلثبات مبادئ اإلثبات 2009، 2والتجارية، دار الجامعة الجديد للنشِِر اإلسِِكندرية، ط

، أنظر أيضِِِاً د. همام محمد زهران، أصِِِول اإلثبات في المواد المدنية 7وطرقه، دار الجامعة الجديدة، اإلسِِِكندرية، ص

 .7، ص2002جارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، والت

 .20، ص2003، 1د. هشام عبدالمنعم عكاشة، دور القاضي اإلداري في اإلثبات، دار النهضة العربية ط  (2)

، 1ط بيروت لبناند. شِِِريف أحمد بعلوشِِِة، إجراءات التقاضِِِي أمام القضِِِاء اإلداري، مركز الدراسِِِات العربية،  (3)

 .178، ص 2016



 

 –2022 76 

قراءتهــــا وتصــــنيف كــــل دليــــل، وأال ينبــــه الــــدفاع فــــي حالــــة القصــــور ، كمــــا أنــــه ال يشــــارك 
فــــي جمــــع األدلــــة أو التحــــري بنفســــه، و هــــذا ال يعنــــي اتخــــاذه موقفــــًا ســــلبيًا ، ولكــــن يعنــــي 

 الموضوعية العامة في العمل.   
قررهــــــا القـــــــانون وبالتـــــــالي ال أن يــــــتم وفـــــــق القــــــانون، حيـــــــث أن اإلثبـــــــات تنظمــــــه قواعـــــــد ي -2

 يجوز أن يلجأ المتخاصمين لوسائل أخرى لم يقررها القانون.
أن يكــــــون محــــــل اإلثبــــــات واقعــــــة قانونيــــــة، بمعنــــــى أن يكــــــون اإلثبــــــات قــــــد انصــــــب علــــــى  -3

ــــــة فالخصــــــومة القضــــــائية  ــــــارًا قانوني ــــــانون أث ــــــب الق ــــــازع عليهــــــا، قــــــد رت ــــــة متن واقعــــــة قانوني
 هو صاحب الحق في الشيء المتنازع عليه. قوامها طرفان يدعى كل منهما أنه

 المطلب الثاني: عبء االثبات أمام القضاء اإلداري 
اختلفـــــت األنظمـــــة القانونيـــــة فـــــي تنظيمهـــــا لإلثبـــــات إلـــــى ثالثـــــة مـــــذاهب، حيـــــث أخـــــذ الـــــبعض منهـــــا 
بمــــــذهب اإلثبــــــات الحــــــر والــــــبعض اآلخــــــر أخــــــذ بمــــــذهب اإلثبــــــات المقيــــــد وأخــــــذ الــــــبعض بمــــــذهب 

وســـــــوف نعــــــرض ألهـــــــم مـــــــذاهب اإلثبـــــــات ثــــــم نبـــــــين موقـــــــف القضـــــــاء اإلداري اإلثبــــــات المخـــــــتلط، 
 منها:
 مذاهب اإلثبات : أواًل:

 مذهب اإلثبات الحر: -1
ـــــــزم بهـــــــا الخصـــــــوم أو  ـــــــات يلت ـــــــة لإلثب ـــــــًا معين ـــــــه ال يحـــــــدد طرق ـــــــات الحـــــــر بأن ـــــــز مـــــــذهب اإلثب يتمي

فالخصـــــوم أحـــــرار فـــــي اختيـــــار األدلـــــة التـــــي يـــــرون أنهـــــا تـــــؤدي إلـــــى اقتنـــــاع القاضـــــي،  (1)القاضـــــي
 ويتمتع القاضي بحرية تامة في تكوين عقيدته من أي دليل يقدم إليه.

ـــــع الطـــــرق  ـــــة بجمي ـــــدور إيجـــــابي لكشـــــف الحقيق ـــــوم ب ـــــًا لهـــــذا المـــــذهب يســـــتطيع القاضـــــي أن يق ووفق
ــــم يحــــدد للقاضــــي وســــ ــــه حريــــة إيجــــاد التــــي يراهــــا مناســــبة فالقــــانون ل يلة معينــــة لإلثبــــات بــــل تــــرك ل

الـــــدليل وطريقـــــة إثباتـــــه وتكـــــوين قناعتـــــه كـــــذلك ويكـــــون للقاضـــــي أيضـــــًا ســـــلطة كاملـــــة فـــــي تكييـــــف 
الــــــدليل ويســــــتطيع أن يقضــــــي بعملــــــه، غيــــــر أنــــــه وأن كــــــان هــــــذا المــــــذهب يحقــــــق العدالــــــة إال أنــــــه 

حكـــــم بعلمـــــه وهـــــواه ممـــــا تعـــــرض للنقـــــد كونـــــه ال يحقـــــق الثقـــــة واالســـــتقرار بســـــبب أن القاضـــــي قـــــد ي
يــــــؤثر علــــــى طريقــــــة اقنــــــاع الخصــــــوم للقاضــــــي، وكيفيــــــة تقــــــدير لألدلــــــة ممــــــا يجعــــــل إقناعــــــه لــــــيس 

 باليسير.
 

                                                           
 .483شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
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 مذهب اإلثبات المقيد: -2
مؤدي هذا المذهب أنه يحدد طرقًا معينة لإلثبات ويحدد للخصوم الطرق التي يجب أن يتبعوها في 

طرقًا أخرى غير تلك التي رسمها المشرع وحددها القانون، فهو اإلثبات، فالقاضي ال يستطيع أن يتبع 
مقيد بإعطاء كل طريقة القيمة التي حددها، المشرع فال يجوز للقاضي أن يقضي بأدلة غير تلك التي 

 .(1)قدمها الخصوم، وال يستطيع أيضًا إكمال النقص والقصور في األدلة المقدمة إليه
االستقرار في المعامالت ألنه يجعل الخصوم واثقين في اقتناع ورغم أن هذا المذهب يحقق الثقة و 

القاضي بما يقدموه من أدلة ويجنبهم تحكم القاضي وحريته في تكوين عقيدته ،إال أنه يعاب على هذا 
المذهب أنه يقيد ويحرم القاضي من حريته في تقدير األدلة المقدمة إليه وبالتالي ال يؤدي إلى تحقيق 

ذا تبين للقاضي حقيقة واقعية تختلف عن الحقيقة القضائية التي نتجت عن الطرق التي العدالة وذلك إ
 .(2)حددها القانون ولجأ إليها الخصوم في اإلثبات

 مذهب اإلثبات المختلط: -3
حاول أصحاب هذا المذهب التوفيق بين المذهب الحر والمذهب المقيد وذلك بأخذ مزايا هذين النظامين 

فالقاضي وفقًا للمذهب المختلط له دور إيجابي في اإلثبات وفي تقدير الدليل وذلك  وتالفي عيوبهما،
دون إهدار لحق الخصوم في إبداء دفاعهم ودفوعهم ودون المساس في حق كل خصم من تقدير األدلة 
أو مناقشة أدلة الخصم أمام المحكمة وليس للقاضي أن يلفت الخصوم إلى تقديم الدليل على دفاعهم 

فت نظرهم إلى مقتضيات الدفاع، كما أخذ أصحاب هذ المذهب بمبدأ حياد القاضي، فال يجوز أو ل
للقاضي أن يستند إلى دليل لم يطرح ضمن أوراق ومستندات وأدلة الدعوى التي طرحت أثناء نظرها 

 . (3)وفي مواجهة الخصوم

 ثانيًا: موقف القضاء اإلداري من مذاهب اإلثبات:
الموجودة التي تلحق قواعد اإلثبات اإلداري، فإن قواعد اإلثبات تصاغ على بالرغم من الخصوصية 

أساس ظروف هذا القانون وطبيعة كل دعوى إدارية، وهي تتعلق بروابط تنشأ بين اإلدارة كسلطة عامة 
تقوم بوظيفتها اإلدارية وتهدف لتحقيق الصالح العام وبين األفراد مع بروز عدة عوامل تدور حول 

اإلدارة الطرف الدائم في الدعوى اإلدارية وتتحكم في تشكيل قواعد اإلثبات في القضاء  امتيازات

                                                           
 .484شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص  (1)

 .575عبدالرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، مرجع سبق ذكره، ص   (2)

، انظر أيضِاً 317، ص 1د. طعيمة الجرف، رقابة القضِاء ألعمال اإلدارة العامة، قضِاء اإللغاء، مكتبة القاهرة، ط  (3)

 .20سليمان مرقص، أصول اإلثبات وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، منشورات عالم الكتاب، القاهرة، ص
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اإلداري، حيث تؤدي العوامل المذكورة إلى خلق ظاهرة انعدام التوازن العادل بين الطرفين من جهة 
 اإلثبات، مما يجعل الحاجة ملحة لوضع قواعد خاصة إلثبات الدعوى اإلدارية.

ي كـــــل مـــــن ليبيـــــا ومصـــــر قـــــد تبنيـــــا مـــــذهب اإلثبـــــات المخـــــتلط فـــــي المنازعـــــات غيـــــر أن المشـــــرع فـــــ
ـــــى أن عـــــبء  ـــــى كاهـــــل المـــــدعي فالمشـــــرع نـــــص صـــــراحة عل ـــــات عل ـــــا بعـــــبء اإلثب اإلداريـــــة، فألقي
ــــة تصــــدر وهــــي  ــــرارات اإلداري ــــى عــــاتق المــــدعي فاألصــــل أن الق ــــع عل ــــة يق ــــدعوى اإلداري اإلثبــــات ال

 .(1)س ذلك عليه إثبات بطالنهامقترنة بقرنية المشروعية وعلى من يدعي عك
وقــــــد خلــــــت هــــــذه القــــــوانين مــــــن تنظــــــيم وســــــائل اإلثبــــــات أمــــــام القضــــــاء اإلداري، لــــــذا يــــــتم الرجــــــوع 

 لطرق اإلثبات الواردة في القانون العام بما ال يتعارض وطبيعة الدعوى اإلدارية.
ـــــــك نظـــــــرًا لطبيعـــــــة  ـــــــات أمـــــــام القضـــــــاء اإلداري وذل ـــــــالرغم مـــــــن اخـــــــتالف طبيعـــــــة اإلثب ـــــــدعوى فب ال

ـــــك  ـــــاك دور إيجـــــابي للقاضـــــي اإلداري وذل ـــــة وعـــــدم تكـــــافؤ أطرافهـــــا كـــــان لزامـــــًا أن يكـــــون هن اإلداري
بــــــالتخفيف مــــــن عــــــبء اإلثبــــــات عــــــن المــــــدعي، فــــــاإلدارة تحــــــوز األوراق ولهــــــا امتيــــــازات الســــــلطة 
ـــــدها مـــــن مســـــتندات وأوراق تتعلـــــق  ـــــزام اإلدارة بتقـــــديم مـــــا تحـــــت ي العامـــــة، فأنـــــه يجـــــوز للقاضـــــي إل

الــــدعوى فــــإذا مــــا هــــي رفضــــت أو تقاعســــت قامــــت القرينــــة لصــــالح المــــدعي وينتقــــل عــــبء  بطبيعــــة
 اإلثبات على عاتق اإلدارة.

كمــــــا أنــــــه إذا قامــــــت قــــــرائن قويــــــة علــــــى ثبــــــوت عيــــــب انحــــــراف الســــــلطة فــــــإن للقاضــــــي أن يحكــــــم 
ــــــع  ــــــدليل مــــــن واق ــــــه ال ــــــام علي ــــــات مــــــا ق ــــــب اإللغــــــاء عــــــبء اثب ــــــه دون حاجــــــة أن يحمــــــل طال بإلغائ

  )2(األوراق.

كمــــا قضــــت المحكمــــة اإلداريــــة العليــــا فــــي مصــــر، األصــــل فــــي عــــبء االثبــــات يقــــع علــــى عــــاتق 
المـــــدعي واألخـــــذ بهـــــذا األصـــــل علـــــى إطالقـــــه فـــــي مجـــــال المنازعـــــات اإلداريـــــة والطعـــــون التأديبيـــــة 
ال يســـــتقيم مـــــع واقـــــع الحـــــال بـــــالنظر إلـــــى احتفـــــاظ اإلدارة فـــــي غالـــــب األمـــــر بالوثـــــائق والمســـــتندات 

ألمــــر الحاســــم فــــي المنازعــــة ويــــؤدي ذلــــك إلــــزام الجهــــة التــــي يتبعهــــا العامــــل بتقــــديم والملفــــات ذات ا
ســـــــــائر األوراق والمســـــــــتندات المتعلقـــــــــة بموضـــــــــوع النـــــــــزاع وتقـــــــــاعس الجهـــــــــة عـــــــــن تقـــــــــديم األوراق 

 (3)المتعلقة بموضوع النزاع يقم قرينة لصالح المدعي تلقى بعبء االثبات على جهة اإلدارة.

اإلداري غيــــــر ملــــــزم بطـــــرق محــــــددة لإلثبــــــات ولـــــه أن يحــــــدد بكــــــل  ينبنـــــي علــــــى ذلــــــك أن القاضـــــي
حريـــــة طرقـــــًا لإلثبـــــات التـــــي يراهـــــا مناســـــبة والتـــــي تـــــتالءم وطبيعـــــة الـــــدعوى اإلداريـــــة ويحـــــدد قيمـــــة 

                                                           
 .7، ص1دد، ع3نة سال العليا  جلة المحكمةم ق. 23/12انظر: طعن إداري رقم  (1)

 .29، ص2، عدد22ق، مجلة المحكمة العليا. السنة 19/28انظر، طعن إداري رقم  (2)

، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا، 1986-12-2ق بتاريخ 30لسنة  1059( طعن إداري رقم 3) 

 . 362، ص 2، ج32المكتب الفني، س
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كـــــل منهـــــا فـــــي اإلثبـــــات ويقـــــدر مـــــدى قناعتــــــه بهـــــا، فهـــــو يســـــتعين بـــــالطرق المقـــــررة فـــــي القــــــانون 
إلداريـــــة كمـــــا أن لـــــه هيمنـــــة إيجابيـــــة علـــــى الخـــــاص دون أن يتعـــــارض ذلـــــك مـــــع طبيعـــــة الـــــدعوى ا

إجــــــراءات الخصــــــومة وتوجيههــــــا وعليــــــه التحقــــــق مــــــن تــــــوافر الشــــــروط والطلبــــــات والخصــــــومة فيهــــــا 
 سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل أو السبب كمصدر للحق والدعوى. 

 ثالثًا: عوامل اإلدارة المؤثرة في اإلثبات:
 المشروعية:األصل في القرارات اإلدارية  .1

ــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن الجهــــــــات اإلداريــــــــة  ــــــــه فقهــــــــًا وقضــــــــاء أن القــــــــرارات اإلداري مــــــــن المســــــــتقر علي
تتمتــــــــع بقرينــــــــة الســــــــالمة أي قرينــــــــة المشــــــــروعية فـــــــــور صــــــــدورها األمــــــــر الــــــــذي مــــــــن شـــــــــأنه أن 
ــــــــــراد المخــــــــــاطبين  ــــــــــة ملزمــــــــــة لألف ــــــــــرر ويجعــــــــــل لهــــــــــا قــــــــــوة تنفيذي ــــــــــة الشــــــــــيء المق يمنحهــــــــــا حجي

 . (1)في مواجهاتهم بأحكامها من تاريخ سريانها
فــــــــــــالقرارات اإلداريــــــــــــة ســــــــــــواء كانــــــــــــت إيجابيــــــــــــة أو ســــــــــــلبية أو صــــــــــــدرت صــــــــــــريحة أو ضــــــــــــمنية 
يفتــــــــرض ســــــــالمتها لحــــــــين إثبــــــــات العكــــــــس وحتــــــــى فــــــــي القــــــــرارات المعيبــــــــة تلتصــــــــق بهــــــــا قرينــــــــة 
الصــــــــــــحة إلــــــــــــى أن يــــــــــــتم إلغاؤهــــــــــــا أو تعــــــــــــديلها مــــــــــــن جانــــــــــــب القضــــــــــــاء أو ســــــــــــحبها بواســــــــــــطة 

 .(2)اإلدارة
القرينـــــــــــة قرينـــــــــــة بســـــــــــيطة زودت بهـــــــــــا القـــــــــــرارات اإلداريـــــــــــة حيـــــــــــث تعتبـــــــــــر مـــــــــــا وتعتبـــــــــــر هـــــــــــذه 

ـــــــــــت  تضـــــــــــمنته مـــــــــــن أحكـــــــــــام صـــــــــــحيحة ولهـــــــــــا قيمتهـــــــــــا القانونيـــــــــــة فـــــــــــي اإلثبـــــــــــات إلـــــــــــى أن يثب
 .( 3)العكس
 حيازة اإلدارة للمستندات واألوراق: .2

ســــــــــير العمــــــــــل اإلداري وانتظامــــــــــه يعتمــــــــــد علـــــــــــى األوراق اإلداريــــــــــة إلثبــــــــــات الوقــــــــــائع اإلداريـــــــــــة 
ه يعتمــــــــــد علــــــــــى هــــــــــذه األوراق فـــــــــي اإلثبــــــــــات أمــــــــــام القضــــــــــاء اإلداري، فحيــــــــــازة اإلدارة كمـــــــــا أنــــــــــ

لــــــــــألوراق المتصــــــــــلة بموضــــــــــوع الــــــــــدعوى مــــــــــن شــــــــــأنه أن يغيــــــــــر وجــــــــــه الحكــــــــــم فــــــــــي الــــــــــدعوى، 
فإثبــــــــــات المراســـــــــــالت اإلداريــــــــــة تبـــــــــــرز أهميتــــــــــه فـــــــــــي أضــــــــــعاف موقـــــــــــف المــــــــــدعي فـــــــــــي هـــــــــــذا 

بموجـــــــــــــب مـــــــــــــذكرات  مالمجــــــــــــال طالمـــــــــــــا أنـــــــــــــه يترتـــــــــــــب علـــــــــــــى المتـــــــــــــداعيين تأييـــــــــــــد ادعـــــــــــــاءاته

                                                           
الحِِِِراري، الرقابِِِِة علِِِِى أعمِِِِِال اإلدارة فِِِِي القِِِِانون الليبِِِِي، المكتبِِِِة الجامعيِِِِة للطباعِِِِِة ( د. محمِِِِد عبِِِِدهللا 1)

  5ص، 2019، 7والنشر والتوزيع، ط

ِِِره،  (2) ِِِام القضِِِاء اإلداري، مرجِِِع سِِِبق ذك ِِِات أم ِِِة، إجِِِراءات التقاضِِِي واإلثب ِِِدالعزيز خليف ِِِنعم عب ِِِد الم د. عب

 .91ص 

  .83اإلداري في اإلثبات، مرجع سبق ذكره، ص ( د. هشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضي 3)
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ــــــــــة، حيــــــــــث تشــــــــــكل األوراق الــــــــــدليل الــــــــــذي يمكــــــــــن للمــــــــــدعي تقديمــــــــــه للقضــــــــــاء إلثبــــــــــات  مكتوب
عــــــــــــــــدم مشــــــــــــــــروعية القــــــــــــــــرار المطعــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه، وتعتبــــــــــــــــر حيــــــــــــــــازة اإلدارة لمختلــــــــــــــــف األوراق 
اإلداريــــــــــة ذات األمــــــــــر الحاســــــــــم فــــــــــي الــــــــــدعوى اإلداريــــــــــة امتيــــــــــازًا لهــــــــــا يصــــــــــعب مهمــــــــــة الفــــــــــرد 

لـــــــــــك األوراق أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة يعـــــــــــد قرينـــــــــــة ضـــــــــــد اإلدارة فـــــــــــي اإلثبـــــــــــات إال أن عـــــــــــدم تقـــــــــــديم ت
ينقـــــــــــــل عــــــــــــــبء اإلثبــــــــــــــات علــــــــــــــى المــــــــــــــدعي ويجعلــــــــــــــه علــــــــــــــى عــــــــــــــاتق اإلدارة ، ويكمــــــــــــــن دور 
ــــــــه مــــــــع اإلدارة أال تصــــــــعد الحصــــــــول علــــــــى  ــــــــا تدخلــــــــه واتفاق القاضــــــــي فــــــــي عــــــــبء اإلثبــــــــات هن

 اإلثباتات ذات الصلة بقرار النزاع . 
 امتياز التنفيذ المباشر:

يعـــد التنفيــــذ المباشــــر نوعــــًا مــــن أنـــواع الســــلطة القانونيــــة فــــي يــــد اإلدارة تجعـــل بــــه الفــــرد ينفــــذ القــــرار 
باإلجبـــــــار واإلكـــــــراه رغمـــــــًا عنـــــــه فـــــــي حالـــــــة صـــــــدرت أوامـــــــر إداريـــــــة وامتنـــــــع أحـــــــد العـــــــاملين عـــــــن 

 تنفيذها، وعلى الرغم من أنه صورة من القانون فإن له حاالت هي : 
 نفيذ.صدور تصريح مباشر بالت – 1
 حالة وجود نص ال يقرر جزاًء عند مخالفته. – 2
 حاالت الضرورة، مثل توقع حدوث الخطر أو الحفاظ على األمن. – 3

 المبحث الثاني: أنواع الدليل الكتابي وحجيته
يتبــــوأ الــــدليل الكتــــابي المرتبــــة األولــــى بــــين أدلــــة اإلثبــــات حيــــث يعــــد األســــاس أو األصــــل فــــي حســــم 

اإلداري وذلـــــــك باعتبـــــــار أن القاضـــــــي اإلداري يتعامـــــــل مـــــــع أدلـــــــة كتابيـــــــة  القضـــــــايا أمـــــــام القضـــــــاء
تتخــــذ صــــيغة القــــرارات التحريريــــة، لــــذا ســــوف نقــــوم بتقســــيم هــــذا المبحــــث إلــــى مطلبــــين نتنــــاول فــــي 
المطلـــــــب األول حجيـــــــة األوراق الرســـــــمية وصـــــــورها فـــــــي اإلثبـــــــات ونتنـــــــاول فـــــــي المطلـــــــب الثـــــــاني 

 بات.حجية األوراق العرفية وصورها في اإلث
 المطلب األول: األوراق الرسمية وحجيتها في االثبات

تتنــــوع وســــائل اإلثبــــات الكتابيــــة وتختلــــف مــــن حيــــث قــــوة حجيتهــــا أمــــام القضــــاء وســــنتناول كــــل مــــن 
 األوراق الرسمية وحجتها وحجية صورها في اإلثبات.

 أواًل: األوراق الرسمية وحجيتها في االثبات:
ـــــي المـــــادة ) ـــــي ف ـــــي 77عـــــرف المشـــــرع الليب ـــــانون المـــــدني الورقـــــة الرســـــمية بأنهـــــا هـــــي الت ( مـــــن الق

يثبـــت فيهـــا موظـــف عـــام أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة مـــا تـــم علـــى يديـــه أو مـــا تلقـــاه مـــن ذوي 
الشــــأن وذلــــك طبقــــًا لألوضــــاع القانونيــــة المقـــــررة وفــــي حــــدود ســــلطته واختصاصــــه ونصــــت المـــــادة 
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لقول، المحــــررات الرســــمية هــــي التــــي العاشــــرة مــــن القــــانون المــــدني المصــــري فــــي فقرتهــــا األولــــى بــــا
يثبـــت فيهـــا موظـــف عـــام أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة مـــا تـــم علـــى يديـــه أو مـــا تلقـــاه مـــن ذوي 

 الشأن وذلك طبقًا لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ويفهــــم مــــن ذلـــــك أن ثمــــة شــــروطًا يلـــــزم نوافرهــــا جميعـــــًا لتكتســــب الورقــــة وصـــــف المحــــرر الرســـــمي 

 تحدد قيمتها كدليل.وبالتالي ت
 .( 1) أن يكون من حررها موظفًا عامًا أو شخص مكلف بخدمة عامة -الشرط األول:

حيـــــث ال يمكننـــــا وصـــــف المحـــــرر بأنـــــه رســـــمي إال إذا كـــــان صـــــادرًا مـــــن موظـــــف عـــــام، والموظـــــف 
العــــام كمــــا عرفتــــه المحكمــــة العليــــا هــــو كــــل شــــخص يعهــــد إليــــه بعكــــل دائــــم فــــي خدمــــة مرفــــق عــــام 

الدولــــة أو تشــــرف عليــــه، ومــــن ثــــم تســـــري عليــــه جميــــع قــــوانين ولــــوائح الخدمــــة المدنيــــة بمـــــا تــــديره 
 .( 2)فيها من حقوق وواجبات

وال يلــــــزم إلضــــــفاء صــــــفة الموظــــــف العــــــام أن يكــــــون شــــــغله للعمــــــل دائمــــــًا ومســــــتمرًا، دائمــــــًا العبــــــرة 
ـــه ال  ـــه العمـــل ذا صـــفة مؤقتـــة كمـــا أن ـــو كـــان مـــن أســـند إلي ـــدوام العمـــل فـــي ذاتـــه ول ـــة للمرتـــب ب أهمي

ـــــــة األوراق  ـــــــذين يقومـــــــون بكتاب ـــــــه إذا تعـــــــدد الموظفـــــــون العـــــــامون ال الـــــــذي يتقاضـــــــاه الموظـــــــف، وأن
الرســــــمية يكــــــون لكــــــل مــــــنهم اختصاصــــــه فمــــــنهم مــــــن يقتضــــــي عملــــــه األصــــــلي تحريــــــر محــــــررات 
رســــمية معينـــــة وهنـــــاك طائفــــة أخـــــرى مـــــن المــــوظفين ينحصـــــر عملهـــــم فــــي تلقـــــي تصـــــرفات األفـــــراد 

 في محررات رسمية وتوثيقها.وعقودهم وإثباتها 
ـــــاني:  العتبـــــارصـــــدور المحـــــرر فـــــي حـــــدود ســـــلطة الموظـــــف واختصاصـــــه ال يكفـــــي  -الشـــــرط الث

ــــي  ــــة ف ــــل يجــــب أن يكــــون صــــدور الورق ــــد صــــدر عــــن موظــــف عــــام، ب المحــــرر رســــميًا أن يكــــون ق
ال يكــــــون هنــــــاك ســــــبب يمنــــــع الموظــــــف مــــــن القيــــــام بتحريرهــــــا كنقلــــــه او ندبــــــه او احــــــدود ســــــلطته و 

يكفــــي ان تصــــدر فــــي حــــدود ســــلطته بــــل يجــــب ان  يعــــد ورقــــة رســــمية وال ه مــــا يحــــرره النــــإعزلــــه ف
تكـــــــون فـــــــي حـــــــدود اختصاصـــــــاته بمعنـــــــي ان يكـــــــون الموظـــــــف مختصـــــــا نوعيـــــــا ومكانيـــــــا بتحريـــــــر 

حــــرر الموظـــــف  ادإالورقــــة الرســــمية دلــــك ان لكــــل نــــوع مـــــن االوراق موظفــــون يقومــــون بتحريرهــــا فــــ
 ثبت للورقة فيها صفة الرسمية.ت في اختصاصه النوعي ال لال تدخورقة 

 القانونية المقررة  لألوضاعتكون الورقة الرسمية قد صدرت طبقا  انرط الثالث شال

                                                           
 .490ص  3جلة المحكمة العليا العددف، م2006-02-22ق، بتاريخ  137/50طعن مدني رقم   (1)
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 –2022 82 

ــــ ــــي الموظــــف ال ي قــــام بتحريرهــــا ان يراعــــي ذلكــــي تكــــون الورقــــة الرســــمية قــــد صــــدرت صــــحيحة عل
فـــــالمحررات الرســـــمية فيهـــــا االوضـــــاع القانونيـــــة المقـــــررة قانونـــــا وهـــــي تتنـــــوع بتنـــــوع الورقـــــة الرســـــمية 

ــــزام بهــــا، أيمكــــن حصــــر  ال ــــي يجــــب االلت ن تعــــدد المحــــررات الرســــمية ألــــك ذنواعهــــا واالوضــــاع الت
 ال كصــــــدورها باللغــــــة العربيــــــة وبخــــــط واضــــــح و اســــــتتبعه تعــــــدد االجــــــراءات الواجــــــب االلتــــــزام بهــــــي

 إلخط ....شو كأضافة إه الورقة أي ذيداخل ه
ــــة الرســــمية الحجيــــة امــــام القضــــاء روط الســــابقة تحــــوز الور شــــدا تــــوافرت الإ ــــب الم ،ق رع شــــحيــــث رت

ــــــف أي مــــــن ال ــــــي تخل ــــــة المحــــــر شــــــعل ــــــدانها صــــــفة الرســــــمية  ويكــــــون لهــــــا حجي  رروط الالزمــــــة فق
المســـــــتخدمة فـــــــي االثبـــــــات امـــــــام  الرئيســـــــية لـــــــي وو العـــــــادي فالســـــــندات الرســـــــمية تعـــــــد الوســـــــيلة اال

دعوي تخـــــص جهـــــة االدارة  وال لـــــك  كــــون القضـــــايا التــــي ترفـــــع بســــببها هـــــده الــــوذالقضــــاء االداري 
تخــــــص تعــــــامالت األفــــــراد فــــــي الحيــــــاة العامــــــة، وبمــــــا أن اإلدارة هــــــي مؤسســــــة عامــــــة واألشــــــخاص 
ــــــون عــــــامون تعــــــد األوراق الصــــــادرة منهــــــا هــــــي أوراق رســــــمية متضــــــمنة  العــــــاملون بهــــــا هــــــم موظف

ا ومثبتـــــة جميـــــع مـــــا تقـــــوم بـــــه اإلدارة مـــــن أعمـــــال وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه القضـــــاء فـــــي كـــــل مـــــن ليبيـــــ
مــــــن  380-379-378ومصـــــر، فقــــــد ذهبــــــت المحكمــــــة العليــــــا بقولهــــــا أن مفــــــاد نصــــــوص المــــــواد 

 (1)فى حجية اإلثبات على الورقة الرسمية ذاتها. ضالقانون المدني أن المشرع لم ي
ت فيهــــا مــــن أمــــور قــــام نــــوفـــي حكــــم آخــــر قالــــت: )الورقــــة الرســــمية حجــــة علــــى النــــاس كافــــة بمــــا دوّ 

وى الشـــــأن فـــــي حضـــــوره مـــــا لـــــم يتبـــــين تزويرهـــــا ذبهـــــا محررهـــــا فـــــي حـــــدود مهمتـــــه أو وّقعـــــت مـــــن 
ــــة  ــــى ورق ــــى المحكمــــة حــــين يــــركن الخصــــم أمامهــــا إل ــــًا، ممــــا ينبغــــي معــــه عل ــــررة قانون ــــالطرق المق ب
رســـــمية عقـــــدًا كانـــــت أو غيـــــره أن تبحـــــث فـــــي مـــــدى تـــــوافر صـــــفة الرســـــمية أو عدمـــــه، فـــــإن تبينـــــت 

التزمـــــت حكمهـــــا وال يكـــــون لهـــــا أن تلتفـــــت عنهـــــا لمجـــــرد تعارضـــــها مـــــع أوراق أو أدلـــــة أخـــــرى  ذلـــــك
  (2) ما لم يدفع أمامها بتزويرها أو صور لها ويثبت لها ذلك(.

كمـــــا ذهبـــــت المحكمـــــة اإلداريـــــة العليـــــا فـــــي مصـــــر فـــــي حكمهـــــا )إن منـــــاط رســـــمية الورقـــــة هـــــو أن 
ـــــــه بتح ـــــــًا مختصـــــــًا بمقتضـــــــى وظيفت ريرهـــــــا وإعطائهـــــــا الصـــــــيغة الرســـــــمية أو يكـــــــون محررهـــــــا موظف

  (3)يتدخل في تحريرها والتأثير عليها وفقًا لما تقتضي به القوانين واللوائح(.
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بـــــل ذهـــــب القضـــــاء المصـــــري إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، فقـــــد قضـــــي بأنـــــه ال يجـــــوز التشـــــكيك بمـــــا هـــــو 
ــــــ ة ثابــــــت فــــــي الورقــــــة الرســــــمية، فالثابــــــت فــــــي المحــــــرر الرســــــمي ثابــــــت بيقــــــين وحجــــــة علــــــى الكاف

 (1)والثابت بيقين ال يزول بمجرد الشك وإنما يظل منتجًا ألثاره القانونية.
 

 ثانيًا: حجية صورة األوراق الرسمية:
حنـــــى يكـــــون حكـــــم القاضـــــي اإلداري المعتمـــــد علـــــى األوراق صـــــحيحًا، فإنـــــه ينبغـــــي أن تكـــــون تلـــــك 

األطـــــراف  األوراق تنبـــــئ بصـــــدق عـــــن الحقيقـــــة فـــــإذا ثـــــار الشـــــك لـــــدى القاضـــــي فـــــي ذلـــــك أو نـــــازع
ــــــدعوى جــــــاز للقاضــــــي أن يتأكــــــد مــــــن صــــــحة صــــــورة  ــــــف ال حــــــول صــــــحة األوراق الموضــــــوعة بمل
ـــــت  الورقـــــة الرســـــمية وذلـــــك بمطابقتهـــــا لألصـــــل، وهـــــذا مـــــا ذهبـــــت إليـــــه المحكمـــــة العليـــــا، حيـــــث قال

ـــــــاد نصـــــــوص المـــــــواد  ـــــــم يضـــــــفي 380-379-378)أن مف ـــــــانون المـــــــدني أن المشـــــــرع ل ، مـــــــن الق
لرســـــمية المـــــأخوذة مـــــن الصـــــورة الرســـــمية لهـــــا والصـــــورة الرســـــمية حجيـــــة اإلثبـــــات األعلـــــى الورقـــــة ا

 (2) المأخوذة من الصورة الرسمية(.
ـــــــا بـــــــالقول )إذا وجـــــــدت الصـــــــورة الرســـــــمية ألصـــــــل  وفـــــــي مصـــــــر قضـــــــت المحكمـــــــة اإلداريـــــــة العلي
موجــــود كانــــت قرينــــة قانونيــــة علــــى مطابقتهــــا بهــــذا األصــــل وتصــــبح لهــــا حجيــــة فــــي اإلثبــــات لتلــــك 

 (3)ها القانون لألصل(. الحجية التي يعطي
ــــة لألصــــل كمــــا تعتبــــر  ــــه مطابق ــــي تكــــون في ــــة بالقــــدر الت ــــذلك تكــــون للصــــورة الرســــمية حجي ــــًا ل ووفق
الصـــورة مطابقــــة لألصــــل مــــالم ينــــازع فــــي ذلــــك أحــــد الطــــرفين، فــــإذا حــــدث ذلــــك، فــــإن للمحكمــــة أن 

مــــــة تراجــــــع الصــــــورة علــــــى األصــــــل للتأكــــــد مــــــن مطابقتهــــــا لــــــه وهــــــذا اإلجــــــراء واجــــــب علــــــى المحك
ـــــــي أنكرهـــــــا أحـــــــد الخصـــــــوم ودون  ـــــــإذا صـــــــدر حكمهـــــــا دون نظـــــــر للصـــــــورة الرســـــــمية الت ـــــــه ف إعمال

 مرتجعتها على األصل فإن حكمها يكون مصيبًا مما يستوجب نقضه.

 المطلب الثاني: األوراق العرفية وحجيتها في االثبات
قــــة الرســــمية لــــم يــــنص القــــانون المــــدني الليبــــي علــــى تعريــــف الورقــــة العرفيــــة مثــــل مــــا فعــــل مــــع الور 

تاركــــًا مهمــــة تعريفهــــا للفقــــه إلعطائهــــا تعريفــــات عــــدة، فلقــــد عرفهــــا الــــبعض بأنهــــا تلــــك الورقــــة التــــي 
ـــــة الورقـــــة  ـــــدخل موظـــــف عـــــام فـــــي تحريرهـــــا أمـــــا عـــــن شـــــروط حجي تصـــــدر مـــــن األفـــــراد دون أن يت

مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أنـــــه تعتبـــــر الورقـــــة العرفيـــــة صـــــادرة  381العرفيـــــة فقـــــد نصـــــت المـــــادة 
                                                           

  .25( حمدي ياسين عكاشة، المرافعات اإلدارية واالثبات، منشأة المعارف اإلسكندرية، ص1)
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المبادئ التي قررتها المحكمة اإلدارية ، مجموعة 1989 -4 -11ق بتاريخ 32لسنة  865( حكمها في الطعن رقم 3)

  432، ص1، ج35العليا، المكتب الفني س
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ـــــم ينكـــــر صـــــراحة مـــــا هـــــو منســـــوب إليـــــه بخـــــط أو إمضـــــاء أو بصـــــمة ونصـــــت ممـــــن و  قعهـــــا مـــــا ل
مــــدني علــــى أن الورقــــة العرفيــــة ال تكــــون حجــــة علــــى الغيــــر فــــي تاريخهــــا إال منــــذ أن  382المــــادة 

 يكون لها تاريخ ثابت ويكون التاريخ ثابتًا في الحاالت اآلتية:
 من يوم أن تقيد أو تسجل في السجل المعد لذلك. .1
 م أن يؤشر عليها موظف عام مختص.من يو  .2
 من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به. .3

وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه قضــــاء المحكمــــة العليــــا، علــــى أن حجيــــة الورقــــة العرفيــــة تكــــون علــــى موقعهــــا 
 (1)ما لم ينكر صدورها عنه.

تــــي تتمتــــع بهــــا فــــي ويــــرى بعــــض الفقهــــاء أن األوراق العرفيــــة تتمتــــع فــــي اإلثبــــات بالقيمــــة نفســــها ال
 (2)اإلثبات المدني إذا قدمت في منازعة إدارية.

ــــــدليل علــــــى  ــــــة للت ــــــرائن مكتوب ــــــة ق ــــــبعض اآلخــــــر أن األوراق العرفيــــــة تعــــــد بمثاب ــــــرى ال ــــــي حــــــين ي ف
 (3)صحة ما ورد بها حيث يقدر القاضي حجيتها في اإلثبات.

ـــــرجيح األخـــــذ بهـــــا مـــــن عدمـــــه فطبيعـــــة  ـــــار وت ـــــة فـــــي اختي ـــــرى أن للقاضـــــي حري ـــــة ن ـــــدعوى اإلداري ال
تفــــــرض علــــــى القاضــــــي تقــــــديره فــــــي اختيــــــار الــــــدليل، فيقــــــد القاضــــــي اإلداري مــــــدى اقتناعــــــه ممــــــا 
يستخلصــــــه مــــــن بيانــــــات فــــــي ضــــــوء الظــــــروف المحيطــــــة ومــــــن بــــــاقي العناصــــــر المســــــتخدمة مــــــن 

 ملف الدعوى.
 ثانيًا: حجية صور األوراق العرفية:

فهــــي ال تتمتـــــع بــــأي قيمـــــة فــــي اإلثبـــــات، لــــم يــــنص المشـــــرع الليبــــي علـــــى حجيــــة األوراق العرفيـــــة، 
فالورقـــــة العرفيـــــة ال تكـــــون لهـــــا أي حجيـــــة إال مـــــن تـــــاريخ التوقيـــــع ذوي الشـــــأن عليهـــــا، وبنـــــاًء عليـــــه 
فــــــــإن القاضــــــــي اإلداري ال يعتبــــــــر األوراق العرفيــــــــة ذو حجيــــــــة إال مــــــــن تــــــــاريخ توقيعهــــــــا، إال أنــــــــه 

 يجب التفرقة بين حالتين من مدى حجية الورقة العرفية.
تكمــــن فـــي حالــــة وجـــود أصــــل الورقـــة العرفيــــة ففـــي هــــذه الحالـــة ال يكــــون لصــــورة  حالـــة األولــــى:فال

 (4)الورقة العرفية أي حجية إال بقدر مقارنتها باألصل.
ــــة: ــــة الثاني فــــتكمن فــــي عــــدم وجــــود أصــــل الورقــــة ففــــي هــــذه الحالــــة ال يمكــــن أن تكــــون  أمــــا الحال

ـــــف أو تزويرهـــــا يحـــــول دون ح ـــــة، فاحتمـــــال تحري جيتهـــــا مـــــع اســـــتحالة مطابقتهـــــا للصـــــورة لهـــــا حجي
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ـــــا بقولهـــــا )وإن المركـــــون إليـــــه فـــــي اإلثبـــــات صـــــورة  ـــــه المحكمـــــة العلي األصـــــلية وهـــــذا مـــــا ذهبـــــت إلي
الورقــــــة العرفيــــــة مجحــــــودة مــــــن الخصــــــم توجــــــب علــــــى المحكمــــــة عــــــدم االعتــــــداد بهــــــا ألن القــــــانون 

ــــك واعتــــد ــــت ذل ــــة ال صــــورتها فــــإذا هــــي أغفل ــــة العرفي ــــى الورق ــــة عل ــــى الحجي ــــة العرفيــــة أخف ت بالورق
ـــــه واتخـــــذت مـــــن صـــــورتها  ـــــة ســـــائقة بحجـــــة نســـــبتها إلي المجحـــــودة مـــــن الخصـــــم دون أن تجـــــزم بأدل

 (1)دليل إثبات الدعوى فإنها تكون جانبت صواب القانون مما يعيب حكمها(.
وأيضــــــًا هــــــذا مــــــا ذهبــــــت إليــــــه المحكمــــــة اإلداريــــــة فــــــي مصــــــر، حيــــــث قضــــــت )ال حجيــــــة لصــــــور 

بـــــات خطيـــــة أو فوتوغرافيـــــة إال بقـــــدر مـــــا تنطبـــــق فيـــــه علـــــى األصـــــل، أمـــــا األوراق العرفيـــــة فـــــي اإلث
إذا كــــــان األصــــــل غيــــــر موجــــــود فــــــال يمكــــــن االحتجــــــاج إذا أنكرهــــــا الخصــــــم ونــــــازع فيهــــــا منازعــــــة 

 (2)صريحة تتسم بالجدية(.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ، حكم غير منشور.1992 -6 -29ق، بتاريخ   36/  47( طعن مدني رقم 1)

  .399( حمدي ياسين عكاشة، المرافعات اإلدارية واالثبات مرجع سبق ذكره ص2)
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 الخاتمة
 البحث توصل الباحث إل النتائج والتوصيات التالية:هذا وفي ختام 

 النتائج:أواًل 
عبء االثبات في الدعوى اإلدارية يقع على عاتق الفرد كأصل عام ولكن نظرًا للدور  -1

اإليجابي للقاضي اإلداري وحيازة اإلدارة لألوراق فإن عبء االثبات قد ينتقل إلى جهة اإلدارة 
 بعد تدخل القاضي اإلداري تحقيقًا للتوازن بين األفراد واإلدارة.

لط هو المطبق أمام القضاء اإلداري في كل من ليبيا ومصر، إن مذهب االثبات المخت -2
فالقاضي غير ملزم بوسائل االثبات الواردة في القانون الخاص وإنما له حرية تكوين عقيدته 

 للوصول إلى الحقيقة.
إن األوراق الرسمية تعد الوسيلة الرئيسية في االثبات أمام القضاء اإلداري وذلك ألن اإلدارة  -3

أعمالها بتلك األوراق مما انعكس على أدلة االثبات  األخرى الواردة في القانون تثبت أغلب 
 األخرى المدني فالقاضي له ان يقدم الدليل الكتابي أوال ثم يأتي بأدلة االثبات 

تبين لنا ان كل ما هو موجود تحت يد اإلدارة او ما بحوزتها من أوراق إدارية يكون لها  -4
مد ذلك علي مدي استكمالها للشكليات والمميزات الواجب توافرها حجية في االثبات وانما يعت

 .في الورقة االدارية
 ثانيًا التوصيات:

على غرار قواعد االثبات في القانون الخاص نرى بضرورة إصدار تشريع جديد تدون فيه  -1
قواعد االثبات أمام القضاء اإلداري ويكون أكثر انسجامًا مع طبيعة وخصوصية الدعوى 

 رية.اإلدا
ــــــي االثبــــــات أمــــــام القضــــــاء اإلداري يــــــدعو  -2 ــــــة األوراق الرســــــمية كــــــدليل رئيســــــي ف إن أهمي

إلـــــى إيجـــــاد نظـــــام أرشـــــفة ورقـــــي وإلكترونـــــي يتماشـــــى مـــــع واقـــــع اإلدارة الحـــــديث ولكـــــي ال 
تكـــــون هنـــــاك صـــــعوبة فـــــي إثبـــــات الحقـــــوق فـــــي حالـــــة مـــــا إذا امتنعـــــت اإلدارة عـــــن تقـــــديم 

 تعرضت تلك األوراق للتلف أو الفقدان.األوراق التي تدينها وفي حالة إذا 
ــــــات القــــــانون  -3 ــــــة كلي ــــــة لطلب ــــــدعوي اإلداري ــــــي ال ــــــات ف ــــــري الباحــــــث ضــــــرورة دراســــــة االثب ي

ــــب االلمــــام بطــــرق االثبــــات فــــي  ــــث تمكــــن الطال وادماجهــــا فــــي مــــادة القضــــاء اإلداري بحي
الــــــدعوي اإلداريــــــة ولــــــو بشــــــكل مــــــوجز ويمكنــــــه مــــــن التفرقــــــة بــــــين طــــــرق االثبــــــات فـــــــي 

 .الدعوي اإلدارية عنه في الدعوي المدنية 
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 ملخص الدراسة: 

مصرف الجمهورية فرع بني وليد هدفــت الدراســة إلــى بيــان واقــع التمويــل بالمشــاركة فــي 
 هم ومـن ثـم إبـراز المعوقـات التـي حالـت دون توسـع المصـرف فـي توظيـف أموال2022 –م 2014

، وللوصـول إلـى أهدافهـا اسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفــي والمنهــج المشاركة باسـتخدام صيغـة
وتوصلــت مــن خــال تحليـل البيانـات إلـى وجـود انخفـاض كبيـر فـي التمويـل بالمشـاركة ثــم  التحليلــي،

صيغة التمويل خدام فــي اســترف قامــت الدراســة باســتقراء المعوقــات التــي تحــول دون توســع المصــ
بالتوسـع باسـتخدام التمويـل بالمشـاركة والسـعي التجارية وأوصــت الدراســة بقيــام المصـارف  بالمشاركة.

 .ســتثمارية المناســبة لمتطلبــات عقــد المشــاركةاللتذليـل المعوقـات بالبحـث عـن الفــرص ا
 مصرف الجمهوريةكة، : المعوقات، التمويل، المشار الكلمات المفتاحية

  المقدمة:
الل شــركات مســاهمة عامــة تســتهدف تحقيــق الربــح مــن خــالتجارية تعــد المصــارف 

وانتهاجا لما أخذته محركـة لعملياتهـا المصرفيـة  كمصادر رئيسيةء المـوال وودائـع العمـاالسـتقطاب ا
المصارف االسالمية في هذا الجانب من التمويل فقد رات المصارف التجارية خوض هذه التجربة 

لـذا ينبغـي البحـث عـن فـرص اسـتثمار حقيقيـة لتوظيـف واستثمار اموالها في بعض الصيغ االسالمية 
ح لهـا أن تقـوم علـى مبدأ المشـاركة فـي مـوال التـي يطمـاالأمـوال هـذه الحسـابات وغيرهـا مـن مصـادر 

، مية مـن جهـةالسـاالجوهريـا بيـن المصـارف فارقا وهـو المبـدأ الـذي يمثـل بحـد ذاتـه  ،الربح والخسـارة 
البنـوك تبحـث عـن وان هذه مــوال، االنــب اســتخدامات جاوالبنـوك التقليديــة مــن جهــة أخــرى فــي 

ت المقبولـة فـي العمـل المصرفـي المنـة بمعنـى أن يكـون عنصـر المخاطـرة ضمـن المعـدالاسـتثمارات اال
 بشـكل عـام.
مصرف الجمهورية لـذا جـاءت هـذه الدراسـة بهـدف تقييـم واقـع صيغـة التمويـل بالمشـاركة فـي  

التــي تحــول دون توســع تلــك  ، ثــم اســتقراء المعوقــات(  م2022-م2014)مــن الفتــرة فرع بنى وليد 
 مــوال لديه.االالمصــرف فــي اســتخدام التمويــل بالمشــاركة فــي توظيــف 

  معوقات تطبيق التمويل بالمشاركة

   في مصرف الجمهورية فرع بني وليد 

 دراسة ميدانية من وجهة نظر الموظفين

 وليد بني جامعة – االقتصاد والعلوم السياسية كلية – حمد المرعاشأاهلل معتوق  عبدد. 
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وفي هذا السياق فان تجربة ليبيا في  تطبيق الصيرفة االسالمية جاءت متأخرة مقارنة ببعض 
( بشان منح االذن  2009( لسنة ) 9الدول االسالمية األخرى حيث اجاز مصرف ليبيا المركزي رقم )

للمصارف التجارية في ليبيا بتأسيس النوافذ االسالمية وتقديم الخدمات االسالمية وعلي الرغم من 
حداثة التجربة فقد اشارت بعض الدراسات العلمية التي اجريت لتقيم اداء هذه النوافذ علي نجاح صيغة 

الباحث بوجود عدد من المعوقات والصعاب المرابحة وضعف تطبيق نسبة المشاركة والمضاربة ويعتقد 
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء علي عدد من االسباب وراء ضعف التمويل بالمشاركة 

 حتي يتم االستفادة منها في المصارف التجارية وتالفيها

 اشكالية البحث:
ية متتابعة في أن ما تمر به معظم االقتصادات في العالم من اختناقات حادة ومشاكل اقتصاد

السنوات االخيرة من هذ القرن والذي ادي بدوره الي انعكاس واضح على المصارف وعمليات التمويل 
واالستثمار وخاصة في االقتصاد الليبي الذي يعاني من ضعف االداء وضعف النظام المالي  ولذلك 

ار االمنة ووجدت التجأت العديد من المصارف الي الحد من المخاطرة والبحث عن طرق االستثم
ضالتها في صيغ التمويل االسالمي واعتمدت العديد من االساليب منها المرابحة والمشاركة والمضاربة 
لتمول عدد من مشاريعها ولكن واجهتها العديد من العراقيل والمعوقات التي تحد من تطبيق بعض 

مشكلة الدراسة ك نطرح الصيغ وخاصة صيغة التمويل بالمشاركة وخاصة في مصرف الجمهورية لذل
 في التساؤل الرئيسي االتي:

ومعوقات  –المخاطر المصرفية ومعوقات  –ما تأثير المعوقات )المعوقات القانونية والشرعية 
نقص كفاءة الموظفين( على التمويل بالمشاركة في مصرف الجمهورية والتي تندرج تحت منها 

 التساؤالت الفرعية االتية:
الضوابط القانونية والشرعية على التمويل بالمشاركة بمصرف الجمهورية ما إثر المعوقات  -

 فرع بني وليد.
ما إثر معوقات المخاطر المصرفية على التمويل بالمشاركة بمصرف الجمهورية فرع بني  -

 وليد.
ما أثر معوقات نقص كفاءة الموظفين على التمويل بالمشاركة بمصرف الجمهورية فرع بني  -

 وليد.
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 فرضيات البحث:
 تستند هذه الدراسة على الفرضيات التالية: 

 –المخاطر المصرفية ومعوقات  –المعوقات القانونية والشرعية معوقات ) د: ال توجالفرضية الرئيسية
 ءة الموظفين( في مصرف الجمهورية فرع بني وليد.ومعوقات نقص كفا

 الفرضيات الفرعية: 
تؤثر على تطبيق  (القانونية والشرعية معوقات خاصةّ  )بالضوابط دال توج الفرضية الفرعية االولي:

 في مصرف الجمهورية فرع بني وليد.التمويل بالمشاركة 
التمويل تؤثر على تطبيق  معوقات خاصة )بالمخاطر المصرفية( دال توج الفرضية الفرعية الثانية:

 في مصرف الجمهورية فرع بني وليد. بالمشاركة
التمويل تؤثر على تطبيق  (نقص كفاءة الموظفينمعوقات خاصةّ  ) دال توج الثالثة:الفرضية الفرعية 

 في مصرف الجمهورية فرع بني وليد. بالمشاركة
  البحث:أهداف 

 اآلتية: األهدافتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 
 معرفة التجربة التي خاضها مصرف الجمهورية في التمويل بالمشاركة. -1
 تقف وتحد من تطبيق التمويل بالمشاركة.تبيان المعوقات التي  -2
المساهمة في تقديم التوصيات التي يصل اليها الباحث للتغلب على معوقات التمويل  -3

 بالمشاركة.
 وعينته: البحثمجتمع 

 مفردة  35مجتمع الدراسة يتمثل في العاملين بمصرف الجمهورية فرع بني وليد وكان عددهم  
 وتجانسهم تم استخدام اسلوب المسح الشامل.نظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة و 

 :البحثحدود 
 الحدود المكانية وتشمل العاملين بمصرف الجمهورية وبالتحديد فرع بني وليد. -1
 .2022- 2014الحدود الزمنية وتنحصر في الفترة ما بين  -2
 بالمصرف. ين لالحدود البشرية وستقتصر الدراسة على العام -3

 منهج البحث:
سة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات الميدانية ومن ثم تحليلها اعتمدت هذه الدرا

للتعرف على الواقع الفعلي لمعوقات تطبيق التمويل بالمشاركة بمصرف الجمهورية موضوع الدراسة 
 وتم االعتماد على النحو التالي:
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والدراسات السابقة التي لها عالقة الجانب النظري ويتمثل في الكتب والدوريات والمجالت العلمية -1
 مباشرة بموضوع الدراسة.

الجانب العملي يعتمد الباحث علي توزيع صحيفة االستبيان والتي من خاللها يتم الحصول  -2
 على البيانات االولية من عينة الدراسة.

يعمل الباحث من خالل تبويب وتحليل البيانات على استخراج النتائج عن طريق تطبيق  -3
االساليب االحصائية المناسبة لطبيعة البيانات ونوع العينة واهداف الدراسة باستخدام مجموع الحزم 

 .SPSSاالحصائية 
 الدراسات السابقة:

الواقع واليات  – التمويل بصيغة المشاركة، )  2021دراسة صادق احمد عبدهللا السبني ،  -1
االسالمية في اليمن والسعودية ( هدفت الدراسة الي التطوير، دراسة ميدانية علي عينة من المصارف 

معرفة واقع التمويل بصيغة المشاركة في المصارف االسالمية اليمنية والسعودية واستخدمت منهج 
التحليل الوصفي لتحليل واقع التمويل بصيغة المشاركة و، وتوصل التحليل الوصفي الي ان هناك 

اجحي وفي بنك التضامن وسبأ اليمنيين واوصي الباحث غياب تام لصيغة المشاركة في مصرف الر 
بضرورة تدخل المصارف المركزية إللزام المصارف االسالمية بتخصيص نسب تمويل لصيغ 

 المشاركات التزاما بقوانين ولوائح انشائها .
صيغة –) معوقات تطبيق التمويل االسالمي  2019دراسة عطية الجبيري ، سعد ميالد ،  -2

مصرف الجمهورية  ( هدفت هذه الدراسة الي التعرف الي اهم المعوقات التي واجهت في –المشاركة 
مصرف الجمهورية في تطبيق التمويل بالمشاركة واوصت ضرورة العمل باألحكام والتشريعات 

قامة البرامج التدريبية والخطط االستراتيجية من اجل االمشاركة و االسالمية لتسهيل التمويل بصيغة
ت ومهارات الموظفين ، وقد استخدم في ذلك المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في هذه تنمية قدرا
 الدراسة .

واقع التمويل م ) 2018 –مفلح فيصل الجراح ، عماد رفيق بركات ، امجد سالم اللطايفة  -3
هدفــت الدراســة إلــى بيــان واقــع التمويــل األردنية (  اإلسالميةبالمشاركة ومعوقاته في المصارف 

ومـن ثـم إبـراز المعوقـات  ، م2017 –م 2007للمـدة ( األردنية اإلسالميةبالمشــاركة فــي المصــارف 
، وللوصـول صيغة المشاركة التـي حالـت دون توسـع تلـك المصـارف فـي توظيـف أموالهـا باسـتخدام 

والمنهــج  االستقرائيالدراسـة المنهـج الوصفــي والمنهــج التحليلــي والمنهــج  إلـى أهدافهـا اسـتخدمت
ل تحليـل البيانـات إلـى وجـود انخفـاض كبيـر فـي نسـبة التمويـل ال، وتوصلــت مــن خــاالستنباطي

الدراســة باســتقراء بالمشـاركة إلـى إجمالـي التمويـل الممنــوح مــن قبــل تلــك المصــارف. ثــم قامــت 
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فــي اســتخدام تلــك الصيغــة. وأوصــت  األردنية اإلسالميةالمعوقــات التــي تحــول دون توســع المصــارف 
 تلك بالتوسـع باسـتخدام التمويـل بالمشـاركة والسـعي لتذليـل اإلسالميةالدراســة بقيــام المصـارف 

 المعوقـات.
انحصــرت ) بالمشــاركةالمصرفــي  التمويلكفــاءة  م(2000أحمــد،  عبــد هللادراســة جعفــر  -4

المشـاركة وتفضـل التعامـل  بصيغةتفضـــل التعامـــل  ال السودانيةمشــكلة الدراســـة فـــي أن البنـــوك 
ــة العامـــة ومعرفــة بالحال إداريةالمشـاركة تحتـاج إلـى متابعـة دائمـة وكفــاءة  النالمرابحـة؛  بصيغة

تحمـــل أي نـــوع مـــن أنـــواع الضـــمانات عكـــس المرابحــة التـــي تعتمــد علــى ال للســـوق. والمشـــاركة 
والمقــارن، والمــنهج  التاريخيوانتهجـت الدراســـة المــنهج  الربح المحددة مسبقا.الضـــمانات وهــامش ً 

، وتوصــلت الدراســة إلــى عـدة نتـائج منهـا، أن البنــك اإلحصائيوالمــنهج  ، والمــنهج الوصــفي،التحليلي
وأن مفهــوم المية ســالا الشريعةفــي نطاق  وتوظيفها األموال لتجميع مصرفيةـة يمال مؤسسة اإلسالمي

مــن عــدة جوانــب هامــة  التقليديةــف عنـــه فـــي البنـــوك لختي اإلسالميةســتثمار فــي البنـوك الا
 دراســة الجــدوى. واالستعانة بالخبراء في  ــداً يج المشاريعوأوصــت الدراســة بضـرورة دراســة .ومفصليــة

 

 الدراسة الميدانية:
 جمع البيانات أداة-أوال
 االستبيان:تصميم استمارة  -1

لقد تم تصميم استمارة االستبيان بشكل مبدئي من خالل ما تم استخالصه من الجانب النظري       
وقد روعي في إعداد  أجزاء،رى الباحث ضرورة تقسيم استمارة االستبيان إلى عدة يلهده الدراسة و 

مام ( أ✓من المستجيب وضع عالمة ) االستبيان وضوح الفقرات وسهولة اإلجابة عليها، حيث طلب
 .اإلجابة التي يراها مناسبة

 اختبارات الصدق " الصالحية -2
 اآلتية: باالختباراتللتأكد من صدق وصالحية استمارة االستبيان قام الباحث 

  Content validityصدق المحتوى )أو صدق المضمون(  -أ
من خالل التأكد من أن جميع األسئلة التي  االستمارة،الباحث جانب صدق المحتوي في  تلقد راع

 ةتغطي جميع جوانب وأبعاد الفرضي الدراسة، كماتحتويها االستمارة تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد 
 للدراسة.الفرعية المنتقاة من اإلطار النظري الفرضيات الرئيسية و 

 Face validity  الظاهري:الصدق  -ب
تأكد من أن أسئلة االستبيان تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف الدراسة، تم عرض لل

وبعد أن تم جمع أراء ومالحظات جميع  واإلحصاء،االستبيان علي أساتذة متخصصين في علم اإلدارة 
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هؤالء المتخصصين على فقرات استمارة االستبيان تم إجراء التعديالت الالزمة سواء بالحذف أو 
مجموعات  خمس تضم وهي ضافة في الفقرات حتى تم التوصل إلى الصورة التي أعدت للتطبيقاإل

 -كاالتي: وهي رئيسية من األسئلة 
العمر ، التخصص، أسئلة شخصية وتشمل الجنس ، المؤهل العلمي ،  6 وتضم-األولى: المجموعة  

 الوظيفية ، . فترة العمل بالصرف و
 .معوقات الضوابط الشرعية عبارات حول 5وتشمل  -المجموعة الثانية:
 .معوقات المخاطر عبارات حول 5وتشمل  -المجموعة الثالثة:
 .المعوقات المهنية عبارات حول 4وتشمل  -المجموعة الرابعة:

 .التمويل بالمشاركة عبارات حول 5وتشمل  -المجموعة الخامسة:
مصــرف الجمهورية العاملين بجميع  االســتبيان علىاســتمارات  بتوزيع وبعد عملية التحكيم قام الباحث

( اســــــــــــتمارة 29بعد فترة زمنية تم الحصــــــــــــول على عدد )( موظف و 35والذين عددهم ) وليدبني  فرع
( يبين عدد اســــــــــــتمارات االســــــــــــتبيان الموزعة 1اســــــــــــتبيان من االســــــــــــتمارات الموزعة. والجدول رقم )

 والمسترجعة ونسبة المسترجع منها 
 الستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها ( ا1جدول رقم )

 نسبة المسترجع % المسترجع الموزع
35 29 82.86 

% من جميع استمارات االستبيان 82.86( نالحظ أن نسبة المسترجع الكلية 1من خالل الجدول رقم )
 الموزعة وهي نسبة كبيرة جدا.

 ترميز البيانات -:ثانيا 
الباحث الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز  االستبيان استخدم بعد تجميع استمارات 

 ( 2بالجدول رقم )اإلجابات كما 
 اإلجابات المتعلقة بالمقياس الثالثي( توزيع الدرجات على 2جدول رقم)

 موافق محايد غير موافق اإلجابة
 3 2 1 الدرجة

( . فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات  2الموافقة )  متوسط درجة ( يكون 2من خالل الجدول رقم )
أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات  .الموافقةارتفاع درجة فيدل على  2عن  يزيد معنوياالعينة 
، في حين إذا كان متوسط درجة إجابات  انخفاض درجة الموافقةفيدل على  2عن  يقل معنوياالعينة 
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وبالتالي سوف يتم  درجة الموافقة متوسطة فيدل على أن 2عن  معنوياال تختلف مفردات العينة 
أم ال. وبعد االنتهاء من ترميز   2عن  تختلف معنويااختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة 

 SPSS Statistical Package forباستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة  وإدخال البياناتاإلجابات 
Social Science)) يلي: ستخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات كما تم ا- 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات -:ثالثا
  -النسبي:التوزيع  -1
إذا كان فستخدم أسلوب التوزيع النسبي لوصف طبيعة إجابات مفردات العينة على سؤال معين ي

 -:المقياس المستخدم هو مقياس ثالثي يتم الوصف كاألتي
 درجة الموافقةأن يشير إلى  (إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في )غير موافق -أ

  .منخفضة
 .الموافقة متوسطةدرجة ( يشير إلى أن  محايدإذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في )  -ب

 .درجة الموافقة عاليةأن  إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في )موافق ( يشير إلى -ج 
لذلك يتم استخدام هذا األسلوب لوصف إجابات مفردات عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات 

 .االستبيان
  Wilcox on – test)اختبار ولكوكسن حول المتوسط ) -2

( إذا  يستخدم اختبار ولكوكسن الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط مجتمع الدراسة)
وصفية قابلة للترتيب أو كمية وحجم العينة صغير والمجتمع ال يتبع التوزيع  عينة الدراسةكانت بيانات 

لذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من عبارات الطبيعي 
 .االستبيان 

 حول المتوسط   Zاختبار  -3
الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط المجتمع إذا  حول المتوسط   Z يستخدم اختبار

لذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار فرضيات  . بيانات العينة كمية وحجم العينة كبيركانت 
 الدراسة.

 معامل االرتباط )بيرسون ( -4
التوزيع الطبيعي يستخدم هذا المعامل لتحديد نوع ودرجة العالقة بين ظاهرتين كمية وكالهما تتبع 

 (15،  2004)داود وفاضل :.
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    Reliability and Validate  :والصدقاختبار الثبات  -رابعا :
 وحساب ( استمارة استبيان35ة بتوزيع عدد )الباحث ة" قام أداة الدراسة"  وصدق للتأكد من ثبات

الجذر إيجاد الصدق الذاتي عن طريق ( ومعامل  Alpha Cornbach ) معامل كرونباخ ألفا
لكل محور من محاور استمارة االستبيان  ( Alpha Cornbach ) معامل كرونباخ ألفالألتربيعي 

 (.3. فكانت النتائج كما بالجدول رقم )ولجميع المحاور
 والصدق( نتائج اختبار الثبات 3جدول رقم )

عدد  المجموعة م
 العبارات

معامل ألفاء 
 الثبات

 معامل
 الصدق

 0.779 0.607 5 معوقات الضوابط الشرعية 1
 0.835 0.698 5 معوقات المخاطر 2
 0.781 0.610 4 المعوقات المهنية 3
 0.824 0679 14 المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركة 4
 0.819 0.670 5 التمويل بالمشاركة 5

( )معامالت الثبات ( لكل  ) ( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 3من خالل الجدول رقم )
(  0.679ولميع المعوقات  ( 0.98 إلى 0.607تتراوح بين )مجموعة من عبارات استمارة االستبيان 

وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات  0.60وهي قيم كبيرة أكبر من 
وهي (  0.824ولجميع المعوقات )( 0.835 إلى 0.779صدق تتراوح بين ).وكذلك فإن معامالت ال

قيم كبيرة وهذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من االعتماد علي هذه اإلجابات في 
 تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها. مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها.

 ردات عينة الدراسة خصائص مف  -:خامسا
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس -1

 حسب الجنس ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة4جدول رقم )
 النسبة % العدد الجنس
 86.2 25 ذكر
 13.8 4 أنثى

 100.0 29 المجموع
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 حسب الجنس عينة الدراسة لمفردات( التمثيل البياني للتوزيع النسبي المئوي 1شكل رقم )

من الذكور ويمثلون  نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة (1( والشكل رقم )4من خالل الجدول رقم )
من  (%13.8)من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي من اإلناث ويمثلن نسبة  (%86.2)نسبة 

 جميع مفردات عينة الدراسة
 المؤهل العلميب حس عينة الدراسةتوزيع مفردات  -2

 حسب المؤهل العلمي توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةال( 5جدول رقم )
 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 24.1 7 دبلوم
 62.1 18 بكالوريوس
 13.8 4 ماجستير
 100.0 29 المجموع
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لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي( التمثيل البياني للتوزيع النسبي المئوي 2شكل رقم )  

 مؤهالتهم العلمية( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة من 2( والشكل رقم)5من خالل الجدول )
 مؤهالتهم العلميةمن جميع مفردات عينة الدراسة تم يليه ممن ( % 62.1 ) بكالوريوس ويمثلون نسبة

 مؤهالتهم العلمية ات عينة الدراسة والباقي ممنمن جميع مفرد (%24.1 ) دبلوم ويمثلون نسبة
من جميع مفردات عينة الدراسة . وبصورة عامة نالحظ أن ( % 13.8 ) ماجستير ويمثلون نسبة

معظم مفردات العينة مؤهالتهم العلمية جامعي فما فوق مما يدل على أن مفردات العينة مؤهلة بشكل 
أرائهم قابلة لالعتماد عليها لكونها نابعة من وعيهم كافي للتفاعل مع موضوع الدراسة مما يجعل 

 وادراكهم الناتج من مؤهالتهم العلمية.
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر -3

 حسب العمر ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة6جدول رقم )
 النسبة % العدد العمر

36 -45 9 31.0 
46 – 55 19 65.5 

 3.4 1 فما فوق  56
 100.0 29 المجموع
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 حسب العمر ( التمثيل البياني للتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة3شكل رقم )

 46من ( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهم 3( والشكل رقم )6من خالل الجدول رقم)
إلى  36من تم يليه ممن أعمارهم  عينة الدراسةمن مفردات  (%65.5)ويمثلون نسبة سنة  55إلى 
 56من والباقي ممن أعمارهم  عينة الدراسةمن جميع مفردات  (%31.0)ويمثلون نسبة  سنة 45

 .عينة الدراسةمن جميع مفردات  (%3.4)ويمثلون نسبة سنة فما فوق 
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب التخصص -4

 حسب التخصص  لمفردات عينة الدراسة( التوزيع التكراري والنسبي المئوي 7جدول رقم )
 النسبة % العدد 

 27.6 8 محاسبة
 27.6 8 أعمال إدارة

 27.6 8 تمويل ومصارف
 3.4 1 اقتصاد
 13.8 4 أخري 
Total 29 100.0 
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 ( التمثيل البياني للتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص 4شكل رقم )

 تخصصهم  عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 4( والشكل رقم )7من خالل الجدول رقم )
من جميع مفردات ( لكل تخصص %  27.6)ويمثلون نسبة محاسبة و إدارة أعمال وتمويل ومصارف 

 من جميع مفردات العينة( % ) ويمثلون نسبةتخصصات أخرى والباقي ممن تخصصهم  عينة الدراسة
 فترة العمل بالمصرفتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب  -5

فترة العمل حسب الدراسة  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة8جدول رقم )
 بالمصرف

 النسبة % العدد فترة العمل بالمصرف
 34.5 10 سنوات 5أقل من 

 17.2 5 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 13.8 4 سنة 15إلى أقل  10من 

 34.5 10 سنة فأكثر 15من 
 100.0 29 المجموع
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فترة العمل ( التمثيل البياني للتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب 5شكل رقم )

 بالمصرف
فترة عملهم ( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن 5( والشكل رقم )8من خالل الجدول رقم)

لكل فترة من الفترتين  (%34.5 )ويمثلون نسبة  سنة فأكثر 15من  و سنوات 5أقل من  بالمصرف
 ويمثلون نسبةسنوات  10إلى  5من  فترة عملهم بالمصرفمن مفردات عينة الدراسة . تم يليه ممن 

 15إلى أقل  10من  فترة عملهم بالمصرفمن جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن  (17.2% )
  من جميع مفردات عينة الدراسة.( % 13.8) ويمثلون نسبة سنة 

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الوظيفية -6
 حسب الوظيفية  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة9جدول رقم )

 النسبة % العدد الوظيفية 
 10.3 3 مساعد مدير

 24.1 7 رئيس وحدة أورئيس قسم 
 65.5 19 موظف
 100.0 29 المجموع
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 ةالبياني للتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الوظيفي( التمثيل 6شكل رقم )

وظيفتهم موظف  عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 6( والشكل رقم )9من خالل الجدول رقم )
 أوتم يليه ممن وظيفتهم رئيس قسم ،  عينة الدراسةمن جميع مفردات  (%65.5 ) ويمثلون نسبة

من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن وظيفتهم مساعد ( % 24.1 ) رئيس وحدة ويمثلون نسبة
 .من جميع مفردات عينة الدراسة (%10.3)مدير ويمثلون نسبة 
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  ذات العالقةاختبار الفرضيات الفرعية  -سادسا:
 معوقات الضوابط الشرعية   -1
مفردات عينة الدراسة على العبارات ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات 10جدول رقم )ال

 الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي الشرعية ودرجاتمعوقات الضوابط ب المتعلقة

 م
غير   العبارة

درجة  موافق محايد موافق
 الموافقة

1 
نقص عدد الفقهاء والمتخصصين في 
العلوم الشرعية والمسائل االقتصادية 

 الحديثة

  20 5 4 التكرار
 عالية 69.0 17.2 13.8 النسبة%

2 
عدم وجود هيئة رقابية شرعية لضبط 

 العقود بالمصرف
  15 6 8 التكرار

 عالية 51.7 20.7 27.6 النسبة%

3 
عدم توفر الخبرة العملية الكافية لهيئة 

الرقابة الشرعية وعدم االلتزام 
 بالضوابط الشرعية في بعض األحيان

  13 11 5 التكرار
 عالية 44.8 37.9 17.2 النسبة%

4 
توجد عراقيل قانونية ناتجة عن ضعف 

 القوانين التي تنظم صيغة المشاركة
  11 12 6 التكرار

 متوسطة 37.9 41.4 20.7 النسبة%

5 
عدم وجود قوانين تنظم حقوق الشركاء 

 بالمصرف
  17 8 4 التكرار

 عالية 58.6 27.6 13.8 النسبة%
 ( نالحظ أن 10رقم ) من خالل الجدول

 : التالية درجات الموافقة عالية على العبارات -أ
 .نقص عدد الفقهاء والمتخصصين في العلوم الشرعية والمسائل االقتصادية الحديثة .1
 .هيئة رقابية شرعية لضبط العقود بالمصرف عدم وجود .2
عدم توفر الخبرة العملية الكافية لهيئة الرقابة الشرعية وعدم االلتزام بالضوابط الشرعية في  .3

 .األحيانبعض 
 .قوانين تنظم حقوق الشركاء بالمصرف عدم وجود .4

 : التالية ةعلى العبار  متوسطةالموافقة  ةدرج -ب
 .توجد عراقيل قانونية ناتجة عن ضعف القوانين التي تنظم صيغة المشاركة



 

 

 

–2022103 

معوقات الضوابط الشرعية  ب العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 
( حيث 11( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )2تم استخدام اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) 

 :كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي
 (2) متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن -الفرضية الصفرية:

 (2) متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن -مقابل الفرضية البديلة:
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 11الجدول رقم )

 معوقات الضوابط الشرعية  ب المتعلقةالعبارات 
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

مخاطر بصيغة المشاركة يمكن ان تصل  1
 بالمصرف إلي الخسائر

2.55 .736 
-

3.266 
.001 

مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة  2
 بمخاطر بصيغة المرابحة

2.24 .872 
-

1.460 
.144 

المشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر  3
  بنسبة العائد المتوقع

2.28 .751 
-

1.886 
.059 

المواصفات االخالقية للشريك  رال تتوف 4
 مما يزيد من نسبة المخاطر

2.17 .759 -
1.213 

.225 

قصور في دراسة الجدوى والضمانات  5
 المقدمة من الشريك للمصرف

2.45 .736 
-

2.837 
.005 

 ( نالحظ أن11من خالل الجدول رقم )
ومتوسطات إجابات مفردات  0.05من مستوي المعنوية  قلالدالالت المعنوية المحسوبة أ -أ

 -( للعبارات التالية :2عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
 .مخاطر بصيغة المشاركة يمكن أن تصل بالمصرف إلي الخسائر .1
 .والضمانات المقدمة من الشريك للمصرف قصور في دراسة الجدوى  .2
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لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات 
ارتفاع ( فهذا يدل على 2إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

 .درجات الموافقة على هذه العبارات
 -للعبارات التالية : 0.05عنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية الدالالت الم -ب

 .مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة بمخاطر بصيغة المرابحة .1
 .بنسبة العائد المتوقعالمشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر  .2
 ر.المواصفات األخالقية للشريك مما يزيد من نسبة المخاط رال تتوف .3

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات معوقات الضوابط الشرعية  بوالختبار الفرضية الفرعية المتعلقة 
حول متوسط   Zبهذه الفرضية واستخدام اختبار مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة

والبديلة لها على ( حيث كانت الفرضية الصفرية 12 ( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )2المقياس )
 -النحو التالي :

 معوقات الضوابط الشرعية ب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية الصفرية:ـ
 (2) متوسط المقياس  ال يختلف معنويا عن 

 عية معوقات الضوابط الشر ب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية البديلة: ـ
 ( 2) متوسط المقياس  يختلف معنويا عن 

( نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع 12الجدول رقم )
 معوقات الضوابط الشرعية ب العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط البيان
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 000. 28 5.830 31215. 2.3379 الضوابط الشرعيةمعوقات 

بداللــــــة معنويــــــة  (5.830)( نالحــــــظ أن قيمــــــة إحصــــــائي االختبــــــار 12مــــــن خــــــالل الجــــــدول رقــــــم )
لـــــذلك نـــــرفض الفرضـــــية الصــــــفرية  0.05وهـــــي أقـــــل مـــــن مســــــتوى المعنويـــــة  (0.000) محســـــوبة 

ـــــــة  ـــــــردات العين ـــــــات مف ـــــــث أن المتوســـــــط العـــــــام إلجاب ـــــــة وحي (  2.3379) )ونقبـــــــل الفرضـــــــية البديل
ــــــاس ) ــــــد عــــــن متوســــــط المقي ــــــى 2وهــــــو يزي   معوقــــــات الضــــــوابط الشــــــرعيةوجــــــود ( فهــــــذا يشــــــير إل

 -وتتمثل هذه المعوقات فتمايلي:
 .المشاركة يمكن أن تصل بالمصرف إلي الخسائرمخاطر بصيغة  .1
 .قصور في دراسة الجدوى والضمانات المقدمة من الشريك للمصرف .2
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 .بعض مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة بمخاطر بصيغة المرابحة .3
 .بنسبة العائد المتوقعالمشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر بعض  .4
 .المواصفات األخالقية لبعض الشركاء مما يزيد من نسبة المخاطر رعدم توف .5
 

 معوقات المخاطر -2
( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 13جدول رقم )ال

 ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي بمعوقات المخاطر المتعلقة

 م
غير   العبارة

درجة  موافق محايد موافق
 الموافقة

1 
مخاطر بصيغة المشاركة يمكن ان 

 تصل بالمصرف إلي الخسائر
  14 8 7 التكرار

 عالية 48.3 27.6 24.1 النسبة%

2 
مخاطر بصيغة المشاركة عالية 
 مقارنة بمخاطر بصيغة المرابحة

  9 14 6 التكرار
 متوسطة 31.0 48.3 20.7 النسبة%

3 
المشاركة عالية  بصيغةمخاطر 
 بنسبة العائد المتوقعمقارنة 

  9 15 5 التكرار
 متوسطة 31.0 51.7 17.2 النسبة%

4 
المواصفات األخالقية  رال تتوف

للشريك مما يزيد من نسبة 
 المخاطر

  12 13 4 التكرار
 متوسطة 41.4 44.8 13.8 النسبة%

5 
قصور في دراسة الجدوى 

الشريك  والضمانات المقدمة من
 للمصرف

  16 7 6 التكرار
 عالية 55.2 24.1 20.7 النسبة%

 ( نالحظ أن 13من خالل الجدول رقم )
  التالية درجات الموافقة عالية على العبارات -أ

 .مخاطر بصيغة المشاركة يمكن ان تصل بالمصرف إلي الخسائر .1
 .قصور في دراسة الجدوى والضمانات المقدمة من الشريك للمصرف .2

  التالية على العبارات متوسطةدرجات الموافقة  -ب
 .مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة بمخاطر بصيغة المرابحة .1
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 .بنسبة العائد المتوقعالمشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر  .2
 .المواصفات األخالقية للشريك مما يزيد من نسبة المخاطر رال تتوف .3

تم استخدام  بمعوقات المخاطر العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 
( حيث كانت 14( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )2اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) 

 :الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي
 (2) متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن -الفرضية الصفرية:

 (2)متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن -مقابل الفرضية البديلة:
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 14الجدول رقم )

 بمعوقات المخاطر ةالعبارات المتعلق
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

مخاطر بصيغة المشاركة يمكن ان تصل  1
 830. 2.24 الخسائر إلىبالمصرف 

-
1.528 .127 

مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة  2
 بمخاطر بصيغة المرابحة

2.10 .724 -.775 .439 

المشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر  3
  بنسبة العائد المتوقع

2.14 .693 
-

1.069 
.285 

المواصفات األخالقية للشريك  رال تتوف 4
 مما يزيد من نسبة المخاطر

2.28 .702 
-

2.000 
.046 

قصور في دراسة الجدوى والضمانات  5
 المقدمة من الشريك للمصرف

2.34 .814 
-

2.132 
.033 

 :( نالحظ أن14الجدول رقم )من خالل 
ومتوسطات إجابات مفردات  0.05من مستوي المعنوية  قلالدالالت المعنوية المحسوبة أ -أ

 -( للعبارات التالية :2عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
 المواصفات األخالقية للشريك مما يزيد من نسبة المخاطر رال تتوف .1
 قصور في دراسة الجدوى والضمانات المقدمة من الشريك للمصرف  .2
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لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات 
ارتفاع ( فهذا يدل على 2إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

 :عباراتدرجات الموافقة على هذه ال
 -للعبارات التالية : 0.05الدالالت المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية  -ب

 .مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة بمخاطر بصيغة المرابحة .1
 .بنسبة العائد المتوقعالمشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر  .2
 .المواصفات األخالقية للشريك مما يزيد من نسبة المخاطر رال تتوف .3

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  بمعوقات المخاطروالختبار الفرضية الفرعية المتعلقة 
( 2حول متوسط المقياس )  Zبهذه الفرضية واستخدام اختبار الدراسة على جميع العبارات المتعلقة

 -على النحو التالي: ( حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها 15فكانت النتائج كما بالجدول رقم )
ال يختلف  بمعوقات المخاطر المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية الصفرية: ـ

 (2) متوسط المقياس  معنويا عن
يختلف  بمعوقات المخاطر المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية البديلة: ـ

 ( 2) ياس متوسط المق معنويا عن
( نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع 15الجدول رقم )

 بمعوقات المخاطر العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط البيان
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 027. 28 2.339 50806. 2.2207 معوقات المخاطر
بداللة معنوية محسوبة  (2.339)( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 15خالل الجدول رقم )من 

لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  (0.027)
( 2وهو يزيد عن متوسط المقياس )(  2.2207)وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة 

 -وجود معوقات المخاطر وتتمثل هذه المعوقات في :يشير إلى فهذا 
 .المواصفات األخالقية للشريك مما يزيد من نسبة المخاطر رال تتوف .1
 .قصور في دراسة الجدوى والضمانات المقدمة من الشريك للمصرف .2
 .مخاطر بصيغة المشاركة عالية مقارنة بمخاطر بصيغة المرابحة .3
 .بنسبة العائد المتوقعالمشاركة عالية مقارنة  بصيغةمخاطر  .4
 .المواصفات األخالقية للشريك مما يزيد من نسبة المخاطر رال تتوف .5
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 المعوقات المهنية -3
( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 16جدول رقم )ال

 ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي بالمعوقات المهنية المتعلقة

 م
غير   العبارة

درجة  موافق محايد موافق
 الموافقة

1 
خبرات والكفاءات ال عدم وجود

 المؤهلة بالمصرفالبشرية 
  19 3 7 التكرار

 عالية 65.5 10.3 24.1 النسبة%

2 
خطط وبرامج تدريبية  عدم وجود

لتنمية مهارات وقدرات الموظفين 
 بالمصرف

  12 10 7 التكرار
 عالية 41.4 34.5 24.1 النسبة%

3 
قلة خبرة العاملين بالمصرف في 

تطبيق ومتابعة العقود بصيغة 
 المشاركة

  11 13 5 التكرار
 متوسطة 37.9 44.8 17.2 النسبة%

4 
قلة قدرة الموظفين على فهم 

 واستيعاب العقود بصيغة المشاركة 
  7 12 10 التكرار

 متوسطة 24.1 41.4 34.5 النسبة%
 ( نالحظ أن 16من خالل الجدول رقم )

  التالية درجات الموافقة عالية على العبارات -أ
 .المؤهلة بالمصرفخبرات والكفاءات البشرية ال عدم وجود .1
 .بالمصرفخطط وبرامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات الموظفين  عدم وجود .2
  التالية على العبارات متوسطةدرجات الموافقة  -ب

 .قلة خبرة العاملين بالمصرف في تطبيق ومتابعة العقود بصيغة المشاركة .1
 .قلة قدرة الموظفين على فهم واستيعاب العقود بصيغة المشاركة .2

تم استخدام  بالمعوقات المهنية العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 
( حيث كانت الفرضية 17( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )2اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) 

 :الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي
 (2) متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن -الفرضية الصفرية:

 (2) متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن -مقابل الفرضية البديلة:
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( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 17الجدول رقم )
 بالمعوقات المهنية المتعلقةالعبارات 

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

خبرات والكفاءات البشرية ال عدم وجود 1
 المؤهلة بالمصرف

2.41 .867 
-

2.353 
.019 

خبرات خطط وبرامج تدريبية ال عدم وجود 2
لتنمية مهارات وقدرات الموظفين 

 بالمصرف
2.17 .805 

-
1.147 

.251 

قلة خبرة العاملين بالمصرف في تطبيق  3
 726. 2.21 ومتابعة العقود بصيغة المشاركة

-
1.500 .134 

قلة قدرة الموظفين على فهم واستيعاب  4
 العقود بصيغة المشاركة 

1.90 .772 -.728 .467 

 ( نالحظ أن17من خالل الجدول رقم )
ومتوسط إجابات مفردات عينة  0.05من مستوي المعنوية  قلالمعنوية المحسوبة أ ةالدالل -أ

 -التالية : ة( للعبار 2زيد عن متوسط المقياس )يالدراسة 
 .المؤهلة بالمصرفخبرات والكفاءات البشرية ال عدم وجود .1

البديلة لها وحيث أن متوسط إجابات  ةونقبل الفرضي ةالصفرية لهذه العبار  ةلذلك نرفض الفرضي
 ةارتفاع درج( فهذا يدل على 2زيد عن متوسط المقياس )ي ةلدراسة على هذه العبار مفردات عينة ا

 .ةالموافقة على هذه العبار 
 -للعبارات التالية : 0.05الدالالت المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية  -ب

 بالمصرفخبرات خطط وبرامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات الموظفين ال عدم وجود .1
 خبرة العاملين بالمصرف في تطبيق ومتابعة العقود بصيغة المشاركةقلة  .2
 قلة قدرة الموظفين على فهم واستيعاب العقود بصيغة المشاركة  .3

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات   بالمعوقات المهنيةوالختبار الفرضية الفرعية المتعلقة 
حول متوسط المقياس   Zالفرضية واستخدام اختباربهذه  عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة
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( حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو  18( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )2)
 -التالي :

ال يختلف  بالمعوقات المهنية المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية الصفرية: ـ
 (2) لمقياس متوسط ا معنويا عن

يختلف  بالمعوقات المهنية المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية البديلة: ـ
 ( 2) متوسط المقياس  معنويا عن

( نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع 18الجدول رقم )
  بالمعوقات المهنية العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط البيان
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 026. 28 2.345 39587. 2.1724 المعوقات المهنية

بداللة معنوية محسوبة  (2.345)( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 18من خالل الجدول رقم )
لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  (0.026)

( فهذا 2وهو يزيد عن متوسط المقياس ) (2.1724)وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة 
 -وتتمثل هذه المعوقات في :  وجود معوقات مهنيةيشير إلى 

 المؤهلة بالمصرفخبرات والكفاءات البشرية ال عدم وجود .1
 .بالمصرفخبرات خطط وبرامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات الموظفين ال عدم وجود .2
 .قلة خبرة العاملين بالمصرف في تطبيق ومتابعة العقود بصيغة المشاركة .3
 .قلة قدرة الموظفين على فهم واستيعاب العقود بصيغة المشاركة  .4

 
 تواجه المصرف بصيغة المشاركةالمعوقات التي  -4

تم إيجاد المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركة  بالختبار الفرضية الفرعية المتعلقة 
بهذه الفرضية واستخدام  المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة

( حيث كانت الفرضية 19 بالجدول رقم )( فكانت النتائج كما 2حول متوسط المقياس )  Zاختبار
 -الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

المعوقات التي تواجه ب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية الصفرية: ـ
 (2) متوسط المقياس  ال يختلف معنويا عنالمصرف بصيغة المشاركة 
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المعوقات التي تواجه ب عام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالمتوسط ال الفرضية البديلة: ـ
 ( 2) متوسط المقياس  يختلف معنويا عنالمصرف بصيغة المشاركة 

( نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع 19الجدول رقم )
 المشاركةالمعوقات التي تواجه المصرف بصيغة ب العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط البيان
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

المعوقات التي تواجه المصرف 
 000. 28 4.451 30101. 2.2488 بصيغة المشاركة

بداللة معنوية محسوبة  (4.451) ( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 19من خالل الجدول رقم )
لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  (0.000)

( فهذا 2وهو يزيد عن متوسط المقياس ) (2.2488) وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة
 -حيث أن : معوقات تواجه المصرف بصيغة المشاركةوجود يشير إلى 

 .معوقات الضوابط الشرعيةتوجد  .1
 .معوقات المخاطرتوجد  .2
 .معوقات مهنيةتوجد  .3
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  التمويل بالمشاركة -5
( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات 20جدول رقم )ال

 ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي بالتمويل بالمشاركة المتعلقة

 م
غير   العبارة

درجة  موافق محايد موافق
 الموافقة

1 

تطبيق المشاركة الطويلةّ )المنتهية 
بالتمليك ( مع المؤسسات 

الحكومية التي تصدر صكوك 
المشاركة للقيام بمشروعات 

 اقتصادية كبيرة

  3 16 10 التكرار
 النسبة%

34.5 55.2 10.3 

 متوسطة

2 
التوسع في شراء حصص 

الصناديق االستثمارية بنظام 
 المشاركة

  9 14 6 التكرار
 متوسطة 31.0 48.3 20.7 النسبة%

3 
مشاركة العمالء الذين لديهم 

حصص او مساهمات كبيرة في 
 رأس مال المشروع

  12 9 8 التكرار
 عالية 41.4 31.0 27.6 النسبة%

4 
التركيز على المشاركة المتناقصة 

مع العمالء بشكل أكبر من 
 المشاركة الثابتة

  9 16 4 التكرار
 متوسطة 31.0 55.2 13.8 النسبة%

5 
مشاركة العمالء ذوي السمعة 

الحسنة والخبرات الكافية في مجال 
 النشاط

  5 7 17 التكرار
 منخفضة 17.2 24.1 58.6 النسبة%

 ( نالحظ أن 20من خالل الجدول رقم )
 : التالية ةالموافقة عالية على العبار  ةدرج -أ

 . العمالء الذين لديهم حصص او مساهمات كبيرة في رأس مال المشروعمشاركة 
 : التالية على العبارات متوسطةدرجات الموافقة  -ب
تطبيق المشاركة الطويلةّ )المنتهية بالتمليك ( مع المؤسسات الحكومية التي تصدر صكوك  .1
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 .المشاركة للقيام بمشروعات اقتصادية كبيرة
 .االستثمارية بنظام المشاركة التوسع في شراء حصص الصناديق .2
 .مشاركة العمالء الذين لديهم حصص او مساهمات كبيرة في رأس مال المشروع .3
 .التركيز على المشاركة المتناقصة مع العمالء بشكل أكبر من المشاركة الثابتة .4

 :التالية ةة على العبار منخفضالموافقة  ةدرج -ج
 .كافية في مجال النشاطمشاركة العمالء ذوي السمعة الحسنة والخبرات ال

تم استخدام  بالتمويل بالمشاركة العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة 
( حيث كانت الفرضية 21( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )2اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) 

 :الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي
 (2)  متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن -الفرضية الصفرية:

 (2) متوسط المقياس متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن -مقابل الفرضية البديلة:
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 21الجدول رقم )

 بالتمويل بالمشاركة العبارات المتعلقة
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

تطبيق المشاركة الطويلةّ )المنتهية  1
بالتمليك ( مع المؤسسات الحكومية التي 

تصدر صكوك المشاركة للقيام 
 بمشروعات اقتصادية كبيرة

1.76 .636 
-

1.941 
.052 

التوسع في شراء حصص الصناديق  2
 االستثمارية بنظام المشاركة

2.10 .724 -.775 .439 

مشاركة العمالء الذين لديهم حصص او  3
 مساهمات كبيرة في رأس مال المشروع

2.14 .833 -.894 .371 

المشاركة المتناقصة مع  التركيز على 4
 العمالء بشكل أكبر من المشاركة الثابتة

2.17 .658 
-

1.387 
.166 

مشاركة العمالء ذوي السمعة الحسنة  5
 والخبرات الكافية في مجال النشاط

1.59 .780 
-

2.558 
.011 
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 :( نالحظ أن21من خالل الجدول رقم )
 -التالية: للعبارات  0.05الدالالت المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية  -أ

تطبيق المشاركة الطويلةّ )المنتهية بالتمليك ( مع المؤسسات الحكومية التي تصدر صكوك  .1
 .المشاركة للقيام بمشروعات اقتصادية كبيرة

 .التوسع في شراء حصص الصناديق االستثمارية بنظام المشاركة .2
 .ركة العمالء الذين لديهم حصص او مساهمات كبيرة في رأس مال المشروعمشا .3
 .التركيز على المشاركة المتناقصة مع العمالء بشكل أكبر من المشاركة الثابتة .4
ومتوسط إجابات مفردات عينة  0.05من مستوي المعنوية  قلالمعنوية المحسوبة أ ةالدالل -ب

 -التالية : ة( للعبار 2عن متوسط المقياس ) يقلالدراسة 
 . مشاركة العمالء ذوي السمعة الحسنة والخبرات الكافية في مجال النشاط 1

البديلة لها وحيث أن متوسط إجابات  ةونقبل الفرضي ةالصفرية لهذه العبار  ةلذلك نرفض الفرضي
 ةدرجانخفاض ( فهذا يدل على 2زيد عن متوسط المقياس )ي ةمفردات عينة الدراسة على هذه العبار 

 ةالموافقة على هذه العبار 
تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات التمويل بالمشاركة  بوالختبار الفرضية الفرعية المتعلقة 

حول متوسط المقياس   Zبهذه الفرضية واستخدام اختبار عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة
الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو ( حيث كانت 22 ( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )2)

 -التالي :
 التمويل بالمشاركةب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية الصفرية: ـ

 (2) متوسط المقياس  ال يختلف معنويا عن 
 بالمشاركةالتمويل ب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية البديلة: ـ

 ( 2) متوسط المقياس  يختلف معنويا عن 
( نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع 22الجدول رقم )

 التمويل بالمشاركةب العبارات المتعلقة

 البيان
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 بالمشاركةالتمويل 
1.9517 .48301 -.538 28 .595 
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) بداللة معنوية محسوبة  (538.-)( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار 22من خالل الجدول رقم )
لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية ، وهذا يشير إلى  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية   (0.595

 -حيث أن: التمويل بالمشاركة وجود تدني في مستوى 
 .ال توجد مشاركة العمالء ذوي السمعة الحسنة والخبرات الكافية في مجال النشاط .1
 .ال يوجد التوسع في شراء حصص الصناديق االستثمارية بنظام المشاركة .2
 .ال توجد مشاركة العمالء الذين لديهم حصص او مساهمات كبيرة في رأس مال المشروع .3
 .لعمالء بشكل أكبر من المشاركة الثابتةال يتم التركيز على المشاركة المتناقصة مع ا .4

 اختبار الفرضية الرئيسية -سابعا :
على  المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركةالمتعلقة بأثر  الختبار الفرضية الرئيسية

تم استخدام معامل االرتباط )بيرسون ( على متوسطات إجابات مفردات العينة  التمويل بالمشاركة
ومتوسطات إجابات  المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركةبعلى جميع العبارات المتعلقة 

التمويل بالمشاركة فكانت النتائج كما في الجدول رقم بمفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة 
 :كانت ( حيث 23)

لمعوقات التي تواجه المصرف بصيغة لال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  -الفرضية الصفرية :
 التمويل بالمشاركةعلى  المشاركة

لمعوقات التي تواجه المصرف بصيغة ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  -مقابل الفرضية البديلة :
 التمويل بالمشاركةعلى  المشاركة

على  المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركة( نتائج اختبار أثر 23جدول رقم )
 التمويل بالمشاركة

قيمة معامل  البيان م
 االرتباط

الداللة 
 المحسوبة 

نسبة 
 األثر %

أثر معوقات الضوابط الشرعية على التمويل  1
 بالمشاركة 

-.257 0.038 12.74 

 16.24 0.030 0.403 بالمشاركةعلى التمويل  أثر معوقات المخاطر 2
 20.25 0.014 0.450 على التمويل بالمشاركة أثر المعوقات المهنية 3
أثر المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة  4

 على التمويل بالمشاركة المشاركة
0.508 0.005 25.81 
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 الحظ أن ي( 23من خالل الجدول رقم )
( بداللة 257.-التمويل بالمشاركة )على معوقات الضوابط الشرعية  قيمة معامل االرتباط ألثر .1

( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.038معنوية )
معوقات ل ذو داللة إحصائية عالقة عكسية ) سالبة ( وجودالفرضية البديلة وهذا يدل على 

التمويل بالمشاركة % من التغير في 12.74حيث أن التمويل بالمشاركة على  الضوابط الشرعية
معوقات ب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر  معوقات الضوابط الشرعية يعود إلى التغير في

 .الضوابط الشرعية
( بداللة معنوية 0.403التمويل بالمشاركة )على  معوقات المخاطر قيمة معامل االرتباط ألثر .2

( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) (0.030)
على  معوقات المخاطرلذو داللة إحصائية  عالقة عكسية ) سالبة ( وجودالبديلة وهذا يدل على 

 يعود إلى التغير فيالتمويل بالمشاركة % من التغير في 16.24حيث أن التمويل بالمشاركة 
 .معوقات المخاطرب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر  معوقات المخاطر

( بداللة معنوية 0.450التمويل بالمشاركة )على  قيمة معامل االرتباط ألثر المعوقات المهنية .3
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.014)

على  لمعوقات المهنيةلذو داللة إحصائية  عالقة عكسية ) سالبة ( وجودالبديلة وهذا يدل على 
 يعود إلى التغير فيالتمويل بالمشاركة % من التغير في 20.25حيث أن التمويل بالمشاركة 

 .المعوقات المهنيةب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر  المعوقات المهنية
التمويل بالمشاركة على  جه المصرف بصيغة المشاركةالمعوقات التي توا قيمة معامل االرتباط ألثر .4

( لذلك نرفض الفرضية 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.005( بداللة معنوية )0.508)
 ذو داللة إحصائية عالقة عكسية ) سالبة ( وجودالصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يدل على 

% من 25.81حيث أن التمويل بالمشاركة على  لمعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركةل
 المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركة يعود إلى التغير فيالتمويل بالمشاركة التغير في 

 .المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركةب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر 
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 النتائج  -: ثامنا
 من استنتاجات ومن أهمهاتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

من جميع مفردات عينة  (%86.2)من الذكور ويمثلون نسبة  معظم مفردات عينة الدراسة .1
 من جميع مفردات عينة الدراسة (%13.8)الدراسة والباقي من اإلناث ويمثلن نسبة 

( % 62.1 ) بكالوريوس ويمثلون نسبة مؤهالتهم العلميةمعظم مفردات عينة الدراسة من  .2
 ) دبلوم ويمثلون نسبة مؤهالتهم العلميةيع مفردات عينة الدراسة تم يليه ممن من جم
 من جميع مفردات عينة الدراسة (24.1%

من  (%65.5)ويمثلون نسبة سنة  55إلى  46من معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهم  .3
 (%31.0)ويمثلون نسبة  سنة 45إلى  36من تم يليه ممن أعمارهم  عينة الدراسةمفردات 

 عينة الدراسةمن جميع مفردات 
ويمثلون محاسبة و إدارة أعمال وتمويل ومصارف  تخصصهم  عينة الدراسةمعظم مفردات  .4

 عينة الدراسةمن جميع مفردات ( لكل تخصص %  27.6)نسبة 
سنة  15من  و سنوات 5أقل من  فترة عملهم بالمصرفمعظم مفردات عينة الدراسة ممن  .5

من مفردات عينة الدراسة . تم يليه لكل فترة من الفترتين  (%34.5) ة ويمثلون نسب فأكثر
من جميع  (%17.2 ) ويمثلون نسبةسنوات  10إلى  5من  فترة عملهم بالمصرفممن 

 مفردات عينة الدراسة
من جميع مفردات  (%65.5 ) وظيفتهم موظف ويمثلون نسبة عينة الدراسةمعظم مفردات  .6

% 24.1 ) رئيس وحدة ويمثلون نسبة أوتم يليه ممن وظيفتهم رئيس قسم ،  عينة الدراسة
 من جميع مفردات عينة الدراسة( 

 -حيث أن : معوقات تواجه المصرف بصيغة المشاركةوجود  .7
 معوقات الضوابط الشرعيةتوجد  -أ

 معوقات المخاطرتوجد  -ب
 معوقات مهنيةتوجد  -ت
  التمويل بالمشاركة وجود تدني في مستوى  .8
لمعوقات التي تواجه المصرف بصيغة ل ذو داللة إحصائية عكسي ) سالب(يوجد أثر  .9

التمويل بالمشاركة % من التغير في 25.81حيث أن التمويل بالمشاركة على  المشاركة
التمويل إذا لم يتأثر  المعوقات التي تواجه المصرف بصيغة المشاركة يعود إلى التغير في

 -حيث أن : .المصرف بصيغة المشاركةالمعوقات التي تواجه ب إالبالمشاركة 
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التمويل على  معوقات الضوابط الشرعيةل ذو داللة إحصائيةعكسي ) سالب( أثر وجدي -أ
 يعود إلى التغير فيالتمويل بالمشاركة % من التغير في 12.74حيث أن بالمشاركة 

 .لشرعيةمعوقات الضوابط اب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر  معوقات الضوابط الشرعية
التمويل بالمشاركة على  معوقات المخاطرلذو داللة إحصائية عكسي ) سالب( أثر وجدي -ب

 معوقات المخاطر يعود إلى التغير فيالتمويل بالمشاركة % من التغير في 16.24حيث أن 
 .معوقات المخاطرب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر 

التمويل بالمشاركة على  لمعوقات المهنيةلذو داللة إحصائية عكسي ) سالب( أثر وجدي -ت
 المعوقات المهنية يعود إلى التغير فيالتمويل بالمشاركة % من التغير في 20.25حيث أن 

 .المعوقات المهنيةب إالالتمويل بالمشاركة إذا لم يتأثر 
 التوصيات :
التمويــل بالمشــاركة بشــكل تدريجــي، مــن أجـل ادخـال  التجارية بتفعيــلوصــي المصــارف ن -1

هـذه الصيغـة حيـز التطبيـق العملـي، بمـا يسـهم فـي الوقـوف علـى حقيقـة المعوقـات التـي 
  .تواجههـا، وتفعيـل سـبل تخطـي تلـك المعوقـات

تطبيق ضرورة توفر االدارة الفاعلة والناجحة في مصرف الجمهورية وذلك من اجل  -2
صيغة التمويل بالمشاركة ووضع القوانين والتشريعات المصرفية االسالمية المناسبة 
 والحرص علي االلتزام بالضوابط واالحكام الشرعية عند تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة.

العمل على تمكين العدد الكاف من الفقهاء المتخصصين في العلوم الشرعية والمسائل  -3
 وتوفير الخبرة العملية الكافية لهيئة الرقابة الشرعية.االقتصادية الحديثة 

المصاحبة لعمليات التمويل بالمشاركة وخلق  ةالعمل على الحد من المخاطر المصرفي -4
 بيئة امنة لالستثمار.
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 المقدمة 

ت والقوى والمصالح االجتماعية عاامكل منها بالج ةوتنوعها وصلتعدد أشكال المعرفة 
قول على من ينطبق ما تقدم  ،معقده ةاهر ظمعرفية بشكل عام  ةظاهر ك هاواختالف مصادرها جعل من

ي جماعه إنسانية وبصرف النظر عن بساطة تلك المعرفة ركان المعرفة ألأالسياسية كركن من  ةالمعرف
 أو تعقيدها.

وتبيان  اإلحاطة بهاالبحث إلجراء تفكيك للظاهرة المعرفية السياسية بغرض وعليه كان 
حدودها وحدود مكوناتها أي مجاالتها الرئيسية، وكذلك التعرف على نشأتها وتطورها وأصولها الفلسفية 

وتبدو  ،يظهر في المعتقدات –أي المعرفة السياسية  –حيث أن هذا النوع من المعرفة  والسوسيولوجية،
، ويتم التعبير عنها في مختلف أوجه النشاط السياسي ميتها في التأكيد على قوة المعتقدات الجمعيةأه

 وردود فعل الرأي العام وكذلك في الخطب واألحاديث والمناظرات.
حيث أن وجود المعرفة السياسية قد سبق نشأة  –وال تشترط هذه المعرفة وجود الدولة مسبقًا 

المجتمعات البدائية من خالل تصارع العشائر والقبائل، وتبرز بشكٍل أكبر  فهي موجودة في –الدولة 
في الصراعات والنزاعات القائمة بين الجماعات والطبقات واألحزاب بل وحتى بين المجتمعات كما نراه 

 اليوم.
ت وناقلي األساطير اليوتوبيا واستخدمت المعرفة السياسية من قبل أصحاب األيديولوجيات و

ز، حيث يكون الهدف منها الدعوة إلى الفعل السياسي واالنتصار على الخصوم، وتولي زمام والرمو 
 األمور عند جماعة معينة.

وعلى ُكٍل فإن موضوع البحث هو المعرفة السياسية باعتبارها مكونًا من مكونات الحقل 
المعرفية السياسية"، بحثاً نظريًا تحليلياً كان الدافع وراء إجراءه حاجة  االمعرفي " بحث في األنثروبولوجي

المكتبة الجامعية لمثل هذه البحوث، وكذلك حاجة طالب أقسام العلوم السياسية وأقسام علم االجتماع 
، كذلك وما الحظه الباحثان من النقص الواضح في البحوث النظرية المعرفية سواًء  اواألنثروبولوجي

 من مكونات 
ً
المعرفة السياسية باعتبارها مكونا

 الحقل المعرفي
  

 وليد بني جامعة – اآلداب كلية –د. الطاهر سعد ماضي 

 وليد بني جامعة – السياسية والعلوم االقتصاد كلية –أ . أشرف علي محمد المه 

 



 

 

 

–2022 122 

أبعادها المعرفية األنثروبولوجية أو السياسية، وتبقى الحاجة مستمرة لدراسة المنتجات الذهنية أو  في
الثقافية كاأليديولوجيات والفكر االجتماعي والسياسي والتكنولوجيا والفكر الديني والمذاهب األخالقية 

اع والسياسة وعلم اإلنسان والقانونية موضوعًا مشتركًا للعلوم االجتماعية واإلنسانية كعلم االجتم
 والتاريخ.

 إشكالية الدراسة:
ترتبط المعرفة باألطر االجتماعية والثقافية والسياسية، حيث تنشأ وتتحرك من خالل تلك 
األطر، بالرغم من أنها ثابتًا من ثوابت الحياة اإلنسانية، ومع صعوبة حصر المعرفة في إطار بعض 

أو االقتصادية فإن محاولة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت من المعادالت السياسية أو االجتماعية 
خالل هذه الدراسة هي موضوع البحث وهي المساهمة النظرية التحليلية في حقل المعرفة السياسية 

 تحديدًا من مدخل أنثروبولوجي، وهذه التساؤالت هي:
 ما المعرفة؟ وما المعرفة السياسية؟ -
 خرى ذات االرتباط والعالقة بالمعرفة السياسية؟ ما مكونات الحقل المعرفي األ  -
 ماهي المفاهيم والمصطلحات السياسية المتضمنة للمعرفة السياسية؟  -

ولإلجابة على هذه األسئلة فإن الدراسة تنطلق من فرٍض رئيسي وعام هو أن المعرفة السياسية مكونًا 
األخرى، وترتبط بمنابعها التاريخية من مكونات الحقل المعرفي وترتبط بغيرها من المكونات 

 واالجتماعية والثقافية، وتشكل معها اإلطار العام للمعرفة.
 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة من أهمية المعرفة ذاتها باعتبارها منتجًا إنسانيًا وبخاصة في جوانبها 
اع، كما أن اإلنسان هو محور السياسية؛ فالمعرفة السياسية هي معرفة اجتماعية، فال سياسة بال اجتم

 ومنتج وهدف ومستهلك للمعرفة.
واستمرار  رإن تحديد وتجويد المعرفة السياسية كان واليزال حاجًة اجتماعية إنسانية الستقرا

المجتمعات وإلشباع حاجتها األساسية، ولتنظيم اشباع تلك الحاجات بعيداً عن التسلط والظلم والطغيان، 
خر واالنفتاح عليه، وممارسة الحوار والديمقراطية واألخذ باألفكار المتبادلة ومساهمًة في قبول اآل

 والعيش المشترك بأمٍن وسالم.
ويقدم هذا البحث دراسة علمية نظرية تحليلية جادة كمساهمة بحثية علمية إلثراء المعرفة 

الجتماع والعلوم بالمكتبات الليبية والعربية، يستفيد منها المتخصصين والباحثين في مجال علم ا
 السياسية.
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 أهداف الدراسة:
 التعرف على مفهوم المعرفة والمعرفة السياسية. .1
 التعرف على مكونات الحقل المعرفي. .2
 التعرف على أهم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمفهوم المعرفة السياسية .  .3

 منهج الدراسة:
لوصف وتحليل ظاهرة المعرفة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك 

عمومًا والمعرفة السياسية بشكٍل خاص، وكذلك على المنهج التاريخي في تتبع نشأة وتطور المعرفة 
 السياسية باعتبارها ظاهرة اجتماعية ثقافية إنسانية.

 المبحث األول: مفهوم ومكونات ومصادر المعرفة.
 المطلب األول: مفهوم المعرفة

ارتبط موضوع ومفهوم المعرفة بالفلسفة بخاصة الفلسفة اليونانية، حيث سيطرت مشكلة  
الوجود على الفكر اإلنساني وكان عقل الفيلسوف عبارة عن مرآة للوجود والعالم، وقد تحول اهتمام 

 كان "، فلقدالشعور"و "النفسو" "نا"األ امن زاويالفلسفات الحديثة بموضوع العقل والنظر إلى الوجود 
 ةعلنت التصوريأ حيث  ة،للخوض في موضوع المعرف ةً بداي ةوالحقيق قينعن الي"ديكارت" بالبحث اهتمام 

وعلى  ة،مصدر المعرف "العقل" أيوهو  ة،حكام المعرفأن العقل وحده هو من يتدخل في أ ةالديكارتي
 ةالتجربف ة،الحسي ةالتجربال في إال يتحقق  "الواضح المتميز"ن ألى ون إالنقيض من ذلك ذهب التجريبي

ان اللذان تتدفق منهما ساسيالمصدران األ اهم ةن الحس والتجربأبمعنى  ة،هي المصدر الوحيد للحقيق
  1المعرفة.

أما "كانط" فقد أغفل قيمة الموجودات والمعقوالت ومسائل الفكر والوجود في فلسفته النقدية  
أساسًا من اإلحساس، حيث أن كل معارف اإلنسان برأيه  ةوركز اهتمامه على المعرفة العلمية والمستمد

 2تبدأ باإلحساس، ثم الفهم ثم تكتمل في العقل وذلك يعبر عن أهمية الفكر في بناء المعرفة عند "كانط".
ة وبزعامة الفينومينولوجيوقد تم نقد وتحدي توجه "كانط" ورؤيته للمعرفة عن طريق المدرسة  

رل" أن كل المدركات المعرفية هي انعكاس للعامل الذاتي في المعرفة، "أدمون هورسل" حيث يرى "هوس
وبذلك أعطى للذات سيطرة على اإلحساس، حيث يقول إننا نفهم الناس ليس من خالل انعكاسات 

 مجردة لما هو موجود بل من خالل وعيهم المستقل.
                                                           

، ص 1968دار الطلبة العرب  ،يروت، ب2ط ،نظريات المعرفة 2فلسفة ،ج علم االجتماع والقباري محمد إسماعيل،  1

100 . 
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وهكــــــــذا يتضــــــــح اخــــــــتالف وجهــــــــات النظــــــــر الفلســــــــفية فــــــــي تناولهــــــــا لموضــــــــوع المعرفــــــــة  
وحــــدودها ومناهجهــــا وأشــــكالها، وظهــــرت تســــاؤالت كثيــــرة حــــول معرفــــة الحقيقــــة وهــــل توجــــد معرفــــة 
ــــــي تفســــــيرهم  ــــــة محــــــدودة؟ أمــــــا علمــــــاء االجتمــــــاع وف ــــــة معرف ــــــا نعــــــرف الحقيق ــــــة؟ أم أنن تامــــــة مطلق

ــــإنهم يعتبــــرون أن ال ــــة لنشــــوء المعرفــــة ف ــــة حيــــث يشــــير مصــــطلح المعرف مجتمــــع هــــو مصــــدر المعرف
Knowledge إلـــــــى ) كـــــــل نمـــــــط فكـــــــري يمتـــــــد مـــــــداه مـــــــن المعتقـــــــد الشـــــــعبي إلـــــــى العلـــــــم  عنـــــــدهم

ـــــر مـــــنهم ليماثـــــل مصـــــطلح المعرفـــــة، وال يقتصـــــر  الوضـــــعي( ويســـــتخدم مصـــــطلح ثقافـــــة عنـــــد الكثي
ـــــــه يضـــــــم المعتقـــــــدات األخالق ـــــــة فقـــــــط لكن ـــــــوم الدقيق ـــــــة علـــــــى العل ـــــــة واالفتراضـــــــات مفهـــــــوم المعرف ي

األبســـــــــتمولوجية والمقـــــــــوالت الفكريـــــــــة والمعتقـــــــــدات السياســـــــــية والمعـــــــــايير األخالقيـــــــــة ومالحظـــــــــات 
  1الواقع األمبريقي.

وتجـــــدر اإلشـــــارة هنـــــا إلـــــى أن قضـــــية العالقـــــة بـــــين المعرفـــــة والوجـــــود االجتمـــــاعي كانـــــت  
مثــــار جــــداًل بــــين العلمــــاء، حيــــث يــــرى بعــــض علمــــاء الطبيعــــة بالــــذات عــــدم تــــأثر محتــــوى العلــــوم 
ــــرى أن المعرفــــة  ــــاك مــــن ي ــــإن هن ــــك تمامــــًا ف ــــى العكــــس مــــن ذل ــــالوجود االجتمــــاعي، وعل ــــة ب الطبيعي

ـــــر هـــــي انعكـــــاس مباشـــــر للواقـــــع أ ـــــالي فهـــــي تعب و الوضـــــع الطبقـــــي أو الفئـــــوي فـــــي المجتمـــــع، وبالت
عــــــن رؤيتهــــــا ومصــــــالحها ويالحــــــظ أن الرؤيــــــة ســــــالفة الــــــذكر تحمــــــل مضــــــامين سياســــــية واضــــــحة 
ــــة  ــــر مــــن االتجاهــــات المتعــــددة والمتباينــــة حــــول عالقــــة المعرف ــــى أي حــــال توجــــد الكثي المعــــالم، وعل

نــــــه توجــــــد عالقــــــة بــــــين ظهــــــور األفكـــــــار بــــــالوجود االجتمــــــاعي ، لعــــــل أبرزهــــــا هــــــو الــــــذي يــــــرى أ
 وانتشارها ونموها وذبولها وبين المصالح االجتماعية. 

هــــــــــتم ) كــــــــــارل مانهــــــــــايم ( كــــــــــذلك بعالقــــــــــة المعرفــــــــــة بــــــــــالوجود االجتمــــــــــاعي وبــــــــــالواقع ا 
التـــــاريخي ، وكــــــان تركيــــــزه علــــــى المعرفـــــة السياســــــية بأشــــــكالها التاريخيــــــة، حيـــــث تصــــــور بــــــأن مــــــا 

 2اسي يصلح لكل أنواع المعرفة .يصلح للمعرفة والفكر السي
ــــــأرجع كــــــل أشــــــكال  ــــــًا ف ــــــة اتجاهــــــًا مثالي ــــــه للمعرف ــــــد اتجهــــــت نظريت أمــــــا ) ســــــوروكين ( فق
المعرفـــــة إلـــــى بنيـــــة الثقافـــــة، وانعكـــــاس معاييرهـــــا علـــــى المـــــدركات العقليـــــة لإلنســـــان. فالثقافـــــة عنـــــده 

ــــذي ينبثــــق منــــه الفكــــر وتتشــــكل المعرفــــة مــــن خــــالل اكت ســــاب الســــمات هــــي "األســــاس الوجــــودي" ال
 الثقافية، ومن ثم يتكون ما يسميه ) سوروكين ( بالعقلية الثقافية .

                                                           
، القاهرة ، المركز القومي للبحوث االجتماعية  1ط إشكالية العالقة بين األيديولوجيا والعلوم االجتماعية ،علي مختار ،  1

 .167، ص  1984والجنائية، 
الفكر العربي المعاصر ، بيروت ، مركز اإلنماء األيديولوجيا والطوباوية وعلم اجتماع المعرفة،  خلدون النقيب ، 2

 .24، ص 1981تشرين الثاني  –،تشرين األول  16العربي ، العدد 
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أمـــــا ) روبــــــرت ميرتــــــون ( فقـــــد نظــــــر إلــــــى مفهــــــوم المعرفـــــة بمنظــــــور شــــــامل، و رأى أنــــــه 
يجـــــب أن يفســـــر بطريقـــــة أشـــــمل بحيـــــث يتضـــــمن تلـــــك الدراســـــات الخاصـــــة بالنتـــــاج الكلـــــي للثقافـــــة، 

والفلســـــــــفة والعلـــــــــم والتكنولوجيـــــــــا، ويـــــــــرى ) ميرتـــــــــون ( أن مثـــــــــل األفكـــــــــار والمعتقـــــــــدات التشـــــــــريعية 
ـــــي  ـــــة ف ـــــة األخـــــرى أو الثقافي ـــــة، والعوامـــــل الوجودي ـــــين المعرف سوســـــيولوجيا المعرفـــــة تهـــــتم بالعالقـــــة ب
المجتمـــــع ، ويؤكـــــد أن مشـــــكلة العالقـــــة بـــــين كـــــل مـــــن المعرفـــــة واألســـــاس الوجـــــودي هـــــي األســـــاس 

 1ألي نظرية في علم اجتماع المعرفة .
صــــــــياغة تعريــــــــف ) للمعرفــــــــة ( يتطلــــــــب األخــــــــذ بعــــــــين االعتبــــــــار أن هــــــــذا  إن محاولــــــــة

ــــات انتــــاج  ــــي آلي ــــدم ف ــــي المعلومــــات والتق ــــراكم الســــريع ف ــــي يتســــم باالتســــاع بســــبب الت ــــل المعرف الحق
ــــــي مختلــــــف مجــــــاالت المعرفــــــة،  ــــــادة الحقــــــول المتخصصــــــة ف ــــــة وتوزيعهــــــا واســــــتهالكها، وزي المعرف

ـــــة ـــــى اإلنســـــان مالحق ـــــث أصـــــبح مـــــن الصـــــعب عل ـــــي المعلومـــــات المتصـــــلة بظـــــواهر  بحي ـــــد ف الجدي
الكــــون مـــــن حولــــه، وإذا كانـــــت المعرفـــــة قــــد أصـــــبحت تشــــكل ملمحـــــًا مـــــن أهــــم مالمـــــح المجتمعـــــات 

 فإنها في الوقت نفسه تتميز بالتعقد والتشابك والتداخل بين عناصرها المكونة لها.
تصورات المعرفة هي مجمل ما يتكون في أذهان مجموعة محددة من الناس من أفكار و 

ومعاني وأحكام حول األشياء " المادية و غير المادية " واألشخاص والكيانات واألحداث الحاضرة 
 والماضية.

ــــــــذي  ــــــــاس بمحــــــــيطهم ال والمعرفــــــــة بهــــــــذا المعنــــــــى تتشــــــــكل بوصــــــــفها خالصــــــــة وعــــــــي الن
يعيشــــــون فيــــــه بكـــــــل مــــــا يحتـــــــوي عليــــــه مـــــــن مــــــؤثرات ، ذلـــــــك أن أيــــــة جماعـــــــة أو فئــــــة أو طبقـــــــة 

ا فــــي فــــراٍغ أو فــــي المطلــــق بــــل فــــي ســــياق تــــاريخي محــــدد ، وفــــي ظــــل شـــــروط اجتماعيــــة ال تحيــــ
حياتيــــــه اقتصــــــادية، اجتماعيــــــة، ثقافيــــــة، سياســــــية معينــــــة ، ومــــــن خــــــالل عالقــــــة األفــــــراد ببعضــــــهم 
الـــــــبعض، وقيـــــــامهم بـــــــأدوارهم فـــــــي الحيـــــــاة االجتماعيـــــــة وتفـــــــاعلهم، وعبـــــــر العمليـــــــات االجتماعيـــــــة 

ـــــاس )كالتنشـــــئة االجتماعيـــــة والـــــتعلم والصـــــرا  ع والتعـــــاون والمثاقفـــــة ... إلـــــخ ( ، تتكـــــون إدراكـــــات الن
لـــــواقعهم وتتشـــــكل رؤاهـــــم للعـــــالم ويصـــــاغ وعـــــيهم بمـــــوقفهم إزاء الجماعـــــات األخـــــرى وموقـــــف تلــــــك 
الجماعــــات مـــــنهم كمـــــا تتشـــــكل صـــــورة الـــــذات الجماعيــــة والفرديـــــة لـــــديهم ، هـــــذه المـــــدركات والـــــرؤى 

ـــــاس وعـــــاداتهم ـــــي ممارســـــات الن ـــــوعي تكمـــــن ف ـــــف  وأشـــــكال ال ـــــداتهم وتق ـــــة ، وتـــــبطن معتق االجتماعي
وراء ســــــلوكهم اللفظــــــي والفعلـــــــي ، وتتبــــــدى فـــــــي حالــــــة المفكـــــــرين ومنتجــــــي الثقافـــــــة فــــــي األعمـــــــال 

 اإلبداعية التي تتخذ شكل النظريات واألعمال الفنية و األدبية أو األفكار والفلسفات . 

                                                           
ون ، كان 4، العدد  4، مجلة العلوم االجتماعية ، السنة الماهية والمناهج  -سوسيولوجيا المعرفة  عاطف أحمد فؤاد ،  1
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 المطلب الثاني: مكونات الحقل المعرفي
عــــــالم االجتمــــــاع الفرنســــــي ) جــــــورج جــــــورفيتش ( الــــــذي ينظــــــر نشــــــير هنــــــا إلــــــى محاولــــــة 

إلــــى األنســـــاق المعرفيـــــة باعتبارهـــــا تنظيمـــــات متدرجـــــة ومتغيـــــرة مـــــن األنـــــواع المعرفيـــــة ، يتميـــــز كـــــل 
ــــرتبط بهــــا واألنســــاق  ــــي ت ــــة الت ــــر وفقــــًا لألطــــر االجتماعي ــــة خاصــــة يمكــــن أن تتغي نســــق منهــــا بعالق

كمكــــــون مــــــن مكونــــــات المعرفــــــة والتــــــي ســــــيتناولها  المعرفيــــــة، فباإلضــــــافة إلــــــى المعرفــــــة السياســــــية
 المبحث التالي، قد ضم تصنيف ) جورفيتش ( للحقل المعرفي المكونات التالية:

 المعرفة اإلدراكية للعالم الخارجي – 1
 Perceptual knowledge of the External World: 

وتتكـــــون مـــــن مجموعـــــة متناســـــقة مـــــن الصـــــور عـــــن العـــــالم الخـــــارجي ، وهـــــذه الصـــــور تتموضـــــع  
ــــــرض ســــــلفًا وجــــــود  ــــــوع مــــــن المعرفــــــة يفت فــــــي مجــــــال مكــــــاني وزمــــــاني ملمــــــوس ومحــــــدد، وهــــــذا الن
إدراكــــات جمعيــــة لكــــل مــــن الزمــــان والمكــــان و أحكــــاٍم جمعيــــة حــــول صــــحة الوحــــدة بينهمــــا وصــــحة 

ـــــى ـــــي يمكـــــن أن يكتســـــبها هـــــذا الضـــــرب  محتواهمـــــا . ويشـــــير ) غـــــورفيتش ( إل ـــــة النســـــبية الت األهمي
ـــــــي المجتمـــــــع االقطـــــــاعي مـــــــثاًل كانـــــــت  ـــــــي ) التـــــــدرجي( فف ـــــــة ضـــــــمن النســـــــق الهيراريق مـــــــن المعرف
ـــــاب المنظـــــور  ـــــك غي ـــــى ذل ـــــدليل عل ـــــل آخـــــر األوضـــــاع وال ـــــة للعـــــالم الخـــــارجي تحت ـــــة اإلدراكي المعرف

ي الصـــــور (، وانغـــــالق المـــــدن فـــــي الفـــــن ) أي غيـــــاب األبعـــــاد التـــــي تعطـــــي االنطبـــــاع بالتجســـــد فـــــ
 والقرى على نفسها من حيث أسلوب العمارة والتنظيم . 

 معرفة اآلخر و " النحن" والجماعات والطبقات والمجتمعات – 2
Knowledge Of The Other, The "We", Groups, Classes, And Societies: 

ــــ نحن والجماعــــات وهــــذا نمــــٌط خــــاص مــــن المعرفــــة تــــدرك فيــــه هــــذه الكيانــــات ) اآلخــــر وال
والطبقـــــــات والمجتمعـــــــات ( بوصـــــــفها حقيقيـــــــة وصـــــــحيحة ، ولـــــــم يـــــــتم فهـــــــم ذلـــــــك إال عـــــــن طريـــــــق 
الفلســــفة ولـــــيس علـــــم االجتمـــــاع، وهــــذا تنـــــاقض ظـــــاهري لـــــه أســــبابه المتصـــــلة بطبيعـــــة هـــــذا اإلدراك 
وتلــــــــك المعرفـــــــــة مـــــــــن ناحيــــــــة وطبيعـــــــــة "الـــــــــنحن" واآلخـــــــــر واخــــــــتالف صـــــــــورهما حســـــــــب األطـــــــــر 

  1ها التاريخ من ناحية أخرى .االجتماعية التي عرف
 
 

                                                           
1 George Gurvitch, The Social Frameworks of Knowledge, Basil Blackwell, Oxford 1971, p p 
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 معرفة الذوق السليم  – 3
Common Sense Knowledge  

والتــــــي يمكــــــن اإلشــــــارة إليهــــــا بالمصــــــطلح الواســــــع "معرفــــــة الحيــــــاة اليوميــــــة" وهــــــي تتكــــــون  
ـــــ"نحن" أو بجماعــــة مــــا(  ــــنحن" والعــــالم الخــــارجي ) المــــرتبط ارتبــــاط أوثــــق ب مــــن معرفــــة اآلخــــر و "ال

معينــــــة مــــــن المعرفــــــة التقنيــــــة مثــــــل التقنيــــــات الجســــــدية ، وأســــــاليب التــــــأدب ومــــــن أشــــــكال بســــــيطة 
والـــــــتحفظ وتنـــــــزع هـــــــذه المعرفـــــــة إلـــــــى االنحيـــــــاز لصـــــــالح المعرفـــــــة التقليديـــــــة أي معرفـــــــة أصـــــــحاب 
التجربـــــــــة ومعرفـــــــــة أدب الحيـــــــــاة التـــــــــي غالبـــــــــًا مـــــــــا تفتقـــــــــر إليهـــــــــا األجيـــــــــال األصـــــــــغر، ويالحـــــــــظ 

ــــــة انتقــــــال هــــــذا الضــــــرب الم ــــــل قــــــد أصــــــبح يمثــــــل "جــــــورفيتش" أن عملي ــــــل إلــــــى جي ــــــة مــــــن جي عرف
ـــذوق الســـليم الخـــاص بـــه  ـــل صـــار يطـــور لنفســـه معرفـــة ال ـــل كـــل جـــزُء مـــن جي مشـــكلة، فكـــل جيـــل ب
ـــــر ثقافـــــة كلمـــــا تضـــــاءل دور معرفـــــة الـــــذوق الســـــليم،  ، وعلـــــى كـــــل حـــــال فكلمـــــا كـــــان المجتمـــــع أكث

ـــــاك فـــــي عالم ـــــت هن ـــــدور، والزال ـــــر أميـــــة كلمـــــا ازدادت أهميـــــة هـــــذا ال ـــــا المعاصـــــر وكلمـــــا كـــــان أكث ن
ـــــــل األســـــــر  ـــــــة وتهـــــــيمن، مث ـــــــي تســـــــتمر فيهـــــــا هـــــــذه المعرف بعـــــــض الجماعـــــــات ضـــــــيقة النطـــــــاق الت
المعيشـــــية، والقـــــرى المعزولـــــة وبعـــــض الهيئـــــات المهنيـــــة مثـــــل الجـــــيش أو المهـــــن الطبيـــــة ، كمـــــا أن 
ــــــة وســــــير  ــــــي حياتهــــــا الداخلي ــــــزم نفســــــها ف ــــــات وبعــــــض تنظيمــــــات التعلــــــيم العــــــالي األخــــــرى تل الكلي

  1يط من معرفة الذوق السليم .عملها بنوٍع بس
 المعرفة التقنية – 4

Technical knowledge  
وهي ليســـــــت مجرد معرفة الوســـــــائل التي تســـــــتخدم في تحقيق غايات مثالية على ما يذهب 
الفالســـفة الروحانيون وليســـت معرفة عليمة تطبيقية تتســـم بالقولبة والقابلية للنقل كما تذهب الوضـــعية 
الفجة، إنها نمط من المعرفة فريد ال يمكن اختزاله إلى أي نمٍط آخر، فعلي الصــــــــــــــعيد الدولي تنزع 
بعض الدول لهذا النوع من المعرفة لرغبتها في تعزيز قوتها أو إلى مدى أبعد وهو الســــــــــــــيطرة على 

"  praxisالعــالم والتحكم فيــه واســــــــــــــتخــدامــه وتنظيمــه ، إنــه جزء من األجزاء المكونــة للبراكســــــــــــــيس 
فالمعرفة الممارسة" بالمعنى الذي فهمه ماركس ، وهذا النمط من المعرفة متكامل مع القوى المنتجة ، 

هنا هي ) تلك المعرفة المعنية بكل أنواع االســــــــــــتخدام المؤثر الدقيق القابل لالنتقال والمتجدد، وتكمن 
وراء اكتسـاب هذه المعرفة الرغبة في الهيمنة على عوالم الطبيعة واالنسـان والمجتمع من أجل اإلنتاج 

 2والتدمير والصون والتنظيم والتخطيط واالتصال واالنتشار (.

                                                           
1 Ibid, pp 26-27. 
2 Ibid, p 29. 
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 المعرفة العلمية – 5
Scientific Knowledge  

يميــــــل هــــــذا الــــــنمط مــــــن المعرفــــــة إلــــــى التجــــــرد مــــــن الهــــــوى " المصــــــلحة" وإلــــــى االنفتــــــاح  
والتــــــراكم والتنظــــــيم والتــــــوازن والــــــدمج بــــــين مــــــا هــــــو مفــــــاهيمي تصــــــوري وبــــــين مــــــا هــــــو امبريقــــــي ، 

إليـــــه مـــــن ويعتمــــد علـــــى أطـــــر مرجعيـــــة يمكـــــن التحقــــق مـــــن صـــــحتها مـــــن خـــــالل مــــا يـــــتم التوصـــــل 
ـــــرغم ممـــــا تزعمـــــه  ـــــه علـــــى ال ـــــي، ويقـــــول "جـــــورفيتش" أن ـــــق التجريب ـــــائج تســـــتلزم هـــــي نفســـــها التحق نت
المعرفـــــة العلميـــــة مـــــن أنهـــــا "بمنـــــأى عـــــن الشـــــجار" أي منفصـــــلة عـــــن األطـــــر االجتماعيـــــة فإنهـــــا ال 
تتمتـــــع إال باســـــتقالل نســـــبي ، ولقـــــد كـــــان خطـــــأ الوضـــــعية الكبيـــــر هـــــو تبنـــــي تلـــــك المـــــزاعم حرفيـــــًا. 

رتباطــــات االجتماعيــــة تتــــدخل فـــــي كــــل أنــــواع المعرفــــة العلميـــــة، وكلمــــا كانــــت المعرفــــة أكثـــــر إن اال
ـــــة،  ـــــوم الطبيعي ـــــى العلـــــوم الدقيقـــــة والعل ـــــك عل ـــــق ذل ـــــت االرتباطـــــات أقـــــوى ، وينطب تطـــــورًا، كلمـــــا كان

 1مثلما ينطبق على العلوم اإلنسانية ، وبصفة خاصة التاريخ وعلم االجتماع.
 المعرفة الفلسفية  – 6 

Philosophical Knowledge  
ويعتبرهـــــــا "جـــــــورفيتش" نـــــــوع مـــــــن المعرفـــــــة مـــــــن الدرجـــــــة الثانيـــــــة، ولكونهـــــــا كـــــــذلك فإنهـــــــا 
ــــــة غيــــــر  ــــــى أفعــــــال عقلي ــــــة ) وأيضــــــًا عل ــــــواع أخــــــرى مــــــن المعرف ــــــى أن ــــــة عل تتغــــــذى وبصــــــورة تأملي
معرفيـــــة ( ، وتســـــعى إلـــــى دمـــــج تلـــــك الجوانـــــب الجزئيـــــة فـــــي كليـــــات ال نهائيـــــة لكـــــي تقـــــوم بتأييـــــدها 

مصـــــادقة عليهـــــا، وهـــــذا الـــــنمط مـــــن المعرفـــــة قـــــي مجـــــال النظريـــــة نمـــــط متعـــــاٍل منعـــــزل مقصـــــوُر وال
علــــــى فئــــــة قليلــــــة ونخبــــــوي، ورغــــــم أن المعرفــــــة الفلســــــفية تتولــــــد عــــــن الجــــــدل بــــــين المعرفــــــة غيــــــر 
ــــى المعرفــــة الجمعيــــة،  ــــا هــــي التــــي تهــــيمن عل المتحيــــزة والمعرفــــة الملتزمــــة فــــإن المعرفــــة الفرديــــة هن

 برج الفالسفة العاجي الشهير. ومن ثم ظهرت فكرة
ويقـــــول "جـــــورفيتش" أننـــــا ينبغـــــي أن نالحـــــظ أن العالقـــــة بـــــين المعرفـــــة الفلســـــفية والمعرفـــــة 
ـــــدو فيـــــه  ـــــى عصـــــر كانـــــت تب ـــــزمن عل ـــــة مـــــن ال ـــــرة طويل ـــــى بعـــــد مـــــرور فت العلميـــــة تظـــــل معقـــــدة حت

ــــين  ــــى ب ــــل المكانــــة األول ــــت هــــذه المعرفــــة تمث ــــواع المعرفــــة الفســــلفية هــــي المهينمــــة ، لقــــد كان كــــل أن
المعــــارف فــــي المدينــــة القديمــــة وفــــي البــــدايات الرأســــمالية عنــــدما كانــــت تلــــك المعرفــــة تمثــــل أســــاس 

 2 التنوير ، أما في العصور الحديثة فقد حلت محلها المعرفة التقنية والمعرفة السياسية .
 

                                                           
1 Ibid, pp 33-35 
2 Ibid, pp 35-37 
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 المطلب الثالث: مصادر المعرفة
العرفة التي تسكن أذهان الناس؟ أواًل ينبغي نحاول في هذا المطلب أن نجيب عن سؤال، من أين تأتي 

لنا أن نذكر أنه ال يمكن تصور وجود مصادر لما نعتبره ) معرفة ( خارج نطاق خبرة الجماعة الثقافية، 
وخارج نطاق المجال االجتماعي بكل مكوناته، فالواق االجتماعي الثقافي بمحدداته المختلفة هو الوعاء 

ة التقليدي منها و الجديد الثابت نسبيًا والمتغير دائمًا ، واضافة إلى ما الذي يضم مصادر المعرفة كاف
عرضه الفالسفة من أقواٍل حول مصادر المعرفة وآرائهم حول الحس أو التجربة أو العقل أو الحدس 

 فإنه يمكن تحديد مصادر المعرفة على النحو التالي :
 الذاكرة الجمعية:  -1

Collective Memory 
بالذاكرة الجمعية هنا هو مجمل الموروث الثقافي  الذي يشتمل على عناصر متعددة ومتنوعة والمقصود 

كاألعراف والممارسات الجمعية والعادات، و صور التعبير المختلفة، التي تنطوي عليها الثقافة الشعبية 
تسبت قدٍر ما من والمعتقدات واألحكام والمعايير الدينية واألخالقية، ومحددات السلوك والقيم التي اك

الرسوخ في مختلف المواقف ، ولقد كان علماء األنثروبولوجيا والفولكلور واالجتماع األوائل يستخدمون 
مصطلح ) التقاليد ( لإلشارة إلى تلك العناصر ، وكان المصطلح يشير في محتواه إلى كل ما هو 

يق ومحمٍل باأليديولوجية قديم وغير متغير ، لكن المصطلح تعرض للنقد الشامل بوصفه غير دق
المحافظة ، وبداًل منه ظهر مصطلح ) الذاكرة الجمعية ( الذي ينطوي على االعتراف بأن الماضي 

 1يعاد تفسيره بصورة مستمرة لكي يفي بحاجات الحاضر المتجددة.
 العلم -2

Science  
المعرفة التي  العلم يشكل مصدرًا رئيسيًا من مصادر المعرفة، وإحدى ميزات هذا المصدر هي أن

يقدمها هي أقرب إلى حقيقة الظواهر واألشياء مقارنة بغيرها من أنواع المعرفة األخرى، ومن هنا صار 
اإلنسان خاصة في المجتمعات الصناعية المتقدمة يعتد كثيرًا بالعلم كمصدٍر للمعرفة. لقد أصبح العلم 

ظمات الدولية والوطنية من ناحية أخرى يرتبط بحياة الناس العملية من ناحية وبسياسات الدول والمن
مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى وضع لوائح ومواثيق وقوانين وأساليب للعمل لمواجهة متطلبات التوسع 
في نشر المعرفة العلمية وتنظيم النشاط العلمي. ولقد أصبح موضوع العلم كمصدٍر للمعرفة في بؤرة 

                                                           
 أنظر :  1

- Maurice Halbwachs, On Collective Memory, London & Chicago, University of Chicago 
Press, 1992.  
- Clifford Geertz, THE INTERPRETATION OF CULTURES, NEW YORK, Basic Books, Inc,1973. 
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ه لقضية الصلة بين العلم واألطر االجتماعية ومصالح اهتمام علم اجتماع المعرفة، وذلك لمعالجت
 القوى السياسية واالجتماعية واأليديولوجيات.   

ويتفـــق أغلــــب المـــؤرخين علــــى أن العلـــم الحــــديث قــــد بـــدأ فــــي الظهـــور خــــالل القـــرنين الســــابع عشــــر 
ــــــــارة  ــــــــي أوروبــــــــا، أي بعــــــــد انتهــــــــاء النظــــــــام االقطــــــــاعي ودخــــــــول مجتمعــــــــات الق والثــــــــامن عشــــــــر ف

ـــــدة مـــــن تاريخهـــــا، تغيـــــرت فيهـــــا نظمهـــــا السياســـــية واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية األورو  بيـــــة حقبـــــة جدي
والثقافيــــــة ومنــــــذ ذلــــــك الوقــــــت أخــــــذ دور العلــــــم يتعــــــاظم بحيــــــث أصــــــبح أحــــــد األســــــس التــــــي قامــــــت 
عليهــــــا الحضــــــارة الغربيــــــة الحديثــــــة وأخــــــذت التفســــــيرات التــــــي يقــــــدمها لظــــــواهر الطبيعــــــة والمجتمــــــع 

هوتيـــــة والميتافيزيقيـــــة التـــــي صـــــار كثيـــــر منهـــــا متعارضـــــًا مـــــع الظـــــروف تحـــــل محـــــل التفســـــيرات الال
المتغيــــــرة المتمثلــــــة فــــــي زيــــــادة حجــــــم المــــــدن وحركــــــة التجــــــارة والرأســــــمال والنمــــــو الســــــكاني والســــــفر 

 عرفة.موالتنقل واالكتشافات واالختراعات، وأصبح العلم يشكل مصدرًا رئيسيًا من مصادر ال
 األدبو الفن  -3

The Art and Literature 
تمثل الفنون واآلداب بمختلف أشكالها وأجناسها ينابيع أولية مهمة للمعرفة اإلنسانية، فهي 
تمد اإلنسان بمشاعر وصور ذهنية ومعاني، ودالالت يستدمجها اإلنسان وتصير جزًء من األجزاء 

 ولمعرفته التاريخية واالجتماعية والطبيعية ومعرفته باآلخرين.المكونة لرؤيته للعالم، 
وفي مواقف كثيرة يجد اإلنسان نفسه وقد أستحضر تلك المشاعر والصور والمعاني، وربما شكلت لديه 
مرجعيات في تعامله مع األحداث واألشخاص، وتكمن قوة الفنون واآلداب في أنها من خالل ما تقدمه 

تنطوي على من صور مبتكرة، تكشف عن أشياء جديدة في أنفسنا وفي العالم المحيط بنا، وبالتالي 
 دعوة دائمة لخلق اشكال جديدة للوجود اإلنساني وهنا تتجلى أهميتها ويبرز دورها في إثراء حياتنا.

لقد كانت الفنون واآلداب هي أقدم األنشطة التي عرفها اإلنسان وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعمله 
بير عن أحوال اإلنسان بل لقد كانت أقدم من أي نظام معرفي آخر في التع ،وبممارساته اليومية

حول عالمه النفسي وحياته االجتماعية من ناحية أخرى، باستبصارات ومشاكله من ناحية، وفي رفده 
وقد ظلت الفنون واآلداب وسوف تظل منبعًا ثريًا للمعرفة اإلنسانية، وإن كانت تتعرض لتغيرات 

ب المجتمعات من تبدل في وتطورات وانقسامات تفقدها وحدتها القديمة، وذلك من جراء ما يصي
  الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمومًا.    

من عدة  بشكل خاص السياسيةبشكل عام والمعرفة على المعرفة كذلك يحصل الفرد و 
التي  منها: األسرة، المدرسة، اإلعالم، التنظيمات السياسية، والمؤسسة الدينية، والجامعات مصادر

الحلول المثلى لها، ومنها  قية في مدى انغماسها وارتباطها بقضايا المجتمع وتقديمتكمن قيمتها الحقي
 .1 الفرد على معلومات متصلة بالشأن السياسي تحدد السلوك المتوقع منه سياسياً  يتحصل

                                                           
مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على طلبة جامعة النجاح د. ياسر ابو حامد،  1

 . 124- 123، ص ص  2019( ، حزيران 4( ، المجلد )1امعة االستقالل لَلبحاث، العدد )، مجلة جالوطنية
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 المبحث الثاني: المعرفة السياسية والمفاهيم المرتبطة بها

تتكون المعرفة السياسية في جوهرها من شبكة خاصة من التعبيرات واآلراء التلقائية والتأملية حول 
الموقف الحاضر والمستقبلي وأحيانًا الماضي لبنية اجتماعية أو حالة أو أزمة اجتماعية، وهي أكثر 

و طابع التحيز والتشيع أنواع المعرفة التي يلتزم بها أصحابها أي أن الطابع الغالب عليها في األساس ه
وهذا هو السبب في أنها عادة ما تكون منغلقة إزاء حجج الخصوم )أو حتى حجج المنافسين المباشرين( 

إما إلى رفض التسوية أو إلى االنفصال  –في مختلف الظروف  –والمعرفة السياسية يمكن أن تدفع 
فحسب،  ةالتام ، والعناد المطلق، أو إلى التراجع التكتيكي، واالعتدال وهي ليست مشبعة باأليديولوجي

بل و أيضاً باليوتوبيات واألساطير" بمعنى الصور الرمزية التي تدفع إلى الفعل، وتنزع المعرفة السياسية 
من األنساق المعرفية في المجتمعات التي تكون فيها الصراعات إلى الصعود إلى أعلى مكانة ض

  1الجماعية حادة والعداءات الطبقية قوية .
الكبير الموجود بين علم االجتماع من حيث ميالده وتأسيسه؛  التداخلقد ال يبدو لنا للوهلة األولى ذلك 

ياسية الي تتكئ على جذور وبين تلك المعرفة الس ،ومن ثم من حيث انصهاره كعلم يرتبط بالمنهج
فلسفية أبعد بكثير وأسبق من ذلك المد اليوناني للفكر اإلنساني. لقد كان منتصف القرن التاسع عشر 

فالدراسات في  ،ا في ذلك الظواهر السياسيةبممعرفة العلمية للظواهر االجتماعية الفترة الدعوة إلى 
وتأخذ بالمنهج العلمي سبيال  موضوعيأساس على ذلك على  (كونت )علم االجتماع تقوم منذ تأكيد

ويعتبر كونت استقرائيا من خالل دعوته إلى مالحظة الظواهر واكتشاف القوانين ورفضه  ،للمعرفة
هي في األصل إال افتراضات ما  تيردة لالقتصاد والجاألنساق الميتافيزيقية للفالسفة والطريقة الجد م

 الشيئيةي إطار فو  ،ولى بأن الوضعية في جملتها تحقيقيه وتحققيهلذلك يبدو ومنذ الوهلة األ، استنباطية
وقد تسلطت هذه النزعة العلمية الحادة على علماء  ،م المرآة العاكسة للكون ييريد أن يجعل منها دور كا

وقد بلغ من أثر ذلك إعالن دور كام عن ، ود واستقالل هذا العلمجاالجتماع منذ البدء بقصد تأكيد و 
العوامل االجتماعية وكأنها أشياء، يستهدف بهذه المبالغة التقيد بالمنهج العلمي على الرغم رورة إلى ض

من أن هذه الظواهر االجتماعية تمثل في ثناياها ما ال يمكن اعتباره من قبيل األشياء مثل الفكر 
االعتقاد بإمكانية والقيم. إن ظهور علم االجتماع وارتباطه منذ ميالده بالمنهج العلمي، ترتب عليه تأكد 

المعرفة السياسية العلمية، بل قام بذلك فعاًل علماء االجتماع منذ أن ساد االعتقاد بأن علم االجتماع 
 2علم يشمل كل ما هو اجتماعي سواًء كان سياسيا أو غيره. 

                                                           
1 George Gurvitch, op. cit, pp 32-33. 

حوار الفلسفة والعلم سؤال الثبت  فيالخصوصية الفلسفية لعلم االجتماع السياسي، د. جيالني كوبيي معاشو ،  2

 .38 – 37، ص ص  2012، مجموعة ناشرين ،  1والتحول ، ط
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بشكل خاص وفي  السياسةوكثرت استخدامه في علم  السياسية المعرفةمفهوم وعلى الرغم من أهمية 
مفهوم الوعي خاصًة خرى ما يتداخل مع بعض المفاهيم األ نه كثيراً أال إبشكل عام  االجتماعيةعلوم ال

 ، والثقافة السياسية.السياسي
 المطلب األول: مفهوم المعرفة السياسية

ــــــي مجتمــــــع، كمــــــا أن  ــــــى العــــــيش ف ــــــاج إل بمــــــا أن اإلنســــــان كــــــائن اجتمــــــاعي سياســــــي بطبعــــــه يحت
تنظــــــيم وحــــــاكمين ومحكــــــومين بــــــدأ اإلنســــــان بــــــالتفكير فــــــي الســــــلطة تكــــــوين المجتمــــــع يحتــــــاج إلــــــى 

ــــ ــــه، فالمعرف ــــر معرفتــــه السياســــية بمــــا يحــــيط ب ــــتج عــــن هــــذا التفكي السياســــية  ةوالسياســــة والتنظــــيم ون
ببســــــاطة هــــــي كــــــل مــــــا يكتســــــبه اإلنســــــان مــــــن معرفــــــة ودرايــــــة تتعلــــــق بالســــــلطة السياســــــية والحكــــــم 

  1والدولة والشؤون العامة.
ـــــــي كـــــــا)يعـــــــّرف  ـــــــرديل ـــــــة حـــــــول  (ربيني وكيت ـــــــة السياســـــــية بأنهـــــــا "نطـــــــاق المعلومـــــــات الواقعي المعرف

  .2"السياسة المخزنة في الذاكرة طويلة المدى
ــــى أنهــــا ــــات بهــــدف تنميــــة وتعــــرف أيضــــًا عل ــــار وبيان  كــــل مــــا يتعلمــــه اإلنســــان مــــن معلومــــات وأخب

ـــــــدولي، باإلضـــــــافة إ ـــــــه عـــــــن مجتمعـــــــه المحلـــــــي واإلقليمـــــــي وال ـــــــة المفـــــــاهيم السياســـــــية لدي ـــــــى معرف ل
والواجبـــــــات والقـــــــيم الســـــــلوكية، والمعـــــــايير والتوجهـــــــات األساســـــــية للتكيـــــــف مـــــــع المجتمـــــــع  الحقـــــــوق 

 .3 بصورة عامة
نها مقياس لقدره الفرد على تقديم أبكما تعرف المعرفة السياسية في دليل كامبردج للعلوم السياسية  

 السياسية ةمعرفأي أن ال ة،سياسيلى حقائق إالمستند  األسئلة من ةمحدد ةعلى مجموع ةاجابات صحيح
ومؤسسات  وشخصياتحداث أبما فيها من معلومات و  بالسياسة المرتبطةتضمن مجموعه من الحقائق ت

 .4ة سياسي
ينبغي تمييز المعرفة السياسية عن "العلم السياسي" وعن "علم االجتماع السياسي" اللذان يدرسان 

وتنظيم االنتخابات والسلطة الخ، وباختصار يدرسان كل بمناهج مختلفة األنظمة السياسية والدساتير 

                                                           
، ص ص 2011، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1، طمنهجية البحث السياسيد. ناجي عبد النور،  1

13 -14 . 
2 Diana Owen - Suzanne Soule, Political Knowledge and Dimensions of Political 

Engagement, Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the American 

Political Science Association, San Francisco, CA, USA, September 3-6, 2015, p 3. 

القضايا السياسية لدى الشباب الجامعي دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة ب صالح،أشرف عصام فريد  3

 .7، ص  2016 األوسط،رسالة ماجستير، جامعة الشرق  ،األردني

مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة كلية التربية األساسية في دولة الكويت في ضوء بعض د. خالد محمد الفضاله ،  4

 .40ص، 2021( ، يناير  2( ، الجزء ) 189القاهرة ، العدد )، مجلة التربية، كلية التربية بجامعة األزهر ،  المتغيرات 
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ما يتصل بالدولة وبالسياسة، كذلك يجب تمييز المعرفة السياسية عن العقائد السياسية والفلسفة السياسية 
التي تبرر األنظمة الحاضرة أو المقبلة وترمي أحيانًا ألجل هذه الغاية إلى "منهجة" المعارف السياسية 

 1المكتسبة.
السياسية المعلومات الوصفية والتفسيرية اإلرشادية حول مختلف جوانب السياسة مثل مل المعرفة تش

البحث عن ب ي المتعلقسلوكعلى التعرف اليمكن أن يشمل  األحداث، كماالسياسات أو المؤسسات أو 
  2.، مثل كيفية التصويتبمجموعة من األفعال السياسيةمعرفة كيفية القيام و المعلومات 

بالتالي تتجلى قبل ظهور وهي  السياسي،معرفة السياسية ال تفترض وجود الدولة مسبقا أو فعلها ال
 .والمنافسات بين العشائر ،لمجتمعات البدائية من خالل تصارع العشائر والقبائلااط نمأ شتى في الدولة

حيث تتصادم النزاعات والصراعات ك األفعال، فيإن المعرفة السياسية يمكن رصدها بوجه خاص 
مقررات المؤتمرات  يوإننا ندرسه اليوم دراسة أيسر ف مباشرًا.الطبقات واألحزاب تصادمًا و  الجماعات

إن اقتران األحكام القيمية  عقائدها.برامجها أو  فيندرسه  مما النقابية وشتى األحزاب السياسية أكثر
ألنها  ايمانية.تقبل االنخفاض الى معرفة بيد أن هذه ال السياسية، واألحكام الفعلية يشكالن المعرفة 

 فيها.إنها معرفة واقعية ودقيقة جدًا للقوى المتنازعة وللبيئة التي يجري فعّلها  شيء:معرفة قبل كل 
بالسلوك  حاداً  وبالتالي فإن المعرفة السياسية تتضمن الوعي الواضح للمصاعب التي ينبغي قهرها ومساً 

 ثوري،ال ستوحي اذن بسلوك حوهي بمقتضى ال ذاك، أو يالجتماعاالواجب اتخاذه في هذا الظرف 
التقاط  ألجل»واالعتدال  التسوية،لكي تدفع في ظروف أخرى نحو  األقل،متطرف أو مطلبي على 

« السياسة االقتصادية الجديدة»ج هن 1922استهل بها عام تيحسب عبارة لينين الشهيرة ال «النفس
 3 التراجع.ل تي وحتى ألجاالتحاد السوفيا يف
وهو  المعرفي،الميدان  في وجودهذا جاز القول يبرر إوهو سر  ،ناك سر في طابع المعرفة السياسيةه

 ،بمثال مع المعرفة الضرورية لتخطي العقبات لإليمانيكمن في كون المقصود هو اقتران خاص 
إن المعرفة التقنية المطبقة على تدبير البشر وجماعات  تظهر.الفرص المناسبة منذ أن  صتناقوال

عصرنا متزايدة  وقد صار في إهمالُه:تلعب هنا دورًا ال يمكن  أحيانًا،األنصار والجماهير العريضة 
: نواع من المعارف أبين عدة  . اقتراناً األهمية ... وعليه، فإن المعرفة السياسية تشكل في صورٍة ما

وأخيراً المعرفة المباشرة للمعالم االقتصادية ، المعرفة التقنيةو  السليم ن" ومعرفة الحسمعرفة اآلخر و"النح
                                                           

، بيروت ، المؤسسة الجامعية 3د. خليل أحمد خليل ،  ط –، ترجمة األطر االجتماعية للمعرفة جورج غورفيتش ،  1

 . 39. 38، ص ص 2008للدراسات والنشر والتوزيع، 

2 James N. Danziger, Understanding The Political World A Comparative Introduction To 
Political Science, 11th Edition, Pearson Education, 2012, USA, p 21 

 .40، مرجع سابق، ص جورج غورفيتش  3
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بيد أن األمر ال  ،الشاملة الظروف  فيمن خالل تجلياتها ، ياالجتماعوالنفسانية الخاصة بالواقع 
بل المقصود هو انصهارها الذي ال يقبل االنفكاك  ،رد جمع أنواع المعرفة المذكورةجفي م اً أبد ينحصر

وهذا ما يمكن تبيانه من خالل المالحظة ًا، امموخاص ت ،ال يقبل الخفض معرفي قائم بذاته، ، في نوع
تلك التي تتوافق مع الرأسمالية التوجيهية  ، السيماأن المعرفة السياسية في بعض المنظومات المعرفية

نما تبدو قادرة على أن تسود كل أنواع المعرفة إ ،ركزية من جهة ثانيةومع الشيوعية الم ،من جهة
  األخرى وأن تخترقها .

أنه إال أنه من المناسب أن نالحظ  السياسية. ن المعرفةال شك أنه ال يوجد معرفة أكثر ايديولوجية م
 ،االدراكية للعالم الخارجيالمعرفة بالواقع، فهذه تدفع  ،من نفوذ األيديولوجيا من نوع معرفي ينجو كلياً  ما

وبشكل شديد  ،ختلفةمدرجات  في المعرفة التقنية والعلمية ،السليم الحس معرفة "النحن" خر ومعرفة اآل
  1تدمغ المعرفة الفلسفية .  جداً 

 المطلب الثاني: المعرفة السياسية والثقافة السياسية
علماء السياسة وعلماء األنثروبولوجيا  لقد ظل مفهوم الثقافة السياسية موضع جدل ونقاش شديد بين

وعلم االجتماعي السياسي، وإن كان مفهوم الثقافة السياسية حديث النشأة فإن جذوره تمتد إلى فالسفة 
في أواخر الخمسينيات و  2اإلغريق الذين كانوا يطرحون مفهوم الفضيلة المدينة بمعنى التمسك بالقيم،

طلق عليه الثورة السلوكية اكتسح مفهوم الثقافة ومع بروز ما أُ  الماضي، وأوائل الستينيات من القرن 
إلى دراسة  الرسميةؤسسات مال دراسةبذلك إلى تحول جوهري من  مشيراً  ،السياسية مجال علم السياسة

الثقافة السياسية  بشر مفهوم لقد المؤسسات،السلوك غير الرسمي الذي يضفي نبض الحياة على هذه 
وذلك عن  ،في النظرية السياسية "الماكرو الميكرو و"الفجوة بين  وعبور ،ا العلمبإمكانية توحيد هذ

 3. منه طريق ربط سلوك األفراد بالنظام الذي يعيشون فيه ويشكلون جزءاً 
لقد حاول "غابريل ألموند" استجزاء الثقافة السياسية باعتبارها تتعلق بالظواهر السياسية فقط وعدها 
مستقلة، أي ثقافة خالصة بوسعها أن تعزل التوجهات السياسية لألفراد، أما "لوسيان باي" فقد بنى 

ونوه فهو ين يكذراد الفاال ةاياريخ حتاسي ولسيلنظام اللالثقافة السياسية على انه التاريخ الجمعي مفهوم 
  ،ومعنى للعملية السياسية والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاماً  مجموعة االتجاهات

                                                           
 .41 - 40المرجع نفسه ، ص ص 1
إدارة النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة في استراتيجية ثامر كامل محمد الخزرجي،  2

 .95، ص 2004، عمان، دار مجدالوي ،  1، طالسلطة
، ترجمة : د. علي سيد الصاوي، مراجعة أ.د الفاروق زكي يونس، الكويت ، سلسلة  نظرية الثقافةمجموعة مؤلفين،  3

 .315، ، ص  1997، يوليو 223علم المعرفة ، العدد 
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أما "موريس ديفرجيه" فقد رأى أن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة السائدة في مجتمع معين وأنها 
 1ية.بمجموع عناصرها تكون تركيبًا منظمًا وينطوي على طبيعة سياس

مجموع ما يملكه الفرد من معارف عن النظام السياسي ومشاعر " كما تعرف الثقافة السياسية على أنها
كذلك هي و  "،بشأن الظواهر والعمليات السياسية هإيجابية أو سلبية نحو القادة والمؤسسات وأحكام تقييمي

أن هذه الجوانب تشكل جملة "الجوانب السياسية للثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات باعتبار 
القيم والمعتقدات واالتجاهات العاطفية لألفراد حيال "في حين عّرفها آخرون بأنها  2اء".متناسقة األجز 

 3. "ما هو كائن في العالم السياسي
ولقد تطور مفهوم الثقافة السياسية بصورة واضحة في إطار الدراسات التنموية، كما يمكن  

 ية بطريقتين أساسيتين، على مستوى الفرد، وعلى مستوى النظام:تعريف الثقافة السياس
 على مستوى الفرد: .أ

حيث يشكل اإلنسان بؤرة الثقافة السياسية، وتشكل الثقافة السياسية في الوقت نفسه الطريقة أو المنهجية 
التي تنظم تفكير اإلنسان لتساعد على تقويم الدوافع واالتجاهات المكونة للبيئة الخارجية، أي 

السياسي، فتتحول الثقافة الموضوعية والتي تسهم في تكوين الرموز والقواعد والمؤسسات المكونة للنظام 
السياسية إلى عنصر لدمج الفرد، أو تحقيق تفاعل الفرد مع النظام السياسي، فالثقافة السياسية تدل 
بوجه محدد على التوجهات السياسية لألفراد إزاء النظام السياسي و أجزائه وفعالياته المختلفة، وتدل 

فرد في النظام السياسي، بمعنى أن دراسة الثقافة كذلك على االتجاهات إزاء النشاط الذي يقوم به ال
السياسية تشير إلى البعد السيكولوجي في حياة الفرد المدنية، وهي معيار معرفة بماذا يشعر الفرد، 
وكيف يفكر بالرموز، والمؤسسات والقواعد التي تكون النظام السياسي في مجتمعه، وكيف يستجيب 

ه وبين المقومات األساسية لنظامه السياسي من ناحية أخرى، وكيف لها من ناحية، وما هي الروابط بين
 تؤثر هذه الروابط على سلوكه.  

 على مستوى النظام السياسي: .ب
بمعنى موقف الجماهير في مجتمع معين من النظام السياسي القائم فيه، والعناصر األساسية التي 

المواطنين لمؤسساتهم الرسمية، والشعبية، تتكون منها، وهو ما يعني كيفية تقييم أوسع للجماهير من 
أي أن الثقافة السياسية هنا تؤخذ على محمل كونها وسائل اندماج وتالحم بين األفراد ضمن قائمة 
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على أساس التوجهات الثقافية السياسية المتماثلة والمتناسقة والمالئمة بالنسبة إلى المؤسسات السياسية، 
أنها تدل على تلك التوجهات السياسية الجماهيرية عبر النظام السياسي  فالثقافة السياسية هنا تؤخذ على

  1مأخوذًا بكليته.
يعيد »مجتمع معين يتعين عليه أن يعرف أو في ولكي يدرس المرء المعرفة السياسية والثقافة السياسية 

بلغة وثقافة والممارسات السياسية: و  المفاهيموأن يربطها بشبكة أوسع من  السياسيةالمقوالت « طرح
مرء بحاجة إلى أن يفهم ما تعنيه المقوالت السياسية للناس العاديين. لفا ذلكوفوق  ،ذلك المجتمع

« حقوق اإلنسان»و« الديكتاتورية»و« الديموقراطية» و«« الحرب»و« الثورة»فمقوالت سياسية مثل 
 2.تنطوي على ثروة من الدالالت الرمزية واالجتماعية« وما شابه« الثقة»و

 للمعرفةوالتمثيالت االجتماعية  المعرفةبل نظم فقط يحتاج إلى أن ُيدرس ليس المعرفة السياسية  وما
مختلفة. ويتعين أن تتركز الدراسة إلى بيئات وهي تنتقل من محيط إنتاجها  وتتحول رتتغيوهي التي 

وكيف  بهم الخاص م السياسيلعلى الكيفية التي يفكر بها أفراد معينون ومجتمعات معينة حول العا
الجمعية التي ترسم آفاق جماعة من  والمعتقداتوالتمثيالت  األفكار»يكون للتفكر ذاته إطار من 

 3.«الناس
 المطلب الثالث: المعرفة السياسية والوعي السياسي

 يعرف "الوعي" بأنه:) إدراك المرء لذاته ولما يحيط به إدراكًا مباشرًا، وهو أساس كل معرفة( 
 رجاع مظاهر الوعي إلى ثالثة أقسام:ويمكن إ

 اإلدراك والمعرفة. – 1
 الوجدان. – 2
 النزوع واإلرادة. – 3

هنا ووفقًا لمفهوم الوعي السياسي بشكٍل عام يشير الوعي إلى العوامل المرتبطة بالبيئة اإلنسانية، 
لها ومعرفة نتائجها، ومعرفة اإلنسان بتلك البيئة، من جميع النواحي معرفة واعية، بحيث يستطيع تحلي

 4 وعلماء النفس يعرفون الوعي بأنه )شعور الكائن الحي بنفسه أو ما يحيط به( .
بتشكيل الوعي، فهناك  دفالوعي هو محصل عمليات ذهنية وشعورية معقدة، فالتفكير وحده ال يتفر 

الحدس والخيال واألحاسيس والمشاعر واإلرادة والضمير، وهناك المبادئ والقيم ومرتكزات الفطرة 
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وحوادث الحياة والنظم االجتماعية، والظروف التي تكتنف حياة المرء، وهذا الخليط الهائل من مكونات 
ل ما يدور في البيئة اإلنسانية من الوعي يعمل على نحٍو معقد جدًا الكتساب الوعي السياسي حو 

 1أحداث وظروف سياسية متسارعة وديناميكية من وقٍت آلخر. 
ومع تقدم العلم أخذ مدلول الوعي ينمو نحو العمق والتفرع والتوسع ليدخل العديد من المجاالت النفسية 

عي، فهناك الوعي واالجتماعية والفكرية والسياسية كذلك، فقد كثرت المجاالت التي يضاف إليها الو 
 2االجتماعي، والوعي الطبقي، والوعي السياسي.

والبيئي للمجتمعات للبشرية،  يوتختلف تعريفات الوعي السياسي على حسب االختالف األيديولوج 
حيث يعطي كل مجتمع تعريفًا خاصًا للوعي السياسي حسب نوعية ذلك المجتمع. فمثاًل تركز 

ي ودور الطبقات في اإلشارة إلى ماهية الوعي السياسي وتعريفه، أما االشتراكية على العامل االقتصاد
في االتجاه الرأسمالي على العكس من االشتراكية فالدور األكبر للوعي السياسي يعتمد على الفرد في 
حياته وفهم المفاهيم والمصطلحات السياسية حيث ساعد كل من السوق الحر والصحافة الحرة حرية 

 3على خلق نوع من الوعي السياسي.الرأي والتعبير 
يعرف عمار حمادة الوعي السياسية بأنه: اإلدراك الصحيح لمجريات الواقع السياسي، ولما يحصل فيه 
من أحداث وتطورات، وبعبارة أخرى هو المعرفة الدقيقة لغايات القوى المؤثرة في العالم المحيط بنا 

 تها ومشاريعها.ومعرفة األهداف المستترة وراء مواقفها وتحركا
وبالرغم من بساطة هذا التعريف إال أن صعوبة تحقيقه كما يبين حمادة تظهر من الشروط المفروضة 

 فيه:
 فاإلدراك ينبغي أن يكون صحيحًا، أي ليس نابعًا من أوهام أو أالعيب. أ .

 المستترة وليس للظواهر. فالمعرفة ينبغي أن تكون للغايات واألهدا ب .

 4والمعرفة متعلقة بالقوى المؤثرة وليس بقوى المنفعة. ج .
نسان عن طريقها التي يستطيع اإل العملياتتلك  كمرادف للمعرفة السياسية الوعي السياسيبيقصد  و

ومشاركته في التصويت في االنتخابات واتجاهاته  السياسية، العمليةودوره في  ،العالم وتغيراته ةمعرف
االعتماد على كل هذه المتغيرات في تقويم الواقع السياسي  ةوكيفي لألحزاب،وانتمائه  السياسية،

 السياسيةالقيم واالتجاهات والمبادئ  ةمفهوم الوعي السياسي جملب كذلكويقصد  ه،و تغيير أ ه،لمجتمع
عالن حكمه عليها إ و  ،ومشكالته هوضاع مجتمعأن يشارك بشكل فعال في تحليل أالتي تتيح للفرد 
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فالمعرفة السياسية ترتبط  ،1يجاد الحلول لهاإجل تغييرها وتطويرها و أتحرك من والمنها  قفهمو  وتحديد
المعرفة القوية والواسعة هي التي تبني و بشكل وثيق بالمشاركة السياسية وتؤثر فيها بطبيعة الحال، 

قدرة على  مواقف المواطنين تجاه قضاياهم المختلفة بشكل واقعي، فالمواطنون المطلعون هم األكثر
االستجابة للتغيرات في بيئتهم السياسية والتفاعل معها  ، وعليه فإن نجاح أي مشاركة سياسية يرتبط 

 ارتباطًا وثيقًا بالمعرفة السياسية للمشارك في العملية السياسة.
الوعي السياسي والمعرفة السياسية لهما دور هام في تعزيز قيم التسامح السياسي في المجتمع ، فقد 
أكد " جون هول " على أنه من خالل التوعية والتعليم وزيادة المعرفة السياسية في المؤسسات التعليمية 

ُتعزى و  2بمختلف مراحلها تتم عملية تعزيز قيم التسامح واالنفتاح على الغير خاصة تجاه األقليات ،
التعليم ، في يزيد المعرفةالمستويات المتزايدة من التطور المعرفي إلى مستويات أعلى من التعليم الذ

باإلضافة  ،بين الحقوق النظرية وتلك التي نراها في العالم الفعلي يزيد من معرفة الصالتيمكن أن 
الحرية تعمل المستويات المتزايدة من المعرفة على تحسين الفهم األساسي لمبادئ  ذلك،إلى 

إللغاء الفصل التي سعت  - تقدم حركة الحقوق المدنية األمريكية والديمقراطية، وعلى سبيل المثال
 -ي الستينيات ف العنصري المؤسسي والتمييز والحرمان من الحقوق في جميع أنحاء الواليات المتحدة

من حرياتهم المدنية وكسبوا المساواة القانونية بمرور الوقت ،  ُحِرمتمثااًل جيًدا للمجموعات التي 
 3 .بهذه القضايا الرأي العاممعرفة ووعي ئًيا إلى زيادة ويرجع ذلك جز 
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 نتائج الدراسة: 
 تبين من خالل الدراسة اآلتي:

أن مصـــــطلح ثقافـــــة يســـــتخدم عنـــــد الكثيـــــرين مصـــــطلح المعرفـــــة فـــــي الوقـــــت الـــــذي يكـــــون فيـــــه  .1
مصــــــــطلح ثقافــــــــة أكثــــــــر عموميــــــــة وشــــــــمولية بحيــــــــث يشــــــــتمل علــــــــى العديــــــــد مــــــــن المعــــــــارف 

 نها المعرفة السياسية.المتنوعة وم
أن هنـــــاك عالقـــــة بـــــين المعرفـــــة والوجـــــود االجتمـــــاعي وهـــــي انعكـــــاس للواقـــــع كمـــــا أن انتشـــــار  .2

 ونمو األفكار له عالقة بالمصالح االجتماعية عمومًا بما في ذلك المصالح السياسية.
أن األنســــــــاق المعرفيــــــــة متشــــــــابكة ومتداخلــــــــة ومتظــــــــافرة فــــــــي حيــــــــاة اإلنســــــــان ومــــــــا محاولــــــــة  .3

وتسلســــــلها إال لغــــــرض دراســــــتها وأنهــــــا يمكــــــن أن تتغيــــــر وفقــــــًا لألطــــــر االجتماعيــــــة  تصــــــنيفها
 التي ترتبط بها.

أن المعرفــــة السياســـــية هـــــي أكثــــر أنـــــواع المعرفـــــة التــــي يلتـــــزم بهـــــا أصــــحابها فالطـــــابع الغالـــــب  .4
عليهـــــا هـــــو طـــــابع التحيـــــز والتشـــــيع كمـــــا أنهـــــا تنـــــزع إلـــــى الصـــــعود إلـــــى أعلـــــى مكانـــــة ضـــــمن 

 في مجتمعات الصراع والعداء الطبقي.األنساق المعرفية 
أن مصـــــــطلح الـــــــوعي السياســـــــي كثيـــــــرًا مـــــــا يتـــــــداخل مـــــــع مفهـــــــوم المعرفـــــــة السياســـــــية حيـــــــث  .5

 المعرفة والوعي عمليتان يستطيع اإلنسان عن طريقها معرفة العالم وتغيراته.
أن تعـــــدد مصـــــادر المعرفـــــة يـــــرتبط بالتقـــــدم التقنـــــي والتكنولـــــوجي حيـــــث يالحـــــظ ســـــرعة وزيـــــادة  .6

ـــــى اإلنســـــان مجاراتهـــــا واإللمـــــام مصـــــاد ر المعرفـــــة وتطورهـــــا وبشـــــكل ســـــريع يصـــــعب معـــــه عل
 بها.

أن المعرفـــــة السياســـــية كمكـــــون مـــــن مكونـــــات العقـــــل المعرفـــــي وفـــــي الوقـــــت الـــــذي تتـــــأثر فيـــــه  .7
بمحيطهـــــا االجتمـــــاعي وتنطلـــــق فيـــــه فإنهـــــا كـــــذلك تـــــؤثر فـــــي ذلـــــك الواقـــــع وبشـــــكل كبيـــــر كمـــــا 

 تؤثر في بقية األنساق المعرفية األخرى وبدرجات متفاوتة.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

–2022 140 

 المراجع
 *المراجع العربية 

 أواًل : الكتب
،  1،طاالنفجار العربي الكبير في األبعاد الثقافية والسياسيةأمحمد مالكي ) وآخرون( ،  .1

 .2012بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة ثامر كامل محمد الخزرجي،  .2

 .2004جدالوي ، ، عمان، دار م 1، طفي استراتيجية إدارة السلطة
، 3د. خليل أحمد خليل ،  ط –، ترجمة األطر االجتماعية للمعرفة جورج غورفيتش ،  .3

 .2008بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
في حوار الفلسفة الخصوصية الفلسفية لعلم االجتماع السياسي، جيالني كوبيي معاشو ،  .4

 . 2012، مجموعة ناشرين ،  1والعلم سؤال الثبت والتحول ، ط
، الجيزة، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي ،  1ط اإلعالم السياسي،صالح عبد الحميد،  .5

2018. 
، القاهرة، مؤسسة 2ط اإلعالم السياسي،صالح محمد عبد الحميد و منير ممدوح الشامي،  .6

 .  2012طيبة للنشر والتوزيع، 
، القاهرة ، المركز  1ط األيديولوجيا والعلوم االجتماعية ،إشكالية العالقة بين علي مختار ،  .7

 . 1984القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، 
، بيروت ، دار الهادي للطباعة والنشر،  1ط الوعي والتحليل السياسي،عمار حمادة،  .8

2005. 
ار د ،يروت، ب2ط ،نظريات المعرفة 2علم االجتماع والفلسفة ،ج قباري محمد إسماعيل،  .9

 .1968الطلبة العرب 
أسامة الغزولي ، الكويت  –ترجمة  رؤى نقدية ، –علم النفس السياسي كريستيان تيليغا،  .10

 . 2016، سلسلة عالم المعرفة ، مايو 
، ترجمة : د. علي سيد الصاوي، مراجعة أ.د الفاروق زكي  نظرية الثقافةمجموعة مؤلفين،  .11

 . 1997، يوليو 223يونس، الكويت ، سلسلة علم المعرفة ، العدد 
، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر 1، طمنهجية البحث السياسيناجي عبد النور،  .12

 .2011والتوزيع، 
 



 

 

 

–2022141 

 ثانيًا: الدوريات
الفكر العربي المعاصر ، اوية وعلم اجتماع المعرفة، األيديولوجيا والطوب خلدون النقيب ، .1

 .1981تشرين الثاني  –،تشرين األول  16بيروت ، مركز اإلنماء العربي ، العدد 
مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة كلية التربية األساسية في د. خالد محمد الفضاله ،  .2

التربية بجامعة األزهر ،  القاهرة ، مجلة التربية، كلية دولة الكويت في ضوء بعض المتغيرات 
 . 2021( ، يناير  2( ، الجزء ) 189، العدد )

، مجلة أكاديميا ، العدد األول نظرة في المفاهيم والنظريات التنمية السياسية:صالح بلحاج،  .3
 .2013، جانفي 

 ، مجلة العلوم االجتماعيةالماهية والمناهج  -سوسيولوجيا المعرفة  عاطف أحمد فؤاد ،  .4
 . 1977، كانون الثاني يناير ، 4، العدد  4، السنة 

مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على ياسر ابو حامد،  .5
( ، 4( ، المجلد )1، مجلة جامعة االستقالل لألبحاث، العدد )طلبة جامعة النجاح الوطنية

 . 2019حزيران 
 

 ثالثًا: الرسائل العلمية
دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا  صالح،أشرف عصام فريد  .1

 .2016 األوسط،رسالة ماجستير، جامعة الشرق  ،األردنيالسياسية لدى الشباب الجامعي 
 

 *المراجع األجنبية
First: the books 

1. Clifford Geertz, THE INTERPRETATION OF CULTURES, NEW 
YORK, Basic Books, Inc,1973. 

2. George Gurvitch, The Social Frameworks of Knowledge, Basil 
Blackwell, Oxford 1971. 

3. James N. Danziger, Understanding The Political World A 
Comparative Introduction To Political Science, 11th Edition, 
Pearson Education, 2012, USA. 



 

 

 

–2022 142 

4. Maurice Halbwachs, On Collective Memory, London & Chicago, 
University of Chicago Press, 1992.  

 
Second: Scientific Theses 

1. John Powell Hall, The Effect of Political Knowledge on Political 
Tolerance, Doctoral dissertation, Faculty of Auburn University, 
Auburn, Alabama USA, 2014. 

 
Third: Scientific Researches  

1. Diana Owen - Suzanne Soule, Political Knowledge and 
Dimensions of Political Engagement, Paper prepared for 
presentation at the Annual Meeting of the American Political Science 
Association, San Francisco, CA, USA, September 3-6, 2015. 



 

 

 

–2022143 

 

 الملخص : 
شــــــكلت ليبيــــــا حيــــــزا جغرافيــــــا النتشــــــار جائحــــــة كورونــــــا فــــــي ظــــــل تــــــداخالت معقــــــدة بــــــين 
العوامــــــل الجغرافيـــــــة والمتغيـــــــرات الســـــــكانية وضـــــــعف الـــــــدعم المـــــــالي الحكـــــــومي، وهشاشـــــــة النظـــــــام 

ـــــة  ـــــي الـــــبالد، ممـــــا جعلهـــــا تخـــــوض تجرب لواقـــــع اســـــتلزمت التحليـــــل والتفســـــير  اســـــتثنائيةالصـــــحي ف
ة الـــــــثمن ظـــــــباه الـــــــذكر، كانـــــــتســـــــالفة خاصـــــــة أن تلـــــــك العوامـــــــل  المســـــــتحدثة،األزمـــــــة الصـــــــحية 

 ومثيرة للجدل واتسمت بدرجة من عدم الكفاية نظرا لخطورة الوباء ودرجة تعقده.
وتأتي هذه الدراســـــــــــــة في إطار مشـــــــــــــكلة بحث تســـــــــــــعى إلى إبراز طبيعة التوزيع الجغرافي 

 ية والديموغرافية لها. إلصابات جائحة كورونا التي تمثلت في األبعاد الزمانية والمكان
على البيانات المســــــــــــــجلة لإلصــــــــــــــابات من خالل تقارير المركز الوطني  البحثوقد اعتمد 

، باإلضــــافة إلى بيانات اللجنة العليا للرصــــد والتقصــــي واالســــتجابة، وتم تصــــنيف الســــارية لألمراض 
التحليلي المنهج في و البيانات وتبويبها بما يتناســــــــب وأهداف الدراســــــــة، حيث تم اعتماد المنهج الوصــــــــ

( للوصـــــــــول إلى رســـــــــم الخريطة الجغرافية للجائحة في ليبيا، وعرض Arc Gisبرنامج )  باســـــــــتخدام
 .البيانات في صيغة جداول ومنحنيات وخرائط لرصد التوزيع العام للجائحة وتتبع مسارها زمانياً 

نظم لبـــــؤر وأظهـــــرت خريطـــــة التوزيـــــع الجغرافـــــي للجائحـــــة اتجاهـــــا يؤكـــــد التوزيـــــع غيـــــر المـــــ
  وثقافتهم .وتجاوب السكان  اإلصابة، وهو عامل يتعلق بمستوى الوعى الوبائي

وأوصـــــت الدراســـــة بـــــأن تعيـــــد الدولـــــة أولويـــــات اإلنفـــــاق المناســـــب علـــــى النظـــــام الصـــــحي  
جانــــب مواكبــــة اإلجــــراءات الطبيــــة الوقائيــــة الصــــادرة عــــن منظمــــة الصــــحة العالميــــة  يوتطــــويره إلــــ

ــــة البحــــث عــــن العــــالج، واكتشــــاف اللقاحــــات ضــــد لتأســــيس واقــــع مــــا بعــــد كور  ونــــا بعــــد نجــــاح رحل
 .2021الوباء والتي دخلت مرحلة التطبيق منذ العام 

 . كورونا، التوزيع الجغرافي ، الجائحة  كلمات مفتاحية:
 

 التوزيع الجغرافي لجائحة كورونا في ليبيا

(2020ديسمبر  31مارس إلى  24بين  الفترة ما )في   

 "دراسة جغرافية"

 الزيتونة جامعة –التربية كلية – مريم سالم الكانونى .أ
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 المقدمة
ـــــل  الصـــــحية  واالنعكاســـــاتجائحـــــة كورونـــــا أزمـــــة عالميـــــة متعـــــددة األبعـــــاد الجغرافيـــــة تمث

ــــي ظــــل  واالقتصــــادية، وهــــى أزمــــة صــــحية واالجتماعيــــة ــــداعياتها ف ــــائج تفاوتــــت ت ــــر معلومــــة النت غي
خصوصـــــية الواقــــــع الليبـــــي . كمــــــا أن التبــــــاين المكـــــاني لتوزيــــــع حــــــاالت اإلصـــــابة بالجائحــــــة علــــــى 

الليبيـــــة يعكـــــس جملـــــة مــــن الحقـــــائق المتعلقـــــة ببيئـــــة تلـــــك المـــــدن، ويبـــــرز  والمنـــــاطق مســــتوى المـــــدن
 والسلوكية في انتشار العدوي. جتماعيةواالتأثير العوامل البشرية 

وفي ضـــوء ذلك يمكن أن نســـتحضـــر حجم التحديات الصـــحية التي وضـــعتها الجائحة على 
 خط المواجهة في ظل غياب السياسات الفاعلة، وضعف االستجابة المتفاعلة من قبل المواطنين.

، وتحليـــل المتغيرات  نـــاكورو لجـــائحـــة  والزمـــانيويهـــدف البحـــث إلى تحليـــل طبيعـــة التوزيع المكـــاني 
، التي ترتفع بها اإلصــاباتذلك التوزيع ، وفهم أســباب تفاوت انتشــاره بين المدن  يالجغرافية المؤثرة ف

إلى جانب الوقوف على أهم التحديات الصحية التي تعكس كفاءة الدولة وإمكانياتها في إدارة األزمات 
 واألوبئة.

 مشكلة الدراسة:
غير في طبيعة التوزيع الجغرافي لحاالت اإلصــــــــــــــابة خالل فترة ت المناطق الليبيةشــــــــــــــهدت 

العوامل الجغرافية المؤثرة في  تفسـيرالرصـد المتاح، ولذلك فإن دراسـة طبيعة تلك التغيرات يسـاهم في 
 سلوكها وأنماطها الزمنية والمقاييس الديموغرافية.

 وعليه تتحدد مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:
 يعة التوزيع الجغرافي لحاالت اإلصابة بالجائحة في المدن والمناطق الليبية .؟ ماهي طب .1
 ؟طبيعة البيئة الجغرافية لمنطقة الدراسة، وما أثرها في انتشار الجائحة يما ه .2
ما هي أهم التحديات الصــــــــــحية التي تواجه النظام الصــــــــــحي الليبي خالل مرحلة انتشــــــــــار  .3

 ؟الجائحة

 الفرضيات : 
تتلخص فرضــــــية الدراســــــة في اآلتي : هناك تباين مكاني في إجمالي حاالت اإلصــــــابة وحاالت 
الوفاة ، علي مستوى المدن والمناطق في ليبيا ، يزيد بالنسبة للمدن ذات الثقل أو التركز السكاني في 

 ظل صعوبة تطبيق سياسات العزل والتباعد االجتماعي التي فرضتها الدولة . 
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 :ةالدراسمنهج 
التعريف بالوباء ووصف بيولوجية من خالل اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وذلك 

( للوصول إلى Arc GIS 10باإلضافة إلى المنهج الكمي لتحليل بيانات الظاهرة برنامج ) ،الفيروس
يا الصورة التحليلية الزمنية والمكانية التي تساعد في رسم الخريطة الجغرافية لجائحة كورونا في ليب

 وتحدياتها الصحية.
 :الدراسةمجال 

تمثل حدود ليبيا السياسية اإلطار المكاني للدراسة ، وهي تمتد فلكيا بين خطي : المجال المكاني -
، 36ً( و )19ْ، 30َ، 34ً( شرقا ، وبين دائرتي عرض )25ْ، 01َ، 43ًو ) (9ْ، 16ًَ،25)طول 

وتقع جغرافيا في وسط الشمال األفريقي  مطلة علي أهم المسطحات المائية المتمثل  1( شماال09َ،33ْ
 في البحر المتوسط . 

شهر مارس  البالد نهاية: وهو يشمل الفترة الزمنية منذ تسجيل أول حالة إصابة في المجال الزمني  -
 .2020ديسمبر  أخر، وحتى 2020

وعية للبحث عن دراسة التوزيع المكاني لجائحة كورونا الحدود الموض ج: ال تخر  المجال الموضوعي -
وعليه يركز البحث  في ليبيا ، وتحليل أسباب التباين المكاني في مناطق انتشاره بين منطقة وأخرى ،

 على تحليل الجوانب اآلتية : 
 المرض.التعريف بالوباء وبيولوجية  كورونا:جائحة  - 1
 :الصحي في ليبياالتحديات التي تواجه النظام  - 2
  الصحية.ضعف البنية  .أ

 الصحي.االنقسام السياسي وتداعياته على النظام  .ب
  الجوار.ضعف الرقابة الحدودية للوضع الصحي مع دول  .جــ
 دارة الجائحة غياب التنسيق المؤسسي إل .د

 الصحي.اإلنفاق غير المتوازن على القطاع . ه
  اللقاح.الدولة في توفير  تأخر و.
  الوبائي.المسار الزمنى لتطور الوضع  - 3
  االنتشار:التوزيع المكاني لحاالت اإلصابة ونمط  - 4
  الصيف.التوزيع المكاني لحاالت اإلصابة خالل أشهر  أ.

  الشتاء.ر هب ـ التوزيع المكاني لحافت اإلصابة خالل أش
 

                                                           
 .9ص ،1998–بنغازي  –الطبعة الثالثة  –منشورات جامعة قاريونس  –محمد المبروك المهدي، جغرافيا ليبيا البشرية  -1
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 الدراسات السابقة : 
، التي كانت بعنوان التباين المكاني لفيروس كورونا في  20201دراســــــــــة ) مالك صــــــــــقر(  -1

المدن الليبية خالل فصـــل الصـــيف ، في  ليبيا ، تناولت الباحثة تحليل التباين المكاني لجائحة كورونا
أعداد حاالت اإلصـــــابة المســـــجلة تعزى للموقع في  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـــــائية

الناحية الغربية من البالد في  يف ، حيث تركزت معظم اإلصــــــــاباتخالل موســــــــم الصــــــــ جغرافي  ال
فالمنطقة الشـــــرقية ، وأوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة  الغربيالكثافة الســـــكانية ، ثم الجنوب  بارتفاعمتأثرة 

 الصــحيتطبيق توصــيات منظمة الصــحة العالمية للحد من تفشــى الوباء ، والرفع من مســتوى الوعى 
 اطر الجائحة .مواجهة مخفي  لدى السكان

محافظات في  ، حول التوزيع الجغرافي إلصــــابات كورونا2 2020دراســــة ) ماجد باوزير (  -2
، ركزت الدراســـــــــــــة  2020مايو من عام  11مارس حتى 2الفترة من في  ومدن  منطقة مكة المكرمة

لحاالت اإلصــــــابة بالجائحة ومدى تأثير حجم الســــــكان والكثافة  المكاني   االنتشــــــارعلى تحليل نمط 
لكل محافظة ، وتقييم أثر العوامل  واالقتصـــــــــــــادية االجتماعيةبوجه خاص وربط ذلك بالخصـــــــــــــائص 

والذى يحدد  يكل محافظة على انتشــــــار الوباء .واســــــتخدم الباحث اســــــلوب التدرج اللونفي  الجغرافية
واســــلوب الكميات النقطية والدوائر البيانية .  وتوصــــلت الدراســــة أن  توزيع الكثافة للظاهرة المدروســــة

 كل محافظة يرجع إلى حجم السكان وحركتهم . في  الحاالت المصابة إجماليفي  مكانيهناك تباين 
لوباء كورونا  والبيئةدراسة حول األبعاد الجغرافية  20203قدم الباحث ) محمد السبعاوى (  -3
في  ةوالبيئيرافية الطبية ، هدفت الدراســـــــة إلى تحليل أثر العوامل الجغرافية الجغفي  دراســـــــة :العالمي

انتشـــار الفيروس ســـواء أكانت طبيعية أو بشـــرية أو بيئية أو ســـلوكية ، وخلصـــت الدراســـة إلى تحقيق 
،  الفيروسالعالم بقصد رسم صورة واضحة لخريطة في  وحاالت الشفاء ةصاباإلمقارنة بين معدالت 

 ومقارنة وفيات كورونا بوفيات األمراض المعدية األخرى . 
لتســـــــلســـــــل  المكاني  و الزماني  ، دراســـــــة بعنوان التحليل 20204قدمت) ســـــــحر الزينى (  -4

 الزماني العالم ، وهدفت الدراســـــــــــة إلى تحقيق التحليل في  حاالت اإلصـــــــــــابة بجائحة فيروس كورونا
مناطق مختلفة في  ى ســـــلوك وبيولوجية الفيروس مكانياالجائحة عن طريق تقصـــــ النتشـــــار المكاني و 

                                                           
 2020ديسمبر  -10العدد  -األساسية والتطبيقيةمجلة العلوم   -التباين  المكاني لفيروس كورونا في ليبيا –مالك صقر  - 1

مارس إلى  2التوزيع الجغرافي إلصابات كورونا في محافظات مكة المكرمة في الفترة ما بين   -ماجد أحمد باوسير  - 2

 -4العدد   -12المجلد  -المجلة المصرية للتنفيذ البيئي  -باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 2020مايو من عام  11

 2020نوفمبر

المجلة   -األبعاد الجغرافية والبيئية لوباء كورونا العالمي: دراسة في الجغرافية الطبية -محمد نورالدين السبعاوي  - 3

 2020نوفمبر -4العدد   -12المصرية للتغير البيئي، المجلد 

دراسة في  -كورونا في العالم التحليل الزماني والمكاني لتسلسل حاالت اإلصابة بجائحة فيروس  -سحر الزيني  - 4

 2020 -نوفمبر 4العدد   -12المجلد   -المجلة المصرية للتغير البيئي  -الجغرافية الطبيعية
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مســــــــتقبل اإلصــــــــابة بالجائحة من خالل نظرية التحول  باســــــــتقراءمن أقاليم العالم ، وختمت الدراســــــــة 
 لمساعدة أصحاب القرار على الفهم الدقيق لألزمة الصحية وإيجاد الحلول لها .  الوبائي
لوباء  واالجتماعية االقتصــادية االنعكاســات، حول 20201وأخرون ( الناميدراســة ) زهير   -5
لوباء  واالجتماعية االقتصـــــادية االنعكاســـــاتالمغرب ، وهدفت الدراســـــة إلى الكشـــــف عن في  كورونا
مســــتجوبا من مختلف المناطق المغربية ،  672المغرب بناء على دراســــة ميدانية شــــملت في  كورونا

ما عالمية للصحة ، وخلصت الدراسة إلى تقييم ال ةالمنظمإضافة إلى اإلحصاءات المقدمة من طرف 
الجائحة من أضرار اقتصادية واجتماعية تمثلت في إيقاف النشاط البشري في جميع القطاعات  هخلفت

، وبروز مجموعة من األمراض كالقلق والتوتر ، وأوصـــــــت  الســـــــياحيوخاصـــــــة القطاع  االقتصـــــــادية
كورونا من خالل االهتمام بالصـــــــــحة والتعليم  دما بعمرحلة في  الدراســـــــــة بضـــــــــرورة ترتيب األولويات

  .ومعالجة آثار الجائحة 
 المبحث األول

 التعريف بالوباء وبيولوجية الفيروس كورونا: جائحة
مؤخرا بعد التعرف عليه كحالة صــــــــحية طارئة، يرتكز على انتشــــــــار فيروس قاتل،  كوروناظهر وباء 
بين األفراد. حيث وصــفته منظمة الصــحة العالمية بأنه ظاهرة وبائية مســتجدة غير  انتقاليةذو طبيعة 

،  فضــال عن انعكاســاته الســلبية على االســتقرار العالمي خاصــة بالنســبة لنوعيه المعروفين  (2)متوقعة
، والمتالزمة التنفســــــية الحادة 2012( الذي ظهر عام MERSبمتالزمة الشــــــرق األوســــــط التنفســــــية )

(SARS ) ف، باإلضـــــــافة إلى كورونا المســـــــتجد الذي ظهر مؤخرا في وهان  2003الذي ظهر عام
 .(3)2019الصينية في كانون األول )ديسمبر(

ــــــــــــــــ Corona virusويشــتق اســم )  coronaمن الالتينية  cov(/ عربيا )فيروس كورونا( اختصــار لـ
ات الفيروس )الفريونات( والتي إلى المظهر المميز من جزيئ االسموتعنى التاج أو الهالة، حيث يشير 

يظهر عبر المجهر اإللكتروني، حيث تمتلك خمال من البروزات الســــــطحية، مما يظهرها على شــــــكل 
 .(4)تاج الملك أو الهالة الشمسية

وأكدت البحوث العلمية أن طفرات وراثية قد طرأت على فيروس كورونا المســــــــــــــتجد، بســــــــــــــبب التغير 
( على خاليا البشــــــــــــــر من خالل 2HACEيرتبط بالمســــــــــــــتقبالت )لبعض األحماض األمينية، جعلته 

                                                           
مجلة التمكين   -ميدانية دراسة -االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا في المغرب -زهير النامي وآخرون  - 1

 2020  -يونيو 2العدد   -2المجلد   -االجتماعي

2- WHO (2020) . WWW.WHO.IN . 

3-www.moh.gov.sa/awaressplate.form/vairos.topics/pages/covid19.aspx. 

4-https;//ar.wikipedia.org/wiki. 
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 وارتباطه( الشــــــوكي على ســــــطح الفيروس، مما أدى إلى زيادة مالءمته لتلك المســــــتقبالت sبروتين )
 .(1)بها

وتتضمن أعراض وعالمات العدوى الشائعة للمرض الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس إلى جانب 
 .(2)واإلرهاق، وفقدان حاستي الشم والتذوق  الصداع واأللم العضلي والمفصلي

% من الحاالت خالل خمســة أيام عند األشــخاص المصــابين، في حين أن 90وتظهر األعراض عند 
% أو أكثر من حاالت العدوى ال تظهر عليهم أعراضـــا واضـــحة أو تبدو عليهم أعراض ضـــعيفة، 30

% منهم تكون حاالت حرجة 5 % من المصــــابين، بينما80وهى ال تســــتدعى أي عالج وهي تشــــمل 
 .(3)تستدعى العناية الصحية

، واالقتصــــــادية واالجتماعيةوقد تأثرت ليبيا كغيرها من دول العالم بجائحة كورونا ونتائجها الصــــــحية 
لليبيا انتشــــار الفيروس، وانتقلت  مســــببات الحتواءخلل واضــــحا في النظام الصــــحي  تركاألمر الذي 

إلى المستوى الرابع، وهو مرحلة االنتشار الواسع، خاصة في ظل  بسبب ضعف اإلمكانيات الصحية
 جائحة ، فوضى إدارة أزمة ال

 وتأخر توفر اللقاحات الالزمة خالل العام األول لظهور للوباء. 
 :الجائحةوأثرها في انتشار  –البيئة الجغرافية 

( 25ْ، 01َ، 43ًو ) (9ْ، 16ًَ،25)و تمتد فلكيا بين خطي طول  تقع ليبيا وســــط الشــــمال األفريقي
شـــــــــــــماال ، وهي بذلك تأتي في  (09َ،33ْ، 36ً( و )19ْ، 30َ، 34ًعرض ) دائرتيشـــــــــــــرقا، وبين 

ويغلب عليها تأثير  ،(4)الترتيب الرابع من حيث المســـاحة إفريقيا والســـادســـة عشـــر على مســـتوى العالم
البالد، نتيجة لعوامل متعلقة المناخ المداري وشــــبه المداري، حيث يســــيطر الجفاف علي معظم أجزاء 

%، 90ويتركز معظم الســكان على الشــريط الســاحلي بنســبة بلغت  بطبيعة الجو والموقع والتضــاريس.
كلما اتجهنا نحو  يتناقص عدد الســـــــكانو ، البحر كم من  20وال يتعدى مســـــــاحة تركز الســـــــكان عن 

وتمتد الرقعة الجغرافية لليبيا على ، 2نســــــمة /كم 3.3الجنوب من البالد ، كما أن الكثافة ال تزيد عن 
 360،بينما ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الحضرية لتبلغ (5)كم 1،774،440مساحة تقدر بــــــــــــــ 

                                                           
دورة حياة  –تحرير د/ عصام عساقلة، التدقيق العلمي / رقية مصباح  –ترجمة د/ ريتا جبران  –الينورافيف شارون  -1

 www.davidson.weizmann.ac.ilكورونا انظر الموقع: فيروس 

2- Mayo clinic (2020) News reports Retrieved on June 15 ، 2010 from    

(https//www.mayoclinic.org) 

، 2020أيار  -الجامعة األردنية –مركز البحوث االستراتيجية  -إلى أين؟  – 19وباء فيروس كورونا  –عزمي محافظة -3

  50ص

 .9ص  -مرجع سابق   –ي، جغرافيا ليبيا البشرية ومحمد المبروك المهد -4

دار  -دراسة في الجغرافيا مدخل عام/ الجماهيرية / –منصور محمد الكيخيا، تحرير الهادي بولقمة سعد القزيري  -5

 335، ص 1999 –الطبعة األولى  -الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن
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 وذلك حســـب 5،657،692،  ويبلغ عدد ســـكانها حوالي (1)خاصـــة في العاصـــمة طرابلس2نســـمة/ كم
الم، وهي البعيدة عن منطقة مصــــــــــــــدر وقد تأثرت ليبيا كغيرها من دول الع . (2)2015عام تقديرات 

أنها لم تســــجل حاالت إصــــابة إال بعد حوالي أربعة أشــــهر من انتشــــار  الوباء في الشــــرق األدنى، إال
 الجائحة عالميا.

 إلى ما يلي: ويمكن أن نرجع أسباب هذا التأخير في االنتشار محلياً 
اعتمدت الدولة إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار الوباء قبل وصوله، خاصة في ظل إدراكها  -1

 :  يما يللخطورة الفيروس . وقد تمثلت أهم اإلجراءات الصحية الوقائية لمكافحة الجائحة حسب 
 2020( أبرز اإلجراءات الصحية والوقائية لمكافحة الجائحة 1الجدول )

 اإلجراءات التاريخ
 تعليق الدراسة لمدة أسبوعين مارس 15
 إغالق جميع المنافد البحرية والجوية والبرية أمام حركة المواطنين مارس 16
 صباحا 6مساء حتى  6حظر تجول شامل من  مارس 19
 قرار حظر التجول في المنطقة الغربية مارس 22
 تمديد ساعات حظر التجول مارس 29
 1448السريعة برقم ساخن افتتاح مركز االستجابة  مايو 4

 2020 على تقارير المركز الوطني لألمراض المعدية استناداً  ثةالمصدر/ من عمل الباح
قلة التحركات الســـــكانية خالل الفترة األولى النتشـــــار الوباء، حيث ظهرت الجائحة في وقت تمر  -2

فـاض معـدالت التنقالت األمر الـذي رافقـه إيقـاف حركـة الطيران، وانخ الحرب،بـه ليبيـا تحـت ظروف 
 البشرية داخليا وخارجيا.

بعد أكتر من  – 2020آذار/مارس  24رصــــدت أول حاالت اإلصــــابة بالفيروس في ليبيا بتاريخ لقد 
مصـــــر وتونس والجزائر، لمواطن ليبي يبلغ من العمر  في  دول الجوارثالثة أســـــابيع من ظهوره عند 

ضعت الحالة لفحص مخبري في أحدى مستشفيات عاما عائدا من السعودية عبر تونس، حيث خ 75
، وقد ظلت (3)العاصمة طرابلس بعد إصابته بحالة اختناق والتهاب ، وأظهرت التحاليل إيجابية الحالة

حيث ارتفع  2020إيار/ مايو  28اإلصـــــــــــابات محدودة لم تتأثر بارتفاع كبير في الحاالت حتى يوم 

                                                           
1- UNDP. Human Development Reports 2019 p 12 

 .2015الكتاب اإلحصائي  –الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق -2

بشأن إعالن أول حالة  12م المركز الرسمي رقم بيان مدير عا –ليبيا  –المركز الوطني لمكافحة األمراض المعدية  -3

 .24/3/2020مؤكدة ، الصفحة الرسمية للمركز على الفيس بوك بتاريخ 
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حالة في مدينة ســــــــــــــبها وخمس حاالت وفاة بعد  45منها ، حالة مؤكدة  105عدد المصــــــــــــــابين إلى 
 ، وقد كان ذلك األمر متوقعًا في ظل انتشار الوباء في أغلب دول العالم.(1)عينة 240تحليل 

وعليه يمكن أن نحدد بعض العوامل التي ســـــــــــــاعدت في انتشـــــــــــــار جائحة كورونا إلى ليبيا ممثلة في 
 اآلتي:

هم كل الليبيين المســــافرين خارج ليبيا، خاصــــة القادمين من عودة الليبيين المقيمين في الخارج: و  -1
 .(2)تركيا، والذين سمحت لهم الدولة بالعودة بسبب انتشار الجائحة عالمياً 

تأثيرات دول الجوار التي انتشـــــر فيها الفيروس وخاصـــــة مصـــــر وتونس، خاصـــــة مع تعدد منافذ  -2
 الدخول والخروج.

من إمكانية تنســــــيق وتوحيد الجهود لمكافحة الوباء، مع ظروف الحرب والصــــــراع القائم أضــــــعف  -3
 شح اإلمكانيات المالية المتاحة لتنفيذ استراتيجيات المكافحة المتكاملة.

نزوح أعداد كبيرة من الســـــكان بســـــبب الحرب والنزاعات المســـــلحة، فقد جاء حســـــب تقرير منظمة  -4
ص، وهــذا النزوح رافقــه قلــة ألف شــــــــــــــخ 300نزوح مــا يقــارب عن  2019األمم المتحــدة عن حرب 

 .(3)الموارد االقتصادية لهذه األسر، وعدم الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة
ثقافة المجتمع الليبي كان لها الدور األكبر في زيادة معدالت االختالط االجتماعي، وتواصــــــــــــــل  -5

 جتماعي.العالقات، إلى جانب عدم امتثال البعض إلجراءات عدم التجمع والتباعد اال
 المبحث الثاني

 في ليبيا الصحيالتي تواجه النظام التحديات 
ليســــت من البؤر المركزية للوباء، ولم تحدث بها عدوى االنتشــــار بنفس التجربة القاســــية  أن ليبيارغم 

التي حـــدثـــت في دول الجوار األوروبي، إال أن تـــأثير الجـــائحـــة كـــان كبيرا على النظـــام الصــــــــــــــحي 
ترتب على انتشــــار الوباء العديد من التحديات التي فرضــــت نفســــها على المنظومة وقد  ومؤســــســــاته،

 الصحية بكل مستوياتها، ويمكن تلخيص أهم تلك التحديات فيما يلي:
 ضعف البنية الصحية: -1
تعاني  أغلب المســتشــفيات من قلة األدوية ونقص الكوادر الطبية ومســتلزمات التشــغيل، إضــافة إلى  

أو لكونها تقع في مناطق  لالستهدافالمرافق الصحية قد أغلقت أبوابها بعد تعرضها أن عدد من هذه 
وقد أعلنت منظمة الصـــحة العالمية في بيانها حول األوضـــاع في ، تشـــهد اشـــتباكات مســـلحة مســـتمرة 

                                                           
( الصفحة الرسمية للمركز على الفيس بوك 81البيان االستثنائي رقم ) –المركز الوطني لمكافحة األمراض المعدية  -1

 28/5/2020بتاريخ 

( الصفحة الرسمية للمركز على الفيس بوك بتاريخ 47البيان رقم ) –مراض المعدية المركز الوطني لمكافحة األ -2

24/4/2020 

 .2021ليبيا المستجدات اإلنسانية الطارئة وتقرير الحالة والنشرة اإلنسانية، يناير  –مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -3
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مليون ليبي ال يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وإن  1.3، إن ما يزيد عن (1)ليبيا
% من المســـتشـــفيات قد تم تصـــنيفها على أنها معطلة جزئيا أو كلها بســـبب نقص األدوية 98 – 43

 .(2)واإلمدادات الطبية
كما كانت جاهزية المرافق الصـــــــحية لمواجهة الجائحة وبمســـــــتو منخفض، حيث إن النظام الصـــــــحي 

ئحة بســــــبب الجا% قد توقف 35% يعمل بشــــــكل جزئي، 15% من قدراته الفعلية، 50يعمل بنســــــبة 
، وقد كان لتردي األوضــــــــاع األمنية، وتزايد أعداد النازحين، ومراكز إيواء الالجئين ســــــــببا تراجعت (3)

معه القدرة االســــــــتيعابية لتوفير مراكز الحجر الصــــــــحي وأجهزة التنفس رغم انتشــــــــار عدوى الفيروس، 
،  ضــــعيف ( إن جاهزية ليبيا لمكافحة تفشــــي الجائحةGHSوكشــــف تقرير مؤشــــر الصــــحة العالمي )

 168ليبيا من بين الدول األقل جاهزية في العالم، وحصـــــلت على المرتبة  العالميوصـــــنف المؤشـــــر 
 (1، كما هو موضح بالشكل رقم )(4)دولة في العالم شملها تقرير مؤشر األمن الصحي 195من بين 

 ( حول ليبياGHS( مؤشر الصحة العالمي ) 1الشكل ) 

 .Global Health Security Index, 2019, Available on) :لمصدرا
www.ghsindex.org) 

                                                           
1- OCHA . Libya situation Report (29 April 2020) 

 2021فبراير 14 –العربية  –كورونا يزيد أعباء القطاع الصحي المنهار في ليبيا  –فرحات سعيد  -2

(www.indepndentarbia.com) 

مؤشر األمن الصحي العالمي لتقييم الجاهزية لمواجهة األوبئة والحد من انتشارها  –مركز جونز هوبتيز  -3

2019(.www.ghsindex.org) 

 (www.libyaallahrar.tv، )2020في مؤشر األمن الصحي العالمي ديسمبر  168ل المرتبة ليبيا األحرار/ ليبيا تحت -4
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ويشـــمل هذا التصـــنيف قدرة الدولة على منع حدوث وانتشـــار مســـببات األمراض، ومدى قدرة النظام   
ولة في وجه الصــــــــــــــحي على حماية العاملين به، واالمتثال للمعايير الدولية، ومدى خطر وقوع الد

 التهديدات البيولوجية.
لقد ظهرت فجوات واضـــحة في جهود إدارة األزمة إلى جانب ضـــعف القدرات الطبية المحلية للكشـــف 

 واالستجابة ويمكن تحديد أهم تلك الفجوات:
 عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن العدد الفعلي للحاالت المصابة. -1
توفير المســـحات البلعومية الكافية، وهي األســـاس لتشـــخيص  عجز المعامل ومراكز التحاليل عن -2

% مما يعنى قلة 30 – 15اإلصابة بالفيروس، حيث أن نسب اإليجابية للتحاليل كل يوم تتراوح بين 
 .(1)% وهو المعمول به في معظم دول العالم5عدد التحاليل التي يجب أن تكون فيها النسبة أقل من 

 إلى الخبرة الكافية في مجال الوقاية ومكافحة الوباء.افتقار الكوادر الصحية  -3
 عدم القدرة الكافية على تتبع المخالطين للحاالت المصابة. -4
 النقص الحاد في التمويل والقدرات مثل توفير الكمامات واألدوية األساسية وعينات االختبار. -5
 االنقسام السياسي وتداعياته على النظام الصحي: -2
بيا في ظل االنقســـام الســـياســـي إلى تطبيق اســـتراتيجية منهجية إلدارة األزمة الوبائية، ورغم افتقدت لي 

حســـن النوايا والمقاصـــد المهنية لدى اللجان الطبية المتمثلة في المركز الوطني لمكافحة األمراض في 
ن من فرض أولى خطواتها لتنفيذ ســــــياســــــة الحجر وعمل التحاليل، إال أن تلك الكوادر الطبية لم تتمك

 استراتيجيتها الصحية نظرا لالزدواجية السياسية والمالية المهيمنة على قرارات اللجان الطبية.
لقد أبدت حكومتي طرابلس وبنغازي قصورا واضحا في أوجه التعاون والتقارب وتبادل المعلومات بين 

المعلومات حول  مؤســــــــســــــــاتها كما إن الشــــــــفافية في التعامل مع المنظمات الصــــــــحية الدولية وتداول
كانت أعداد الوضــــــــــــع الوبائي للفيروس خاصــــــــــــة في المناطق البعيدة والنائية كان ضــــــــــــعيفا للغاية، و 

وذلك بســـــبب ضـــــعف وقصـــــور لجان الرصـــــد ، (2)في جنوب البالد غير واضـــــحة تماما  اإلصـــــابات 
لحكومية منظمة األمم المتحدة والمنظمات الصــــــــحية غير افيه نشــــــــرت  فى الوقت الذى و والمراقبة ، 

أي بعد يومين من تأكيد الحالة  2020مارس  26خطة االســـتعداد واالســـتجابة النتشـــار الفيروس في 
ت السياسية في هذه الخطة، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية ااألولى لإلصابة، لم تشارك الحكوم

 .(3)أن المسؤولين في الحكومتين لم يصادقوا عليها حتى منتصف يوليو

                                                           
 .2مرجع سابق ص  –المستجدات اإلنسانية الطارئة وتقرير الحالة  –مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ليبيا  -1

2- REACH ، Covid 19; Rapid situation Analysis sebha ، south Libya ، July 2020 

3- WHO Healty response to covid 19 in Libya 
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وعليه فإن غياب التنســـــــــــــيق واالزدواجية في تقديم الرعاية الصـــــــــــــحية والتشـــــــــــــتت في توزيع الخدمات 
 .كان سببا رئيسيا في ضعف آليات االستجابة لمواجهة الوباء  –والوصول إليها 

 ضعف الرقابة الحدودية للوضع الصحي مع دول الجوار اإلقليمي: -3
عـــــــن طريــــــــق إغـــــــالق الحــــــــدود ول الفيــــــــروس قبـــــــل وصـــــــليبيـــــــا باتخــــــــاذ إجـــــــراءات وقائيــــــــة  بـــــــادرت

المشـــــــتركة مـــــــع دول الجـــــــوار وحظـــــــر التجـــــــول الكلـــــــي والجزئـــــــي إال أننـــــــا نعـــــــرف يقينـــــــا أن هنـــــــاك 
تســــرب مــــن تلــــك الــــدول المصــــابة خاصــــة فــــي ظــــل هشاشــــة الســــيطرة علــــى بعــــض منــــاطق الحــــدود 
ــــــة، ــــــاب دور المنظمــــــات الصــــــحية العالمي ــــــي، وغي ــــــوب الليب ــــــي الغــــــرب والجن  الواســــــعة خاصــــــة جهت

ــــي انحصــــر دورهــــا فــــي ليبيــــا علــــى إصــــدار بيانــــات بشــــأن الوضــــع السياســــي الخطــــر فــــي ظــــل  الت
 تفشى الجائحة، وتقديم الوعى التقني للكوادر البشرية والهياكل الصحية.

كم، وهي ثاني بؤرة عالمية  320كما هو الحال في إيطاليا التي ال يفصـــــلها عن ســـــواحل ليبيا ســـــوى 
 6077إصـــابة، بينما وصـــل عدد الوفيات إلى  59138حيث ســـجلت في انتشـــار الوباء بعد الصـــين 

 .(1)، وهو تاريخ دخول أول حالة إصابة إلى ليبيا2020مارس  23حالة حتى 
 غياب التنسيق المؤسسي إلدارة الجائحة: -4

طار المرجعي الموحد للنظام الصـــــــحي دورا واضـــــــحا في فقدان ســـــــتراتيجية الوطنية واإلكان لغياب اإل
 ياسات الطارئة لمواجهة األزمة الصحية الطارئة. مالمح الس

وبــــــرز الخــــــالف علــــــى المســــــتوى المؤسســــــي فــــــي المرحلــــــة األولــــــى مــــــن إدارة األزمــــــة بــــــين اللجنــــــة 
ـــــــل، حيـــــــث قـــــــدرت وزارة الصـــــــحة  ـــــــة واللجـــــــان الفرعيـــــــة حـــــــول اختصـــــــاص الرصـــــــد والتحلي المركزي

ـــــك األدوات الكافيـــــة للرصـــــد  ـــــذي بطـــــرابلس إن الفـــــروع التابعـــــة لهـــــا ال تمل والمتابعـــــة وفـــــي الوقـــــت ال
جـــــاء فيـــــه دور اللجنـــــة المركزيـــــة متـــــأخرا فـــــي القيـــــام بـــــإجراءات احترازيـــــة لتفـــــادي تفشـــــي الجائحـــــة، 
بـــــادرت بعـــــض اللجـــــان الطبيـــــة الفرعيـــــة فـــــي مرحلـــــة الصـــــعود المتزايـــــد ألعـــــداد اإلصـــــابات، باتخـــــاذ 

انون الطــــــواري اإلجــــــراءات الوقائيــــــة علــــــى مســــــتوى مناطقهــــــا، وبــــــدأت منطقــــــة تــــــاجوراء بتطبيــــــق قــــــ
مـــــارس قبـــــل أيـــــام  13لفـــــرض قـــــرار حظـــــر التجـــــول يـــــوم  2020( لســـــنة 59العـــــام، والقـــــانون رقـــــم )

 .(2)من قرار الحظر الذي فرضته اللجنة المركزية االستشارية
وأظهـــــرت جهـــــود وزارة الصـــــحة تشـــــتتا واضـــــحا لالتصـــــال والتوعيـــــة، وكانـــــت اإلمكانيـــــات متواضـــــعة 

 شخيص المعملي ومتابعة المخالطين.جدا بالنسبة للجانب الوقائي والت
 

                                                           
المستقبل لَلبحاث والدراسات المتقدمة، مارس  –كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة كورونا  –خالد حنفي علي  -1
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 اإلنفاق غير المتوازن على القطاع الصحي: -5
رغم انتشــــــار المؤســــــســــــات الصــــــحية في كافة المدن الليبية، إال أنها تعاني من نقص الدعم والتمويل 

تتكفل الدولة الليبية بما ، وتضــاعف عجزها في ظل االضــطراب الســياســي الذي عطل معظم خدماتها
من اإلنفاق اإلجمالي على الصــــــــــحة العامة، وتعد هذه النســــــــــبة جيدة مقارنة بمســــــــــتوى % 93يقارب 

اإلنفاق الصـــــحي في باقي الدول العربية، كما أن مخصـــــصـــــات القطاع الصـــــحي من الميزانية العامة 
 .(1)%4% وإن معدل اإلنفاق علي الصحة من الناتج المحلي يبلغ حوالي 8.3يصل إلى 

صـــــحة الليبية مؤشـــــرات صـــــحية مهمة تشـــــير إلى مســـــتوى تغطية الســـــكان وقد ســـــجل تقرير وزارة ال  
بالخدمات الصحية في سياق الجائحة ،  حيث ظهر أن هناك طبيب لكل عشرة أالف شخص ، وأن 

ممرض لكل عشرة  71من الصيادلة، كما توجد  6أطباء أسنان لكل عشرة أالف شخص، و 6هناك 
 (2) شخص في المتوسط. 01000أسرة لكل  10أالف مواطن ليبي، وهناك 

ورغم المســتوى المعتدل للمعدالت وفقا لمعايير منظمة الصــحة العالمية، إال أن النظم الصــحي يعاني 
عجزا واضـــحا في الكوادر الصـــحية المتخصـــصـــة، حيث انحصـــرت فرق االســـتجابة الســـريعة في ســـتة 

 لبالد.فرق موزعة على ثالث مناطق، وهو ماال يكفي لتغطية المساحات الشاسعة ل
 تأخر الدولة في توفير اللقاحات:  -6

دولة وقعت على اتفاقية دولية لتوفير اللقاح الالزم لمنع انتشـــــــــــار العدوي، إال  156تعد ليبيا من بين 
أن االنقســـام الســـياســـي تحد في مســـار توفير اللقاح الذي تأخر في الوصـــول إلى البالد، بســـبب تأخر 

 ريق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس . نقل تكلفة المبلغ المتفق عليه عن ط
وقد  جاء التوقيع على االتفاقية متأخرا، األمر الذي جعل ليبيا من أواخر الدول التي تســـــتلم نصـــــيها  

 .(3)% من الشعب الليبي وفق تاريخ غير محدد20من برنامج )كوفاكس( وهو ما يكفى لتطعيم 
 –فير اللقاح، حيث أعلنت وزارة الصـــــــــحة كما تباينت الســـــــــياســـــــــات التي ســـــــــارت فيها الحكومتين لتو 

طرابلس اتفاقها مع مبادرة كوفاكس التي تعمل بإشراف منظمة الصحة العالمية، لتوفير مليوني جرعة 
 من اللقاح دون تسمية هويته.

في الوقت الذي خاطبت فيه وزارة الصــــــــحة بنغازي الشــــــــركات الدوائية لتقديم عروض التعاقد لشــــــــراء 
بريطانيا أو روسيا، ولم تعلن اللجان الطبية عن الكميات التي سيتم توفيرها وأليات توزيعها اللقاح من 

، ورغم انتشـــــار الســـــالالت الجديدة للفيروس في  (4)كما لم تكشـــــف عن الميزانية المتاحة لتوفير اللقاح

                                                           
 .2020مارس  -قطاع الصحة في ليبيا–وزارة الصحة الليبية  -1

 . 17مرجع سابق ، ص  -قطاع الصحة في ليبيا–وزارة الصحة الليبية  -2

 (www.arabic.sputniknews.com،  )2021مقابلة خاصة مع وزير الصحة الليبي السابق يناير  –وكالة سبوتني   -3

 2020ديسمبر  20بنغازي  –ة جائحة كورونا مؤتمر صحفي للمدير العام للجنة مكافح -4
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يد أغلب دول الجوار إال ان أغلب الســـــــياســـــــات الصـــــــحية لم تســـــــعف الجهات الصـــــــحية المكلفة لتحد
 األولويات وشراء التطعيمات كاملة لكل الفئات العمرية .

 المبحث الثالث
 الوبائيالمسار الزمني لتطور الوضع 

، ولم تمضـــى ســـوى أيام معدودة  2020ســـجلت أولى حاالت اإلصـــابة المؤكدة  نهاية شـــهر مارس  
 ديناميةلخارج واألكثر حتى بدأت الجائحة باالنتشـــــــــــار في معظم المدن واألقاليم األكثر انفتاحا على ا

، وهذا ما أكدته اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية لمكافحة الجائحة خالل بياناتها التي تصـــــــــدر يوميا اقتصـــــــــادية
وتعرض من خالله الوضع الوبائي للفيروس، حيث أكدت في مؤتمر صحفي رسمي عن تسجيل أول 

كان قادما من الســعودية ثم أصــبح  2020مارس  24حالة إصــابة مؤكدة بالفيروس لمواطن ليبي يوم 
ا النتشـــار غير منضـــبط للجائحة بعد فتح معابر الحركة والتنقل، وقد  ســـجلت ليبيا يوم المجال  متاح

حالة شـــــــفاء بعد  11حالة إصـــــــابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة، باإلضـــــــافة إلى  (48) 2020أبريل  11
 حوالي أسبوعين من إعالن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة.

 18حالة إصــــــابة وحالتين وفاة، و 61ين إلى حوالي أبريل ارتفع إجمالي أعداد المصــــــاب 24وفي يوم 
ثم توالت البيانات اليومية التي تصـــــدر عن اللجنة االســـــتشـــــارية الطبية تحمل معها خبر  حالة شـــــفاء.

 الجائحة من حيث عدد الوفيات وأعداد المصابين وحاالت الشفاء.
 ولى من عمر الجائحة محليا.( تطور الحالة الوبائية في ليبيا لألشهر األربعة األ2ويمثل الجدول )

 (2020لعام ) ( تطور الوضع الوبائي في ليبيا منذ مارس حتى يونيو2الجدول )

 التاريخ

معدل 

العينات 

 اليومي

إجمالي الحاالت 

 المصابة
 الوفيات حاالت الشفاء النسبة

24/3 1 1 0.12 - - 

24/4 156 61 7.5 18 2 

24/5 413 75 9.29 40 3 

24/6 55 670 83 138 18 

 23 196  807 1145 المجموع

-4-3لألشــهر ) اســتنادا على تقارير المركز الوطني لألمراض المعدية ةالمصــدر/ من عمل الباحث
5-6 )2020  

الحالة الوبائية يتضح بأنها اتخذت اتجاها  ( لتطور2من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق )
تصـــــــاعديا، ظهر واضـــــــحا في ارتفاع إجمالي عدد اإلصـــــــابات المؤكدة حتى بلغ ذروته خالل شـــــــهر 

 % من إجمالي الحاالت المصابة.83.02حالة بنسبة  670يونيو، حيث بلغت أعداد المصابين 
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% من 66.9لى بنســــــــب زيادة بلغت وقد اســــــــتمرت الجائحة في التزايد التدريجي خالل األشــــــــهر األو 
 نهاية مارس وحتى نهاية يونيو.

( يوضح المنحنى البياني لتطور الوضع الوبائي في ليبيا من مارس حتى يونيو 2الشكل رقم )
(2020) 

 
 2020/  (2) رقمجدول ال بياناتالمصدر : من عمل الباحثة استنادًا على 

أعاله، يظهر ارتفاع ملحوظ في حاالت اإلصــــــــــــــابة، ( 2ومن خالل تحليل بيانات المنحى البياني ) 
وهو ناتج عن زيادة عدد حاالت الفحص المختبري، كما إن لفترة حضـــــــــــــــانة الفيروس أثر في تأخر 

فضــال عن اكتشــاف بؤر مكانية جديدة للجائحة في بعض المدن خالل ،  تشــخيص الحاالت المصــابة
ال أغلب المواطنين إلجراءات الحجر المنزلي عدم امتث، و  شــهر مايو أدت إلى ارتفاع عدد اإلصــابات

الممتدة  االجتماعيةوزيادة االختالط، هي مظاهر أكدتها ثقافة المجتمع الليبي الذي يعرف بالعالقات 
 واالختالط األمر الذي أدى إلى ارتفاع في معدل اإلصابات.

وهي: مركز عزل ومع تزايد االنتشــــــار تم تجهيز ســــــتة مراكز للعزل الصــــــحي في العاصــــــمة طرابلس 
قاعدة معيتيقة، عزل ســوق الثالثاء، عزل مســتشــفى زاوية الدهماني، عزل طريق المطار، مركز عزل 
أبوســــــليم، باإلضــــــافة إلى مركز عزل داخل ســــــفينة في عرض البحر قبالة القاعدة البحرية أبو ســــــتة، 

 36اليل وعدد سرير، باإلضافة إلى معمل تح 30غرفة وصالة تحمل  13ويضم مركز عزل معيتيقة 
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جهاز تنفس ومغســـــــلة تعقيم، كما تم إنشـــــــاء مراكز للعزل في مدن أخرى كمصـــــــراته والخمس، وثالثة 
 .(1)ن وزوارة والزاوية، وأيضا في طبرق وبنغازي وسبهاتمراكز للعزل في زلي

ومن خالل االطالع على الموقع الرســــــــــــــمي للمركز الوطني لألمراض المعدية، وذلك لمعرفة الموقف 
ائي للجائحة في أخر تحديث للمعلومات، أشـــــارت البيانات أن الوباء واصـــــل انتشـــــاره إلى ما يزيد الوب

في خمس مدن هي طرابلس معظمها  % من نســــــــــــــبة االنتشـــــــــــــــار تمثلت 85مدينة ليبية،  62عن 
 .(2)ن وسبهاتومصراته وبنغازي وزلي

 المبحث الرابع
 التوزيع المكاني للمصابين

 التوزيع الجغرافي لحاالت اإلصابة في أشهر الصيف :  -1
إن التغير في عدد الحاالت المصــابة وحاالت الشــفاء والوفيات خالل موســم الصــيف، كما يظهر في 

خذته الجائحة في اتالزمني الذي المســار ( يؤكد أن   1( والخريطة ) 3البيانات الواردة بالجدول )    
دول العالم، حيث أظهرت اتجاها تصــــاعديا منذ بداية شــــهر يوليو، والذي  ليبيا يحاكي مثيله في باقي

 كان البداية لمرحلة االنتشار المجتمعي الواسع.
التوزيع الجغرافي العددي والنســبي لحاالت اإلصــابة لفيروس كورونا في ليبيا ألشــهر  (3)الجدول  

 2020الصيف )يوليو/ أغسطس/ سبتمبر( 
إصابات  المنطقة

 مؤكدة
 % وفيات % الشفاء %

 0.5 23 65.62 6510 53.49 17242 طرابلس
 7.18 33 0.35 35 3.73 1202 بنغازي 
 12.6 58 7.98 792 9.69 3124 مصراته

 1.09 5 0.49 49 0.41 133 القره بوللي
 15.43 71 4.3 427 7.37 2374 الجبل الغربي

 0.43 2 0.04 4 0.46 149 الجميل
 0 0 0.03 3 0.04 14 زلطن
 4.13 19 1.23 122 0.55 176 طبرق 
 4.13 19 0.85 85 3.78 1219 المرقب

                                                           
 خالد خلفي علي،  كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة كورونا،  مرجع سابق. -1

 .2020-2019بيانات المركز الوطني لَلمراض السارية  -2
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إصابات  المنطقة
 مؤكدة

 % وفيات % الشفاء %

 10.44 48 4.92 488 5.83 1878 زليطن
 2.39 11 0.02 2 0.28 89 سرت

 2.39 11 0.72 71 1.00 323 صبراته
 5.87 27 5.72 568 2.82 909 سبها

 3.7 17 0.91 91 1.55 501 وادي الشاطئ
 3.04 14 1.27 126 3.24 1044 الزاوية

 1.52 7 0.19 19 0.29 92 العجيالت
 4.13 19 0.99 99 1.08 349 صرمان
 6.31 29 0.62 61 1.21 391 اجدابيا
 1.96 9 1.05 104 0.77 248 ترهونة
 0.87 4 0.14 14 0.40 129 غدامس
 2.61 12 1.22 121 1.09 352 بنى وليد

 0 0 0 0 0.12 39 غات
 4.78 22 1.19 118 0.67 217 الكفرة

 0 0 0.04 3 0.08 24 تمسه وتراغن 
             0 0 0.1 9 0.05 17 الواحات 
المجموع 

 الكلي
32235 100 9921 100 460 100 

 .2020 –المعدية اعتمادا على بيانات المركز الوطني لألمراض  الباحثةالمصدر من عمل 
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 2020والنسبي لحاالت اإلصابة خالل أشهر الصيف ( التوزيع الجغرافي العددي 1الخريطة رقم )

رقم  استنادًا على بيانات الجدول - (Arc Gisبرنامج )  باستخدام الباحثةالمصدر  / من عمل 
   2020 -( ألشهر الصيف 3)

 الجدول والخريطة اآلتي:خالل ويمكن أن نستنتج من 
تباين في مجموع اإلصــــابات المســــجلة  انتشــــرت الجائحة في معظم المدن الليبية تدريجيا، وهناك -1

 على مستوى المناطق المختلفة بأعداد ونسب متفاوتة.
التصـــــــاعدي العددي  االتجاهظهرت زيادات شـــــــهرية متتابعة في حاالت اإلصـــــــابة، وهو ما يؤكد  -2

 بالفيروس، وينبه إلى خطورة الوضع الوبائي خاصة في ظل الظروف الصحية والسياسية الهشة.
، وهي بالترتيب طرابلسالســــنة رة مدن أعداد مرتفعة لحاالت اإلصــــابة خالل أشــــهر ســــجلت عشــــ -3

حيث  ،(1)، بنى وليد  بنغازي، ، سبها، ، إجدابياالزاوية ، المرقب ، ن، تزلي،  الغربيالجبل  مصراته،
 92.2حالة إصـــــابة من المجموع الكلي بنســـــبة قدرها  29735بلغت حاالت اإلصـــــابة في مجموعها 

 من إجمالي الحاالت المسجلة. %

                                                           
 .2020بيانات المركز الوطني لَلمراض السارية لسنة   -1
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جـــــاءت منطقـــــة طـــــرابلس فـــــي المرتبـــــة األولـــــى بتســـــجيلها أعـــــداد مرتفعـــــة لإلصـــــابة، حيـــــث بلـــــغ  -4
ـــــــث أظهـــــــرت 53.49حالـــــــة بنســـــــبة  17242العـــــــدد اإلجمـــــــالي  % مـــــــن إجمـــــــالي اإلصـــــــابات، حي

ـــــوطني لألمـــــراض ارتفاعـــــا واضـــــحا لمعـــــدل اإلصـــــابة خـــــالل شـــــهر ســـــبتمبر بمـــــا  بيانـــــات المركـــــز ال
  .(1)1.38عن الستة أضعاف عما كانت عليه في شهر يوليو بمعدل زيادة قدره  يزيد

وأظهـــــرت بيانـــــات الجـــــدول أن  ليبيـــــا،ســـــجلت حـــــاالت الشـــــفاء اتجاهـــــا تصـــــاعديا علـــــى مســـــتوى  -5
حيــــــــث بلغــــــــت أعــــــــداد  طــــــــرابلس،% مــــــــن حــــــــاالت الشــــــــفاء كانــــــــت مــــــــن نصــــــــيب 65.62حــــــــوالى 

ا خــــــالل شــــــهر يوليــــــو النســــــبة األكبــــــر شــــــفاء، كــــــان نصــــــيب مدينــــــة ســــــبه حالــــــة 9921المتعــــــافين 
%، ويمكـــــن أن 2.03حالـــــة شـــــفاء بنســـــبة  202مقارنـــــة ببـــــاقي المـــــدن، حيـــــث بلـــــغ عـــــدد الحـــــاالت 

ــــع خــــالل شــــهر واحــــد  ــــارنفســــر هــــذا العــــدد المرتف ــــت بــــؤرة مركزيــــة النتشــــار  باعتب مدينــــة ســــبها كان
 .2020الفيروس منذ نهاية مايو 

إجمــــــالي أعــــــداد المصــــــابين خــــــالل موســــــم  % مــــــن1.42لــــــم تتجــــــاوز نســــــب الوفيــــــات حــــــوالي  -6
حالــــــة وفــــــاة بنســــــبة  71األكبــــــر الــــــذي بلــــــغ  الغربــــــي العــــــددالجبــــــل  نالصــــــيف، حيــــــث ســــــجلت مــــــد

ــــي للمتــــوفين، يليهــــا مد15.4 ــــة وفــــاة بنســــبة  58بعــــدد  مصــــراتة ينــــة% مــــن إجمــــالي العــــدد الكل حال
مدينـــــة  جـــــاءت%، و 10.44حالـــــة وبنســـــبة  48ســـــجلت حـــــوالى  التـــــيمدينـــــة زليـــــتن  ثـــــم  %،12.6
 % من إجمالي المتوفين.7.18المرتبة الرابعة بنسبة في  بنغازي 

 نــــاطقمال بعــــض( إن أدنــــي نســــب الوفــــاة قــــد ســــجلت فــــي  3بينمــــا يالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول ) 
 – 0.43حيــــــث تراوحــــــت النســــــب فيهــــــا بــــــين ) ، غــــــات، غـــــدامس، القربــــــولى مـــــن بينهــــــا الجميــــــل، 

ــــوفين . وفــــى المقا إجمــــاليمــــن  ( 1.09 ــــاطق نســــب المت ــــم تســــجل بعــــض المن ــــل ل ــــاة  أيب ــــة وف حال
خـــــالل أشـــــهر الصـــــيف حســـــب بيانـــــات المركـــــز الـــــوطني وهـــــي تشـــــمل ) زلطـــــن ، تمســـــه وتـــــراغن ، 

ة كثافتهـــــــا الســـــــكانية قياســـــــا لحـــــــاالت لـــــــالغالـــــــب لقفـــــــي  غـــــــات ، الواحـــــــات ( وســـــــبب ذلـــــــك يرجـــــــع
 اإلصابة المنخفضة بها .

 :الجغرافي لحاالت اإلصابة ألشهر الشتاءالتوزيع  -2
العـــــــــددي والنســـــــــبي لحـــــــــاالت  ( للتوزيـــــــــع2) والخريطـــــــــة (4)بـــــــــالتركيز علـــــــــى معطيـــــــــات الجـــــــــدول 

اإلصــــابة بــــين ســــكان المــــدن الليبيــــة خــــالل موســــم الشــــتاء، نالحــــظ وجــــود تفــــاوت كمــــي كبيــــر بــــين 
 قيمتها المكانية يمكننا تحليله كاالتي:
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–2022161 

لفيروس كورونا في ليبيا ألشـــهر ( التوزيع الجغرافي العددي والنســـبي لحاالت اإلصـــابة 4)الجدول 
 2020الشتاء )أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر( 

 % وفيات % الشفاء % إصابات مؤكدة المنطقة

 12.8 102 74.47 36831 57.92 42097 طرابلس

 6.4 51 0.2 102 3.48 2530 بنغازي

 11.67 93 8.81 4356 10 7265 مصراته

 2.13 17 0.4 198 1.2 869 القره بوللي

 8.03 64 4.78 2363 7.2 5231 الغربيالجبل 

 0.13 1 0.05 24 0.82 599 الجميل

 0 0 0.35 174 0.32 236 زلطن

 0 0 0.14 69 0.17 127 طبرق

 8.66 69 0.73 361 2.63 1912 المرقب

 5.9 47 2.65 1309 3.76 2730 نتزلي

 2.38 19 0.25 126 0.5 366 سرت

 4.52 36 0.95 471 1.43 1037 ةصبرات

 0.88 7 0.55 270 0.32 236 سبها

 2.26 18 0.18 87 0.83 601 وادي الشاطئ

 9.91 79 1.61 798 3.98 2889 الزاوية

 9.03 72 0.36 180 1.34 975 العجيالت

 4.52 36 0.42 207 1.14 825 صرمان

 3.14 25 0.19 94 0.35 255 اجدابيا

 2.63 21 0.86 426 0.83 600 ترهونة

 0.75 6 0.28 138 0.38 274 غدامس

 0.75 6 1.2 594 1.06 767 بنى وليد

 0.13 1 0 0 0.08 59 غات

 8.38 27 0.51 251 0.22 162 الكفرة

 0 0 0.02 5 0.01 13 تمسه وتراغن 

 0 0 0.02 10 0.03 21 الواحات

 % 797 % 49460 % 72676 المجموع الكلي

 م 2020 –اعتمادًا علي بيانات المركز الوطني لألمراض المعدية   ةالمصدر/ من عمل الباحث
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 2020 الشتاء( التوزيع الجغرافي العددي والنسبي لحاالت اإلصابة خالل أشهر 2الخريطة رقم )

 
رقم  استنادًا على بيانات الجدول - (Arc Gisبرنامج )  باستخدام الباحثةالمصدر  / من عمل 

   2020 ( ألشهر الشتاء4)
في  بين المدن مكاني( وتحليل الخريطة إلى وجود  حالة تباين 4تشــــــــــــــير معطيات الجدول رقم ) -1

كانت مســـؤولة عن  التيحاالت اإلصـــابة ، وكان هذا التباين مرتبط بتباين العوامل الجغرافية البشـــرية 
رتفعة المدن أعداد مبعض ســــــجلت حجم الســــــكان وحركتهم ، حيث  مقدمتهاانتشــــــار الجائحة ،  وفى 

، ، الجبل الغربى  طرابلس ، مصـــــــراته لحاالت اإلصـــــــابة والشـــــــفاء والوفيات ، وكان الترتيب كاآلتي:
حالة إصـــــــــابة  65815وســـــــــجلت ، العجيالت، القربولى صـــــــــبراتةالزاوية، زليتن، بنغازي ، المرقب ، 

 إصابات موسم الشتاء .  إجمالي%  من 90.5بنسبة 
بلغ ذروته في مدينة طرابلس بشــــــكل ملفت للنظر مقارنة وكما هو موضــــــح فإن عدد اإلصــــــابات  -2

% من إجمالي 57.92حالة إصــــــــابة، يشــــــــكلون ما نســــــــبته  42097بالمدن األخرى، حيث ســــــــجلت 
جاءت مدينة مصـــراته في المرتبة الثانية من حيث عدد اإلصـــابات  ، (1)الحاالت خالل موســـم الشـــتاء

                                                           
  2020بيانات المركز الوطني لَلمراض السارية،   ديسمبر سنة  -1
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 مدينة الزاوية جاءتو  ، حاالت اإلصــابة% من إجمالي 10حالة إصــابة بنســبة  7265حيث ســجلت 
رجع ســــبب تزايد نويمكن أن  % .3.98بنســــبة حالة إصــــابة  2899المرتبة الثالثة حيث ســــجلت في 

 السكانيللتركز معدل اإلصابات في األقاليم الكبرى الحضرية وانخفاضها في المراكز الصغيرة وذلك 
ســـــكان، إلى جانب الصـــــعوبات التخطيطية في إدارة وعدم االلتزام بتعليمات التباعد ألغلب الالكبير ، 

 األزمة، واالفتقار إلى التمويل المالي، ونقص اإلمدادات الطبية والكوادر المدربة تدريبا جيدا.
ـــــؤر  بلغـــــت -3 ـــــا خـــــالل موســـــم الشـــــتاء فـــــي بعـــــض مراكـــــز الب ـــــى المعـــــدالت لإلصـــــابة فـــــي ليبي أدن

المكانيــــــــة منخفضــــــــة الكثافــــــــة الســــــــكانية فــــــــي جنــــــــوب الــــــــبالد رغــــــــم خصوصــــــــية الواقــــــــع الصــــــــحي 
 وقــــــري الواحــــــاتتــــــراغن تمســــــه و   حيــــــث ســــــجلت قريــــــة،  الضــــــعيف وتــــــداعيات االخــــــتالل األمنــــــي

% علــــــــــى 0.03%، 0.01نســــــــــبة حالــــــــــة إصــــــــــابة شــــــــــكلت (1) 21، 13عــــــــــدد إصــــــــــابات بلغــــــــــت 
 التوالي، ولم تشير تقارير المركز الوطني لألمراض ألى حاالت وفيات للمنطقتين.

طــــرابلس فــــي  معظــــم المنــــاطق بلغــــت أعالهــــافــــي  ارتفــــع عــــدد حــــاالت الشــــفاء بشــــكل ملحــــوظ، -4
حالـــــــة  بنســـــــبة 4356  بحـــــــوالي% ، ومصـــــــراته 74.47حالـــــــة شـــــــفاء ، بنســـــــبة  36831 بحـــــــوالي

، 5) ســـــــجلت قـــــــري تمســـــــه وتـــــــراغن والواحـــــــات والجميـــــــل حيـــــــث  فـــــــي  % ، وبلغـــــــت أدناهـــــــا8.81
ـــــــى 24، 10 هـــــــذه النســـــــب  وتعـــــــود،أعـــــــداد المتعـــــــافين .  إجمـــــــاليمـــــــن  التـــــــوالي( حالـــــــة شـــــــفاء عل

ــــد الــــذي أوصــــت بــــه منظمــــة  ــــى تعــــديل بروتوكــــول الشــــفاء الجدي المرتفعــــة لحــــاالت التعــــافي تعــــود إل
ــــام مــــن اإلصــــابة، إذا لــــم الصــــحة العا ــــا بعــــد عشــــرة أي ــــأن المصــــاب يعــــد متعاف ــــنص ب ــــة، وهــــو ي لمي

 وضيق التنفس . يعاني من أعراض قوية كالحمى
ــــــاتتشــــــير  -5 ــــــى  البيان ــــــات ظهــــــر واضــــــحا وجــــــود إل ــــــي أعــــــداد الوفي اتجــــــاه تصــــــاعدي مســــــتمر ف

ــــ ثحيــــ (4بالجــــدول رقــــم )الليبيــــة كمــــا هــــو موضــــح  نــــاطقخــــالل فصــــل الشــــتاء فــــي أغلــــب الم غ بل
بنســـــــبة تغيـــــــر وصـــــــلت % 12.8حالـــــــة وفـــــــاة، بنســـــــبة  102 طـــــــرابلسعـــــــدد الوفيـــــــات فـــــــي مدينـــــــة 

حالـــــة  93عـــــدد  مصـــــراته ، وســـــجلت  عمـــــا كانـــــت عليهـــــا خـــــالل فصـــــل الصـــــيف%  77.4حــــوالى
ــــاة، بنســــبة  ــــي  حــــين بلــــغ عــــدد الوفيــــات فــــي.% 11.67وف ــــة ف ــــاة بنســــبة  79مدينــــة الزاوي حالــــة وف

ـــــات9.91 ـــــع عـــــدد الوفي حالـــــة جديـــــدة بنســـــبة تغيـــــر بلغـــــت  65 بحـــــوالييالت العجـــــفـــــي  % ، وارتف
 2020% عن فصل الصيف لعام 82.2

( تباين نســــــــــــب انتشــــــــــــار اإلصــــــــــــابات 2( والمنحنى البياني ) 5ويالحظ من خالل بيانات الجدول ) 
 . على مستوى المراكز الحضرية الكبرى في ليبيا من السكان 1000 لكل بفيروس كورونا

                                                           
 .2020بيانات المركز الوطني لَلمراض السارية ديسمبر  -1
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في المراكز الحضرية في ليبيا ونسب  بالجائحة( التوزيع العددي والنسبي للمصابين  5الجدول ) 

 2020/ 12 /31إلى  24/3/2020من تاريخ من السكان  1000لكل  نتشاراال

 المدينة
عدد اإلصابات 

 المؤكدة
 النسبة المئوية

نسبة انتشار المرض 

 1000)باأللف( لكل 

 من السكان

 47.2 64 55020 طرابلس

 3.7 4.34 3732 بنغازي

 28.5 12 10389 مصراته

 21.9 5.4 4608 زليتن

 15.7 4.6 3933 الزاوية

 44.4 3.55 3022 جنزور

 13.0 1.6 1373 صبراته

 7.4 1.33 1145 سبها

 6.7 2.2 1897 الخمس

 16.9 0.98 848 ترهونة

  100 85967 المجموع

 (2020) استنادا علي بيانات المركز الوطني لألمراض المعدية ةالمصدر: من عمل الباحث
( توزيع نســب انتشــار اإلصــابات في عدد من المناطق الليبية منذ بداية الجائحة وحتى 2الشــكل )

 (2020)نهاية ديسمبر 

 
 . (  5)  رقمالجدول اعتمادا علي بيانات  ةالمصدر/ من عمل الباحث
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أن أعلى نســـــــبة لإلصـــــــابات المؤكدة منذ بداية الجائحة كانت من  (2) رقمالشـــــكل ويظهر من خالل 
% من 64إصــابة بنســبة  55020نصــيب مدينة طرابلس ذات الكثافة الســكانية المرتفعة حيث ســجلت 

وجاءت مدينة مصـــــــراته في  بالجائحة،المجموع الكلي لإلصـــــــابات بين ســـــــكان المدن األكثر تضـــــــررا 
، حيث يصــــاب  % من إجمالي اإلصــــابات12إصــــابة ونســــبة بلغت  10389المرتبة الثانية بعدد بلغ 

شـــخص بالفيروس  28شـــخص )نســـمة( في طرابلس، و يصـــاب   1000شـــخص بالفيروس لكل  47
 شخص )نسمة( في مدينة مصراته. 1000لكل 

 21.9إصــابة، وبلغت نســبة انتشــار الوباء فيها  4608نســبة اإلصــابة في مدينة زليتن بعدد  وجاءت
إصــــــــــابة لكل منهما،  3752، 3933باأللف، تليها مدينتي الزاوية وبنغازي، بنســــــــــب إصــــــــــابة بلغت 

 ( باأللف.3.7، 15.7ووصلت بهما نسب انتشار المرض إلى )
يرجع باأللف، و  44انتشـــار المرض في منطقة جنزور إلى حوالي  نســـبة وارتفعت بشـــكل ملفت للنظر

 .االجتماعيوالتباعد  كاالختالط بالسكانصعوبة في تطبيق اإلجراءات االحترازية المتعلقة الذلك إلى 
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 الخاتمة 
أظهرت الدراســة توزيعا جغرافيا للجائحة تميز بارتفاع حاالت اإلصــابة في المراكز الحضــرية الرئيســية 

غرب البالد وشمال الكمدينة طرابلس وبنغازي ومصراته والزاوية وسبها، تركزت أغلبها في مدن شمال 
لموجة في ظل هشــــاشــــة النظام الصــــحي وعجزه عن مواجهة تحدى غير مســــبوق للخطر الذي مثلته ا

 االنقســامســتراتيجيات الصــحية المدروســة، وتداعيات الوبائية على حياة الســكان، خاصــة مع غياب اإل
 منظومته الحالية. وتهالكالسياسي والجغرافي على مؤسسات القطاع الصحي 

وقد ســـــــاهمت طبيعة انتقال عدوى الجائحة المباشـــــــرة بين المواطنين في التأثير على المســـــــار الزمني 
والســـــلوكية في انتشـــــار  االجتماعيةالمكاني للفيروس المســـــتجد ، وبرز واضـــــحًا دور العوامل  والتوزيع

 الكمامة والتباعد االجتماعي . بارتداء االلتزامالعدوى بين السكان كاالختالط وعدم 
اتخاذ الدولة جملة من اإلجراءات والقرارات في محاولة الحتواء الوباء ومنع انتشــــــــــــــاره، إال أن  ورغم 

اب اإلدارة الجيدة لالزمة وتأخر وصـــــــــــول اللقاحات أتاح المجال النتشـــــــــــار مجتمعي واســـــــــــع غير غي
 منضبط للفيروس في معظم المناطق الليبية.

وعليه فقد ارتبطت ســـــياســـــات المواجهة واالحتواء بما يتوفر لكل منطقة من إمكانيات وقدرات بســـــيطة 
 في ظل شح اإلمدادات الطبية والمالية.

 : ةنتائج الدراس
 كانت أهم النتائج كاآلتي : 

ســـــــجلت معظم المدن  زيادات شـــــــهرية متتابعة في حاالت اإلصـــــــابة خالل موســـــــمي الصـــــــيف   -1
عبر عن خطورة الوضـــع الوبائي خاصـــة في يتصـــاعدي للجائحة، و ال االتجاه د علىكيؤ والشـــتاء، مما 

 .  األزمة الصحية ظل فوضى إدارة 
جاءت مدينة طرابلس في المرتبة األولى بتســــــــــــــجيلها أعداد مرتفعة لإلصـــــــــــــــابة، بلغ فيها العدد  -2

% من إجمالي اإلصــــــــابات، وتزايد عدد 53.49بنســــــــبة  17242اإلجمالي خالل فصــــــــل الصــــــــيف 
% عن فصل الصيف. 57.92حالة إصابة بنسبة تغير  42097حاالت اإلصابة شتاًء حيث سجل 

ة السكانية المرتفعة للعاصمة، باإلضافة إلى زيادة حجم حركة النقل الخاص ويرجح السبب إلى الكثاف
 والعامة، وارتفاع أعداد األسواق التجارية وتركز الخدمات المختلفة بها مقارنة بالمدن األخرى.

إن أعلي نســـــبة لإلصـــــابات المؤكدة بالفيروس في جنوب البالد، كانت في مدينة ســـــبها بعدد بلغ  -3
% من المجموع الكلي لإلصـــــابات خالل فصـــــل الصـــــيف، كما أنها 2.82ت نســـــبة حالة شـــــكل 909

%، واســـــتمرت 5.82حالة شـــــفاء بنســـــبة  577حققت أعلى نســـــبة لحاالت الشـــــفاء التي وصـــــلت إلى 
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 270حالة إصـــابة و  236النســـبي خالل فصـــل الشـــتاء حيث ســـجلت  االرتفاعحاالت اإلصـــابة في 
 حالة شفاء.

ظل في  العزل والتباعد االجتماعي التي فرضـــــــــتها الدولة خاصـــــــــةصـــــــــعوبة تطبيق ســـــــــياســـــــــات  -4
 .  االجتماعيبالتباعد  االلتزاموعدم  كاالختالطوالسلوكية السائدة  االجتماعيةالمتغيرات 

إخفاق المنظومة الصــحية في توفير الرعاية الصــحية المطلوبة لمواجهة الوباء خاصــة في غياب  -5
 ستراتيجيات المركزية للدولة.اإل
والصـــحية لمواجهة مثل هذا  واالقتصـــاديةضـــعف إدارة الدولة، وعدم اســـتعداد أنظمتها الســـياســـية  -6

 النوع من الكوارث الوبائية.
 التوصيات:

ســـــتراتيجيات صـــــحية شـــــاملة ذات موارد مالية كافية، وقدرات طبية متمكنة مســـــتندة على إاعتماد  -1
ودعم قدراته والرفع  الصحي،ستراتيجية تشمل النهوض بالنظام الشواهد الحالية، على أن تكون هذه اإل

 من مستوى الوعي االجتماعي.
طار مرجعية مركزية أســـاســـها الدولة لمواجهة التهديد الذي تمثله إتفعيل أطر العمل الصـــحي في  -2

 الجائحة وضمان سالمة وصحة المواطنين.
 المالية والنوعية. احتياجاتهمراعاة دعم الكوادر الطبية في الخطوط األمامية من خالل م -3
 الرفع من مستوى الوعى للمواطنين للمشاركة في االستجابة واالستعداد لمواجهة الجائحة. -4
ضــــرورة توفير قاعدة بيانات شــــاملة حول اإلحصــــائيات الصــــحية عن معدل اإلصــــابات وحاالت  -5

 حتواء العدوى والسيطرة عليها.الوفاة والشفاء للمساهمة في اتخاذ القرارات السليمة لضمان ا
دمج القطاع الصـــحي في أنظمة إدارة المخاطر والكوارث الوبائية، على أن تعطى األولوية لجمع  -6

البيانات الجغرافية المكانية حول المدن وتقســــــــــــــيمها وتحليلها من أجل اتخاذ القرارات بناء علي رؤية 
 مستقبلية.

فيات ومختبرات طبية والحفاظ علي خدمات الرعاية تطور البنية الصـــــــــحية المحلية من مســـــــــتشـــــــــ -7
الصـــحية األســـاســـية مثل التطعيم الوبائي وخدمات الصـــحة اإلنجابية وخدمات حديثي الوالدة وخدمات 

 المختبرات وبنوك الدم والتحاليل.
تحديث القوانين والتشــــــــريعات الصــــــــحية من أجل حظر الســــــــلوكيات غير الصــــــــحية في مواجهة  -8

 الجائحة.
جيع مراكز البحث العلمي متعددة االختصـــــــاصـــــــات، وتحفيز الباحثين واألدمغة المهاجرة من تشـــــــ -9

 أجل الرجوع إلى وطنهم والتعاون من أجل دعم أليات التقدم والتنمية.
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 والمراجع المصادر
 أوال: الكتب والمراجع 

بعة الثالثة الط -منشــــورات جامعة قاريونس  -جغرافية ليبيا البشــــرية  -محمد المبروك المهدوي  -1
 . 1998 -بنغازي  -

الهادي  -تحرير  -دراســـــــــة في الجغرافيا  -الجماهيرية -مدخل عام  -منصـــــــــور محمد الكيخيا  -2
 . 1999 -الطبعة األولى  -دار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن  -سعد القزيري  -بولقمة 

 ثانيًا : البحوث والمقاالت 
رقية -عصــــام عســــاقلة ، التدقيق العلمي  -تحرير  -ريتا جبران  -ترجمة  -ألينورافيف شــــارون  -1

 www.davidson.weizmann.acأنظر الموقع  -دورة حياة فيروس كورونا  -مصباح 
( حقيقة 19درجات الحرارة المرتفعة والحد من انتشـــــار فيروس كوروا )كوفيد  -جامعة كربالء  - -2

 www.vokerbala.edu.iqأنظر  2020طس أغس -أم خيال 
المســــــــــــتقبل لألبحاث  -كيف يفكر أطراف الصــــــــــــراع الليبي في أزمة كورونا  -خالد حنفي علي  -3

 -2020مارس  -والدراسات المتقدمة 
 -مايو  -واألزمة : قراءة في تطورات المشـــــــــــــهد الليبي  - 19وباء كوفيد  -خير الدين باشـــــــــــــا  -4

2020 . 
دراسة  –المغرب في  لوباء كورونا واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات –خرون زهير النامى وأ-5

 2020يونيو  -2العدد  – االجتماعيمجلة التمكين  –ميدانية 
العالم في  لتسلسل حاالت اإلصابة بجائحة كورونا المكاني  و الزماني  التحليل  –سحر الزينى -6
   2020نوفمبر -4العدد -12المجلد  –المجلة المصرية للتغير البيئى –الجغرافية الطبية في  دراسة –
أنظر :  14/2/2021 -العربية  -كورونا يزيد أعباء القطاع الصــحي في ليبيا  -ســعيد فرحات  -7

www.indepndentarbia.com 
–الجامعة األردنية  –إلى أين ؟ مركز البحوث اإلستراتيجية  -19وباء كورونا  –عزمى محافظة -8

  2020-أيار 
 -أمريكا  (MIT)معهد تشــــوشــــســــتي للتكنولوجيا  - 19كوفيد  -يوســــف جميل  -قاســــم نجاري 9 - 

 www.papers.ssrn.comأنظر  2020 -إصدارات الهندسة المدنية والبيئية مارس  -كامبريدج 
محافظات ومدن منطقة مكة في  إلصـــــــــــــــابات كورونا جغرافي  التوزيع ال –ماجد أحمد باويز -10

 –نظم المعلومات الجغرافية  باســـــــتخدام 2020مايو عام  11مارس إلى  2 نما بيالفترة في  المكرمة
  2020نوفمبر  – 4العدد  – 12المجلد  – البيئيالمجلة المصرية للتغير 

about:blank
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مايو  -نقسامية وتداعيات واضحة هموم ا -ليبيا ومكافحة كورونا  -محسن ونيس القذافي -11
 www.afrigatenews.netانظر  2020 -

مجلة  -هل يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على نشاط فيروس كورونا المستجد  -محمد أبو زيد -12
 www.scientificomerican.comأنظر  2020 -أبريل  -العلم 

في  دراســـة –األبعاد الجغرافية والبيئية لوباء كورونا العالمي  –محمد نور الدين الســـبعاوي  -13
 2020نوفمبر  – 4العدد  -12المجلد  – البيئيالمجلة المصرية للتغير  –الجغرافية الطبية 

ليبيا : المســــــتجدات اإلنســــــانية الطارئة وتقرير الحالة  -مكتب تنســــــيق الشــــــؤون اإلنســــــانية -14
 2020نوفمبر  -والنشرة اإلنساني 
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Abstract 
This study aims to identify the extent of emphasizing the university’s 

role in achieving sustainable development. The study adopted the descriptive 
analytical approach and the (T) test was also used. 

The study reached a set of results, the most prominent of which is 
the reliance on traditional methods of teaching based on indoctrination, the 
lack of participation of the faculty member in the higher administrative 
decisions, the lack of a positive atmosphere at the university and 
encouraging talents to be creative and innovative, and the lack of a sufficient 
budget for the benefit of professors to raise the level of the university 
professors. 

 :ملخص الدراسة
 إحدى باعتبارها المستدامة التنمية تفعيل في الجامعة دور إبراز الى البحثية الورقة هذه تهدف     

 األساتذة من لعينة ميدانية ودراسة بالجزء، الكل والمجتمع عالقة تشكل التي المعرفية المؤسسات أهم
واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي  الجامعيين بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني وليد،

 مكونة دراسة وعينة فقرة، 22 من مكون  استبيان و تم تطوير ،(Tاختبار) كما تم استخدام، الوصفي
 تأدية كلية االقتصاد والعلوم السياسية  في نقص على النتائج فأسفرت الكلية، من جامعي أستاذ 19 من

 وكذا التدريس، ومناهج أو طرق  العلمي، البحث مجال في سواء المستدامة التنمية لفائدة لمهامه
متوسطات ( بين a  >0.5ات داللة إحصائية عند مستوي )ذوجود فروق  النتائج كشفت كماالتدريب 

( بمستوي داللة 2.378)_المحسوبة  Tافراد الدراسة تبعا لمتغير المرتبة العلمية حيث بلغت  إجابات
( a>0.5)ات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ذونظرا لوجود فروق ، (2.101الجدولية ) Tوبلغت 

( 2.378-)المحسوبة  Tالجامعي حيث بلغت  التأهيلمتوسطات إجابات افراد الدراسة تبعا لمتغير  ينب
 .(2.101)الجدولية  T بمستوي داللة وبلغت

دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة 

والعلوم السياسية كلية االقتصاد على  تطبيقيةدراسة 

 بجامعة بني وليد

 وليد بني جامعة –االقتصاد والعلوم السياسية  كلية – جمعة مفتاح الكاسحد. 

 وليد بني جامعة –االقتصاد والعلوم السياسية  كلية - أ. ابتسام عبد الجليل بلعيد مؤمن
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 حث االول: اإلطار العام للدراسة:بالم
 المقدمة:-1

 من فعقدت العالم، اهتمام المنصرمة السنة العشرين خالل المستدامة التنمية موضوع استحوذ     
 مكاسب توزيع في واإلنصاف العدالة لتحقيق أساسيا مطلبا جعلها مما العالمية، والمنتديات القمم أجلها

 اإلنسان وحماية الموارد استخدام ترشيد خالل من، والمستقبلية الحالية األجيال بين والثروات التنمية
 األساسي العمود وهي العالم، أنحاء كل في التعليمي النظام في الهرم سأر هي  الجامعة تعتبر، و والبيئة

 التنمية أهداف لتطبيق المتحدة األمم خطة تحديات ضمن خصوصا المستدامة، التنمية لتحقيق
 مؤهلة مدربة وفنية أكاديمية وكوادر بشرية قوى  من الجامعات تمتلكه ما ضوء في ،2030 المستدامة

 .التنمية استدامة عجلة ودفه تغيير إلحداث
مصطلحات الشائعة الظهر بحلة جديدة يختلف عن  الذيويؤكد مصطلح التنمية المستدامة      

تحديات جديدة امام الجامعات التي البيئة، أن هناك المرتبطة بمدارس البيئة التي تساهم أساسا بحماية 
قط مع ا المصطلح ال يتعامل فذن هأ إذا ،ترغب في االنخراط في التعليم من اجل التنمية المستدامة

بل أيضا على جوانب  ،اعتماد الناس علي الجودة البيئية كمدخل االستثمار الموارد الطبيعية مستقبال
مشاركة هؤالء الناس وكفايتهم الذاتية. وتوافر المساواة والعدل االجتماعي كجوانب أساسية من اجل 

 .تلك التنمية المستدامة
يعد  الذيوتراكم راس المال البشري ،والتعليم العالي من العوامل المهمة في التقليل من ظاهرة الفقر    

 علىبخاصة والحفاظ  الجامعي من ركائز االستدامة في مجال التنمية البشرية، فمن أولويات التعليم
 (2008يس، البيئة اكتساب المهارات التقنية، وتنمية الفكر اإلبداعي والعمل الجماعي )عو 

 الدراسة: مشكلة -2
ان العالم يعيش في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي. حيث يمثل العنصر البشري أحد ركائز     

التعليم، محاربة الفقر،  ى معيشة معين )مستو  ى التنمية باعتباره العنصر المستفيد من تحسين مستو 
 االقتصادي،في تحريك عجلة النشاط  من جهة وباعتباره العامل اإلنتاجي األهم الرعاية الصحية(.

 المشكالت من وغيرها ،الحاصل في البالدو  والتوتر السياسي واالستقطاب االنقسام ولقد ادي
 جميع جهود لتضافر يدعو الذي األمر إلي التأثير على اداء المؤسسات داخل البالد، االجتماعية،

 تحدق التي المخاطر ومواجهة المشكالت هذه حل في وذلك الجامعات وخاصةة ، التنموي المؤسسات
 بناء في التطور إلى يسعى مجتمع لبناء المجال وفتح ، التنمية استدامة على ولعمل ،ليبيال بالمجتمع

 الحتياجات وفقاً  المهنية و العلمية وامكاناتهم تهمدراق وتطوير الخريجين متابعة خالل من أفضل مستقبل
 وبناء على ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة في االتي: ، المستقبلية وتطلعاتهم السوق 

 المستدامة؟التنمية  عزيزفي ت تساهم الجامعات الليبيةكيف -
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    :داف الدارسةأه-3
في بني وليد  دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة علىالتعرف  إلىتهدف هده الدراسة 

الل مجموعة من األهداف خا الهدف الرئيسي من ذه من خالل كلية االقتصاد والعلوم السياسية ويتحقق
 الفرعية تتمثل في االتي:

 .وأهدافها هاالتعرف على مفهوم التنمية المستدامة وخصائص 3-1
 المستدامة.التعليم الجامعي لتحقيق التنمية  به ي يقومذالكشف عن واقع الدور ال 3-2
 المستدامة.ي يقوم به التعليم الجامعي في تحقيق التنمية ذتحديد الدور ال 3-3
 الدراسة:أهمية -4

، ومن تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع، فالجامعة هي مؤسسة لتكوين راس المال البشري 
المجتمعات تطور لك البد من البحث عن أسباب ذتطور وتقدم مستمر ل االن في ان العالمالمعروف 

لك كان من المهم ابراز دور التعليم الجامعي في تحقيق ذلك من خالل التنمية المستدامة. لذالمتقدمة، و 
 الدراسة.ه ذالتنمية المستدامة والتي يتم التركيز عليه في ه

 الدراسة:فرضيات -5
  بكلية االقتصاد. ة العلميةات داللة إحصائية تربط التنمية المستدامة بمتغير المرتبذ فروق  ال توجد 5-1
الجامعي بكلية ات داللة إحصائية تربط التنمية المستدامة بمتغير التأهيل ذفروق  ال توجد 5-2

 االقتصاد.
 بكلية االقتصاد.ات داللة إحصائية تربط التنمية المستدامة بمتغير سنوات الخبرة ذفروق  ال توجد 5-3
 الدراسة: حدود-6

 االتي: على ه الدراسةذاقتصرت ه
والعلوم  ه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في كلية االقتصادذحدود بشرية: اقتصرت ه 6-1

 .بجامعة بني وليد  السياسية
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني وليده الدراسة على ذحدود مكانية: اقتصرت ه 6-2
 .(2022-2021 ) ه الدراسة خالل الفصل الدراسيذحدود زمنية: طبقت ه 6-3
ه الدراسة بدرجة صدق األداء التي استخدمت لغاية جمع البيانات ذحدود منهجية: تتحدد نتائج ه 6-4

 .الدراسة، وصدق موضوعية استجابة افراد العينة على فقراتها 
 .احدى الجامعات الليبية حدود موضوعية: دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة في 6-5
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 منهجية الدراسة: - 7
 لتحليل االسباب التي ادات إلى حدوث المناسبان التحليلي والمنهج الوصفي تم استخدام المنهج     

 لتحليل اسباب المناسب الوصفي الدراسة ويساهم في اكتشاف الحلول لها، فالمنهج محل الظاهرة
الجامعة  دور عن للتعبير التحليلي نهجالم أما كيفيا، تعبيرا عنها والتعبير الواقع في هي كما الظاهرة

 رقميا تعبيرا المستدامة التنمية تحقيق في
 على باالعتماد وذلك كلية االقتصاد والعلوم السياسية بني وليد، أساتذة من عينة على ... بتطبيقها

 .المطلوبة المعلومات لجمع االستبانة
 اإلطار النظري :-المبحث الثاني 

 المستدامة:مفهوم التنمية -1
االجيال القادمة علي المساس بقدرة  دون الحالي  وقتاحتياجات البشر في ال التنمية التي تلبي“ ا هبأن

وتركز على النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشراف البيئي والمسؤولية ، تحقيق اهدافها 
 (28، ص2007االجتماعية "" )غنيم، ابوزنط، 

ارد الطبيعية و حماية قاعدة المو إدارة “ا هبأن التنمية المستدامةو راعة الفاالز و غذية ألعرفت منظمة او 
لألجيال ت البشرية رضاء الحاجاإتحقيق واستمرار  نالمؤسسي بطريقة تضمو التغير التقني وتوجيه 

انية و الحيو اثية النباتية ور المصادر الو المياه و  االرض الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة تحمي
 نلة مو مقبو قتصادية الالناحية ا نمناسبة مو الناحية الفنية  نئمة مالا مهـ بأنام تتسو تضر بالبيئة وال 

 (28،ص2006. )فاطمة، جتماعيةالالناحية ا
 خصائص التنمية المستدامة:-2

 من الخصائص يمكن تلخيصها في االتي: بعدةتتميز التنمية المستدامة 
هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو األساس فيها فهي تنمية طويلة المدي بضرورة تعتمد على تقرير  -

 بالمتغيرات.مستقبلية يمكن من خاللها التنبؤ بفترة إمكانات الحاضر ويتم التخطيط لها 
 الحيوي.هي تنمية تراعي تلبية االحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال  -
تضع تلبية االحتياجات االفراد في المقام األول، فأولويتها هي تلبية الحاجات األساسية  هي تنمية -

 االنسان.التعليم والخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة من والضرورية 
 ومركباته.هي أيضا تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره  -
سلبيات استخدام الموارد واتجاهات االستثمارات واالختبار على الفرق بين ة متكاملة تقوم هي تنمي -

التكنولوجي ويجعلها تعمل جميعا بانسجام داخل المنظومة البيئة بما يحافظ على التنمية المتواصلة 
 األخضر.المنشودة كالتطبيق فلسفة التسويق 
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 اهداف التنمية المستدامة:-3
 تلخيصها:تسعي التنمية المستدامة من خالل الياتها الي تحقيق مجموعة من األهداف التي يمكن 

تحقيق نوعية أفضل للسكان: تسعي التنمية المستدامة الي تحسين نوعية حياة السكان من خالل  3-1
راعية االهتمام بالنوع وليس بالكم فقط حيث تعمل على تحقيق االمن الغذائي وتحسين التنمية الز 

 وضمان حياه صحية وضمان تعليمي دو جودة شاملة.
بشكل  لذلك يجب توظيفهاتحقيق استغالل عقالني للموارد: تعد الموارد الطبيعية موارد محدودة  3-2

 (2006من خالل حماية وتعزيز االستخدام المستدام للنظم األيكولوجية األرضية. )توداور، صحيح
من اهداف التنمية  مهمةطيد العالقة بين البيئة والسكان لتصبح عالقة احترام البيئة الطبيعية: تو  3-3

 المستدامة.
لك من خالل مشاركاتهم في إيجاد الحلول ذسكان بالمشكالت البيئية القائمة: و لوعي ال تعزيز 3-4

 البيئة.للمشاكل 
المختلفة في المجال  التكنولوجياربط التكنولوجيا بأهداف المجتمع حيث يتم توعية السكان بأهمية  3-4

 المجتمع.التنموي وكيفية استخدامها في حياه 
احداث تغير مستمر ومناسب في حاجات المجتمع تسعي التنمية المستدامة الي تحقيق االنصاف  6-4

 ،(2007)غنيم وابوزنط  من خالل تحقيق العدالة والمساواة بين األجيال القادمة 
تماعية والسياسية واإلدارية والبيئة: كالبيئية شاملة انطالقا من تحليل األوضاع االقتصادية واالج 7-4

والطاقات المتاحة  مواردهاوحدة البيئة الكلية وتربط نظامها الفرعية وتجنب االنانية في التعامل مع 
 (2006)الغامدي ،

 الجامعة في تنمية المجتمع: دور-5
 العمل.مع  الرأيحرية لالمشاركة الفعالة  5-1
 .قدرة المتعلمين على المساهمة في حل مشاكل المجتمع تنمية 5-2
 والمعرفة.تنمية الرغبة وتأثيرها على مزاولة البحث  5-3
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية  فيها الظروف العمل وفق منهجية وعلمية يراعي 5-4

 والبيئة.
 لعالم.الحاصل في امحاولة مرافقة التطور العلمي والتكنولوجي  5-5
 العمل.التكيف الجاد مع مناخ العمل والوظائف في سوق  5-6
 والتجارية.تطوير النظرة التقليدية للتعليم الي الحديثة في األنشطة االقتصادية  5-7
 المجتمع.امداد الجامعة بالكوادر الفعالة في  5-8
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 المساهمة في ترقية المجتمع باالستفادة من كل البحوث. 5-9
 .بالبحوث التطبيقية لمشكالت المجتمع وترقية وثقافتهالقيام  5-10
تكوين العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص من خالل اتفاقيات التكوين وتحسين  5-11

 .المستوي 
)بحوص للمجتمع في وجعلها أكثر تطبيقية وعملية  واإلبداعيةاحتضان األفكار االبتكارية  5-12

 (2019نسيمه
 الطريقة واإلجراءات: المبحث الثالث :

 منهج الدراسة:-1
ألغراض استكمال هده الدراسة  د الباحثانتناولته الدارسة فيما سبق اعتم الذيإضافة للمنهج الوصفي 

ي جمعت بين الوصف والتحليل للبيانات التي ذعلى المنهج الوصفي التحليلي على الدراسة الميدانية ال
ثم   الدراسة تساؤالت على واإلجابة من عدمها لفرضياتامدى صحة  تم جمعها ميدانيا. واختبار

  .ذلك تصميم استبانة لتحقيق
 مجتمع الدراسة:-2

يتكون متجمع الدراسة من عينة الدارسة من أعضاء هيئة التدريس الموجودين داخل كلية االقتصاد 
 ية. جامعيا اختيروا بطريقة عشوائ اً اذستأ( 19عينة الدراسة من ) وليد. وتكونتبجامعة بني 

 الدارسة: وأداةأسلوب -3
الدراسات السابقة وتألفت استبانة الدراسة من قسمين اشتمل القسم على ثم اعداد الدراسة بعد االطالع 

 . : الجنس الجامعة الرتبة الكلية األول علي معلومات عامة تتعلق بأفراد العينة من حيث الدراسة
من االستبانة فيتعلق بفقرات االستبانة فقد تألفت االستبانة في صورتها األولية من  اما القسم الثاني

 ( فقره.22)
 صدق األداء وثباتها:-4
 الصدق الظاهري لألداة: 4-1

وليد لتقيم  للتأكد من صدق األداء ثم عرضها على عدد من المحكمين وعدد من أساتذة جامعة بني
بلغ عدد فقرات  المحكمون. حيثلالزمة بناء على ما وصي به االستبانة. وثم اجراء التعديالت ا

  .( فقرة22االستبانة بصورتها النهائية )
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: 4-2

لك ذ( فقرة مفردة و 19ثم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة البالغ حجمها )
 بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية لكل محوربحساب معامالت معامل االرتباط 



 

 

 

–2022177 

 ( معامل االرتباط كل فقرة من فقرات المحور مع الدرجة الكلية للمحور1دول )ج
مستوي 

 الداللة
معامل 

 االرتباط
 الفقرة

0.05 0.842 
توفر الجامعة قنوات اتصال فعالة بين اإلدارات والموظفين للحصول على  1

 مية باستمراريالتعلمعلومات لتطوير العملية 

0.05 0.927 
تركز الجامعة على التعليم باستخدام جميع التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية  2

 المستدامة
 تهتم الجامعة بإقامة الندوات والدراسات لفائدة البيئة ومنع التلوث 3 0.803 0.05

0.05 0.891 
شكل رشيد لتحقيق تحافظ الجامعة على كافة مواردها المتاحة وتستخدمها ب 4

 أهدافها االستراتيجية في التطوير التنمية

0.05 0.947 
تقيم الجامعة عالقة وثيقة بين مؤسسات المجتمع ووضع عمل نشر مثال يشترك  5

 الطلبة مع األساتذة في أبحاث لفائدة المؤسسات
 العملتقوم الجامعة بأبحاث توافق بين ما فيها من مخرجات لتعليم وسوق  6 0.774 0.05

0.05 0.850 
تخصص الجامعة ميزانية لفائدة األساتذة للتدريب لرفع من مستوي االستاد  7

 الجامعي
 تعمل الجامعة علي نشر ثقافة العمل الحر لدي الطلبة لدفع بيهم لعجلة التنمية 8 0.774 0.05

0.05 0.843 
معهم ونشرها تستفيد الجامعة من الكفاءات الليبية المهاجرة ببناء الشراكة  9

 وسط الطالب
 توفر الجامعة مناخ علمي إيجابي وتشجيع المواهب على االبداع 10 0.906 0.05

0.05 0.921 
تشكل مع الطلبة فريق واحد أي التحول من مجرد ناقل للمعرفة الي الطالب  11

 الي العمل كفريق التفاعل في انتاج المعلومات
 الكفاءات الالزمة الي تحقيق اهداف التنميةتحتوي الجامعة على  12 0.764 0.05

0.05 0.721 
تفرض الجامعة سياسة واضحة لتفعيل البحث العلمي األكثر فائدة لتلبية  13

 الحاجات المجتمع

0.05 0.844 
تعمل الجامعة علي دعم ومكافأة الطلبة المتفوقين بقيمة عالية كامتياز  14

 تح عمل خاص او بالدراسة بالخارجللحصول على عمل او مبلغ مالي يمكنه من ف

0.05 0.774 
المناهج الجامعية تتوافق ومتطلبات العصر وتغيراته متكيفة مع التنمية  15

 المستدامة

0.05 0.782 
االعتماد على األساليب التقليدية للتدريس المعتمدة على التلقين مما يقتل روح  16

 االبتكار
 التدريس في القرارات إدارية العليامشاركة عضو هيئة  17 0.738 0.05

0.05 0.789 
اإلصرار على أسلوب عمل تقليدي وعدم االقتناع بالعمل بأسلوب الجيد إلدارة  18

 الجودة الشاملة
 تعمل الجامعة على إقامة ندوات وملتقيات تساهم في التنمية المستدامة 19 0.738 0.05

0.05 0.806 
مستمر للموظفين لالستفادة من الخبرات والرقي تركز الجامعة على التدريب ال 20

 بمستوي المعارف والمهارات
 تضع الجامعة اهداف محددة بدقة لتحقيق التنمية المستدامة 21 0.674 0.05

0.01 0.568 
صراع األدوار لدي االستاد الجامعي حيث يقوم بالتدريس ويطلب منه القيام  22

 مردوديتهببحوث الترقية مما يؤثر سلبا على 
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( 0.05داللة ) ى وعند مستو  0.456(=0.01داللة ) ى ( وعند مستو 19والجدولية عند درجة الحرية )
 معنوية ى احصائيا عن  مستو  لهدال ذات يتضح من الجدول السابق ان جميع الفقرات 0.575=
  ( وهدا يؤكد ان االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي .0.05(،)0.01)

 ثبات أداة الدراسة: 4-3
) وهو مقياس االتساق الداخلي لالختبارات االحصائية  ثم حساب عن طريق معامل الفاالكرونباخ،

وتعد قيمة  مثل االستبيانات والمقاييس المشابهة، أي مدي ارتباط مجموعة من العناصر ارتباطًا وثيقًا، 
والستخراج الثبات ثم  (،تكون منخفضةلك ذ( واقل من 0.06كانت ) إذامعامل الفا للثبات مقبولة 

 مجموعة من االستمارات استخدام
( وبالتالي فان 0.96لك كانت قيمة معامل الفا لثبات محور الدراسة )ذ( استمارة و 19البالغ عددهم ) 

 .ات داللة جيدة ألغراض الدراسة ذمعامالت الثبات 
 ( معامل الفاكرونباخ للثبات2الجدول )

 المحور الفقراتعدد  معامل الفا

0.96 22 
دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة )دراسة 

 كلية االقتصاد بجامعة بني وليد(

 اجمالي االستبانة 22 0.96

 التحليل الوصفي للبيانات-5
لك من خالل بيان ذالهم الخصائص الديمغرافية لمفردات عينة الدراسة و  اً تقديم وصفذه الفقرة ه تتناول

ا ذالمئوية لها ولقد كان من اهم الخصائص الديمغرافية التي تناولها ه تكراراتهاه العناصر وعدد ذه
 (3لك كما هو موضح بالجدول رقم)ذالتحليل هي )الجنس، الرتبة. سنوات الخبرة. المستوي التأهيلي( و 

 لمفردات عينة الدراسةالديموغرافية ( يوضح اهم الخصائص 3الجدول رقم )
النسبة 

 المئوية
 الخصائص البيان التكرارات

 ذكر 14 0.74
 الجنس

 انثي 5 0.26

 مساعد محاضر 9 0.74

 المرتبة
 محاضر 7 0.42

 استاد مساعد 2 0.1

 استاد مشارك 1 0.5

 سنوات 4اقل من  1 0.6

 سنوات 8سنوات الي  4من  9 0.47 سنوات الخبرة

 سنة 12سنوات الي  9من  9 0.47

 ماجستير 13 0.68
 المستوي التأهيلي

 دكتوراه 6 0.32
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ا كان من الضروري استعراض اهم العوامل ذتمثل العوامل الديمغرافية أهمية كبيرة في أي دراسة وله
  :اهم مكونات عينة الدراسة وفيما يلي تستعرض اهم النقاطلتوضيح  لكذو 

 لمفردات عينة الدراسة. الديموغرافيةالخصائص  5-1
وهي نسبة أكبر من نسبة االناث التي بلغت  %(74من الجدول ان نسبة الذكور تبلغ ) الجنس: يبن

  .ا يعني ان أكثر أعضاء هيئة التدريس من الذكورذ%( وه27)
%( من 42) محاضر، ونسبة%( من افراد الدراسة من مرتبة مساعد 74المرتبة: يبن الجدول ان )

 %(1)استاذ وبلغت مرتبة %( 1مساعد ) ذمرتبة استا محاضر، وبلغتمرتبة 
%( وبلغت 47كانت ) سنوات 9 إلى 12سنوات الخبرة: يتضح من الجدول ان نسبة من يشتغلون من 

 %( 6سنوات ) 4واقل من  %(47سنوات كانت نسبتهم ) 8سنوات الي  4نسبة من لديهم الخبرة من 
%( في حين 32كانت ) يتضح من الجدول ان افراد من يحملون مؤهالت دكتوراه  التأهيلي: ى المستو 

ا يعني ان أكثر أعضاء هيئة التدريس بالكلية هم ذ%( وه68بلغت نسبة من يحملون مؤهل ماجستير )
 من يحملون مؤهل ماجستير.

باستخدام اإلحصاء الوصفي  انولمعرفة تفعيل دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة قام الباحث
إلجابات عينة الخماسي الرتب، مقياس ليكرث  علىلمعياري الستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف ا

)ويستخدم هذا المقياس في العديد من االختبارات مثل االختبارات النفسية المجتمع عند فقرات االستبانة 
واالستبيانات وبخاصة في مجال االحصاءات، ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجة الموافقة أو 

، والمقياس المستعمل لتحديد درجة الموافقة واالختالف حول قضية ما يكون االعتراض على صيغة ما
 من خالل إبداء الرأي المحدد بخمس خيارات، ومن هنا جاءت التسمية(.

بتحديد مستويات المتوسطات الحسابية على النحو  انوقد قام الباحث ذلك.( يوضح 4والجدول رقم )  
 التالي:

 .(2.49)الوسط الحسابي لجميع المحاور 
( العينة 49.2( والنسبة المئوية )0.99( واالنحراف المعياري )2.46المتوسط الحسابي للمحور األول )

 .غير موافق
( 46.8( والمسبة المئوية )1.01( واالنحراف المعياري )2.34المتوسط الحسابي للمحور الثاني )

 .العينة غير موافق
( 53.6( والنسبة المئوية )1.32واالنحراف المعياري )( 2.68المتوسط الحسابي للمحور الثالث )

 .والعينة محايد
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ولتوخي الدقة والموضوعية في الوصف النظري لنتائج االستبانة كما بينتها  المتوسطات الحسابية قام 
بإيجاد القيم الحسابية للخيارات المتاحة لإلجابة علي فقرات االستبانة وفقا لمقياس ليكرث  انالباحث

مستويات  (4لك من خالل تحويل المسافات بين الخيارات الي )ذي لقياس متغيرات الدراسة ،و الخماس
والمسافة  ،(2( المستوي رقم )3-2والمسافة من ) ،(1( المستوي رقم )2-1بحيث تمثل المسافة من )

ولتوزيع مدي الدرجات فان ، (4( المستوي رقم )4-5والمسافة بين ) ،(3(المستوي رقم )3-4بين )
وبالتالي كل  0.8= 5\4علي خمسة خيارات من اإلجابة يتضح ان طول كل مستوي هو  1=5-4

 مستوي علي النحو التالي  :
 ( يعني غير موافق بشدة او منخفض 1.8( الي اقل من )1المستوي األول: المدي من )
 ( يعني غير مؤثر او منخفض2.6( الي اقل من )1.8المستوي الثاني: المدي من )

 ( يعني محايد او متوسط التأثير 3.4( الي اقل من )2.6ي الثالث: المدي )المستو 
 ( يعني مؤثر او عالي 4.2( الي اقل من )3.4المستوي الرابع: المدي )

 ( يعني مؤثر بشدة او عالي جدا 5( الي اقل من )4.2المستوي الخامس: المدي )
 معيارية واالهمية النسبية( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال4الجدول رقم )

 الرتب
مستوي 

 التأثير

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية 

 المستدامة )دراسة كلية االقتصاد بني وليد(

 2.89 1.02 57.8 محايد 3

توفر الجامعة قنوات اتصال فعالة بين  1

على  اإلدارات والموظفين للحصول

 معلومات لتطوير العملية التعليمية باستمرار

10 
غير 

 موافق
48.4 1.04 2.42 

تركز الجامعة على التعليم باستخدام  2

مختلف التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية 

 المستدامة

12 
غير 

 موافق
46.4 0.86 2.32 

تهتم الجامعة بإقامة الندوات والدراسات  3

 لفائدة البيئة ومنع التلوث

13 
غير 

 موافق
46.4 0.86 2.32 

تحافظ الجامعة على كافة مواردها المتاحة  4

وتستخدمها بشكل رشيد لتحقيق أهدافها 

 االستراتيجية في التطوير التنمية

8 
غير 

 موافق
50.6 1.04 2.53 

تقيم المؤسسة عالقة وثيقة بين مؤسسات  5

المجتمع ووضع عمل نشر يشترك الطلبة 

لفائدة المؤسسات ما  مع األساتذة في أبحاث

 تفيد التطوير والتنمية

9 
غير 

 موافق
50.6 0.75 2.53 

تقوم الجامعة بأبحاث توافق بين ما فيها  6

 مخرجات التعليم وسوق العمل

20 
غير 

 موافق
44.2 1.1 2.21 

تخصص الجامعة ميزانية لفائدة األساتذة  7

 للتدريب لرفع مستوي االستاد الجامعي
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19 
غير 

 موافق
44.2 0.95 2.21 

تعمل الجامعة علي نشر ثقافة العمل الحر  8

 لدي الطلبة لدفع عجلة التنمية

17 
غير 

 موافق
45.2 1.02 2.26 

تستفيد الجامعة من الكفاءات الليبية  9

المهاجرة ببناء شراكة معهم ونشرها وسط 

 الطالب

21 
غير 

 موافق
43.2 0.99 2.16 

توفر الجامعة مناخ علمي إيجابي  10

 وتشجيع المواهب على االبداع

15 
غير 

 موافق
46.4 1.13 2.32 

تشكل مع الطلبة فريق واحد أي التحول  11

من مجرد ناقل للمعرفة الي الطالب الي 

 العمل كفريق التفاعل في انتاج المعلومات

 2.63 1.13 52.2 محايد 6
تحتوي الجامعة على الكفاءات الالزمة  12

 الي تحقيق اهداف التنمية

17 
غير 

 موافق
45.2 0.85 2.26 

تفرض الجامعة سياسة واضحة لتفعيل  13

البحث العلمي األكثر فائدة لتلبية الحاجات 

 المجتمع

14 
غير 

 موافق
46.4 1.03 2.32 

تعمل الجامعة علي دعم ومكافأة الطلبة  14

المتفوقين بقيمة عالية كامتياز للحصول على 

عمل او مبلغ مالي يمكنه من فتح عمل 

 خاص او بالدراسة بالخارج

7 
غير 

 موافق
51.6 0.88 2.58 

المناهج الجامعية تتوافق ومتطلبات  15

العصر وتغيراته متكيفة مع التنمية 

 المستدامة

 3.47 1.42 69.4 موافق 1

االعتماد على األساليب التقليدية  16

للتدريس المعتمدة على التلقين مما يقتل روح 

 االبتكار

22 
غير 

 موافق
42.2 1.25 2.11 

مشاركة عضو هيئة التدريس في  17

 القرارات إدارية العليا

 3.26 1.25 65.2 محايد 2

اإلصرار على أسلوب عمل تقليدي  18

وعدم االقتناع بالعمل بأسلوب الجيد إلدارة 

 الجودة الشاملة

4 
غير 

 موافق
55.8 1.24 2.79 

تعمل الجامعة على إقامة ندوات  19

 تساهم في التنمية المستدامةوملتقيات التي 

16 
غير 

 موافق
46.6 1.25 2.33 

تركز الجامعة على التدريب المستمر  20

للموظفين لالستفادة من الخبرات والرقي 

 بمستوي المعارف والمهارات

18 
غير 

 موافق
44.4 0.53 2.22 

تضع الجامعة اهداف محددة بدقة  21

 لتحقيق التنمية المستدامة

5 
غير 

 موافق
49.8 1.12 2.49 

صراع األدوار لدي االستاد الجامعي  22

حيث يقوم بالتدريس ويطلب منه القيام 

 ببحوث الترقية مما يؤثر سلبا على مردوديته
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 تحليل فقرات الدراسة: 5-2
للعينة الواحدة لتحليل فقرات االستبانة وتكون الفقرات اإليجابية بمعني ان افراد  Tثم استخدام اختبار 

الجدولية او الوزن النسبي  Tالمحسوبة أكبر من قيمة   Tالعينة يوافقون على محتواها ادا كانت قيمة 
ت قيمة محتواها ادا كان على( وتكون الفقرة سلبية بمعني ان افراد العينة ال يوافقون %60)من  أكبر

T من  أصغر المحسوبةT  (%60)او الوزن النسبي اقل من  الجدولية 
والدي يبن اراء افراد عينة  (4ثم استخدام اختبار تي للعينة الواحدة والنتائج مبينة في الجدول رقم )
 النسبي:الدراسة في فقرات االستبيان وتبين ان اعلي ثالث فقرات حسب الوزن 

( مما يدل على ان االعتماد 1.42( وانحراف معياري )69.4لوزن النسبي )( بلغ ا1في الفقرة رقم )-
 مما يقتل روح االبداع واالبتكار. ،التلقين علىاألساليب التقليدية للتدريس المعتمدة  على

( مما يدل على ان اإلصرار 1.25( وانحراف معياري )65.2( بلغ الوزن النسبي )2في الفقرة رقم )-
 دي وعدم االقتناع بالعمل بأسلوب والفكر الجيد إلدارة الجودة الشاملة على أسلوب عمل تقلي

( مما يدل على ان توفر 1.02( وانحراف معياري )57.8( بلغ الوزن النسبي )3في الفقرة رقم )-
 الجامعة قنوات اتصال فعالة بين اإلدارات والموظفين للحصول على معلومات لتطوير العملية التعليمة.

( مما يدل على ان مشاركة 1.25( وانحراف معياري )42.2( بلغ الوزن النسبي )22في الفقرة رقم )-
 .عضو هيئة التدريس في القدرات اإلدارية العليا 

 الجامعة أن( مما يدل علي 0.99( وانحراف معياري )43.2( بلغ الوزن النسبي )21في الفقرة رقم )-
 .مناخ علمي إيجابي وتشجع المواهب على االبداع واالبتكار  توفر

( مما يدل عل تخصص 1.1( وانحراف معياري )44.2( بلغ الوزن النسبي )20في الفقرة رقم )-
 .مستوي االستاد الجامعي  من الجامعة ميزانية كافية لفائدة األساتذة لتدريب لرفع

 اختبار فرضيات الدراسة:  5-3
توزيعا عشوائي بهدف اختبار مدي قبول  الموزعة One Sample T-Test) )ياتثم استخدام فرض

او رفض فروض الدراسة ولمعرفة دور التعليم الجامعي لتحقيق التنمية المستدامة بكلية االقتصاد 
معنوية الفرق بين متوسط  للحكم One Sample T-Test)بجامعة بني وليد. ثم تطبيق اختبار 

( 0.05معنوية )&= ى عند مستو  وذلك  spssاالحصائي العينة ومتوسط المجتمع باستخدام البرنامج 
 .% 95أي بدرجة ثقة 
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 الفقرات لجميع المحاور إلجمالي (One Sample T-Test)( يبن نتائج اختبار 5جدول )
انحراف  قيمة Tالمحسوبة  قيم Tالجدولية

 معياري 
 المتوسط
 الحسابي

 المحاور

دور التعليم الجامعي في  2.46 0.99 2.378- 2.101
 المرتبة العلمية

دور التعليم الجامعي في  2.34 1.01 2.378- 2.101
 التأهيل الجامعي

دور التعليم الجامعي في  2.668 1.32 1.057- 2.101
 سنوات الخبرة

 التحقق من صحة الفروض: 5-4
( بين التنمية المستدامة ومتغير a<0.05)ات داله إحصائية عند مستوي داللة ذالتوجد فروق -1

 لكلية االقتصادالمرتبة العلمية 
ومتغير بين التنمية المستدامة  (a<0.05)ات دالله إحصائية عند مستوي داللة ذالتوجد فروق -2

 لكلية االقتصادالجامعي  التأهيل
بين متغير التنمية المستدامة  (a<0.05)مستوي دالله  إحصائية عند ذات داللهالتوجد فروق -3

 لكلية االقتصادومتغير سنوات الخبرة 
( a=0.05ات داللة إحصائية عند مستوي )ذ( الي وجود فروق 5تشير النتائج الواردة في الجدول )

( 2.378)_المحسوبة  Tافراد الدراسة تبعا لمتغير المرتبة العلمية حيث بلغت  متوسطات إجاباتبين 
 ( 2.101الجدولية ) Tبمستوي داللة وبلغت 

متوسطات إجابات افراد  ( بينa=0.05ات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )ذ ونظرا لوجود فروق 
 T( بمستوي داللة وبلغت 2.378-)المحسوبة  Tالجامعي حيث بلغت  التأهيلالدراسة تبعا لمتغير 

 (2.101)الجدولية 
بين متوسطات إجابات افراد  (a=0.05) الدالةلة إحصائية عند مستوي ات دالذوأيضا وجود فروق 

 T( بمستوي دالله وبلغت 1.057-المحسوبة ) Tلمتغير سنوات الخبرة حيث بلغت  الدراسة تبعا
 .( 2.101الجدولية )
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 والتوصيات: النتائج
 واًل: النتائجأ
 االتية:نتائج الخالل الدراسة الميدانية أظهرت  من 

وهي نسبة أكبر من نسبة االناث التي بلغت  %(74الجنس: يبن من الجدول ان نسبة الذكور تبلغ )
 %( وهدا يعني ان أكثر أعضاء هيئة التدريس من الذكور 27)

%( من 42) محاضر، ونسبة%( من افراد الدراسة من مرتبة مساعد 74المرتبة: يبن الجدول ان )
 %(1استاد )%( وبلغت مرتبة 1اعد )مرتبة استاد مس محاضر، وبلغتمرتبة 

%( وبلغت 47سنوات كانت ) 9الي12سنوات الخبرة: يتضح من الجدول ان نسبة من يشتغلون من 
 %( 6سنوات ) 4واقل من  %(47سنوات كانت نسبتهم ) 8سنوات الي  4نسبة من لديهم الخبرة من 

%( في حين 32دكتوراه كانت ) : يتضح من الجدول ان افراد من يحملون مؤهالت المستوي التأهيلي
%( وهدا يعني ان أكثر أعضاء هيئة التدريس بالكلية هم 68بلغت نسبة من يحملون مؤهل ماجستير )

 من يحملون مؤهل ماجستير.
 نتائج اختبار معامل الثبات الفا كرونباخ:

( 0.06نت )ثم حساب عن طريق معامل الفاالكرونباخ، وتعد قيمة معامل الفا للثبات مقبولة ادا كا
( استمارة ودلك كانت 19واقل من دلك تكون منخفضة والستخراج الثبات ثم استخدام البالغ عددهم )

ات داللة جيدة ألغراض ذ( وبالتالي فان معامالت الثبات 0.96قيمة معامل الفا لثبات محور الدراسة )
 .الدراسة

 الخماسي: ليكرثنتائج اختبار مقياس  
األول نة الدراسة قد أظهرت اتجاها عاما نحو المتوسط الحسابي للمحور ان اتجاهات مفردات عي-1

( والنسبة 0.99( واالنحراف المعياري )2.46) لكلية االقتصاد التعليم الجامعي في المرتبة العلمية دور
 .( العينة غير موافق49.2المئوية )

الثاني اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاها عاما نحو المتوسط الحسابي للمحور  ان-2
( واالنحراف 2.34المتوسط الحسابي ) في التأهيل الجامعي لكلية االقتصاد التعليم الجامعي دور

 .( العينة غير موافق 46.8( والمسبة المئوية )1.01المعياري )
لدراسة قد أظهرت اتجاها عاما نحو المتوسط الحسابي للمحور الثالث  ان اتجاهات مفردات عينة ا   

( واالنحراف المعياري 2.68الخبرة لكلية االقتصاد)المتوسط الحسابي لسنوات الجامعي دور التعليم 
 .( والعينة محايد53.6( والنسبة المئوية )1.32)
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  T-Testنتائج اختبار  
افراد الدراسة تبعا  متوسطات إجابات( بين a  >0.5مستوي )ات داللة إحصائية عند ذوجود فروق 

الجدولية  T( بمستوي داللة وبلغت 2.378)_المحسوبة  Tلمتغير المرتبة العلمية حيث بلغت 
(2.101 ) 

متوسطات إجابات افراد  ( بينa>0.5)ات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ذونظرا لوجود فروق 
 T ( بمستوي داللة وبلغت2.378-)المحسوبة  Tالجامعي حيث بلغت  التأهيلالدراسة تبعا لمتغير 

 (2.101)الجدولية 
بين متوسطات إجابات افراد  (a>0.5) الدالةات داللة إحصائية عند مستوي ذوأيضا وجود فروق 

( بمستوي دالله وبلغت تي 1.057-لمتغير سنوات الخبرة حيث بلغت تي المحسوبة ) الدراسة تبعا
 .(2.101ولية )الجد

 ثانيا : التوصيات
وضع رؤية استراتيجية للتعليم العالي تعمل على تحقيق التعاضد البنيوي بينه وبين المجتمعات  -1

 لتحقيق توليفة تشتمل على دمج وظائف التعليم العالي لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.
 المراحل المبكرة من التعليم.نشر ثقافة االستدامة في البيئة الليبية وفي    -2
إقامة الندوات وتفعيل دور االرشاد التربوي لدي طلبة الجامعة بخصوص الحفاظ على موارد   - 3

 البيئة 
تفعيل دور البحث العلمي في جميع التخصصات العلمية واإلنسانية من خالل مشاريع التخرج   - 4

 ات العالقة بالبحث العلمي.ذوربطها بالقطاعات 
إعادة النظر في الخطط الدراسية بإدخال المعرفة الفعالة التي تربط الطالب بواقع المشكالت التي  - 5

 يعاني منها المجتمع الليبي وتمكنه من القيام بإنتاج عمله.
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 الملخص

وتحليل أبعاد التنمية ، توضيح مفهوم واهداف وخصائص التنمية المستدامة إلىهدف البحث   
واعتمد البحث  ومعرفة إلي مدي حدث تحسن في أبعاد التنمية المستدامة في ليبيا، المستدامة في ليبيا،

عند تحليل البيانات الصادرة من  التحليليمعًا، وعلي المنهج  واالستنباطي االستقرائيعلى المنهج 
الجهات المختصة، وذلك الستنباط مجموعة من الدروس المستفادة، كما تم االعتماد على المنهج 

 عند تناول البعد النظري للبحث. والتاريخي يالوصف
للتنمية المستدامة في ليبيا، وعدم  واالجتماعيوتبين صحة الفرض البحث في البعد االقتصادي     

إعطاء األهمية القصوى لموضوع إعادة هيكلة  تحسنه في البعد البيئي، ولذلك أوصي البحث بضرورة
لمي والتطوير والحث على االبتكار من خالل خطط وطنية التعليم وبكافة مراحله وتقوية البحث الع

التطورات  الستيعابمدعومة باتفاقيات إقليمية ودولية، ومواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة 
المستمرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبقية المعارف االنسانية، ومحاولة ممارستها ميدانيًا، 

االنترنت وزيادة إعداد مستخدميه  انتشارجوة الرقمية من خالل العمل على والعمل على تضييق الف
مستوياتهم، وزيادة عدد مستخدمي اإلنترنت، وذلك بإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات،  اختالفوعلى 

 بالعد البيئي للتنمية المستدامة. االهتماموضرورة زيادة 
 االقتصادي، التنمية البشرية، التلوث، التكنولوجيا. : التنمية المستدامة، النموالكلمات المفتاحية

Abstract 
The aim of the research is to clarify the concept. goals and characteristics 
of sustainable development. analyze the dimensions of sustainable 
development in Libya. and know to what extent there has been an 
improvement in the dimensions of sustainable development in Libya. To 
derive a set of lessons learned. the descriptive and historical approach was 
also relied upon when dealing with the theoretical dimension of the research. 

والبيئية للتنمية  واالجتماعيةتحليل األبعاد االقتصادية 

  المستدامة في ليبيا

 وليد بني جامعة – االقتصاد والعلوم السياسية كلية – بدر خير على البكوش د. 
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    The validity of the hypothesis showed the research in the economic and 
social dimension of sustainable development in Libya. and its lack of 
improvement in the environmental dimension. Therefore. the research 
recommended the necessity of giving utmost importance to the issue of 
restructuring education in all its stages. strengthening scientific research and 
development and stimulating innovation through national plans supported by 
regional and international agreements. and keeping pace with changes. The 
accelerating technology to accommodate the continuous developments in 
information and communication technology and the rest of human 
knowledge. and try to practice them in the field. and work to narrow the 
digital gap by working on the spread of the Internet and increasing the 
number of its users at their different levels. and increasing the number of 
Internet users. by making information technology tools available. and the 
need to increase attention to counting environmental sustainable 
development. 
Keywords: sustainable development. economic growth. human 
development. pollution. technology. 

 
 مقدمة: -1

التنمية االقتصادية  علىبداية الثمانينيات من القرن الماضي منصبًا  حتىكان االهتمام       
ند العلماء، وخاصة علماء واستراتيجياتها المختلفة، ولم يكن موضوع التنمية المستدامة ذا أهمية كبيرة ع

 كل الدراسات فيما بعد.  علىطغت هذه القضية  حتىاالقتصاد، 
ضمن استراتيجياتها وسياساتها  البيئيفلم تأخذ النظرة التقليدية للتنمية في الحسبان البعد       

مطالب حماية البيئة بمطالب  اصطدام. وبداية البيئيالمتعاقبة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التدهور 
 التيلم تأخذ بعين االعتبار حاجات األجيال المستقبلية. وال االعتبارات البيئية  التيالتنمية االقتصادية 

. ونقص المساحات الحراري  االحتباسعكرت صفو حياة اإلنسان الطامح إلى الرفاهية. مثل مشكلة 
. واتساع نطاق التصحر، وكذلك شهدت الدول يولوجيالبالخضراء. واألمطار الحمضية. وفقدان التنوع 

 لالقتراضألسباب داخلية وخارجية، مما أدى إلى لجوئها  الحقيقيمستوى الدخل  فيالنامية تدهورًا 
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الخارجية، ونتيجة لذلك  بالتزاماتهاالكثير من مواردها الطبيعية للوفاء  استنزاف، ومن ثم إلى الخارجي
وم التنمية الذى يعكس أبعادًا بيئية وبشرية. مما أدى إلى زيادة االهتمام بمفه اهتمامفقد أصبح هناك 

ال تهتم بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية  التيبما يسمى بالتنمية المستدامة، وهذه التنمية 
ومعدالت نمو مرتفعة من  ، وأصبح تحقيق التنمية المستدامةفقط. بل وكذلك بتوازن كل هذه األبعاد

ألهداف المنشودة عالميًا، فأصبحت كل الدول تسعي لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع النواحي ا
 .     (1) ، والبيئية، والسياسية، والفنية(واالجتماعية)االقتصادية، 

 رسمي( ألول مرة بشكل Sustainable Developmentوظهر مفهوم التنمية المستدامة )
المشترك" الصادر عن اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة  مستقبلنامن خالل تقرير " 1987عام 

التنمية عرف التنمية المستدامة بأنها " والذييعرف أيضًا بـ "تقرير بورتالند"،  والذيلألمم المتحدة. 
"، حيث تلبى احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها التي

ور هذا التعريف هو التركيز على العدالة فيما بين األجيال. وعليه. فقد جاء مفهوم التنمية أن مح
يرى أن إشباع حاجات الحاضر واالرتقاء  والذيالمستدامة كبديل موسع لمفاهيم تنموية سابقة. 

. وذلك تلبية احتياجاتها فيبالرفاهية االجتماعية ال يمكن أن يكون على حساب قدرة األجيال القادمة 
 في البيئيبالعمل على حفظ قاعدة الموارد الطبيعية بل زيادتها، كما يدعو إلى ضرورة دمج البعد 

البيئة  االعتبار فيتأخذ  التيالسياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية، وبمعنى أخر التنمية 
 واالقتصاد والمجتمع.

 من درجة أدنى تحقيق أجل من الطبيعية، الموارد رصيد يبقى أن ينبغي الوقت إذ مرور ومع      
 .(2) القادمة لألجيال واإلنصاف العدالة

 مشكلة البحث: -2
 :التساؤل التاليتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة عن 
والبيئي( للتنمية المستديمة  واالجتماعي)االقتصادي، الرئيسية إلي أي مدي تحسنت األبعاد الثالثة 

 في ليبيا؟.
 البحث:أهمية  -3

تسعي التنمية المستدامة إلي تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، وقد أشار تقرير اللجنة    
العالمية للتنمية والبيئة "برونتالند" إلى أن "التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر 

                                                           

، 2008، مؤتمر علمى دولى، جامعة فرحات عباس، سطيف، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعماي عمار،  )1(
 .1ص

 .15(، ص2006 ، المناهج دار )عمان: ، العربي الوطن في واالقتصادية السكانية التنمية الهيتي، فارس صبري  )2(
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كما أن عبارة تنمية مستدامة تعني ". احتياجاتهامن دون النيل من قدرة األجيال القادمة على تلبية 
نمًطا من التنمية ال تفّرط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية، التي ترتكز عليها هذه التنمية، أو 
تخّربها، أي تنمية تعمل على تجديد الموارد وإعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة 

يات التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، من خالل وتتمثل أهم تحداألجيال الحاضرة والقادمة، 
 .(1)واستهالك متوازنة للموارد الطبيعية التشجيع على إتباع أنماط إنتاج

 فروض البحث: -4
 ، في الفرض التالي:يتمثل فرض البحث

والبيئي( للتنمية المستديمة  واالجتماعيلم يحدث تحسن في األبعاد الثالثة الرئيسية )االقتصادي، 
 في ليبيا.

 أهداف البحث: -5
 تحليل أبعاد التنمية المستدامة في ليبيا. -أ

 معرفة إلي مدي حدث تحسن في األبعاد الثالثة الرئيسية للتنمية المستدامة في ليبيا. -ب
 الدراسات السابقة: -6

 :(2)(2012: آسيا قاسيميالدراسة األولي: )
المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة  : "التنميةبعنوان

 مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية":
البحث إلي بيان مفهوم التنمية المستدامة وكيفية تحقيق التنمية المستدامة والتوفيق بين تلك  هدف  

 ة المهيمن منذ منتصف القرن العشرين.التناقضات بين التنمية والبيئة الناتجة عن نموذج التنمي
هذا البحث إلى أن التحول نحو االستدامة المنشودة ال يبدو ممكنا بدون حدوث تغير رئيسي  وخلص   

وجذري على مستوى النموذج المعرفي السائد بعيدا عن قيم االستعالء، واالستغالل المتمركز حول 
م اإلنسان، باتجاه بلورة نموذج معرفي جديد يتصف بالشمول وال يتمركز حول اإلنسان وينظر للعال

كوحدة كلية مترابطة، بدال من أن يكون مجموعة متناثرة من األجزاء، ويمكن من خالله دمج جهود 
التنمية المستدامة وجهود الحفاظ على البيئة بطريقة مفيدة للطرفين من أجل الصالح العام للجيل الحالي 

 واألجيال القادمة. 

                                                           

 .32، ص 2015اكتوبر  29"، القاهرة، التنميه المستدامة ..أبعادها..مؤشراتهاأحمد بشاره،" )1(
التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة مع اإلشارة ، آسيا قاسيمي)2(

بطاقة مشاركة في الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية، إلى التجربة الجزائرية، 
ية بالمجال العربي والمتوسطي، التحديات ، التوجهات ، االفاق، اشغال الملتقى الدولي الثاني، السياسات والتجارب التنمو 

 .2012افريل  27-26باجة )تونس ( 
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بنت المفاهيم المتعلقة بالتنمية البيئية ورغم أن الجزائر على غرار العديد من دول العالم التي ت
 المستدامة إال أنها عموما تتصف بـ: 

 ضعف الثقافة البيئية لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء. ❖
ارتبـــــاط مفهـــــوم دراســـــة التـــــأثير فـــــي البيئـــــة بالنســـــبة لـــــبعض المشـــــاريع التـــــي تصـــــنف بـــــأن لهـــــا  ❖

المحروقــــــات ...الــــــخ، فــــــي حــــــين مخرجــــــات خطيــــــرة علــــــى البيئــــــة كالنشــــــاطات االســــــتخراجية و 
ــــــة الحساســــــة  ــــــد مــــــن المــــــوارد البيئي ــــــد مــــــن االنشــــــطة األخــــــرى المتعلقــــــة بالعدي ــــــاك العدي أن هن
كالغابــــــــــات، مصــــــــــائد األســــــــــماك والســــــــــدود، الميــــــــــاه، مصــــــــــادر الطاقــــــــــة األخــــــــــرى، التوســــــــــع 

 العمراني، لم يتناولها التشريع بالعناية الكافية.
ـــــة بتبنـــــي وتجســـــيد التطبيقـــــات البيئيـــــة  ضـــــعف القاعـــــدة التشـــــريعية بصـــــورة عامـــــة، وهـــــي ❖ الكفيل

 السليمة.
ضعف الجانب الرقابي في الجزائر األمر الذي لم يسهم في تحقيق نتائج ايجابية من الناحية  ❖

 البيئية وال من ناحية االستدامة التنموية.
 :(1)(2000الدراسة الثانية: )دراسة: زكي: 

 البعد البيئي في االقتصاد المصري":"أبعاد التنمية المستدامة مع دراسة بعنوان: 
الدراسة بيان أثر البيئة علي أبعاد التنمية المستدامة األربعة )االقتصادية، واالجتماعية،  استهدفت  

 والبيئية، والتقنية(.     
 :االتي وخلصت هذه الدراسة إلى    

 :هماالبعد البيئي للتنمية المستدامة يهتم بهدفين،  -أ
 ارد البيئية المحلية.ترشيد استخدام المو  •
 المحافظة على البيئة وتجديد حيويتها ودعم استمرارية الحياة. •

 .التنموي الدراسة الربط بين مفهوم التنمية المستدامة والفكر  استهدفت -ب
الدراسة بتقييم األوضاع البيئية في االقتصاد المصري لما لها من أثر على استدامة التنمية  اهتمت -ت

 ري للتنمية المستدامة مع دراسة البعد البيئي. بالتأصيل النظ واهتمت

                                                           
، رسالة ماجستير، )جامعة القاهرة أبعاد التنمية المستدامة مع دراسة البعد البيئي في االقتصاد المصريزكى،  محمد ( 1)

 (.2000: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
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 :(1)(2017الدراسة الثالثة: )دراسة: علياء سهيل: 
 ":التنمية المستدامة والتلوث البيئي في العراق: المشاكل والحلول :"بعنوان
الدراسة إلي تسليط الضوء علي الفوائد الناتجة من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك  هدفت

بيان أثر التحول نحو االقتصاد األخضر علي التنمية المستدامة، وبيان أهم مشكالت تحول العراق 
 نحو االقتصاد األخضر وأهم الحد منها.

 :النتائج التاليةوقد توصلت الدراسة إلي      
 يعاني العراق من مشاكل حادة في التلوث البيئي. -أ

 إمكانية تحول العراق لالقتصاد األخضر بما يمتلكه من مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة. -ب
 يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات المسببة للتلوث في العراق.  -ت

 :(2)(2012الدراسة الرابعة: )دراسة: حميدة بو عيشة، 
 ":الجزائر حالة دراسة  -والسياحة المستدامة العالقة بين التنمية:" بعنوان

في تحقيق التنمية المستدامة  األخرى هدفت الدراسة إلي بيان دور القطاع السياحي بجانب القطاعات  
 في الجزائر.

 النتائج التالية: وقد توصلت الدراسة الي    
 المخطط مند القطاع هذا في االستثمار ضعف إلي يعود الجزائر في السياحة قطاع أداء ضعف -أ

 حساب قطاع على الثقيلة الصناعات لقطاع األولوية أعطت مخططات من تبعه وما الثالثي
 الفئة. لتلك االشتراكي المنهج مع تماشيا وهذا خاصة بصفة والسياحة عامة بصفة الخدمات

 زادت التسيير سوء بسبب وتراكمها الوطنية المخططات المقررة خالل المشاريع إنجاز في تأخر -ب
 القطاع. هذا من ضعف

هذا  واهمال تعطيل في هاما دورا لعبت التي األسباب من والمؤسساتي السياسي االستقرار عدم -ج
 الوافدين. عدد في تراجع رافقها القطاع

النفقات والذي كان السبب  زيادة نتيجة( 2009-1990حقق ميزان السياحة الجزائري عجزًا خالل ) -د
 الداخلية. السياحة لتشجيع تحفيزات وجود عدم بسبب السياحة العكسية ازديادهو 

                                                           
مجلة كلية الكوت الجامعة، المجلد ( علياء سهيل، التنمية المستدامة والتلوث البيئي في العراق: المشاكل والحلول،  1)

 .27-1( ص ص 2017)العراق: كلية اإلمام الكاظم، 2017األول، العدد الرابع، والسنة الثانية، 

، رسالة ماجستير، )الجزائر: جامعة الجزائر حالة دراسة- المستدامة والسياحة التنمية العالقة بينحميدة بو عيشة، )2(
 .161-158(، ص ص 2012فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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تنموية  حركة خلق وفي العمل بفرص الوطنيٍ  االقتصاد تمويل في السياحة قطاع مساهمة ضعف -ه
 لحجم بالنسبة السياحية العمالة حجم من بلغت المساهمة فقد عامة بصفة الوطني لالقتصاد

 .%5.1الجزائري  لالقتصاد الوطني العمالة
 :(1)(1999Bandyopadhyay . Shafikالدراسة الخامسة: )

 : التنمية المستدامة والبيئة ونوعية الحياة".بعنوان
"Sustainable Development and Environmental Quality Life"" 

الدراسة إلي تحديد أهم المؤشرات والتي يمكن بها قياس معدل التلوث، وذلك من أجل الحد  هدفت    
 من هذه المؤشرات في المستقبل لتقليل التلوث.

 :ما يليوأظهرت النتائج،  
 الغازات الملوثة.   وانبعاثحجم النفايات  ارتفاعتوجد عالقة بين  -أ

كما يؤدي نقص المياه الصالحة للشرب ونقص الصرف الصحي في المناطق الحضرية أو الريفية  -ب
 معدل النمو االقتصادي بشكل مستمر علي مر الزمن.  انخفاضإلى 

 : (2)(CAMRE. LAS: 2002الدراسة السادسة: )
 "التنمية المستدامة في المنطقة العربيةبعنوان: 

"The Sustainable Development in The Arab Region" 
الدراسة إلي بيان ومعرفة أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وكذلك أهم  هدفت   

 المعوقات، وسبل الحد منها.
والتنمية البشرية، مستعينة في ذلك  ةاالقتصاديالدراسة بتحليل عدد من مؤشرات التنمية  وقامت    

 بسلسلة البيانات الصادرة من الجهات الرسمية المحلية أو الدولية في هذا المجال.
 االهتمامالدراسة إلي أن أهم وأسرع آليات تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية هي  وتوصلت     

 بالتنمية البشرية، وخاصة الصحة والتعليم.
 بحث:منهج ال -8

 :هياعتمد الباحث في بحثه على ثالثة مناهج، 
: حيث يستطيع الباحث أن يتوقع اتجاه أبعاد التنمية المستدامة في ليبيا بناًء االستقرائيالمنهج : األول

 علي قراءة واقع أبعاد التنمية المستدامة في ليبيا في الوقت الحاضر.
                                                           

(1)Shafik, N. , Bandyopadhyay, s., Sustainable Development and Environmental Quality 
Life:  Working Paper, World Bank, Policy Research Working Paper. Wps 904, 1999. 
(2)CAMRE, LAS “The Sustainable Development in the Arab Region”, of Electricity and 

Energy/MOEE , Cairo Conference ,Egypt, 4 April, 2002.  
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نباط بعض العالقات أو المظاهر، وذلك  بتحليل من خالله يستطيع الباحث است :االستنباطيالثاني: 
 البيانات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك الستنباط مجموعة من الدروس المستفادة.

 : تم االعتماد علي هذا المنهج عند تناول البعد النظري للبحث.والتاريخي الوصفيالمنهج : الثالث
  خطة البحث: -9

 :المبحثين التاليينتم تناول البحث، من خالل     
 ماهية التنمية المستدامة. المبحث األول:
 : تحليل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في ليبيا.المبحث الثاني

 المبحث األول
 ماهية التنمية المستدامة

وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع األفراد دون زيادة استخدام الموارد     
الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب األرض على التحمل. وُتركز التنمية المستدامة علي النمو 

 االقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية االجتماعية.
 المطالب التالية: ل هذا المبحث، من خاللوعليه سيتم تناو      

  المطلب األول: مفهوم التنمية المستدامة ومرتكزاتها:
 :مفهوم التنمية المستدامة -1

 :وأهمهاتتعدد مفاهيم التنمية المستدامة، 
هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة المفهوم األول: 

الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة  لألجيالرضاء الحاجات البشرية إتضمن تحقيق واستمرار 
)في الزراعة والغابات والمصادر السمكية( تحمي األرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية 
وال تضر بالبيئة وتتسم بأنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من 

 .(1)"االجتماعيةالناحية 
 األجيالالبشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة  احتياجات: بأنها التنمية التي ُتلبي المفهوم الثاني

القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشراف البيئي 
 .(2)"االجتماعيةوالمسؤولية 

                                                           
(1)https://www.lebarmy.go. 

 .28(، ص 2007 صفاء، دار)عمان:  ،المستدامة التنمية ،زنط أبو أحمد ماجدة غنيم، محمد عثمان)2(
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بأنها التنمية التي تحقق العدالة بين األجيال، وداخل كل جيل من خالل المواءمة بين  :المفهوم الثالث
 التياألهداف االقتصادية وتلك اإلنسانية والبيئية، ومن أجل المحافظة على المكونات المختلفة للثروة 

 .(1)"تضمن استمرارية توليد الدخل عبر األجيال المختلفة
وتقتضي التنمية تلبية الحاجات األساسية للمجتمع. وتوسيع الفرص أمام المجتمع إلرضاء طموحاته      

يتطلع  التيتشجع أنماط استهالكية ضمن حدود اإلمكانات البيئية  التيإلى حياة أفضل. ونشر القيم 
 المجتمع إلى تحقيقها بشكل معقول.

 (:Sustainabilityمرتكزات التنمية المستدامة) -2
 :(2)االتيفي  تتمثل أهم مرتكزات التنمية المستدامة،  

 .االستمرارية -أ
 القادمة. األجيالضمان حق  -ب
 المحافظة علي البيئة. -ج

 المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة:
 :(3)األهداف األتية من مجموعة تحقيق إلى اتهآليا خالل من المستدامة التنمية تسعى  

 نوعية حياة أفضل:تحقيق  -أ
 نوعية حياة لتحسين التنموية السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات خالل من المستدامة التنمية تحاول

 النوعية الجوانب على التركيز طريق عن وروحيا، ونفسيا واجتماعيا اقتصاديا المجتمع السكان في
 .وديمقراطي ومقبول عادل الكمية وبشكل وليس للنمو،

  البيئة الطبيعية باالستغالل األمثل للموارد: الحفاظ علي -ب
 :(4)من خالل ذلك يتحقق

االستخدام الرشيد للموارد الناضبة، أي حفظ األصول الطبيعية بحيث تترك األجيال الحالية  •
 لألجيال القادمة بيئة مماثلة، حيث أنه ال توجد بدائل لتلك الموارد الناضبة.

 الملوثة. االنبعاثاتاستيعاب النفايات وامتصاص  مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على •
 ضرورة التحديد الدقيق للكمية التي ينبغي استخدامها من الموارد الناضبة. •

                                                           
، رسالة ماجستير، االتفاقيات الدولية لحماية البيئة وأثرها على صادرات منظمة األقطار المصدرة للبترولفاطمة حسن، )1(

 .28(، ص 2006)جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
، الشامل للمؤسسة االقتصادية فى الجزائر فى ظل تحديات التنمية المستدامةالتحكم فى األداء عبد الرحمن، العايب، )2(

 .12(، ص 2011سطيف، الجزائر، -رسالة دكتوراه، )جامعة فرحات عباس
 .28، ص مرجع سبق ذكره ،زنط أبو أحمد ماجدة غنيم، محمد عثمان)3(
رسالة ماجستير، )جامعة الزقازيق: كلية التجارة، ، قياس العالقة بين التلوث والنمو االقتصادى فى مصراحمد مسلم، )4(

 21(، ص2015
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 التوفيق بين التنمية االقتصادية والحفاظ على البيئة مع مراعاة حقوق األجيال القادمة. •
استنزافها  دون  تحول لذلك محدودة، موارد أنها على الطبيعية الموارد مع المستدامة التنمية تتعامل •

 .عقالني بشكل وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدميرها أو
 زيادة وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة: -ج

 مناسبة لها حلول إيجاد في الفاعلة المشاركة على وحثهم تجاهها، بالمسؤولية إحساسهم بتنمية وذلك
 .المستدامة التنمية ومشروعات برامج وتقييم ومتابعة وتنفيذ إعداد في مشاركتهم طريق عن
 ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: -ه

 توعية خالل من المجتمع، أهداف يخدم بما الحديثة التكنولوجيا توظيف المستدامة التنمية تحاول
 تحسين في منها والجديد المتاح استخدام وكيفية التنموي، المجال في المختلفة بأهمية التقنيات السكان
 األقل على أو سالبة، بيئية وآثار مخاطر ذلك عن ينجم أن دون  وتحقيق أهدافه، المجتمع حياة نوعية

 .لها مناسبة حلول وجود بمعنى عليها واآلثار مسيطرا المخاطر هذه تكون  أن
 إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع: -و

 التنمية تفعيل يمكن بواسطته الذي التوازن  بتحقيق وتسمح إمكانياته تالئم بطريقة بمعني أن يكون ذلك
 .لها المناسبة الحلول ووضع البيئية المشكالت جميع على االقتصادية، والسيطرة

 :(1)االتي تتمثل، فيأهداف اقتصادية:  -ز
 ضمان تدفق إنتاج السلع والخدمات. •
 إدارة جيدة من الحكومة للدين العام. •
 تجنب عدم التوازن القطاعي والذي قد يضر اإلنتاج الزراعي أو الصناعي. •
 أهداف اجتماعية: -ح
 :(2)ما يلي، االجتماعيةتتمثل األهداف   

 إعالم الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتي المجاالت لضمان المشاركة الشعبية. ✓
أراضي زراعية معرضة التركيز بوجه خاص علي األنظمة المعرضة لألخطار؛ سواء كانت  ✓

 للتهجير. أو مصادر مياه معرضة للتلوث. أو نموا عمرانيا عشوائيا.

                                                           

(1)Harris,M, Jonathan , Parliamentary Office Of Science and Technology, Hayami. 
Yujiro, Development Economic From the Poverty to the Wealth of Nations, Clarendon 
Press, Oxford, 1997, 2000, p.5.  

، رسالة ماجستير، )كلية الحقوق والعلوم السياسية، تحديات التنمية المستدامة في ماليزياسام الدين بن الطيب، ح)2(

 .65(، ص 2016أم البواقي، الجزائر،  -جامعة العربي بن مهيدي 
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تحقيق حياة أفضل للسكان وذلك من خالل عمليات التخطيط و تنفيذ السياسات التنموية وعن  ✓
طريق التركيز علي مجاالت وجوانب النمو وكيفية تحقيق نمو جيد للمجتمع سواء االقتصادي 

 .أو النفسي أو الروحي بشرط أن يكون بشكل مقبول ديمقراطيا االجتماعيأو 
: وتعني القدرة علي تلبية الحاجات الضرورية منها المأكل والمشرب توفير قوت المعيشة ✓

 والمسكن والصحة واآلمن وهي في مجملها المتطلبات األساسية.
 .: ويعني أن يكون اإلنسان مكرما ويشعر بتقدير نفسهتقدير الذات ✓
ــــة التحــــرر ✓ : ويعنــــي ذلــــك أن يتحــــرر الشــــخص مــــن الفقــــر ومــــن الجــــوع ومــــن مــــن العبودي

ـــــل المعوقـــــات  ـــــدات الخرافيـــــة. وتقلي ـــــةالعـــــادات والمعتق ـــــق األهـــــداف  الخارجي لمواصـــــلة تحقي
 .االجتماعية

 المطلب الثالث: خصائص التنمية المستدامة:
ــــــة المســــــتدامة عــــــام  ــــــاب مــــــؤتمر ســــــتوكهولم، الــــــذي 1974طــــــرح مصــــــطلح التنمي ــــــه  فــــــي أعق أعقبت

 .1992جينيرو للمرة األولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام  دي قمة ريو
  :(1)، فيما يليوتتمثل أهم خصائص التنمية المستدامة   

ــــــدير  -أ ــــــى تق ــــــة المــــــدى، تعتمــــــد عل ــــــة طويل ــــــي هــــــو األســــــاس فيهــــــا، فهــــــي تنمي ــــــر البعــــــد الزمن يعتب
ألطــــــول فتـــــرة زمنيـــــة مســــــتقبلية يمكـــــن خاللهـــــا التنبــــــؤ إمكانـــــات الحاضـــــر، ويــــــتم التخطـــــيط لهـــــا 

 . بالمتغيرات
األفراد في المقام األول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات األساسية والضرورية  احتياجاتتضع تلبية  -ب

 الماديةمن الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر 
 .واالجتماعية

تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته األساسية كالهواء،  -ج
والماء مثال، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثال، لذلك فهي تنمية تشــترط عدم 

العمليات  قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشــــــــترط أيضــــــــًا الحفاظ على اســــــــتنزاف
الموارد والعناصــــــــــر  انتقالالدورية الصــــــــــغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها 

 .الحياة استمراروتنقيتها بما يضمن 
الموارد، واتجاهات االستثمارات واالختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل  استخدامتنسق بين سلبيات  -د

 ئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.جميعها بانسجام داخل المنظومة البي
 . تراعى تلبية االحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب األرض -ه

                                                           
، 2538العدد مجلة الحوار المتمدن،  التنمية االقتصادية في الدول النامية ووسائل تمويلها، محمد نبيل الشيمي،)1(

 ـ.8، ص. 2009 /1 /26
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 المطلب الرابع: تحديات التنمية المستدامة:
 :(1)وأهمهاتوجد بعض التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، 

 .التي تستنزف أكثر من نصف الدخل القومي لمعظم الدول العربية :الديون الفقر وتراكم -أ
: عدم االستقرار وغياب اآلمن وسباق التسليح الذي تتسارع عليه الدول، مما الحروب الداخلية-ب

 في عملية التنمية. استخدامهايؤدي الي إهدار الكثير من المال والتي يمكن أن يتم 
ويرجع ذلك إلي هجرة الكثير من الشباب ذو العقول   :الفنية والخبراتضعف اإلمكانيات التقنية  -ج

الفجوة بين الدول  اتساعالمستنيرة إلي الدول األجنبية، مما أدي إلي ضعف العنصر البشري وأدي إلي 
 .العربية والدول األجنبية

تحويل أكثر من البطالة وضعف التنمية االقتصادية و  انتشار: فأدي إلي تدني القطاع االقتصادي -د
 . مليار دوالر من الدول العربية الي البنوك األجنبية 900

مليون نسمة حيث تلتهم كل  11% سنويا أي أكثر من 3حيث يزيد عن   :النمو السكاني الكبير -و
 .(2)للدول العربية واالجتماعيةجهود التنمية االقتصادية 

: تواجه الدول العربية بشكل كبير فمع زيادة عدد السكان يصبح األهم هو توفير المسكن األمية -ز
والملبس والمأكل والصحة ولكن يتم إهمال التعليم بشكل كبير هذا فضال عن تخلف نظم التعليم الذي 

 .االقتصاد العالمي المتغير الحتياجاتيكون بالدول العربية وبالتالي ينتج مهارات غير مسايرة 
الشك أن التلوث البيئي يهدد من صحة الشعوب العربية حيث أن النهضة  :التلوث البيئي -ح

الصناعية الكبري التي حدثت في بالد الغرب نتج عنها تصدير الصناعات الملوثة للبيئة الي الدول 
فير أساليب الي افتقار الدول النامية بما يسمي األمن البيئي الذي يتمثل في تو  باإلضافةالعربية هذا 

 .من األضرار والتلوث الخاليةالحياة النظيفة 
 .وتدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية  :نقص الموارد المائية -ط
حيث يوجد بعض الدول تعاني من ذلك الحصار دون إيجاد ألية دولية من  :االقتصادي الحصار -ي

 .لدولمعاناة هذه ا  خالل األمم المتحدة للحد من
  

                                                           

 .75، صمرجع سبق ذركره، محمد نبيل الشيمي )1(

  .64للتعليم، التنمية المستدامة، ص  األعلىالقاهرة، المجلس )2(
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 المطلب الخامس: مصادر تمويل التنمية المستدامة:
 :أهمهاو يعتمد تمويل التنمية على عدة مصادر، ومنها ما هو داخلي وما هو خارجي،    

 أواًل: التمويل المحلي )الداخلي(:
 المدخرات المحلية: -أ

يعد التمويل من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ برامج التنمية في الدول النامية، فمعظم الدول     
النامية باستثناء الدول النفطية تعاني من هذه  المشكلة، وعليه تعتبر المّدخرات من أهم مصادر تمويل 

نظام مالي وائتماني يمّكن التنمية االقتصادية، ويقتضي ذلك زيـادة في المّدخرات الوطنية، مع وجود 
المستثمر من الحصول على الموارد بتكاليف معقولة، وعليه فمن األهمية أن تسلك الحكومات طرًقا 
عادلة لزيادة المّدخرات من خالل زيادة الضرائب بعدالة، وأال تؤدي الزيادة في المّدخرات إلى القضاء 

تجميع المّدخرات من خالل إصدار السندات  على الدوافع المشجعة لألنشطة االقتصادية، كما يمكن
 .(1)الحكومية

والبد من تعزيز تعبئة المّدخرات المحلية التي تعّد شرًطا من الشروط األولية لتحقيق معدل مناسب من 
 :(2)بما يلياالستثمارات ومن ثم التنمية االقتصادية، ويمكن تحديد هذه الوسائل، 

القومي من خالل عدالة توزيع المدخول، ألنه المحدد ضرورة زيادة نصيب الفرد من الدخل  ✓
 األساسي للطاقة االّدخارية، وهذا لن يأتي إال من خالل الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

 تطوير قطاع التأمين وتحريره باعتباره من أهم آليات تعبئة المّدخرات االجتماعية. ✓
 .ادخاريةالعمل على تخفيض كلفة فتح حسابات  ✓

هذا باإلضافة إلى أن تطوير أداء الصناديق االدخارية سيؤدي إلى توجيه احتياطياتها إلى االستثمار     
 في سوق رأس المال، وهو األمر الذي ينعش االستثمارات.

 الصادرات: -ب
للتصدير أهمية قصوى في اقتصاد أي دولة. ويعّدها بعض خبراء االقتصاد قضية مجتمعية تفرض 

رات تلك المجتمعات االقتصادية، ذلك أن للتصدير، بخالف دوره التمويلي في مجال نفسها على مسا
التنمية االقتصادية، أهمية كبرى متصلة بنجاح عملية التنمية. فالصادرات، باختصار، تعمل على: 
تحقيق أثر التقلبات االقتصادية السيئة في االقتصاد القومي، دعم قوة مساومة الدولة في األسواق 

                                                           
، رسالة ماجستير، )كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تحديات التنمية المستدامة في ماليزياحسام الدين بن الطيب، )1(

 .34، ص (2016أم البواقي، الجزائر،  -بن مهيدي العربي 

مجلة المؤشر للدراسات تجربه الهند"،) جوهرة زازا"االعتماد علي مصادر التمويل المحلي لتحقيق التنمية المستدامة:)2(
 45، ص2، عدد2(، مجلد2018، الجزائر،   االقتصادية
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رجية؛ دعم قوة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية، توسيع قاعدة المجتمع االقتصادية، الخا
وتصدير إحدى اآلليات المهمة لزيادة معدالت نمو الناتج المحلي، فالتوسع في التصدير يساعد على 

ن الدول من إزالة العوائق أمام القيمة االقتصادية، وإن زيادة النفاذ به إلى األسواق الخارجية تمكّ 
الحصول على عائد مجز عن تسويق منتوجاتها في الخارج. وهذا قطًعا يسهم في تمويل عمليات 

لحساب التنمية االقتصادية، شريطة أال تحجب عوائد الصادرات عن استردادها وتبقى في الخارج 
ها في تمويل ، وهو القصور الذي تعانيه أغلبية الدول النامية، ولكي تقوم الصادرات بدور أصحابها

 :(1)وأهمهاالتنمية فإن ذلك يتطلب توافر عدد من المقومات، 
 اإلنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة مالئمة. ✓
التزام معايير البيئية من حيث استخدام المخصبات والمبيدات، كما هو الحال في السلع الزراعية  ✓

 أو استخدام الكيماويات في اإلنتاج الغذائي.
 األسواق الخارجية مستوفيًا ألحدث تقنيات التعبئة والتغليف.طرح اإلنتاج في  ✓
 الدراسة الجيدة للسوق المستهدف وتصميم حمالت الدعاية واإلعالن المناسبة. ✓
بخدمات ما بعد البيع، كما هو الحال في السلع الصناعية. ولكن هل يمكن أن تسهم  االهتمام ✓

 مطلوب؟.الصادرات في تمويل التنمية االقتصادية بالقدر ال
 :وأهمهاولكن توجد عدة عوامل تحد من إسهام الصادرات في تمويل التنمية بالدول النامية،      
 مرونة الجهاز اإلنتاجي في الدول النامية. انخفاض ✓
 حدة المنافسة العالمية. اشتداد ✓
 عدم التزام العديد من المصدرين المواصفات القياسية العالمية. ✓
 والترويجية في األسواق الخارجية.ضعف القدرات التسويقية  ✓
 كلفة التصدير التي تشكل فيها كلفة النقل نسبة كبيرة. ارتفاع ✓

ومــــــن المالحــــــظ أن هنــــــاك ســــــمة غالبــــــة علــــــى أداء الصــــــادرات، وهــــــي أن حصــــــيلة الصــــــادرات    
ــــي االقتصــــاد العــــالمي، فــــأي هــــّزة فــــي األســــعار العالميــــة  تتســــم بأنهــــا شــــديدة الحساســــية للتقلبــــات ف

صـــــدًى مباشـــــرًا علـــــى بـــــرامج التنميـــــة، وســـــتظل الـــــدول الناميـــــة أمـــــًدا طـــــوياًل تعتمـــــد علـــــى  نجـــــد لهـــــا
االســـــتثمارات الوافـــــدة واالقتـــــراض كأحـــــد أهـــــم وســـــائل تمويـــــل التنميـــــة، بغـــــّض النظـــــر عـــــن كـــــل مـــــا 
تقــــوم بــــه الــــدول مــــن جهــــود لفــــتح األســــواق الخارجيــــة، ســــواء بإيجــــاد بــــرامج لتحفيــــز المصــــدريين أم 

 يات التفضيلية.التوسع في االتفاق

                                                           
، سلسلة دراسات المعهد القومي لإلدارة العليا "،"دور التصدير في عملية التنمية طلعت أديب عبد الملك،)1(

 .20ـ14، ص. 2008القاهرة، 
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 :االتي وتتمثل أهم مصادره، في  ثانيًا: التمويل الخارجي:
 :المنح والهبات -أ

تخصص الدول المانحة الرئيسية واألعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون 
خالل كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية، ولقد وضعت ندوة ريو دي   (OECD)والتنمية االقتصادية

مليار دوالر سنويا حتى  70جانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 
، غير أن تلك المساعدات عرفت تآكال وأصبح من المتعذر تحصيل تلك التقديرات لفائدة  2000عام 

عضوا في اللجنة ال نجد سوى أربعة دول )السويد، والنرويج، وهولندا،  21ن ضمن مجموع التنمية؛ فم
 .(1)والدنمارك( تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة

وتؤدي المنح والهبات الدولية الرسمية دوًرا مهًما في برامج التنمية، باعتبارها أحد مصادر التمويل    
الالزمة لتلك البرامج، وال سيما بالنسبة إلى الدول األقل قدرة على اجتذاب االستثمار الخاص المباشر. 

حال استخدامها وفق قواعد محددة وال شك في أن المنح والهبات تساعد على تعبئة الموارد المحلية، في 
وبشفافية مطلقة تحول دون استخدام هذه المنح في غير األغراض الواردة لها، كأن تستخدم في سداد 
األجور واإليجارات ونفقات الدعاية غير المطلوبة، أو سرقتها كما هو الحال في العديد من بلدان العالم 

والهبات في برامج التنمية سيؤدي إلى تحسين رأس المال الثالث. وفي هذا الصدد، فإن استخدام المنح 
البشري والطاقات اإلنتاجية والتصديرية. وهي تشّكل أدوات مهمة في إطار دعم البرامج التعليمية 
والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق المياه والطاقة والصرف، كما أنها شروط مهمة لرفع كفاءة 

بعضهم أن للمنح والهبات كلفة باهظة قد ترتبط بالسيادة الوطنية، إذ أنها االقتصاد عموًما، ولكن يرى 
غالًبا ما تكون مشروطة من قبل الدولة المانحة التي تفرض رؤيتها السياسية واالقتصادية. وتكون آثار 
المنح عادة إيجابية إذا نجحت الدول المتلقية في استخدامها من خالل تحسين سياسات التنمية 

جياتها على المستوى الوطني، بغية تخفيف الفقر وتوفير العيش الكريم ألفراد المجتمع، من واستراتي
خالل الحد من البطالة ورفع مستويات الدخل، وهذا كله مرهون بزيادة االستثمارات كمدخل رئيس 

 إلحداث التنمية.
وبرنامج األمم  وإلى جانب الدول، ثمة وكاالت ومنظمات متخصصة بمنح الهبات مثل األونروا،   

المتحدة للتغذية، واليونيسيف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، 
وبرنامج األمم المتحدة للمساعدات التقنية. ويأتي الصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق 

نمية في الدول العربية والنامية، السعودي للتنمية كأهم الصناديق التي تعمل في مجال تمويل مشاريع الت

                                                           
(، 2009، رسالة ماجستير، )األكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك،الناميةظاهرة التمويل الخارجي للبلدان عمر محي، )1(

 .12ص



 

 

 

–2022 202 

دولة. أما الصناديق العربية اإلقليمية  130 حواليويقارب عدد الدول المستفيدة من العون المقدم منها 
فيأتي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي كأهم الصناديق التي 

ين مدفوعات الدول العربية، من خالل توفير التمويل تعمل على تحقيق التكامل العربي، ودعم مواز 
 الالزم لإلصالحات الكلية والقطاعية وخصوًصا القطاعين المالي والمصرفي.    

إن تحقيق االستفادة من المنح، يستوجب على الدول المستفيدة أن تعمل على تهيئة الظروف       
ظة على معدالت كافية لالستثمارات وزيادة القدرات الداخلية المواتية لتوظيف فّعال للمّدخرات، والمحاف

البشرية، مع الحد من هروب رؤوس األموال ومحاربة الفساد على الصعد كافة لكونه عائًقا للتقّدم 
ومانًعا للتنمية االقتصادية المستدامة، إضافة إلى ذلك، هناك االستقرار السياسي واألمني، واحترام 

ن، وتوافر ضمانات العدالة للمجتمع، ووجود مناخ ديموقراطي، وهي أمور حقوق اإلنسان، وسيادة القانو 
 .(1) االقتصاديةأساسية في عملية التنمية 

 :التمويل متعدد األطراف -ب
في التسعينات ما  استقريساهم التمويل متعدد األطراف في تمويل التنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد 

  :(2)مليار دوالر ومن أهم الممولين 18عند  1997مليار دوالر( وفي سنة  19و 17بين )
يعتبر البنك العالمي الممول األساسي لإلعانة المتعددة األطراف فمنذ مطلع التسعينات  :الدوليالبنك  -

( قام البنك بتمويل 1994-1986عمل البنك على تطوير سياسته التمويلية بشكل محسوس، فبين )
مليارات من الدوالرات في شكل قروض، ويمول البنك  9مشروع له عالقة بالبيئة، أي ما قيمته  120
أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة، مساعدة الدول األعضاء في رسم األوليات وتدعيم  أربعة

المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنمية المستديمة، العمل على توجيه قروض البنك 
 االستفادةنحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع، حمل الدول األعضاء على 

من التكامل القائم بين مقاومة الفقر وحماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، وبرامج مقاومة 
 معالجة البيئة العالمية. -إلخ.…الفقر

 الدوليويتم إدارته من قبل البنك  1990تأسس الصندوق عام : (GEF) صندوق البيئة العالمية -
وبرنامج الصندوق؛ ويهدف إلى تزويد الدول النامية باألموال الضرورية لتمويل النفقات اإلضافية 

المتعددة األطراف حول البيئة، وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق  االتفاقاتالمرتبطة بتطبيق 

                                                           
، 2، عدد 13مجلة النهضة، المجلد "، يالتنظيم التطوير فى األجنبية والمساعدات المنح زينب عباس زعزوع، "دور )1(

 .80-37(، ص ص 2012، )جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2012إبريل 
-1991) للفترة تحليلية قياسية دراسة األردن في االقتصادي النمو على الخارجي التمويل "أثرمازن حسن الباشا،)2(

، )جامعة 2016،  العدد الثاني –المجلد السادس عشر  –اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات "، (2015

 .46-44(، ص ص 2016الزرقا، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، األردن  
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وبدرجة أقل لنشاطات  موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات اإلعانة التقنية اعتماداتللدول النامية شكل 
البحث. ولالستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يكون المشروع مبتكرًا ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، 

 . باإلضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية
 :االستثمارات األجنبية المباشرة -ج

ة وتكون من الحكومات، واستثمارات خاصة تنقسم االستثمارات األجنبية المباشرة إلى استثمارات عام
وتكون من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة في البلدان. ويتمثل االستثمار على المستوى 
القومي، بأوجه اإلنفاق كافة التي تستهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع أو تحسين مستويات معيشة 

دفان: اقتصادي، ويتمّثل بتحقيق عائد مادي يستهدف منه المواطنين. وبهذا المفهوم يكون لالستثمار ه
المجتمع، ويكون ذلك من خالل زيادة اإلنفاق بهدف رفع طاقات الدولة اإلنتاجية، واجتماعي، ويتمثل 
بتحقيق رفاهية المواطنين، ويكون ذلك من خالل اإلنفاق على الصحة والتعليم والثقافة. فإن الدول 

رة وتقرر له أدواًرا في سياستها االقتصادية وفي الخطط التنموية. والمعرف تولي االستثمار أهمية كبي
أن االستثمار عادة يعتمد على االدخار القومي )مّدخرات األفراد والشركات والجهات الحكومية(، وتلجأ 
الدول إلى المّدخرات األجنبية في حال عدم كفاية المّدخرات المحلية لتحقيق المعدالت المطلوبة من 
االستثمار. وفي جميع األحوال يتطلب أن يكون مناخ االستثمار مناخًا مالئمًا أو مشجعًا للمستثمر. 

 وكلما كانت الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذبًا لالستثمار وبخاصة االستثمار األجنبي.
وتعد االستثمارات األجنبية سنًدا مهًما للدول النامية، حيث تعّوض العجز في المّدخرات الوطنية     

 المتاحة لالستثمار، كما أنها تعمل على الحد من مشكالت عبء الديون الخارجية وعبء خدمتها.     
بها من مشكالت كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما يتصل      

أخرى كقصور التمويل الحكومي عن اإلنفاق االستثماري والزيادة المضطردة للنفقات وعدم القدرة على 
 :(1)األتيالمنافسة في سوق السلع والخدمات، وتتمثل أهم أهداف االستثمارات األجنبية، في 

 اإلستفادة من الموارد المتاحة )البشرية ـ المادية(. ✓
 باالحتياجات المحلية بداًل من االعتماد على االستيراد.الوفاء  ✓
 تحسين الموارد واستغاللها جيدا. ✓

كما يوّفر االستثمار األجنبي المباشر الموارد المالية، باإلضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد    
ات المحلية التنافسية في على رفع جودة اإلنتاج وتقليل الكلفة اإلنتاجية، وبالتالي دعم قدرة المنتوج

األسواق الخارجية. ويسهم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط 
                                                           

"، مجلة األداء االقتصادي في ماليزيا في ضوء تغيير أساليب التعامل مع االستثمار االجنبي المباشربهاء أنور،"  )1(
 .95، ص2008، العراق،  11، عدد 4مجلد واإلداريةة تكريت للعلوم االقتصادي
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اإلنتاج المحلي بحاجة األسواق الخارجية، قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع األداء االقتصادي؛ 
ية وفوائدها؛ زيادة اإلمكانات التصديرية للدول تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارج

متلقية االستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في األسواق الخارجية. الواقع، إن االستثمارات المباشرة 
وتدفقها إلى بلد ما، على الرغم من أهميتها القتصاديات الدول المتلقية ودورها المؤثر في التنمية، فإن 

وخاة من هذه االستثمارات مرهون بما تؤديه وتوجهاتها واألنشطة التي تعمل فيها. تحقيق اآلثار المت
 وبالتالي، يجب عدم ربط المنح والقروض وتدفقات االستثمار بشروط سياسية أو تبعية اقتصادية.

ولكن هناك معوقات أخرى تمثل قيوًدا على جذب االستثمارات في البالد النامية هي عبارة عن:    
مؤسسية: تتمثل بقصور المؤسسات المشرفة على االستثمار وتعددها، وجمود القوانين معوقات 

والتشريعات المتعلقة باالستثمار، والضمانات الخاصة بعدم التأميم، والمصادرة، والحق باسترداد رؤوس 
ها أو األموال وتحويل األرباح؛ ومعوقات في البنيان اإلنتاجي: وتتمثل بنقص الهياكل األساسية وتخلف

قاعدة رأس المال االجتماعي، وتخلف قطاعات الخدمات )النقل والمواصالت(، وهو األمر الذي يؤدي 
إلى انخفاض العائد المتوقع، باإلضافة إلى عدم توافر الكوادر البشرية المدربة لألعمال اإلدارية، وعدم 

السائد: ويتمثل بوجهة نظر  وجود قاعدة ماهرة من العمال. والى جانب ذلك المناخ الفكري والعقائدي
الدولة المتلقية في أساسيات التعامل مع األموال الوافدة وحقها بمصادرتها أو تأميمها أو توجيهها وفق 
خطة التنمية، ووجود تيارات متطرفة تؤثر في حالة االستقرار السياسي، وأيضًا سوء حالة األمن وتفشي 

من اآلثار المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الفساد. هناك آراء متباينة في وجهات النظر 
، يساندهم في ذلك االشتراكيينالتنمية في الدول النامية بين مؤيدي االقتصاد الحر ومعارضيه من 

 ممثلو مدرسة التبعية. 
 كما يالحظ أن الرأسماليين مقتنعون بأن الحرية االقتصادية أنسب الطرائق لتحقيق التصنيع السريع،   

ومن ثم التنمية االقتصادية للدول النامية. وهنا يضطلع االستثمار األجنبي المباشر، كحزمة من رأس 
المال والفن اإلنتاجي والمصارف والهياكل اإلدارية والتنظيمية، باإلضافة إلى القدرات التسويقية، بدور 

ين يرى اإلشتراكيون أن إيجابي في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في الدول النامية. في ح
االستثمار األجنبي المباشر أداة لمواصلة استغالل موارد هذه الدول واستنزافها. تتركز معظم 

وقطاع الخدمات، وهذا في مصلحة الدول  االستخراجيةاالستثمارات األجنبية في قطاع الصناعات 
مارات كأداة لدعم طبقة النخبة ذات المتقدمة، ومن شأنه إفقار الدول النامية. كما يمكن أن تكون االستث

 .(1)العالقات بالدول المستثمرة

                                                           
محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربية دراسة مقارنة )تركيا  أميرة حسب هللا،)1(

 .45(، ص  2005(، ) القاهرة: الدار الجامعية، وكوريا الجنوبية ومصر



 

 –2022205 

إن األرباح الهائلة التي تجنيها االستثمارات في الدول المتلقية تعاد إلى الدولة األم، مع حدوث    
نقص في الموارد السيادية للدولة نتيجة االعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للشركات المستثمرة. 

كن أن يكون للشركات المتعددة الجنسية دور في تفاقم مشكلة التلوث البيئي، إذ تتركز عادة كما يم
استثماراتها في بعض الصناعات الملوثة كصناعة الكيماويات واألسمنت. كما ال يمكن اغفال دور هذه 

دول الشركات في التدخل في شؤون الدول المتلقية الداخلية بالشكل الذي يعّرض استقالل هذه ال
السياسي للخطر عندما تتعارض مصالح هذه الشركات والحكومات الوطنية. وال بد من اإلشارة إلى أن 
االستخدام األمثل لالستثمارات األجنبية له آثاره اإليجابية في حال االستقرار المجتمعي، واستخدام 

يصاحب تدفقها استغالل  األموال الواردة في مشاريع إنتاجية يزيد من الكفاءة االقتصادية من دون أن
 وتحّكم سياسي أجنبي يوجه إنتاجها إلى خدمة االحتكارات األجنبية. اقتصادي

 :االقتراض -د
هناك نوعان من االقتراض، اقتراض من الداخل، وهو ما يسمى بالدين المحلي، ويمثل رصيد مديونيتها 

العام المحلي موجًها إلى االستثمار، تجاه المصارف الوطنية. ليس ضرورًيا، وعموًما أن يكون كل الدين 
ض الخارجي فهو يمثل االلتزامات رافقد يوجه إلى اإلنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، أما االقت

القائمة بالعملة األجنبية على الدولة لحساب دول خارجية. وتأتي القروض من مؤسسات دولية وصناديق 
موية أو في إعادة تأهيل البنية التحتية، وقد تكون في شكل تنموية فتستخدمها الدول في مشاريع تن

 .(1) عدةعون فني أو شكل تدريب وتمويل دراسات 

 المبحث الثاني
 تحليل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في ليبيا

والبيئي، وإن كانت توجد  واالجتماعيتتعدد أبعاد التنمية المستدامة، ويتمثل أهمها في البعد االقتصادي 
 األبعاد الثالثة األولي. علىأبعاد أخري كالبعد الثقافي والبعد التكنولوجي، ولكن سيتم التركيز 

 :المطالب التاليةوعليه سيتم تناول هذا المبحث، من خالل    
 للتنمية المستدامة في ليبيا: االقتصاديالمطلب األول: تحليل تطور بعض مؤشرات البعد 

توجد عدة مؤشرات اقتصادية يمكن من خاللها يمكن تتبع تطور البعد االقتصادي للتنمية المستدامة    
في أي دولة، ومن أهم هذه المؤشرات: معدل النمو االقتصادي ومعدل البطالة ومعدل التضخم ومتوسط 

 المحلي...إلخ: واالدخاري، النهائ واالستهالكنصيب الفرد من الناتج المحلي، 

                                                           
، رسالة ماجيستير، )جامعة الزقازيق: كلية لتمويل الخارجي في التنمية االقتصادية،"كفاءة استخدام ا( كامل زنزون1)

 .9(، ص 2000التجارة ،
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للتنمية المستدامة في  االقتصاديتحليل تطور بعض المؤشرات المتعلقة بمعدالت النمو للبعد -1
للتنمية المستدامة  االقتصادييبين الجدول التالي تطور المؤشرات المتعلقة بمعدالت النمو للبعد ، ليبيا

 .في ليبيا 
للتنمية المستدامة في ليبيا  االقتصاديالمؤشرات المتعلقة بمعدالت النمو للبعد : تطور (1جدول )

(1995-2019) 

 السنوات
معدل النمو 

 االقتصادي %

معدل البطالة 

% 

معدل 

 التضخم %

 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 ألف دوالر

1995 2.9 19.2 7.2 5.2 

1996 3 19.2 4 5.5 

1997 3.2 19.2 3.6 6.0 

1998 3.1 19.2 3.7 5.2 

1999 3.6 19.2 2.6 6.8 

2000 3.7 19.2 -2.9 7.1 

2001 -1.8 19.2 -8.8 6.3 

2002 -1.0 19.2 -9.8 3.7 

2003 13.0 19.2 -2.2 4.7 

2004 4.5 19.1 -2.2 5.8 

2005 11.9 19.0 2.7 8.2 

2006 6.5 18.8 1.5 9.3 

2007 6.4 18.6 6.3 11.3 

2008 2.7 18.5 10.4 14.4 

2009 -0.8 19.0 2.5 10.3 

2010 5.0 19.0 2.8 12.1 

2011 -2.1 19.0 15.5 5.6 

2012 3.1 19.0 6.1 13.0 

2013 -13.6 19.0 2.6 10.4 

2014 -14.0 18.9 3 6.5 

2015 -8.9 18.9 7 4.3 

2016 -2.8 18.8 9 4.0 

2017 6.7 18.6 11 5.8 

2018 5.1 18.5 13 7.9 

2019 2.5 18.3 16 7.7 

 7.5 4.2 19.0 1.7 المتوسط

 3.7 9.8- 18.3 14.0- اقل قيمة

 14.4 16.0 19.2 13.0 أكبر قيمة

 احصاءات البنك الدولي، سنوات مختلفة. علىالباحث باالعتماد المصدر:            
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 :االتيويتضح من الجدول السابق،      
% بحد 2.1بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة  معدل النمو االقتصادي: -أ

، وتأثر معدل نمو االقتصادي 2003% في عام 13وبحد أقصى  2014(% في عام 14-أدنى )
تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من  1998: ففي عام كاالتي باألحداث االقتصادية العالمية،

، 1998متأثرًا باألزمة المالية للنمور األسيوية عام  1998م % عا3.1الي  1997% في عام 3.2
%( 0.8-الي ) 2007% في عام 2.7تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من  2008في عام و

تراجع معدل نمو : 2011في عام ، و2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2008عام 
، 2011 بأحداثمتأثرًا  2011%( عام 2.1-الي ) 2010% في عام 5إجمالي الناتج المحلي من 

بسبب عدم االستقرار  2014%( عام 14-واستمر معدل النمو بالسالب حتي وصل إلي أدني قيمة له )
 الداخلي في ليبيا. 

 2019% في عام 18.3% بحد أدنى 19بلغ متوسط معدل البطالة خالل الفترة  معدل البطالة: -ب
معدل البطالة باألحداث االقتصادية العالمية،  وتأثر(، 2003-1995% خالل )19.2وبحد أقصى 

% في عام 19الي  2008% في عام 18.5معدل البطالة من  ارتفع: 2009ففي عام : كاالتي
 .2008العالمية في عام متأثرًا باألزمة المالية  2009

كما يالحظ  أن معدل البطالة في ليبيا من أعلي معدالت البطالة في العالم حيث تراوح من    
%(، ويرجع ذلك إلي عوامل كثيرة، ومنها الحصار االقتصادي المفروض علي 19.2 -18.3%)

 .2011ليبيا، وكذلك عدم االستقرار السياسي والصراع العسكري من عام 
%( في عام 9.8-% بحد أدنى )4.2بلغ متوسط معدل التضخم خالل الفترة بلغ  التضخم: معدل -ج

، وتأثر معدل التضخم باألحداث االقتصادية العالمية، 2019% في عام 16، وبحد أقصى 2002
% في عام 10.4الي  2007% في عام 6.3معدل التضخم من  ارتفع: 2008ففي عام : كاالتي
معدل التضخم من  ارتفع: 2011في عام ، و2008لمالية العالمية في عام متأثرًا باألزمة ا 2008

 . 2011متأثرًا بأحداث  2008% في عام 15.5الي  2010% في عام 2.8
بلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي  نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: -د

( 14.4وبحد أقصى ) 2002ف دوالر في عام أل 3.7( الف دوالر بحد أدنى 7.5خالل الفترة بلغ )
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي باألحداث االقتصادية العالمية،  وتأثر، 2008ألف دوالر عام 

 1997ألف دوالر في عام  6: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 1998ففي عام 
في عام ، و1998لمالية للنمور األسيوية في عام متأثرة باألزمة ا 1998ألف دوالر في عام  5.2إلي 

إلي  2008ألف دوالر في عام  14.4: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 2009
: 2011في عام ، و2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية عام  2009ألف دوالر عام في عام  10.3

متأثرًا  2011ألف دوالر عام  5.6إلي  2010عام ألف دوالر  12.1تراجع حجم االدخار المحلي من 
 .2011 بأحداث
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للتنمية المستدامة في  االقتصاديمؤشرات المتغيرات االقتصادية الكلية للبعد تطور بعض تحليل -2
للتنمية  االقتصاديمؤشرات المتغيرات االقتصادية الكلية للبعد تطور بعض يبين الجدول التالي ، ليبيا

 المستدامة في ليبيا:
للتنمية  االقتصاديمؤشرات المتغيرات االقتصادية الكلية للبعد :  تطور بعض (2جدول )

 (2019-1995المستدامة في ليبيا)

 السنوات

إجمالي 

الناتج 

 المحلي

مليار 

 دوالر

 االدخار المحلي
االستهالك 

 النهائي
 اإليرادات السياحة

 المحلي % من الناتج مليار دوالر
مليار 

 دوالر

% من 

الناتج 

 المحلي

مليار 

 دوالر

% من 

الناتج 

 المحلي

1995 25.5 4.8 18.9 20.7 81.0 0.004 0.02 

1996 27.9 5.7 20.3 22.2 79.6 0.004 0.01 

1997 30.7 5.3 17.3 25.4 82.7 0.003 0.01 

1998 27.2 2.8 10.4 24.4 89.5 0.023 0.08 

1999 36.0 10.9 30.4 25.0 69.5 0.039 0.11 

2000 38.3 15.7 40.9 22.6 59.1 0.084 0.22 

2001 34.1 12.8 37.4 21.4 62.7 0.09 0.26 

2002 20.5 6.3 30.7 14.2 69.3 0.202 0.99 

2003 26.3 14.1 53.6 12.2 46.4 0.243 0.93 

2004 33.1 17.1 51.6 16.0 48.3 0.261 0.79 

2005 47.3 30.4 64.2 16.9 35.7 0.301 0.64 

2006 55.0 35.9 65.3 19.1 34.8 0.244 0.44 

2007 67.5 42.0 62.2 25.5 37.8 0.099 0.15 

2008 87.1 59.0 67.7 25.8 29.6 0.099 0.11 

2009 63.0 41.0 65 31.1 49.3 0.159 0.25 

2010 74.8 51.6 69 29.7 39.7 0.17 0.23 

2011 34.7 20.8 60 29.9 86.2 0 0.00 

2012 81.9 46.7 57 49.5 60.5 0 0.00 

2013 65.5 36.0 55 47.8 73.0 0 0.00 

2014 41.1 21.4 52 52.1 126.6 0 0.00 

2015 27.8 13.9 50 17.1 61.4 0 0.00 

2016 26.2 12.1 46 17.7 67.6 0 0.00 

2017 37.9 16.3 43 17.3 45.7 0 0.00 

2018 52.6 21.0 40 23.9 45.4 0 0.00 

2019 52.1 18.8 36 21.2 40.7 0 0.00 

 0.2 0.1 60.9 25.1 45.8 22.5 44.6 المتوسط

 0.0 0.0 29.6 12.2 10.4 2.8 20.5 اقل قيمة

 1.0 0.3 126.6 52.1 69.0 59.0 87.1 أكبر قيمة

 احصاءات البنك الدولي، سنوات مختلفة. -الباحث باالعتماد علي المصدر: 
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 :االتيويتضح من الجدول السابق، 
بلغ متوسط نسبة االدخار المحلي الي إجمالي  نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي: -أ

، وتأثرت 2010% عام 69وبحد أقصى  1998% في عام 10.4% بحد أدنى 45.8الناتج المحلي 
: 2009ففي عام قتصادية العالمية، نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي باألحداث اال
% عام 65الي  2008% عام 67.7تراجعت نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي من 

تراجعت نسبة االدخار المحلي : 2011في عام ، و2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في  2009
 .2011 بأحداثمتأثرًا  2011% عام 60الي  2010% عام 69الي إجمالي الناتج المحلي من 

 األدنىمليار دوالر، وبلغ حده  22.5بلغ متوسط حجم االدخار المحلي  إجمالي االدخار المحلي:-ب
، وكما تأثر باألحداث 2008مليار دوالر في عام  59 األقصى، وحده 1998مليار دوالر في عام  2.8

 1997مليار دوالر عام  5.3المحلي من : تراجع حجم االدخار 1998ففي عام  االقتصادية العالمية،
في عام ، و1998متأثرة باألزمة المالية للنمور األسيوية عام  1998مليار دوالر في عام  2.8إلي 

مليار دوالر عام  41إلي  2008مليار دوالر عام  59: تراجع حجم االدخار المحلي من 2009
 51.6: تراجع حجم االدخار المحلي من 2011في عام ، و2008متأثرًا باألزمة المالية عام  2009

 .2011متأثرًا بأحداث  2011مليار دوالر عام  20.8إلي  2010مليار دوالر عام 
مليار دوالر بحد أدنى  25.1بلغ متوسط االستهالك النهائي خالل الفترة  االستهالك النهائي: -ج

 االستهالك، وتأثر 2014م مليار دوالر في عا 52.1وبحد أقصى  2003مليار دوالر في عام  12.2
مليار دوالر  25.4النهائي من  االستهالك: تراجع 1998، ففي عام باألحداث االقتصادية العالمية

، 1998متأثرة باألزمة المالية للنمور األسيوية عام  1998مليار دوالر عام  24.4إلي  1997في عام 
مليار  29.2إلي  2010الر في عام مليار دو  29.7تراجع اإلستهالك النهائي من  2011في عام و

 .2011 بأحداثمتأثرًا  2011مليار دوالر في عام 
مليار دوالر بحد أدنى صفر مليار دوالر  0.2بلغ متوسطها خالل الفترة  اإليرادات السياحية: -د

 . 2011( بسبب األحداث السياسية الداخلية في ليبيا منذ أحداث 2019 -2011خالل الفترة )
 اني تحليل تطور بعض مؤشرات البعد االجتماعي للتنمية المستدامة في ليبيا:المطلب الث

، إذ يتوجب على األجيال االجتماعي لاللتحام، إذ تجعل من النمو وسيلة اإلنسانيهو يمثل البعد     
 النمو وفقًا لرغباتها ورغبات األجيال القادمة. باختياراتالراهنة القيام 

تناول تطور مؤشرات التنمية  للتنمية المستدامة في ليبيا، وذلك من خالل االجتماعيويتضح البعد      
البشرية المصاحبة لعملية التنمية االقتصادية في ليبيا، وكذلك من خالل تتبع تطور بعض المؤشرات 

 علي التعليم وعلي الصحة..إلخ. كاإلنفاقالمؤثرة والمرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية 
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 تطور مؤشر التنمية البشرية في ليبيا:تحليل  -1
 يبين الجدول التالي تطور مؤشر التنمية البشرية في ليبيا:

 (2019-2000في ليبيا خالل الفترة ) مؤشر التنمية البشرية(: تطور 3جدول )
 المستوي القيمة سنةال

 مرتفع 0.74 2000

 مرتفع 0.75 2001

 مرتفع 07.5 2002

 مرتفع 0.76 2003

 مرتفع 0.79 2004

 مرتفع 0.79 2005

 مرتفع 0.79 2006

 مرتفع 0.79 2007

 مرتفع جدا 0.80 2008

 مرتفع جدا 0.80 2009

 مرتفع جدا 0.80 2010

 مرتفع 0.76 2011

 مرتفع 0.79 2012

 مرتفع 0.76 2013

 مرتفع 0.73 2014

 مرتفع 0.70 2015

 متوسط 0.69 2016

 مرتفع 0.71 2017

 مرتفع 0.72 2018

 مرتفع 0.72 2019

 - 1.1 متوسط

 - 0.7 األدنىالحد 

 - 7.5 األقصىالحد 

  األمم المتحدة، تقارير التنمية البشري، سنوات مختلفة. -المصدر:               
 .احصاءات البنك الدولي، سنوات مختلفة -                        

 2000في عام  0.74ويتضح من الجدول السابق: أن مؤشر التنمية البشرية في ليبيا قد تراجع من      
في  0.8، حيث بلغ 2011، ويرجع ذلك إلي األحداث السياسية في ليبيا من عام 2019عام  0.72إلي 
 .2019في عام  0.72وحتي وصل إلي  0.76إلي  2011ثم بدأ في التراجع من عام  2010عام 
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 تحليل تطور بعض المؤشرات المؤثرة والمرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية: -2
 يبين الجدول التالي تطور بعض المؤشرات المؤثرة مباشرة بالتنمية البشرية، وأهمها التعليم والصحة:

 (2019-2000خالل )تطور بعض المؤشرات المؤثرة والمرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية (: 4جدول )

 سنة

 المؤشرات الصحية المؤشرات التعليمية

نصيب الفرد من 

 علىاالنفاق 

 التعليم

 دوالر

 علىنسبة االنفاق 

 التعليم للناتج%

نصيب الفرد من 

 علىاالنفاق 

 الصحة

 دوالر

 علىنسبة االنفاق 

 الصحة للناتج%

2000 163.1 2.3 241.1 3.4 

2001 183.1 2.9 258.9 4.1 

2002 134.2 3.6 182.6 4.9 

2003 122.1 2.6 192.6 4.1 

2004 145.2 2.5 203.2 3.5 

2005 171.3 2.1 212.0 2.6 

2006 186.4 2 233.1 2.5 

2007 225.0 2 270.0 2.4 

2008 371.2 2.6 371.2 2.6 

2009 278.9 2.7 444.1 4.3 

2010 337.8 2.8 434.3 3.6 

2011 167.9 3 341.4 6.1 

2012 377.0 2.9 676.0 5.2 

2013 301.5 2.9 519.8 5 

2014 192.7 3 276.1 4.3 

2015 108.6 2.5 173.8 4 

2016 92.7 2.3 145.1 3.6 

2017 126.3 2.2 195.2 3.4 

2018 172.7 2.2 251.2 3.2 

2019 153.2 2 237.5 3.1 

 3.8 293.0 2.6 200.5 متوسط

 2.4 145.1 2.0 92.7 األدنىالحد 

 6.1 676.0 3.6 377.0 األقصىالحد 

  األمم المتحدة، تقارير التنمية البشري، سنوات مختلفة. -المصدر:    
 .احصاءات البنك الدولي، سنوات مختلفة -            
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 :التياويتضح من الجدول السابق،      
 2000دوالر عـــــام  163.1تراجـــــع مـــــن  مؤشـــــر نصـــــيب الفـــــرد مـــــن اإلنفـــــاق علـــــي التعلـــــيم: -أ

، ويرجـــــــع ذلـــــــك إلـــــــي األحـــــــداث السياســـــــية فـــــــي ليبيـــــــا فـــــــي عـــــــام 2019دوالر عـــــــام  153.2إلـــــــي 
ـــــــغ 2011 ـــــــث بل ـــــــي التراجـــــــع مـــــــن عـــــــام  2010دوالر عـــــــام  337.8، حي ـــــــدأ ف إلـــــــي  2011ثـــــــم ب

 .2019دوالر عام  153.2دوالر حتي وصل 167.9
ــــي إجمــــالي النــــ -ب ــــي التعلــــيم إل ــــينســــبة اإلنفــــاق عل اإلنفــــاق علــــي  : تراجعــــت نســــبةاتج المحل

، كمـــــا 2019% عـــــام 2إلـــــي  2000% فـــــي عـــــام 2.3التعلـــــيم إلـــــي إجمـــــالي النـــــاتج المحلـــــي مـــــن 
%، وهـــــي 2.6بلـــــغ متوســـــط اإلنفـــــاق علـــــي التعلـــــيم إلـــــي إجمـــــالي النـــــاتج المحلـــــي عـــــن الفتـــــرة نحـــــو 

يــــث وصــــلت ، ح2011نســــبة منخفضــــة، ويرجــــع ذلــــك إلــــي األحــــداث السياســــية فــــي ليبيــــا مــــن عــــام 
 .2019% في عام 2ثم أخذت في التراجع إلي  2010% في عام 2.8إلي 

ـــــي الصـــــحة: -ج دوالر فـــــي عـــــام  241.1تراجـــــع مـــــن  مؤشـــــر نصـــــيب الفـــــرد مـــــن اإلنفـــــاق عل
ــــــا 2019دوالر فــــــي عــــــام  237.5إلــــــي  2000 ــــــك إلــــــي األحــــــداث السياســــــية فــــــي ليبي ، ويرجــــــع ذل

ــــــث بلــــــغ 2011مــــــن عــــــام  ــــــدأ فــــــي التراجــــــع مــــــن عــــــام  2010دوالر فــــــي عــــــام  434.3، حي ثــــــم ب
 .2019دوالر في عام  237.5دوالر وحتي وصل إلي  341.4إلي  2011

ــــي -د ــــي إجمــــالي النــــاتج المحل ــــي الصــــحة إل اإلنفــــاق علــــي  : تراجعــــت نســــبةنســــبة اإلنفــــاق عل
ـــــي مـــــن  ـــــاتج المحل ـــــي إجمـــــالي الن ـــــي  2000% عـــــام 3.4الصـــــحة إل ، كمـــــا 2019% عـــــام 3.1إل

% وهـــــي 3.8الصـــــحة إلـــــي إجمـــــالي النـــــاتج المحلـــــي عـــــن الفتـــــرة نحـــــو بلـــــغ متوســـــط اإلنفـــــاق علـــــي 
، حيــــث 2011نســــبة مــــا زالــــت ضــــئيلة، ويرجــــع ذلــــك إلــــي األحــــداث السياســــية فــــي ليبيــــا مــــن عــــام 

 .2019% في عام 2ثم أخذت في التراجع إلي  2011% عام 6.1وصلت إلي 
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 المستدامة في ليبيا: المطلب الثالث: تحليل تطور بعض مؤشرات البعد البيئي للتنمية
الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية واالستخدام األمثل لها على أساس مستدام،  فييتمثل     

 واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
 غاز ثاني أكسيد الكربون ومصادر الطاقة األحفورية والمتجددة في ليبيا: انبعاثاتتحليل تطور  -1

 الجدول التالي:يبين ذلك 
 (2019-1990) غاز ثاني أكسيد الكربون وأهم العوامل المؤثرة فيه في ليبيا انبعاثاتتطور (: 5جدول )

 السنة
 (2C0أنبعاث غاز )

 ألف كيلو طن
نسبة استهالك الطاقة من 

 الوقود األحفورى %
الطاقة المتجددة والنفايات القابلة 
 لالحتراق )% من إجمالي الطاقة(

1990 36.8 98.9 1.1 

1991 42.9 98.9 1.1 

1992 37.3 98.9 1.1 

1993 38.9 98.9 1.1 

1994 44.1 99.1 0.9 

1995 46.0 99.1 0.9 

1996 44.2 99.1 0.9 

1997 45.0 99.1 0.9 

1998 45.5 99.1 0.9 

1999 44.6 99.1 0.9 

2000 47.1 99.1 0.9 

2001 48.1 99.1 0.9 

2002 47.8 99.1 0.9 

2003 49.2 99.2 0.8 

2004 50.4 99.2 0.8 

2005 52.1 99.1 0.8 

2006 53.3 99.1 0.8 

2007 50.0 99.1 0.9 

2008 56.0 99.2 0.9 

2009 58.0 99.2 0.8 

2010 62.0 99.3 0.8 

2011 39.7 98.9 1.1 

2012 52.7 99.1 0.9 

2013 56.3 99.2 0.8 

2014 59.5 99.1 0.8 

2015 57 99.2 0.8 

2016 50.6 99.2 0.8 

2017 50.8 99.1 0.8 

2018 50.2 99.3 0.8 

2019 50.1 99.2 0.8 

 .احصاءات البنك الدولي، سنوات مختلفةالمصدر:          
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 ، كما يلي:تطور البعد البيئي في ليبيامن الجدول السابق  نبويت 
 50.1 إلى 1990ألف كليو طن عام  36.8ارتفاعه من  مؤشر انبعاث غاز ثاني أسيد الكربون: -أ

 ، مما يؤكد علي تدهور الوضع البيئي وزيادة معدل التلوث.2019ألف كيلو طن عام 
% في عام 98.9ارتفاع هذه النسبة من : األحفوري مؤشر نسبة استهالك الطاقة من الوقود  -ب

  يئي وزيادة معدل التلوث.تدهور الوضع الب على، مما يؤكد 2019% عام 99.2الي  1990
% عام 0.8 إلى 1990% في عام 1.1تراجعه من مؤشر نسبة استهالك الطاقة المتجددة:  -ث

 ، مما يؤكد علي تدهور الوضع البيئي وزيادة معدل التلوث.2019
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 :غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا انبعاثاتاألهمية النسبية لمصادر تحليل تطور  -2
 غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا: انبعاثاتيبين الجدول التالي األهمية النسبية لمصادر 

 (2019-1990غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا ) انبعاثات(: األهمية النسبية لمصادر 6جدول )

 

 

 سنة

نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من 

)% من إجمالي حرق الوقود من المصادر المختلفة 

 حرق الوقود(

نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة 

من استهالك األنواع المختلفة من الوقود )% من 

 اإلجمالي(

من 

وسائل 

النقل 

 %(

من 

إجمالي 

حرق 

 الوقود(

من إنتاج 

الكهرباء 

والحرارة، 

إجماالً 

)% من 

إجمالي 

حرق 

 الوقود(

من 

الصناعات 

التحويلية 

 والتشييد

)% من 

إجمالي 

حرق 

 الوقود(

من القطاعات 

األخرى المباني 

السكنية 

والخدمات 

التجارية 

والعامة )% 

من إجمالي 

 حرق الوقود(

من 

استهالك 

الوقود 

الغازي 

)% من 

 اإلجمالي(

من 

استهالك 

الوقود 

 السائل

)% من 

 اإلجمالي(

من 

استهالك 

األنواع 

األخري 

من 

 الوقود

)% من 

 اإلجمالي(

من 

 استهالك

أنواع 

أخري من 

الوقود 

 الصلب

)% من 

 اإلجمالي(

1990 24.0 63.0 8.0 5.0 25.2 51.4 23.4 0.04 

1991 24.2 61.6 8.6 5.6 21.7 59.0 19.3 0.03 

1992 24.9 59.8 9.4 5.9 24.8 61.6 13.6 0.04 

1993 27.9 58.5 7.6 6.0 22.9 65.6 11.5 0.03 

1994 28.4 58.2 7.6 5.8 20.8 67.1 12.1 0.03 

1995 28.9 56.9 8.3 5.9 19.7 69.3 11.0 0.03 

1996 30.3 55.8 7.8 6.0 22.1 66.0 11.9 0.03 

1997 29.2 55.5 9.0 6.3 22.7 66.6 10.7 0.03 

1998 28.1 57.1 8.5 6.2 22.4 68.4 9.2 0.00 

1999 31.7 52.5 8.9 6.9 17.8 73.1 9.1 0.00 

2000 30.3 54.5 8.7 6.6 20.2 71.0 8.8 0.00 

2001 30.4 54.3 8.7 6.6 21.0 70.5 8.5 0.00 

2002 29.4 56.2 8.0 6.4 21.8 69.3 8.9 0.00 

2003 28.6 57.5 7.6 6.2 21.5 69.7 8.8 0.00 

2004 29.2 56.4 8.6 5.8 25.6 67.4 7.0 0.00 

2005 29.7 56.7 7.9 5.7 21.2 65.8 13.0 0.00 

2006 30.6 58.4 7.1 3.9 22.6 61.6 15.8 0.01 

2007 30.0 58.6 7.2 4.2 24.3 59.3 16.4 0.00 

2008 31.7 55.4 8.8 4.2 22.5 59.1 18.4 0.00 

2009 34.2 52.8 8.4 4.6 19.4 64.2 16.4 0.00 

2010 37.7 50.5 7.3 4.4 21.3 62.2 16.5 0.00 

2011 39.5 53.4 3.7 3.4 25.6 63.7 10.7 0.00 

2012 37.9 54.3 3.0 4.7 20.3 63.4 16.3 0.00 

2013 36.5 53.8 5.8 3.9 23.6 63.5 12.9 0.00 

2014 39.3 53.2 4.1 3.4 18.7 60.9 20.4 0.00 

2015 39.6 53.1 4 3.3 22.4 58.3 19.3 0.00 

2016 40 53 3.8 3.2 18.9 59.1 22.0 0.00 

2017 40.2 53.1 3.7 3 18.8 59.6 21.6 0.00 

2018 40.6 53.2 3.3 2.9 18.7 59.9 21.4 0.00 

2019 40.9 53.3 3..2 3 18.8 59.9 21.3 0.00 

 0.0 14.3 64.0 21.7 5.0 7.0 55.8 32.2 متوسط

 0 7 51.4 17.8 2.9 3 50.5 24 أدني

 0.04 23.4 73.1 25.6 6.9 9.4 63 40.9 أقصي

 المصدر: احصاءات البنك الدولي، سنوات مختلفة.
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 الجدول السابق، ما يلي:ويتضح من       
 ثاني أكسيد الكربون من حرق الوقود:  النبعاثاتبالنسبة  -أ

-%50.5ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الكهرباء في المرتبة األولي بنسبة تراوحت ) انبعاثاتجاءت 
%(، 40.9-%24ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل بنسبة تراوحت من ) انبعاثات%(، ثم تليها 63
%(، 9.4-%3ثاني أكسيد الكربون من الصناعات التحويلية والتشييد بنسبة تراوحت من ) انبعاثاتثم 

تراوحت من  ثاني أكسيد الكربون من المباني السكنية والخدمات التجارية العامة بنسبة انبعاثاتوأخيرًا 
(2.9%-6.9.)% 

 ثاني أكسيد الكربون من استهالك أنواع الوقود المختلفة:  النبعاثاتبالنسبة  -ب
-%51.4ثاني أكسيد الكربون من الوقود السائل في المرتبة األولي بنسبة تراوحت ) انبعاثاتجاءت 
-%17.8ثاني أكسيد الكربون من الوقود الغازي بنسبة تراوحت ) انبعاثات%(، ثم تليها 73.1
-%7من الوقود بنسبة تراوحت من ) األخرى ثاني أكسيد الكربون من األنواع  انبعاثات%(، ثم 25.6
-تراوحت من )صفر% ثاني أكسيد الكربون من الوقود الصلب بنسبة انبعاثات%(، وأخيرًا 23.4
0.04.)% 
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 النتائج والتوصيات
 النتائج •
حيث تدهورت مؤشرات األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة تبين من التحليل عدم صحة الفرض البحثي،  

 كما يلي: ، حيث ما زالت ليبيا تعاني من عدم االستقرار،2011في ليبيا، وخاصة من بعد أحداث 
 تدهور مؤشرات البعد االقتصادي للتنمية المستدامة في ليبيا: -1
 مو االقتصادي:معدل الن -أ

 2014(% في عام 14-% بحد أدنى )2.1بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة 
 .2003% في عام 13وبحد أقصى 

 :كاالتي وتأثر معدل نمو االقتصادي باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية،
% 3.1الي  1997% في عام 3.2تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من  1998ففي عام  -

 . 1998متأثرًا باألزمة المالية للنمور األسيوية عام  1998عام 
 ىال 2007% في عام 2.7تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من  2008ففي عام  -
 . 2008م متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عا 2008%( عام 0.8-) 

 ىال 2010% في عام 5تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من : 2011ففي عام  -
، واستمر معدل النمو بالسالب حتي وصل إلي أدني 2011 بأحداثمتأثرًا  2011%( عام 2.1-) 

 بسبب عدم االستقرار الداخلي في ليبيا.  2014%( في عام 14-قيمة له )
 إجمالي الناتج المحلي: نسبة االدخار المحلي الي -ب

% 10.4% بحد أدنى 45.8بلغ متوسط نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة 
 .2010% في عام 69وبحد أقصى  1998في عام 

 -وتأثرت نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية، 
 2008% عام 67.7: تراجعت نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي من 2009ففي عام 

 .2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في  2009% عام 65الي 
 2010% عام 69تراجعت نسبة االدخار المحلي الي إجمالي الناتج المحلي من : 2011في عام  -

 .2011 بأحداثمتأثرًا  2011% عام 60الي 
 مالي االدخار المحلي:إج-ج

مليار دوالر في عام  2.8 األدنىمليار دوالر، وبلغ حده  22.5بلغ متوسط حجم االدخار المحلي 
 .2008مليار دوالر في عام  59 األقصى، وحده 1998
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 : كاالتيكما تأثر باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية،  
 2.8إلي  1997مليار دوالر في عام  5.3المحلي من : تراجع حجم االدخار 1998في عام  -

 .1998متأثرة باألزمة المالية للنمور األسيوية في عام  1998مليار دوالر في عام 
مليار  41إلي  2008مليار دوالر عام  59: تراجع حجم االدخار المحلي من 2009في عام  -

 .2008عام متأثرًا باألزمة المالية العالمية في  2009دوالر في عام 
مليار  20.8إلي  2010مليار دوالر عام  51.6: تراجع حجم االدخار المحلي من 2011في عام  -

 .2011 بأحداثمتأثرًا  2011دوالر في عام 
 معدل التضخم: -د

، وبحد 2002%( في عام 9.8-% بحد أدنى )4.2بلغ متوسط معدل التضخم خالل الفترة بلغ 
 . 2019% في عام 16أقصى 

 :كاالتيتأثر معدل التضخم باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية، و      
 2008% في عام 10.4الي  2007% في عام 6.3معدل التضخم من  ارتفع: 2008ففي عام  -

 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام 
 2008% في عام 15.5الي  2010% في عام 2.8معدل التضخم من  ارتفع: 2011في عام  -

 . 2011متأثرًا بأحداث 
 معدل البطالة: -ه

% 19.2وبحد أقصى  2019% في عام 18.3% بحد أدنى 19بلغ متوسط معدل البطالة خالل الفترة 
 (.2003-1995خالل الفترة )

 :كما يلياسية العالمية والمحلية، يوتأثر معدل البطالة باألحداث االقتصادية والس
 2009% في عام 19الي  2008% في عام 18.5معدل البطالة من  ارتفع: 2009ففي عام  -

 .2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام 
 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: -و

 3.7( الف دوالر بحد أدنى 7.5بلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة بلغ )
 .2008( ألف دوالر عام 14.4وبحد أقصى ) 2002ألف دوالر في عام 

 وتأثر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية:
 1997ألف دوالر في عام  6: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 1998في عام  -

 .1998المالية للنمور األسيوية في عام متأثرة باألزمة  1998ألف دوالر في عام  5.2إلي 
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ألف دوالر في عام  14.4: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 2009في عام  -
 .2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009ألف دوالر عام في عام  10.3إلي  2008

ألف  5.6إلي  2010دوالر عام ألف  12.1: تراجع حجم االدخار المحلي من 2011في عام  -
 .2011 بأحداثمتأثرًا  2011دوالر في عام 

 االستهالك النهائي: -ز
مليار دوالر في عام  12.2مليار دوالر بحد أدنى  25.1بلغ متوسط االستهالك النهائي خالل الفترة 

 .2014مليار دوالر في عام  52.1وبحد أقصى  2003
 واالقتصادية العالمية والمحلية: باألحداث السياسية االستهالكوتأثر 

 24.4إلي  1997مليار دوالر في عام  25.4النهائي من  االستهالك: تراجع 1998في عام  -
 .1998متأثرة باألزمة المالية للنمور األسيوية في عام  1998مليار دوالر في عام 

 29.2إلي  2010مليار دوالر في عام  29.7النهائي من  االستهالك: تراجع 2011في عام  -
 .2011 بأحداثمتأثرًا  2011مليار دوالر في عام 

 اإليرادات السياحية: -ح
مليار دوالر بحد أدنى صفر مليار دوالر خالل الفترة  0.2بلغ متوسط اإليرادات السياحية خالل الفترة 

 . 2011( بسبب األحداث السياسية الداخلية في ليبيا منذ أحداث 2019 -2011)
 للتنمية المستدامة في ليبيا: االجتماعيالبعد  -2
إلي  2000في عام  0.74: تراجع مؤشر التنمية البشرية في ليبيا من مؤشرات التنمية البشرية -أ

في  0.8، حيث بلغ 2011، ويرجع ذلك إلي األحداث السياسية في ليبيا من عام 2019عام  0.72
 .2019في عام  0.72وحتي وصل إلي  0.76إلي  2011ثم بدأ في التراجع من عام  2010عام 

إلي  2000دوالر في عام  163.1تراجع من  مؤشر نصيب الفرد من اإلنفاق علي التعليم: -ب
، حيث 2011، ويرجع ذلك إلي األحداث السياسية في ليبيا من عام 2019دوالر في عام  153.2

دوالر وحتي وصل  167.9إلي  2011ثم بدأ في التراجع من عام  2010دوالر في عام  337.8بلغ 
 .2019دوالر في عام  153.2إلي 

إلي  2000دوالر في عام  241.1تراجع من  مؤشر نصيب الفرد من اإلنفاق علي الصحة: -ج
، حيث 2011، ويرجع ذلك إلي األحداث السياسية في ليبيا من عام 2019دوالر في عام  237.5

دوالر وحتي وصل  341.4إلي  2011ن عام ثم بدأ في التراجع م 2010دوالر في عام  434.3بلغ 
 .2019دوالر في عام  237.5إلي 
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 :إجمالي الناتج المحلي إلىالتعليم  علىنسبة اإلنفاق  -د
% 2 إلى 2000% في عام 2.3إجمالي الناتج المحلي من  إلىالتعليم  علىاإلنفاق  تراجعت نسبة

%، 2.6إجمالي الناتج المحلي عن الفترة نحو  إلىالتعليم  على، كما بلغ متوسط اإلنفاق 2019عام 
، حيث وصلت إلي 2011وهي نسبة منخفضة، ويرجع ذلك إلي األحداث السياسية في ليبيا من عام 

 .2019% في عام 2ثم أخذت في التراجع إلي  2010% في عام 2.8
 :إجمالي الناتج المحلي إلىالصحة  علىنسبة اإلنفاق  -هـ

% 3.1إلي  2000% في عام 3.4إجمالي الناتج المحلي من  إلىالصحة  ىعلاإلنفاق  تراجعت نسبة
% 3.8، كما بلغ متوسط اإلنفاق علي الصحة إلي إجمالي الناتج المحلي عن الفترة نحو 2019عام 

، حيث وصلت 2011وهي نسبة ما زالت ضئيلة، ويرجع ذلك إلي األحداث السياسية في ليبيا من عام 
 .2019% في عام 2خذت في التراجع إلي ثم أ 2011% عام 6.1إلي 

 للتنمية المستدامة في ليبيا: البيئيالبعد  -3
 50.1إلي  1990ألف كليو طن عام  36.8ارتفاعه من  مؤشر انبعاث غاز ثاني أسيد الكربون: -أ

 ، مما يؤكد علي تدهور الوضع البيئي وزيادة معدل التلوث.2019ألف كيلو طن عام 
% في عام 98.9ارتفاع هذه النسبة من : األحفوري مؤشر نسبة استهالك الطاقة من الوقود  -ب

  تدهور الوضع البيئي وزيادة معدل التلوث. على، مما يؤكد 2019% عام 99.2الي  1990
% عام 0.8إلي  1990% في عام 1.1تراجعه من مؤشر نسبة استهالك الطاقة المتجددة:  -ج

 هور الوضع البيئي وزيادة معدل التلوث.، مما يؤكد علي تد2019
 التوصيات: •
 ضرورة العمل علي زيادة االستقرار السياسي واألمني في ليبيا. -1
 بالتنمية البشرية )التعليم والصحة(. االهتمامزيادة  -2
 بالعد البيئي للتنمية المستدامة. االهتمامضرورة زيادة  -3
وبكافة مراحله وتقوية البحث العلمي إعطاء األهمية القصــــــــــــــوى لموضــــــــــــــوع إعادة هيكلة التعليم  -4

 والتطوير والحث على االبتكار من خالل خطط وطنية مدعومة باتفاقيات إقليمية ودولية.
التطورات المســـــتمرة في تكنولوجيا المعلومات  الســـــتيعابمواكبة التغييرات التكنولوجية المتســـــارعة  -5

 يدانيًا.واالتصاالت وبقية المعارف االنسانية، ومحاولة ممارستها م
االنترنت وزيادة إعداد مستخدميه  انتشارالعمل على تضييق الفجوة الرقمية من خالل العمل على  -6

 وعلى اختالف مستوياتهم.
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العمل على تعليم الســـــــــكان للغات الحية لتمكينهم على االطالع المســـــــــتمر لما يســـــــــتجد من طرق  -7
 ومكونات المعرفة.

ولجميع االختصــــاصــــات من خالل تحســــين مســــتواهم المعاشــــي زيادة االهتمام بالعلماء والباحثين  -8
وتمكينهم على التواصـــــــــــــــل العلمي في بلــدانهم والعمــل على جــذب المغتربين منهم بخلق االجواء 

 المناسبة لهم والعمل على عودة العقول والكفاءات الى الوطن العربي.
 المعلومات.زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت، وذلك بإتاحة أدوات تكنولوجيا  -9
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 مقدمة البحث 1ــــ  1

 المصطلحاتمصطلح صناعة الرياضة من  أصبحصناعي، حيث  رالرياضة تدار من منظو  أصبحت
 وأصبحتمن قبل  متاحةتكن  لمجديدة  أسواقالرياضة لفتح  المقة عال، ودخلت الشركات العمالمتداولة

التجارية، وظهر  اإلعالناتمقدمة  فيالرياضة  إبطال وأصبحوالتسويق،  للترويجالرياضة مادة شيقة 
 ( 41:  12)                 .  والتسويق الرياضي والتمويل الرياضي ما يسمى بالرعاية الرياضية

ـــــافع   كمـــــا يشـــــهد العصـــــر الحـــــديث ارتباطـــــا كبيـــــرا بـــــين الرياضـــــة والتســـــويق لمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن من
التســـــــويقية الحديثـــــــة ومـــــــن ثـــــــم فقـــــــد ظهـــــــر  المجـــــــاالتوأصـــــــبحت الرياضـــــــة أحـــــــد أهـــــــم  ، متبادلـــــــة

ــــــــى المنــــــــاخ  األخيــــــــرةالســــــــنوات  فــــــــي مصــــــــطلح التســــــــويق الرياضــــــــي ينتشــــــــر بســــــــرعة معتمــــــــدا عل
 ( 62:  15)                                 . الحـــــــــر الـــــــــذي بـــــــــدأ يســـــــــود العـــــــــالم  االقتصـــــــــادي

  

الســــلع وتقــــديم  إنتــــاجهيئــــة حيــــث أن مقــــدرتها فــــي  إلــــي اإلداريــــةالوظــــائف  أهــــموالتســــويق هــــو احــــد 
يســــــاعد  ال،ً  تســــــويقيًا فعــــــا والربحيــــــةلــــــم يصــــــاحبها جهــــــدا مبيعــــــات  الخــــــدمات تكــــــون محــــــدودة مــــــا

ويرجــــــــع ذلــــــــك الــــــــي طبيعــــــــة المســــــــئوليات التــــــــي  العلــــــــى تحديــــــــد احتياجــــــــات المســــــــتهلك وزيــــــــادة 
 أهــــدافملقــــاة علــــى عــــاتق هــــذه الوظيفــــة والــــى الــــدور الحيــــوي الــــذي تلعبــــه فــــي تحقيــــق  أصــــبحت

 ( 82:  6)                                    والنمــــــــو.  االســــــــتمرارهــــــــذه الهيئــــــــات مــــــــن حيــــــــث 
 

التســــويق نشــــاطًا يتخلــــل حياتنــــا اليوميــــة، فهــــو يوجــــد فــــي كــــل المنتجــــات والخــــدمات التــــي نقــــوم يعــــد 
يقتصـــــر علـــــى الشـــــركات التــــــي  الفهــــــو  ،ال ســـــواء كـــــان الهــــــدف مـــــن ورائهـــــا الـــــربح أو  باســـــتهالكها
ـــــــ ــــــدم منت ـــــــنوادي جتها وإنمــــــاتق ــــــل ال ـــــــدم خدمـــــــات مث ــــــي تق ــــــات الت ــــــة يتضمـــــــن أيضــــــا الهيئ  االجتماعي

 ( 72:  8)                                              والرياضيـــــــــــــــــة والجامعـــــــــــــــــات وغيـــــــــــــــــرها.
 

بنية ملموسة وحقيقية  لييفتقر ا أالنت ديويعد التسويق الرياضي ميدانا جديدا للدراسة. وما يزال ح
وتنمو. ويعد ميدان التسويق  ومع ذلك فهذه البنية تتطور أخرى دراسية  بميادينللمعرفة عند مقارنته 

، التسويق  بدارة، الطالوالتعليم، ا التربيةمثل القانون،  أخرى  بميادينما قورن  أذاالرياضي جديدا 
لتأهيل  المقررات أهماحد  يمثل إضافيا أكاديميافقد بدا اعتبار التسويق الرياضي نظاما  وأخيراالتقليدي. 

 الصعوبات التي تواجه التسويق الرياضي

 ندية الليبية في األ 
 

 جامعة بني وليد – كلية التربية –سعد احمد معبد المنعأ. 
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ضمن  إلدراجهالرياضية  التربيةالرياضية مما دفع العديد من كليات  المنظمات في اإلداريين وإعداد
 ( 19:  7)                                                                   الدراسية.  مقرراتها

بصفة خاصة،  األنديةومن المفيد دراسة واقع التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية بصفة عامة وفي 
اعتبار التسويق وظيفة أساسية  أولوياتهومن  االقتصاديم التسويق الرياضي عامة بالجانب حيث يهت

تأهيل المختصين في المجال، وبذل الجهود لرفع القدرات التسويقية  إلىومصدر للدخل، ويسعى 
 الاإلعمفي مجال الرياضة لرجال  االستثمارللعاملين بإدارة التسويق الرياضي، وتدعيم الوعي بأهمية 

 ( 81:  4)                                              .                           والمستثمرين
األخيرين  العقدين في إقبال غير مسبوق شهدت  تيال االستراتيجياتثل التسويق الرياضي أحد ميو 

 االستثمارالظفر بفرصة  سبيل فيميزانيات ضخمة من قبلها  وتخصيص، مختلف المؤسسات من قبل 
ـ خدمات رياضية متقد تيال مؤسسات يعد حكرا على لم الرياضي. فالتسويق هذا المجال الحيوي  في

، وذلك جميع المؤسسات بمختلف مجاالتها فقط ، أو منتجات رياضية فقط ، بل أصبح يستقطب 
 تيال المميزات هذهاضة أحد مهور بالريلجكن اعتبار شغف امي تيا، والبهظى يح تينتيجة للمميزات ال

 .هختلف أشكالمبالمجال ذا ه في االستثمار بالمؤسسات نحوتدفع 
 األنديةالتسويق الرياضي في  بعض الصعوبات المؤثرة علىلقي نظرة على ن بحثال امن خالل هذو 

الرياضية  األندية هذه ولكي تستمر  ا ،، وضرورة إظهار كل الجوانب المتعلقة به في ليبياالرياضية 
 تحديدابالضرورة  يحتاج األمردث وهذا يحوكيف  لهادث حو يحق وجودها عليها أن تعرف ماذا تحقو 

منها ،  لمواكبة التطور الرهيب الذي تشهده الرياضة لتحقق  الالزمةوالطرق  لهذه الصعوباتدقيقا 
 بشكل عام و كرة القدم بشكل خاص .

 مشكلة البحث : 2ـــ  1
الرياضية. وقد زاد  المؤسساتداخل  اإلداريةالعملية  في األهميةالتسويق الرياضي جزءا بالغ يعتبر 

 أنواعها، اختالفؤسسات على لممعظم ا فيالتسويقية  المفاهيمبدراسة  األخيرة اآلونة في االهتمام
لرياضية التي للوقوف على واقع األندية امن الدولة ممثلة بوزارة الرياضة  األمر الذي يتطلب التوجه

 تعاني بشكل كبير من قصور مالي .
الرياضية أصبح مهما ألن مجال العمل الرياضي مجال مهم  األنديةإن نجاح التسويق الرياضي في و 

إلي  تهاالرياضية في إدار  األندية، وتحتاج ويعتمد نجاحه على توفر بعض العوامل الهامة وحيوي 
ؤسسة أهدافا تريد تحقيقها ولكن في إطار ما يتاح من اقتصاديات واضحة ومحددة، حيث أن لكل م

إمكانات، وهذه هي نقطة البداية، وهو أن ما هو متاح من إمكانات ال يفي بالمتطلبات في إطار 
 ( 52:  15)                                                 .     األهداف المطروحة والطموحة
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 االستراتيجياتووضع  في ليبياالرياضية  باألنديةعملية التسويق الرياضي  استغاللمالحظ ان لوا
تنطلق من اجتهادات شخصية ودون وجود  إنما دروس، ومتتم بالشكل العلمي وال ال المالئمةالتسويقية 

 مفهوم ومجالت وحتى آليات العمل في هذا، بسبب وجود غموض في  وخطط للتسويق استراتيجيات

والتجارية عن رعاية  االقتصادية المؤسساتمن  الكثيربدورة يوضح جليا عزوف وهذا  ، المجال
بسبب وجود الصعوبات التي تؤثر بشكل أو بأخر في عدم نجاح التسويق  لألنديةالرياضية  األنشطة

  ليبيا .الرياضي في 
 أهمية البحث : 3  ـــ 1

لمجال الرياضي هو التطوير لمفاهيم إدارة التسويق للمنظمات التي تعمل في ا لمجاللتسويق في اأن ا
 تهاالرياضي تسوق منتجا لمجالالرياضي فالمنظمات الرياضية والشركات المنتجة لسلع قريبة من ا

الرياضية للرياضيين المهتمين بالرياضة والمنظمات وأخيرا المستهلك الرياضي والممولين أو المستثمرين 
إن نطاق انتشار نمو وتطور التسويق في الرياضة في الوقت الحاضر يختلف  والرعاة.قبل الدولة من 

من منظمة إلي أخري حيث يرتبط هذا النمو والتطور ببعض العوامل األخرى عالوة علي ذلك يرتبط 
 لمجالالرياضي ألهمية األساليب والوسائل الخاصة با لمجالبوجهة النظر واإلدراك من قبل ا

 ( 22:  17)                                               الرياضي.القتصادي بالنسبة للمجال ا
الرياضية  األنديةوهنا نعني بها  الرياضية،يكون المفهوم التسويقي في المؤسسات  االوعليه يجب 

 ، في هذا المجال إلدخالهيفقد الهدف من السعي  الودون استخدام الوسائل العلمية حتى  ، عشوائياً 
كل طرف، وعلى المؤسسة  اللتزاماتبناء على هذه المعرفة العلمية  األطرافوحتى تحفظ حقوق جميع 

 . ئها، وأن عليها تحقيق ذلك بشكل أفضل الالرياضية أن تضع أهدافا واقعية للوصول إلى عم
التسويق في المجال الرياضي في العديد من الجوانب ولعل أهمها توفير مصادر دخل  ألهمية و نظرا

 ذاتي لكي تعتمد األندية بشكل كبير على نفسها لتوفير التزاماتها وكذلك كيفية زيادة هذه المصادر ، 
محاولة لمعرفة الصعوبات التي تؤثر على التسويق الرياضي في األندية  تتجلى أهمية البحث فيو 

 لليبية .ا
 أهداف البحث : 4ـــ  1

 الليبية.المؤثرة على التسويق الرياضي في األندية  أهم الصعوباتيهدف البحث الي التعرف على       
 تساؤالت البحث :   5ـــ  1

 ؟الليبيةما هي الصعوبات التي تؤثر على التسويق الرياضي في األندية      
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 مصطلحات البحث : 6ـــ  1
 والخدماتانسياب السلع  ليتسعى ا التي والمنظمة المخططة األنشطةمن  مجموعههو "  التسويق : 

عملية مبادلة  خاللري الصناعي من تمشلاو ا األخير المستهلك ليا المنتجمن البائع او  واألفكار
 ( 38:  15)        " .   الثانيواحتياجات ورغبات الطرف  وإشباع األولربح الطرف  تحقيقبغرض 

التسويق الرياضي بأنه" عملية تصميم  Stotlar وستوتالر Pits عرف بيتسالتسويق الرياضي : " 
وتنفيذ األنشطة الخاصة بإنتاج، تسعير، ترويج و توزيع للمنتجات أو الخدمات الرياضية إلرضاء 

 ( 21:  11)                  ."أهداف الهيئة أو المنشأة حاجات المستهلكين أو المشاركين لتحقيق
حيث بانب، لجو دمة القطاع الرياضي من كافة الخ جتمعلمي مؤسسات ينشئها اه"  الرياضية : األندية
جتمع لمدمة ذلك الخ ما يعود بالنفعبدافها همؤسسة وأ هذه ال يكل تنظيمي يتفق مع حجمه هاليكون 

 ( 49:  10)                                                              مع أهدافه " .متماشيا 
 الدراسات السابقة : 7ــ  1
تطوير  فيالتسويق الرياضي وأثرها  " استراتيجيات(  2019)  براهيم علي صالح غرابدراسة إـــ  1

التسويقية  لالستراتيجياتهدفت الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي "  الرياضية ألمؤسساتأداء 
 خاللالرياضية في الجمهورية اليمنية من  االتحاداتالمؤسسات الرياضية حالة  أداءفي تطوير  وأثرها

للتسويق الرياضي  استراتيجيات ءابن، و  الرياضية واالتحاداتدراسة ميدانية واقعية معاصرة للمؤسسات 
عت تصميم استبانة خاصة وز  خاللفيها مبنية على نتائج الدراسة الميدانية. الدراسة الميدانية تمت من 

الرياضية  واالتحادات االولمبيةالرياضية، واللجنة  األنشطةعلى وزارة الشباب والرياضة التي تمول 
 (  10)قيادة وزارة الشباب والرياضة  أفرادفردا، بلغ عدد  (  60تكونت عينة الدراسة من ) .العامة

 االتحادات أفراد، فيما بلغ عدد االولمبيةمن اللجنة  أفراد ( 3) ، و أفراد  ( 7) ، وكان عدد الخبراء أفراد
دراسته المنهج الوصفي لمناسبته لتحقيق متطلبات هذا  إجراء، واستخدم الباحث في  فردا (  40)

التي يرغب الباحث  األسئلةستبيان والتي تضمنت العديد من الا أداة وتم جمع البيانات باستخدام  .البحث
يجيات التسويق الرياضي ومحاورة. وقد توصل الباحث في هذه عليها، حول موضوع استرات اإلجابةفي 

والسياسات الواضحة من قبل الوزارة  االستراتيجياتالدراسة الى النتائج الميدانية حيث اتضح غياب 
باتجاه التسويق الرياضي، وكانت ابرز التوصيات ضرورة دراسة ومعرفة البيئة التسويقية الداخلية 

التسويقية وتوضيح اللوائح والقوانين  االستراتيجيات أهدافلمؤسسة وتحديد ل ) المحيط (والخارجية 
في خدمة التسويق الرياضي والعمل على جذب  اإلعالمالخاصة بالتسويق، وتفعيل دور وسائل 

 .الى ضرورة التقييم والمتابعة لخطط التسويق باإلضافةالرياضية  األنشطةالمؤسسات التجارية لرعاية 
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خطة مقترحة لتسويق أنشطة   "بعنوان  ( 2017)   مشرف علي ال وليد الشهري دراسة ـــ  2
هدف البحث الرياضية في ضوء مقومات السياحة الرياضية بالمملكة العربية السعودية"   االتحادات

إلى التعرف على الواقع الحالي لتسويق خدمات االتحادات الرياضية السعودية في ضوء مقومات 
بالمملكة العربية السعودية .و التعرف على أهم متطلبات التسويق لخدمات االتحادات  السياحة الرياضية

الرياضية السعودية في ضوء مقومات السياحة الرياضية بالمملكة العربية السعودية . و وضع خطة 
مقترحة لتسويق خدمات الرياضية السعودية في ضوء مقومات السياحة الرياضية بالمملكة العربية 

من الجمهور  فرد ( 490فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة عمدية بلغت )  . ديةالسعو 
  :وجاءت أهم النتائج كاآلتي . والمستفيدين من خدمات واإلداريين باالتحادات الرياضية

وضحت الدراسة أن أفراد العينة ال يوافقون على الواقع الحالي إلدارات ولجان التسويق الرياضي ــ 
 باالتحادات الرياضية السعودية في ضوء مقومات السياحة الرياضية . 

ــــ بينت الدراسة أن أفراد العينة من الجمهور الرياضي المشاركين في الدراسة الحالية يوافقون على 
 ف التسويق الرياضي باالتحادات الرياضية في ضوء مقومات السياحة الرياضية مضامين أهدا

بينت الدراسة أن من أهم ما يشير إلى واقع تسويق خدمات المنشآت والمشروعات االستثمارية في  ـــ
الرياضية السعودية أن أفراد العينة من الجمهور الرياضي واإلداريين المشاركين في الدراسة الحالية 

 عام ال يتفقون إلى حد ما على توفر اإلمكانات والمنشآت والمشروعات االستثمارية في الرياضية بشكَ 
في ضوء مقومات  لالتحادالسعودية والتي يمكن تسويقها واالستفادة منها لتحقيق المكاسب المالية 

 . السياحة الرياضية
بإدارة المنشآت  هقتالدراسة بعنوان: التسويق الرياضي وع ( 2014)  بوطالبي يحيدراسة ــــ  3

المنج الرياضي  لتطوير التسويق مية تطبيق استراتيجياتهحول أ هتمحور مدراسة : الرياضية الجزائرية
  وإدارة التسويقوظيفة  ينقة بُ الإبراز الع الي دراسته لهذا الموضوع خالال الباحث من  هدف  " 

إدراج وظيفة للتسويق   :وقد جاءت نتائج الدراسة كما يلي قة،الالع ألدراك هذهو الرياضية   المنشأة
دارة إ ، تقوم اتهتطوير منتجا بهدفللتسويق  استراتيجياتوتطبيق  نييكلها التنظيمي لتبه فيالرياضي 

البد  في جمع المعلومات،  المالية  الرياضة ولكن اعتمادا على قسم سوق الرياضية بدراسة  المنشأة
 األنسبالتسويقية  اإلستراتيجية - . ختصة أو تكوينهمّ  تسويقية فعالم وارد البشريةالم وتوظيفمن 

شاملة  إستراتيجية هيالرياضة  في مجالا تها وخدماتهختلفة للمنشأة وتطوير منتجااألنشطة الم إلدارة
 هقيقتحكن مذا يهو  والتوزيع " والترويجوالسعر  المنتج " ومتكاملة لكل عناصر مزيج التسويق الرياضي

على عملية  المؤثرة والعوامل المستهدف مهورلجأي معرفة ا االعتبار ينقا من أخذ العوائق بعالانط
 .توقعة وتقييمهاالمالتطوير والنتائج 
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مقترحة لتطوير التسويق الرياضي  " إستراتيجيةبعنوان:  ( 2010) دراسة: مثنى علي عبود- ـ 4
، وكانت عينة الدراسة مكونة من المسحي باألسلوبالوصفي  المنهجاستخدم الدارس  " بدولة الكويت

يئات العامة للشباب ه(من ال 25) حادات الرياضية، التمن ا ( 50) ،  الرياضية األنديةمن  ( 71) 
 إستراتيجيةوضع  لي. وهدفت الدراسة ااألمةلس مج(من  7) ، و بيةالولممن اللجنة ا ( 8) ،  والرياضة

التسويقية  اإلستراتيجيةتسويقية للنشاط الرياضي بدولة الكويت. وضع السياسة التنفيذية لتحقيق 
 لهمالسماح  فيمتميزين لا نالالعبيمن  االستفادةللرياضة بدولة الكويت. ومن اهم نتائج الدراسة 

جية حديثة تكنولو  إعالميةللنادي، وضع سياسة  االموالراف الرياضي من مصادر جذب رؤوس تحالبا
 .المختلفة  اإلعالموسائل  خاللألندية الرياضية الكويتية من لواضحة 

 
 اإلطار النظري : 1ــــ  2
 التسويق : 1ـــ  1ــ  2

على مصراعيها أمام المباريات  األبوابفتحت  التيالمعاصرة ومفاهيم العولمة  األوضاعوفى ظل 
إدارة المؤسسات والمهرجانات العالمية أصبح من الواضح أن التسويق  فيوالدوراتً ر هامًا ورئيسيًا 

  ( 7:  7)                                                        يجب أن يلعب دو ا الرياضية. 
 الذي الرئيسيهو المركز  التسويقيفالنشاط  األعمالنجاح مؤسسات  فيوالتسويق يلعب دواًر هامًا 

                                                                              بالمنشأة ويحفظ للمنظمات نموها ويحدد مستقبلها. األخرى  األنشطةتدور من حوله 
 أول، بل أن خطة التسويق الرئيسية هي  هيئةألي الرئيسية  األنشطة أهمويعد التسويق من أحد 

الهيئة، ومن ثم  األنشطةوالتي في ظلها يمكن تخطيط باقي  المنشآتتبدأ بها  إنالخطط التي يجب 
قيام هذا النشاط على أساس وقواعد علمية وفنية وعلى معرفة بأصول  إلىتصبح الحاجة ضرورية 

 ( 70:  1)                                                                       السليمة. اإلدارة
تقـــــوم علـــــى تخطـــــيط وتنفيـــــذ مجموعـــــة مـــــن  التـــــي اإلداريـــــةوالتســـــويق يعتبـــــر مـــــن أهـــــم الوظـــــائف  

ــــــق  األنشــــــطة ــــــات مســــــتهدفة مــــــن المســــــتهلكين بغــــــرض تقــــــديم منتجــــــات تحق والجهــــــود الموجهــــــة لفئ
 ( 81:  14)                                                      المطلــــــــــــــــــــــــــــوب. اإلشـــــــــــــــــــــــــــباع

 

هو جزء من التخطيط للمنشأة  التسويقيأن التخطيط للنشاط  ( 2000) ويذكر يسرى خضر إسماعيل 
تسير المنشأة وتحقق وجودها الدائم  ولكيالطويل،  األجلالقصير أو  األجل فيككل سواء كان ذلك 

قيقًا ديحتاج بالضرورة تحديدا  األمرالبيئة عليها أن تعرف ماذا يحدث حولها وكيف يحدث وهذا  في
 ( 58:  17)      .                                األهدافلتحقيق تلك  الالزمةوالطرق  لألهداف
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 التسويق :تعريف  2ـــ  1ــ  2
الحاجات والرغبات  إلشباعالتي تم تصميمها لتكوين وتسهيل أية عمليات تبادلية هادفة  األنشطةهو كل 

 .  اإلنسانية
                                                       السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك.  انسيابتؤدى إلى  التي األنشطةوهو كل  
 التسويق : أهمية 3ـــ  1ــ  2
والتجديد فالتسويق ينشط الطلب على السلع والخدمات الجيدة،  االبتكاريساعد التسويق على ـــ  1 

  .االبتكاروعندما تحصل المؤسسة على تعويض عادل عن مجهوداتها تقبل على مزيد من 
 .   د المجتمعرافي رفع مستوى معيشة اف أساسيا راالتسويق دو يلعب ـــ  2
  . العديد من افراد المجتمع أماميوفر التسويق فرص عمل ـــ  3
 .يسهم التسويق في زيادة قيمة الخدمة عن طريق خلق المنافع الزمنية والمكانية والحيازية والشكليةـــ  4
 .  المحلية والخارجية األسواقستراتيجيات والبرامج لمقابلة حاجات الا أعداديساعد التسويق على ـــ  5
 .    اجاإلنتالتسويقية المشروعات في تقدير حجم  األنشطةتساعد ـــ  6
 .   األسعارتحديد  خاللالتسويقية على حماية المستفيدين من  األنشطةتعمل ـــ  7
 ( 60:  15)                        المشروع والمجتمع . أدارةيعتبر التسويق حلقة الوصل بين ـــ  8
 التسويق :أهداف  4ـــ  1ــ  2

 : التسويق هي أهدافان  العلقامي واخرون  يرى نبيه
 . المتاحة االستثماريةت اليساعد التسويق على التحديد العام لمجا : بالنسبة للمستثمرـــ  1

يساعد التسويق على تكوين المزيج التسويقي المناسب للسوق  : ( المصنع)  بالنسبة للمنتجـــ  2 
 .   الذي يشبع احتياجات المستهلك ويحقق له الرضا والسعادة

 أهدافيساعد التسويق المسوق على ادارة المزيج التسويقي بكفاءة بما يحقق  بالنسبة للمسوق :ـــ  3
 . المنتج، الصانع، والمستهلك معاً 

: يحقق له التسويق إشباع لحاجاته ورغباته واحترام حقوقه بما ينتج عنه  بالنسبة للمستهلك ـــ 4
 .  رضائه وسعادته

ما يقدمه من  لألفرادويرفع مستوى المعيشة  باألسواقيحقق التسويق انتعاشًا  : بالنسبة للمجتمعـــ  5
 ( 46:  6)                                     .             منتجات تحقق الراحة والرفاهية لهم

  التسويق :وسائل   5ـــ  1ــ  2
 :   العاطي ان وسائل التسويق الرياضي هي يذكر خالد عبد

 . البث التلفزيونيــ  3 واإلعالن تسويق حقوق الدعاية  ـــ   2.  تذاكر المباريات إيراداتـــ  1



 

 

 

–2022 232 

 . المطبوعات والنشرات الخاصة ـــ 5.  الشعارات الستعمالالتراخيص ـــ  4
 ( 77:  6)                   . العبينلبس االعلى م اإلعالنـــ  7.   هدايا تذكارية إصدارـــ  6 
 التسويق الرياضي :  6ـــ  1ــ  2

التربية البدنية  مجاالتالمتكاملة والمتفاعلة في  األنشطةان التسويق الرياضي عبارة عن مجموعة من 
، وذلك لخدمة واألفكار، ترتبط بعملية خلق وتسعير وترويج و توزيع السلع والخدمات  والرياضية

التربية  مجاالتي المؤسسات الرياضية المختلفة والعاملين ف أهدافاحتياجات المستفيدين والتي تحقق 
 ( 43:  5)                                                                 .   البدنية والرياضية

إن اإلقبال على المنافسات الرياضية ومتابعتها أصبح ينمو بشكل كبير على المستوى العاملين والن 
يوما بعد يوم ، وأصبحت هناك حاجة  احتياجات المشاهدين والمستهلكين لكل األذواق أصبح يتطور

  .ماسة ليس فقط لتطوير التسويق الرياضي الناجح بل كذلك البد من وجود مسوقين رياضيين محترفين
إن األمر تجاوز ذلك ليصبح بحاجة إلي نظم تسويقية متطورة لتوافق بين االستهالك الرياضي واإلنتاج 

قبل ثالثين سنة فإنه كان يطلق على العمليات التي  الرياضي ، وإذا كان التسويق الرياضي لم يعرف
لها عالقة بالدعاية واإلعالن في المجال الرياضي، والمناسبات الرياضية خالل فترة الستينات 

 والسبعينات ، وفيما يلي بعض التعاريف للتسويق الرياضي  . 
ع المنتج، إضافة إلى "عملية متداخلة دف إلى تخطيط، تسعير، ترويج و توزي : التسويق الرياضي

الرياضية التي تشبع حاجات و رغبات المستفيدين أو المستهلكين الحاليين  الخدمة أو األنشطة 
 ( 53:  3)                                                                           ."والمرتقبين

ـــــــــي  و هـــــــــو كـــــــــذاك " ـــــــــرأي واالتجاهـــــــــات الســـــــــائدة ف ـــــــــه للمنتجـــــــــات اســـــــــتطالع لل الســـــــــوق، و توجي
، شــــــعارات....الخ ( للتوافـــــق مــــــع  ،المباريـــــات، قنــــــوات رياضـــــية البطــــــوالت والخـــــدمات الرياضـــــية )

 ( 86:  14)                                                             . تلــــــــــــــــــــــــــــــــك االتجاهــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

  :التسويق الرياضي أهمية 7ـــ  1ــ  2
 .  التربية البدنية والرياضة ومجاالتالرياضية  األنشطةرتقاء بمستوى الاـــ  1
 . جذب اهتمام الجمهور نحو ممارسة الرياضةـــ  2
 . الرياضية األنشطةالتسويق الرياضي ليس بهدف الربح فقط ولكن دعوة لممارسة ـــ  3
 .  يؤكد ضرورة تواجده – وأهميتهعدم فهم التسويق الرياضي ـــ  4
 .  للتسويق بالمؤسسات الرياضية  إداري عدم وجود جهاز ـــ  5
.   أهميتهعدم وجود متخصصين في التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية المختلفة يؤكد ـــ  6
 ( 63:  5)          .التربية البدنية والرياضية مجاالتالتسويق وتطبقها في  أساليبعدم وضوح 7
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  :الرياضيخصائص التسويق  8ـــ  1ــ  2 
 .التسويق يدعو الى دراسة حاجات ورغبات الناس ـــ  1
ستراتيجيات والسياسات الق يدعو ويقوم على دراسة الظروف والمتغيرات المحيطة قبل وضع ايالتسو ـــ  2

 . التسويقية
 .التسويق هو محاولة جادة للمواءمة بين طرفين رئيسين هما المنتج والمستهلك ـــ  3 
 ( 411:  9)                                  . نفيذ الجيدينتالتسويق يعتمد على التخطيط والـــ  4
  :عناصر التسويق الرياضي 9ـــ  1ــ  2
 .  الثمن  أوالسعر ـــ  2.                      اإلنتاج أوالسلعة ـــ  1 

 ( 41:  3)           .   االتصاالت أوالترويج ـــ                     4.  الموقع  أوالمكان ـــ  3 
 : مجاالت التسويق الرياضي 10ـــ  1ــ  2
 .    رياضية  أدوات أوبس العن م اإلعالنـــ   1

 .  الرياضية المنشآتعن  اإلعالنـــ  2 
 .  استثمار المرافق والخدمات في الهيئات الرياضيةـــ  3 
           . المباريات والمناسبات الرياضيةعائدات تذاكر الدخول الى ـــ  4 

 . والتبرعات والهبات اإلعاناتـــ  5  
 الالعبين .      عائدات انتقال ـــ  6 
 األعضاء . ومساهمات  األعضاءاشتراكات ــــ  7 
 اإلعالن .  استثمار حقوق الدعاية وـــ  8 
 ( 410:  9)    .     الرياضية باألنشطةوالتلفزيوني والبرامج الخاصة  اإلذاعيحقوق البث ـــ  9 
 :  أساليب التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية 11ـــ  1ــ  2
والدورات  والبطوالتالت الرياضية لمجاتطبيقها باستخدام ا يمكن التي المختلفة األنشطة مجموعةهي  

   :يلي املوتتعدد وفقا ،  التسويق الرياضي فيبية مولاللية والدولية والقارية والمحا والمنافسات
 4 .والمباريات البطوالتتسويق ــ  3التلفزيوني  التسويق ــ  2   .واإلعالنتسويق حقوق الدعاية ـــ  1
 .واالجتماعية الرياضية  المنشئاتتسويق   5 .ين . عبلالتسويق اـــ 

 .والخارجي للجمهور الداخلي  الخدماتتسويق ـــ  6 
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  لعوامل المؤثرة على التسويق الرياضي :ا 12ـــ  1ــ  2
 ( . خدمة –سلعة ) طبيعة المجتمع وفلسفة الرياضة فيهـــ  1
 .في الدولة االقتصاديالمناخ ــــ  2
 .  عالمية المتغيرات الدولية واليات السوق ـــ  3
 .تالتصاالالثورة التكنولوجية و المعلوماتية واـــ  4
 . المنتج الرياضيطبيعة وجودة وسعر ـــ  5

 ( . الديموجرافيا) للمستهلكين  االجتماعيةالعوامل ـــ  6 
 ( 67:  5)      (  نسبة الزواج -التعليم -السن -اإلقامة محل  - الدخل)  سلوك المستهلكـــ  7
   :في التسويق الرياضي اإلعالمدور  13ـــ  1ــ  2

من  تىالتلفاز أو ح خاللأو من  المالعبللمباريات الرياضـــــــية ســـــــواء من  الجماهيري  الحضـــــــورإن 
من رجال  بالكثيردفع  اإلعالمرها من وســــائل يمن صــــحف وإذاعة وغ األخرى  اإلعالموســــائل  خالل

وللحقيقة فقد قفزت الرياضـــــــة قفزات  ، من الرياضـــــــة لالســـــــتفادةرى بوالشـــــــركات التجارية الك األعمال
وتطورت الوســـــــــــائل  األســـــــــــاليبال الدعاية والتســـــــــــويق فتنوعت جم في ألخيرةاالعقود  خاللواســـــــــــعة 
رة الرياضـــية لقد وجدت الشـــركات التجارية يســـمال ير فيالكب األثرالرياضـــة مما كان له  في اإلعالمية

التجارية  المنتجاتالرياضي، حيث وجدت أن ارتباط  اإلعالم خاللهي من  إعالنيهأن أفضل وسيله 
  ، التقليدية اإلعالميةر من الوســـائل ير بكثباك يرله تأث المشـــهورة األنديةأو  المشـــهورين بالرياضـــيين

سـوقة ويعطي مصـداقية لمالرياضـي الصـحيح هو الذي يعطي مسـاحة للشـركات الداعمة أو ا فاإلعالم
 فةالمختللية لمحا اإلعالميةأطول، إن الوسائل  لمدة الجماهيرعقول  فير لتلك الشركات، وترسخ بأك
عن ذكر الشـــــركات  األحيانري من يكث فيتزال بعيدة عن تشـــــجيع الشـــــركات الراعية، فهي تتحفظ  ال

من الشــركات عن الســوق الرياضــي وأوقفها عن الدعم  الكثير، مما أبعد المســوقةالراعية أو الشــركات 
 ( 46:  5)                                                        .والالعبين  واألنديةحادات االت
 : في المؤسسات الرياضية واالستثمارالجانب القانوني للتسويق الرياضي  14ـــ  1ــ  2
   .نطاق أو نشاط معني في اإلنسانيللسلوك  المنظمةالقواعد  : مجموعة القانون  
البدنية  التربيةت الامج في للعاملين المنظمةالقواعد  مجموعههو  : الرياضية التربية البدنية فيو 

 المختلفةالرياضية  التربيةومظاهر  ( رويح الرياضيتال – اإلدارة – التدريب – التعليم )  ةيوالرياض
 .)  والجماعية الفردية  )األلعاب

 عرفا الحالةهذه  فيمكتوبة تسمى  يرفإذا كانت القواعد القانونية مكتوبة تسمى تشريعا وإذا كانت غ
  يمكن تحديدها .القانون ووظيفة 
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 العامة من ناحية أخرى.  المصلحة ينصة فيما بينها من ناحية وبلخاا لمصالحا ينالتوازن ب تحقيقـــ ت 1
 ين . بأي مهنة أو نشاط مع للعاملينوالواجبات  الحقوق تقرير 2 .

 األهميةهذا الشأن من  فيبتشريعاته ونصوصه  واالستثمارللتسويق الرياضي  القانوني بناجليعد ا
 : يلي امكان حيث يهتم بم
 .االستثمار مجاالتوجود تشريعات خاصة بالتسويق الرياضي ضمن ـــ  1

   .وجود نص ينظم عملية التسويق الرياضيـــ 2 
بالتسويق  المتعلقة األمور فيالقرارات  واتخاذكيفية التعامل  تحددوجود قواعد أساسية ضمن اللوائح ـــ  3

  .الرياضي
     ة .الرياضي األندية فيمصادر التمويل  ـــ تحديد 4
 . الرياضية بالمؤسساتوجود لوائح لتنظيم عملية التسويق الرياضي ـــ  5

  .الرياضية بالمؤسساتللتسويق  المستثمراستصدار قرارات وزارية توجه ـــ 6 
 . للتسويق الرياضي القانونيم إدارة النادي الرياضي بكيفية التعامل املإ ـــ  7
  .الرياضي لمجالا في لالستثمارالعامة  االستثمارية الخطةاستصدار قانون لتخصيص جزء من ـــ  8
ن للتسويق لجاتنص على إقامة  ، و الرياضية بالمؤسساتإضافة مواد قانونية تنظم عملية التسويق ـــ  9

 .وتنظيمها ماليا وإداريا إدارتهاالرياضي ووضع تشريعات بكيفية 
 .الرياضي لمجالا في المستثمر مصالحاية حموضع ضوابط قانونية تكفل ـــ  10 
بشكل جيد لتغطية  إمكانياتها الستثمارالرياضية  والهيئاتللمؤسسات  الحريةإعطاء الدولة ـــ 11 

  .والهيئات المؤسساتتتكلفها هذه  التيالباهظة  المصروفات
ــ االستعانة 12 بالتسويق الرياضي  الخاصصياغة القانون  في األعمالوقطاع  االستثمار بقوانين ـ

أو الشركة أو  والمستثمر المؤسسةرم بني بمل، ويتضمن القانون بنود العقد ا الرياضية بالمؤسسات
 . مؤسسة أخرى 

تنمية الدخل القومي  فيتسهم  التي المشروعات في أموالهم الستثمارتشجيع الدولة للمستثمرين ـــ   13 
 ( 74:  5 )                   . والرياضة الشاطئية والترويحيةومنها مشروعات السياحة الرياضية 

 
 



 

 

 

–2022 236 

 األندية الرياضية :  15ـــ  1ــ  2
دف تكوين شخصية الشباب ، بصورة متكاملة ته األفرادماعة من جها نيئة تكو هي ه  الرياضية األندية

ربية الرياضية توالصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر ال االجتماعيةمن الناحية 
هم تلتنمية مهارا المناسبةمن الشباب وإتاحة الظروف  األعضاءن يوبث روح القومية ب واالجتماعية

   . األعضاءلشغل فراغ  وكذلك هيئة الوسائل وتيسر السبل
ضمن  األفرادة ومنسقة أنشطتها بوعي ، ويتفاعل فيها ادفة ومنظمه وحدات اجتماعية بأنها " عرفي

ي ف االجتماعية المنظماتركة ، ومهما اختلفت تداف مشهقيق أ تح لحدود معينة واضحة نسبيا من أج
لتحقيق  األفرادليست سوى أداة يستخدمها فإنها  تهارات حياتأو ف تهاأحجامها أو أنشطتها أو عائدا

 ".هيرغبون يصول على شلحهم من أجل الأفعا
ارسة مم اللددة من خمح دافهقيق أ تح حوني وحدات اجتماعية موجهة " ه نهاوعرفها دافت بأ

 ( 414:  9)                                                    . "نيي إطار معفمقننة و  أنشطة
  : الرياضية األنديةداف هأ16 ـــ  1ــ  2
 النواحي، االجتماعية، الصحية، الفكرية و الروحي . تكوين الشخصية المتكاملة منــــ  1
 بث الروح القومية بين األعضاء من الشباب و إتاحة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك . ـــ  2 

  . تهيئة الوسائل و تسير األموال الستغالل الطاقات و المهارات الفردية ـــ  3 
أعلى الدرجات ، و بلوغ المهارات أو ما يصطلح " تنمية القدرات و هيئة الكفاءات للرقي بها إلى 

 ( 41:  9)  .تحصيل األرباح المادية  تحقيق المردود المعنوي و الرياضي المنتج " الذي يتمكن من
 ــ إجراءات البحث :  3

        ـ منهج البحث : 1ــ 3 
هذا البحث ويتسم ستخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي لمناسبته لطبيعة أ

 بالموضوعية .
 ـ مجتمع البحث : 2ــ 3
( نادي  20يمثل مجتمع البحث أعضاء مجالس اإلدارة ألندية الدوري الممتاز موزعين على  )  

 رياضي .  
 ـ عينة البحث :  3ــ 3

( 30 تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من أعضاء مجالس اإلدارة لألندية و البالغ عددهم )
 26أي بنسبة ) ( أندية  6% ( تقريبا من مجتمع البحث  موزعين على )  25عضوا أي بنسبة )

 .   وعينة البحث يوضح مجتمع البحث ( 1و الجدول رقم  )  % ( 
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 (1الجدول رقم )
 لألندية البحث عينةيوضح 

 العدد النادي ت
 5 األهلي طرابلس 1
 5 االتحاد 2

 5 المدينة 3

 5 الشط 4

 5 أبو سليم 5

 5 الترسانة 6

 30 المجموع 7
 
 ـ أدوات البحث :   4ــ3

 لجمع البيانات الخاصة بالبحث اتبع الباحث الخطوات التالية :       
بعد االطالع على جميع المراجع و الدراسات السابقة حول التسويق الرياضي و االستفادة منها بشكل 

 : كاالتيكبير في أعداد أداة البحث وكانت الخطوات 
ـ تصميم استمارة استبيان من تتناسب و طبيعة البحث و أهدافه لجمع البيانات من أعضاء مجالس  1

 اإلدارة لألندية عينة البحث حول الصعوبات المؤثرة على التسويق الرياضي في األندية الليبية .
 ( بهدف التوصل إلى مدى  5ـ عرض استمارة االستبيان على السادة الخبراء و عددهم )   2

 مناسبة العبارات و كفايتها و تعديل أو حذف أو إضافة ما يراه الخبراء .  
 ـ الصدق و الثبات : 5ــ 3

قام الباحث بعرض المحاور الخاصة باالستبيان في صورته األولية على الخبراء وكانت عدد المحاور 
الرأي حول مدى ( في الشكل النهائي ، كما تم عرض العبارات ، على السادة الخبراء إلعطاء 2)

 80( عبارة ، حيث تراوحت ما بين )15 مناسبة العبارات وكانت عدد العبارات في الصورة األولية ) 
 %( وقد ارتضى الباحث بجميع العبارات .%100 : 

و قد تم استخدم أسلوب التطبيق وإعادة التطبيق إليجاد معامل الثبات وذلك بتطبيقه على عينة مكونة 
 10( فرد من داخل مجتمع البحث وخارج عينة البحث  ثم إعادة التطبيق على نفس العينة بعد 5من )

 ( مما يشير إلى ثبات االستبيان .0.81- 0.93أيام وقد تراوحت معامالت الثبات )
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 ـ الدراسات االستطالعية  6ــ 3
 ـ الدراسة االستطالعية األولى : 1ـ  6ــ  3

 م على عينة مكونة  2022/  5/  7قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية األولى بتاريخ 
وذلك لتأكد من وضوح العبارات  األساسية،( أفراد تم اختيارهم من مجتمع البحث و خارج العينة 5من )

تبيان و معرفة الزمن الالزم لإلجابة معرفة أي صعوبات تواجههم إثناء اإلجابة على فقرات االس
 العلمية.الستخراج المعامالت 

 ـ الدراسة االستطالعية الثانية : 2ـ  6ــ  3
م على نفس إفراد عينة الدراسة  2022/  5/  23تم إجراء الدراسة االستطالعية الثانية بتاريخ 

 البحث. ألداة استمارةاالستطالعية األولى و ذلك لقياس معامل الثبات 
   ية :ـ الدراسة األساس 3ـ  6ــ  3

بعد التأكد من صدق ثبات االستبيان قام الباحث بتوزيع االستبيان على أفراد العينة وذلك من خالل 
م وذلك بنفس الظروف لكافة إفراد  2022/  5/   30االتصال المباشر مع أفراد عينة البحث بتاريخ 

 عينة البحث .  
 ـ المعامالت اإلحصائية : 7ــ  3

 اإلحصائية التالية: استخدم الباحث المعامالت
 . النسبة المئوية . 1
 . الوسط الحسابي . 2 
 . الوسيط . 3
 .االنحراف المعياري .4 
 . معامل االلتواء .  5 
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 نتائج البحث و تفسيرها : ــ  1ــ  4
 (2الجدول رقم )

 إفراد عينة البحث إلجابات التوزيع التكراري  يوضح

 العبارات ت
 أحيانا ال نعم

 % ت % ت % ت

1 
هل توجد إدارة متخصصة ضمن الهيكل 

 اإلداري بالنادي للتسويق الرياضي ؟
6 %20 24 %80 0 %0 

2 
هل يوجد قاعدة بيانات بالنادي للنشاط 

 التسويقي
4 %13 20 %67 6 %20 

3 
هل هناك اهتمام من قبل إدارة النادي 

 بالتسويق الرياضي؟
6 %20 21 %70 3 %10 

4 

هل تسعى إدارة النادي إلي تأهيل كوادر من 

تدريبية في مجال التسويق خالال أقامة دورات 

 الرياضي ؟

4 %13 23 %77 3 %10 

5 
هل تسعى إدارة النادي إلقامة ندوات 

 ومؤتمرات تختص بالتسويق الرياضي ؟
2 %7 24 %80 4 %13 

6 
هل يتوفر داخل مجلس اإلدارة خبرات علمية .

 متخصصة في التسويق الرياضي ؟
3 %10 25 %83 2 %7 

7 

طرق وأساليب هل تستخدم إدارة النادي 

التسويق الرياضي التي تتناسب مع التطورات 

 السريعة للرياضة ؟

4 %13 26 %87 0 %0 

8 
هل يوجد ميزانية خاصة للتسويق الرياضي 

 بالنادي .
4 %13 26 87% 0 0% 

9 
هل الدعم الذي تقدمه الدولة يغطي احتياجات 

 و مصروفات النادي .
3 %10 25 %83 2 %7 

10 
خطط مستقبلية للتمويل هل يضع النادي 

 الذاتي دون االعتماد على دعم الدولة
4 %13 23 %77 3 %10 

11 
هل يحرص النادي على توفير عوامل جذب 

 للمستثمرين .
3 %10 24 %80 3 %10 

12 
هل هناك إقبال بشكل مستمر لوسائل اإلعالم 

 داخل النادي؟
2 %7 21 %70 7 %23 

13 
الرياضي هل هناك وعي من قبل اإلعالم .

 اتجاه التسويق الرياضي؟
6 %20 24 %80 0 %0 

14 

هل هناك وضوح في سياسة العامة للدولة 

نحو تفعيل التسويق الرياضي على أسس 

 علمية .

8 %27 21 %70 1 %3 

15 
هل هناك وضوح في التشريعات و القوانين 

 تتناسب مع واقع التسويق الرياضي .
9 %30 18 %60 3 %10 
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 ( 3الجدول رقم ) 
 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيم الوسيط ومعامل االلتواء

الوسط  العبارات ت

 الحسابي

االنحراف  الوسيط

 المعياري

معامل 

 االلتواء

هل توجد إدارة متخصصة ضمن الهيكل  1

 الرياضي ؟اإلداري بالنادي للتسويق 

1.90 2 1.81 0.67 

هل يوجد قاعدة بيانات بالنادي للنشاط  2

 التسويقي

1.20 1 0.52 0.21 

هل هناك اهتمام من قبل إدارة النادي  3

 بالتسويق الرياضي؟

2.10 2 0.48 0.34 

هل تسعى إدارة النادي إلي تأهيل كوادر من  4

خالال أقامة دورات تدريبية في مجال 

 الرياضي ؟التسويق 

1.35 1 0.26 1.50 

هل تسعى إدارة النادي إلقامة ندوات  5

 ومؤتمرات تختص بالتسويق الرياضي ؟

1.40 1 0.92 1.28 

هل يتوفر داخل مجلس اإلدارة خبرات . 6

 علمية متخصصة في التسويق الرياضي ؟

1.10 1 0.55 0.83 

هل تستخدم إدارة النادي طرق وأساليب  7

التي تتناسب مع التسويق الرياضي 

 التطورات السريعة للرياضة ؟

1.25 1 0.87 1.55 

هل يوجد ميزانية خاصة للتسويق الرياضي  8

 بالنادي .

1.60 1 0.95 1.32 

هل الدعم الذي تقدمه الدولة يغطي  9

 احتياجات و مصروفات النادي .

1.70 1 0.45 0.80 

هل يضع النادي خطط مستقبلية للتمويل  10

 الذاتي دون االعتماد على دعم الدولة 

1.20 2 0.60 0.77 

هل يحرص النادي على توفير عوامل جذب  11

 للمستثمرين .

1.10 1 1.20 0.94 

هل هناك إقبال بشكل مستمر لوسائل اإلعالم  12

 داخل النادي؟

1.30 1 0.87 1.58 

اإلعالم الرياضي هل هناك وعي من قبل . 13

 اتجاه التسويق الرياضي؟

1.90 2 0.62 0.40 

هل هناك وضوح في سياسة العامة للدولة  14

نحو تفعيل التسويق الرياضي على أسس 

 علمية .

2 2 0.45 0.34 

هل هناك وضوح في التشريعات و القوانين  15

 تتناسب مع واقع التسويق الرياضي .

2 2 0.70 0.35 
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( و باقي الفقرات  2كان بين )  (15،  14 ، 13 ، 3، 1) عباراتال(  أن  3يتضح من الجدول رقم ) 
 . ( وهذا ما يشير إليه الوسيط   2لم تحقق القبول حيث بلغ الوسط الحسابي أقل من ) 

التسويق الرياضي  الصعوبات التي تؤثر علىالعينة حول  من إجابات يتضحالنتائج  هذه خاللو من 
 .الرياضية، المؤسسات فيبعملية التسويق الرياضي  االداري  االهتمام قلةالرياضية أن هناك  باألندية

الرياضية وما تواجهه من  المؤسساتالرياضية و  باألنديةما تعانيه الرياضة الليبية ممثلة  خاللومن 
جمل أوضاعها، ومن ما لمتقييم جذرية  تقم بإعادة  لمتكون قادرة على مواجهتها إذا  القد  تحديات

التسويق الرياضي ودوره  أهمية، فمن الضروري إدراك استغالله تعانيه غياب التسويق الرياضي وعدم 
وعلى  المطلوبة بالشكل مساهلم، فالتسويق الرياضي عملية شاملة ومستمرة تقوم على أساس االهام 

 والمستهلك  وق أساس سليم ومقبول من وجهة نظر الس
 على تساعد بات المبحوثين يتضح أن اغلب األندية ال تملك قاعدة بيانات تسويقيةومن خالل إجا

 .وضع الخطط مستقبلية لألندية 
بضرورة وجود قاعدة بيانات  ( 2012) رزق ال عبد محمد احمدنتائج دراسة  إليهما تشير  وهذا

 .  والمستفيدين من النادي للعمالء
المبحوثين حول عدم أقامة دورات لتأهيل كوارد متخصصة في وكذلك يوجد شبه اتفاق في إجابات 

 التسويق الرياضي .
ودراسة ابراهيم علي  (  2006) محمد عبدالعظيم محمود  من  النتائج دارسة ك إليهتشير  

ودراسة عبير  (  2009)  ودراسة علية عبدالمنعم حجازي و حسن احمد الشافعي (  2010)غراب
 ينبغي ان يكون طبقاً  الداريةأن التأهيل للمناصب  ( 2006 السيد احمد، رانيا مرسي ابو العباس )

 .العلمية وعدد سنوات الخبرة  للمؤهالت
عدم اهتمام بعض األندية بالتسويق الرياضي وعدم إنشاء دارة خاصة بالتسويق الرياضي مما يفسر 

لقلة الوعي بأهمية التسويق الرياضي لدى بعض  التسويق الرياضي باتجاهالواضحة  الخططعدم وضع 
 المسئولين باألندية .

و  ( 2016) من عبير السيد احمد، رانيا مرسي ابو العباس  النتائج دارسة ك إليه و هذا قد أشار
تسويق  إدارةالمسئولين بأهمية وجود  إقناعلضرورة  ( 2012  )دراسة أماني محمد عاطف سليم 

 . بالنادي
وتشير النتائج إلي أن معظم األندية تعتمد وبشكل كبير على التمويل المقدم من الدولة و هذا التمويل 

 ال يغطي احتياجات األندية األمر الذي وضع األندية في دوامة الديون .
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ودراسة (  1998) عمرو احمد الجمال     منالً نتائج دارسة ك إليهمع ما تشير  هذه النتيجةويتفق 
ان التمويل الحكومي  ( 2002) عيد مبارك الغصاب  ودراسة عبدهللا(  2000) حسام رضوان كامل 

 األنديةيفي بمتطلبات واحتياجات ( الالمقدم من أعضاء الشرف)  والتمويل الخاص ) اإلعانات (
 .األنديةهذه  أنشطةمالية تؤثر على  مشكالتمن  األنديةالرياضية وبالتالي تعاني هذه 

كما تتفق إجابات المبحوثين بأن اإلعالم الرياضي لم يؤدي دوره المطلوب ، ويلعب اإلعالم الرياضي 
 تأثير كبير على عقول المشاهدين لنشر والتعريف بأهمية التسويق الرياضي   

و نح كانت متفقة على عدم وضوح اللوائح القانونية اإلجاباتإجابة أفراد العينة أن أغلبية  و تشير
تنظم العملية التسويقية والسعي  التيواللوائح  القوانين إيجاد ي ضرور لذا من ال ، التسويق الرياضي

 التسهيالت ، األمر الذي قد يكون السبب الرئيسي في تخوف المستثمر . يملتقد
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 المستخلص

ـــــة مـــــن الشـــــعير  ـــــب وراثي ـــــة ثمانيـــــة تراكي ـــــيم أداء وإنتاجي ـــــت هـــــذه الدراســـــة  بهـــــدف تقي أجري
 ، ساســــو، تاريــــدا حمــــراء65،صــــفيت  63، صــــفيت 58، صــــفيت9، مبشــــر4)مبشــــرالسداســــي 

ــــي الــــبالد ــــة بالشــــاهد الســــائد ف ــــاطق اإلنتــــاج 03ريحــــان مقارن ــــزت بــــاألداء الجيــــد فــــي من ( التــــي تمي
نتاجيـــــة الوطنيـــــة للشـــــعير لعـــــدد خمســـــة عشـــــر تراكيـــــب وراثيـــــة ضـــــمن )تجربـــــة الكفـــــاءة اإلالمختلفـــــة 

بمركـــــز البحــــوث الزراعيـــــة بالمنطقــــة الشـــــرقية )محطـــــة مــــن الشـــــعير السداســــي و الثنـــــائي الصــــفوف 
نفـــــــــــذت   2018/2019-2017/2018خـــــــــــالل الموســـــــــــمين  بحـــــــــــوث ودراســـــــــــات الصفصـــــــــــاف(

ــــــة وفــــــق تصــــــميم القطاعــــــات كاملــــــة العشــــــوائية  ظهــــــرت نتــــــائج بــــــثالث مكــــــررات. أ RCBDالتجرب
أصــــناف الطـــــرز السداســـــية للموســـــمين  الــــي وجـــــود فـــــروق معنويــــة عاليـــــة بـــــين التحليــــل التجميعـــــي 

للشـــــعير فـــــي كـــــل الصـــــفات المدروســـــة مـــــا عـــــدا طـــــول الســـــنبلة، حيـــــث ســـــجلت الســـــاللة المحســـــنة 
يـــــــــــوم( وأعلـــــــــــى وزن  104يـــــــــــوم( و اإلســـــــــــبال )12.24أقـــــــــــل عـــــــــــدد أيـــــــــــام  لإلنبـــــــــــات ) 4مبشـــــــــــر
علــــــــى  65و صــــــــفيت 9مبشــــــــر جــــــــم(، بينمــــــــا تفــــــــوق الصــــــــنفان 47حبــــــــة و التــــــــي بلغــــــــت )1000

 30.3و   27.3فـــــي إنتاجيـــــة الحبـــــوب بنســـــبة الزيـــــادة بلغـــــت ) 03الشـــــاهد المحلـــــي الســـــائد ريحـــــان
ـــــــوالي ، ـــــــى الت ـــــــز الصـــــــنف صـــــــفيت %( عل ـــــــش   58و تمي ـــــــة  لمحصـــــــول ق ـــــــى إنتاجي ـــــــق أعل بتحقي

  %.36.8( طن / هـ و بذلك يتفوق على الشاهد المحلي بنسبة 8.60وصلت )

ــــل  الكلمـــات المفتـــاحيـــة: الشــــــــــــــعير، خصــــــــــــــــــائص اإلنتــــاجيــــة ومكونــــاتــــه، الزراعــــة البعليــــة، الجب
 . 58،صفيت 9، مبشر  65األخضر،صفيت

تقييم أداء وإنتاجية بعض التراكيب الوراثية من 

الشعير السداسي الصفوف المغطى تحت الظروف 

(ليبيا )البعلية بالجبل األخضر  

    أ. نجوى محمد صالح -السيد  سماء المبروك عبدأ أ. - فاطمة خميس أردية أ.

 ( البيضاء –مركز البحوث الزراعية والحيوانية ) 

  فاطمة فرج محمد د.   

 ( جامعة عمر المختار –كلية الزراعة  )
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Abstract  

Under rainfed conditions experiments were conducted during the two growing 
seasons 2017/18 and 2018/19 at Al Safsaf Research Station in Al-Jabel 
Al-Akhdar Region to evaluate the performance and productivity of eight 
advanced  six- row barley (genotypes) (Mubasher 4, Mubasher 9, Safit 58, 
Safit 63, Safit 65, Sasso, Tareeda and the check variety Rehan 03), 
developed put by the 
Agriculture Research Center. The experiment was laid out according to 
randomized complete block design (RCBD) with three replicates. Combined 
analysis results showed  highly significant differences between barley 
genotypes in all studied characteristics except spike length. The improved 
line Mobusher4 recorded the lowest values for germination date (12.24 
days) and heading date (104 days).  Meanwhile, the highest 1000 grain 
weight (47.0g). remove it, the two genotypes, Safit 65 and Mubasher 9,   
showed the highest values for grain yield and the percentage of superiority 
(30.3 and 27.3%, respectively). Safit58 achieved the highest straw yield 
(8.6 t/h) with an increase, percentage of,36.8%. The obtained results 
recommended that the high-yielding two promising genotypes, ,Safit 65 and 
Mubasher 9, as well as Safit 58, which had higher straw yield, could be 
registered and distributed to farmers under rainfed conditions in the Al-Jabal 
Al-Akhdar region to substitute the local varieties.  

Keywords: Barley, Yield and its Components, Rainfed Conditions, Jabal Al-
Akhdar Safit 58, Safit 65 and Mubasher 9. 
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 المقدمة
العالم،  في المهمة الحبوب من محاصـــــيل  (.Hordium vulgare L )محصـــــول الشـــــعير  يعد   

 وكمية حيث المســـــــاحة المزروعة من الشـــــــامية والذرة واألرز القمح بعد الرابعة المرتبة حيث يحتل
. يســـــتخدم كمحصـــــول غذائي . F.A.O. 1996 هكتار مليون  54 العالمية المســـــاحة تبلغ اإلنتاج،

وعلف حيث يســـــتخدم إلنتاج العلف األخضـــــر والخرطان والســـــيالج وإنتاج الحبوب والتبن المســـــتعمل 
كعليقه مالئة إلى جانب اســـــــــتعماله في عمل الخبز والحلويات وصـــــــــناعة الخل والكحول، باإلضـــــــــافة 

 (.   2005العوامي، )،االستخدام حبوب بعض األصناف في صناعة البيرة 
يعتمد معظم إنتاج الشعير في ليبيا على الزراعة المطرية مما تؤدي النخفاض معدل اإلنتاج نظرًا     

ملم في بعض المواسم إلى جانب عدم انتظام توزيعها  250النخفاض معدل الهطول السنوي عن 
ك خالل موسم النمو مؤديًا النخفاض اإلنتاج أو انعدامه مما دفع المزارعين إلى الرعي على ذل

المحصول باستثناء الزراعة المروية على مياه النهر الصناعي في وسط وجنوب البالد حيث قدر بنحو 
(. لذا توجد فجوة كبيرة بين المستورد والمنتج من 2015ألف طن سنويا اإلحصاء الزراعي، ) 68.5

حين  مليون طن في 4.15م نحو  2016- 2011الشعير إذ تجاوزت الكميات المستوردة في الفترة 
(. وقدرت المساحة 2017) ,ألف طن اإلحصاء الزراعي 81.37بلغ المنتج محليًا في نفس الفترة 

مليون هكتار ومحليًا يزرع الشعير تحت النظام البعلي بمنطقة  178المزروعة من الشعير بحوالي 
 42.000هكتار وقرابة  230.000الشريط الساحلي والمناطق الجبلية، حيث قدرت المساحة نحو 

تاج الهكتار الواحد من الحبوب هكتار بالمناطق الجنوبية تحت النظام المروي ويمكن القول بأن معدل إن
. أهم األصناف المزروعة في  Francia. et al., (2013)طن/الهكتار  2.3 – 0.72يتراوح من 

وعلى مستوى المشاريع العامة والخاصة  8، القطارة، الكوف، أريج 03المنطقة الشرقية حاليا ريحان 
ن يزرعون األصناف المحلية القديمة طن /هكتار أما المزارعين الذي 5-4.5تتراوح اإلنتاجية بين 
. وقد وجد إن السبب الفعلي للعائد ) 2010طن/هكتار الشريدي، ) 2-1.0فتتراوح اإلنتاجية بين 

المنخفض إلنتاجية الشعير راجع لقصر المرحلة الخضرية واالرتفاع الحاد في درجات الحرارة في مرحلة 
 .Nass et al .,(1975)تعبئة الحبوب   

اعــــــة الحبــــــوب عــــــدة عوائــــــق أهمهــــــا التبــــــاين فــــــي المنــــــاخ خاصــــــة منهــــــا كميــــــة األمطــــــار تواجــــــه زر  
المتاحــــــة للمحصــــــول و توزيعهــــــا أثنــــــاء الموســــــم الزراعــــــي و مــــــا يــــــنجم عنهــــــا مــــــن عجــــــز مــــــائي، 
ــــــأثير درجــــــات الحــــــرارة المنخفضــــــة الشــــــتوية و الربيعيــــــة و ارتفاعهــــــا فــــــي آخــــــر أطــــــوار  متبوعــــــا بت

. تفاقمـــت مشـــكلة الجفـــاف فجعـــل الكثيـــر مـــن   Annicchiarico et al., (2005)النبـــات 
البــــــاحثين يهتمــــــون بهــــــا ســــــعيا لفهــــــم اآلليــــــات التــــــي تســــــمح للنبــــــات بالتــــــأقلم مــــــع هــــــذه الظــــــاهرة أو 
ـــــاج لهـــــذا  ـــــق المحـــــددة لإلنت ـــــف العوائ ـــــة فـــــي مقاومـــــة مختل ـــــاءة الوراثي ـــــز بالكف انتخـــــاب اصـــــناف تتمي

وع الــــــوراثي الســــــتنباط أصــــــناف توجــــــه اهتمــــــام البــــــاحثين حــــــول ايجــــــاد والبحــــــث عــــــن مصــــــادر التنــــــ
عاليـــــة اإلنتـــــاج والمقاومـــــة ضـــــد اإلجهـــــادات مــــــن جهـــــة أخـــــرى. يعتبـــــر اختيـــــار أصـــــناف الحبــــــوب 
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ــــــأقلم الجيــــــد مــــــع المنــــــاخ والمقاومــــــة لآلفــــــات الزراعيــــــة مــــــن أهــــــم وســــــائل  ذات اإلنتــــــاج العــــــالي والت
ئـــــة تحســـــين المـــــردود غيـــــر أن ذلـــــك يبقـــــى دون جـــــدوى فعليـــــة مـــــا لـــــم يـــــزرع هـــــذا الصـــــنف فـــــي بي

ــــــة  ــــــة المتحمل ــــــة انتخــــــاب الطــــــرز الوراثي ــــــة. وُتعــــــد عملي ــــــه اإلنتاجي ــــــراز قدرات ــــــه مــــــن إب مالئمــــــة تمكن
للجفـــــــاف، مـــــــن أكثـــــــر الوســــــــائل فعاليــــــــًة واقتصـــــــاديًة للمحافظـــــــة علـــــــى ثبـــــــات الغلــــــــة الحبيــــــــة فــــــــي 

  Ashraf et al., ( 1992)المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة 
 الهدف من الدراسة    

الشعير راسة إلى تقييم أداء والخصائص اإلنتاجية لعدة تراكيب وراثية من تهدف هذه الد
)لحل  تحت ظروف الزراعة البعلية لمنطقة الجبل األخضرالسداسي الصفوف الختيار المتميز منها 

 .مشكلة تدهور األصناف المحلية وإيجاد البديل للمزارعين بالمنطقة(
 المواد وطرائق البحث

 منطقة الدراسة :     
محطة بحوث الصــــــــفصــــــــاف بالجبل األخضــــــــر التابعة لمركز البحوث الزراعية والحيوانية فرع  

شــــــرقًا ° 21´ 54بين خطي طول  البيضــــــاء. تقعكم عن مدينة 20المنطقة الشــــــرقية التي تبعد 
وتتمتع بخواص متر،  641شمااًل، ويبلغ ارتفاعها فوق سطح البحر ° 32´ 49ودائرتي عرض 

الطمي الطيني وبــذلــك تكون قــدرتهــا جيــدة  نمــا بيطبيعيــة وكيمــاويــة جيــدة فقوام التربــة يتراوح 
 .(1جدول )لالحتفاظ بالرطوبة وفي الغالب تتكون من تربة رملية طينية حمراء 

 
 ( موقع التنفيذ1خريطة ) ´
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 المنطقة:مناخ 
تعتبر منطقة الدراســـة الصـــفصـــاف من ضـــمن مناطق الجبل االخضـــر التي تتأثر بمناخ البحر     

المتوســــــــط تحت الرطب وخاصــــــــة بمدرجات الجبل االخضــــــــر والذي يتميز بالحرارة والجفاف صــــــــيفا 
والدفء مع ســقوط األمطار شــتاء عالوة على التيارات الهوائية ســواء كانت شــمالية غربية التي تتميز 

بة والبرودة أو جنوبية )قبلي(. المتوســـــط الســـــنوي لهطول األمطار يختلف من موســـــم إلى أخر بالرطو 
موســــــــــم األمطار في شــــــــــهري أكتوبر  أ. يبدملم.  450 – 350معدل ســــــــــقوط اإلمطار من  ويتراوح

  مارس.ونوفمبر، وحتى أواخر 
 الحقلية:التجربة 

تجربـــة الكفـــاءة  ) 2018/2019-2017/2018نفـــذت تجربـــة حقليـــة خالل الموســــــــــــــمين 
اإلنتاجية الوطنية للشــعير لعدد خمســة عشــر تراكيب وراثية من الشــعير الســداســي و الثنائي الصــفوف 

بمركز البحوث الزراعيــة بــالمنطقــة الشــــــــــــــرقيــة  و التي تميزت بــأداء جيــد في بيئــات اإلنتــاج المختلفــة
واســـــــتهدفنا في هذه الدراســـــــة ثمانية تراكيب وراثية للشـــــــعير  )محطة بحوث ودراســـــــات الصـــــــفصـــــــاف(

الســـــداســـــي فقط و ذلك تحت النظام البعلي بالجبل األخضـــــر لمعرفة خصـــــائص النمو و اإلنتاجية تم 
، ساسو ، تاريدا 65،صفيت  63، صفيت 58، صفيت 9، مبشر 4اختيار التراكيب السداسية )مبشر

(. أعتمد تصــــــــميم قطاعات كاملة 1.  جدول )03د ريحان حمراء( مقارنة بالشــــــــاهد الســــــــائد في البال
( في ثالث مكررات لتوزيع االصــناف والســالالت بالتجربة وكانت مســاحة القطعة RCBDالعشــوائية )

منتصــــــف من ( زرعت يدويا خالل الموســــــمين في 1.5x4متر مربع ) 6التجريبية )صــــــنف/ســــــاللة( 
 200حبة ما يعادل  1200بمعدل بذر  2018وتم الحصــاد في شــهر  مايو   2017شــهر ديســمبر 

تم التسميد سم وفق المتبع في المنطقة . 25م والمسافة بين األسطر  4أسطر بطول  6في  2نبات /م
كجم/ هـــ  فوسفات 150وفق المعدالت الموصي بها، فقد اضيف السماد االساسي مع الزراعة بمعدل 

%  46ميلي من مصـــــــدره اليوريا وســـــــماد تك DAP  )4(NH4(2HPO  0-46-18ثنائي االمونيوم
(N)  ــــــــــــــ قسمت الى دفعتين الدفعة األولى في مرحلة االربعة أوراق والدفعة الثانية 120بمعدل كجم/هـ

 عند مرحلة التفريع .. كان نظام الزراعة مطري فقد اعتمد على اجمالي الهطول خالل الموسم فقط.
 :statistical analysisالتحليل اإلحصائي 
عملية التحليل اإلحصـــــــــائي لكافة الصـــــــــفات التي شـــــــــملتها الدراســـــــــة بعد جدولتها تمَّ إجراء 

وأجريت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق  Genstat. 7 إحصائيًا باستخدام برنامج
واعتمد تحليل التباين Gomez., & Gomez (1984). 5عند مســـــــــتوى معنوية % L.S.Dمعنوي 

  .Snedecor &Cochran  .(1967)حسب ما أورده  Combined analysisالتجميعي 



 

 

 

–2022251 

 الخصائص المدروسة 
 : خصائص النمو أوالً 
% مــــــن مجمــــــوع 50. تســــــجيل تــــــاريخ اليــــــوم الــــــذي نبــــــت فيــــــه مــــــا يزيــــــد عــــــن موعــــــد اإلنبــــــات .1

النباتــــات لوحــــدة المســــاحة التجريبيــــة وذلــــك عنــــد ظهــــور الوريقــــة األوليــــة فــــوق ســــطح التربــــة بمقــــدار 
 (1صورة ) (Zadoks cods 00)سم  2
ـــــاريخ اإلســـــبال .2 ـــــي الســـــنبلة مـــــن الغمـــــد ســـــفا الســـــنابل ت ـــــذي بـــــروز ثلث ـــــوم ال ـــــاريخ الي : تســـــجيل ت

 (2صورة ) (Zadoks cods 50)% من مجموع النباتات الوحدة التجريبية 50
ـــاريخ النضـــج التـــام .3 ـــوم الـــذي نضـــج فيـــه مـــا يزيـــد عـــن ت ـــاريخ الي % مـــن مجمـــوع 50: تســـجيل ت

ــــات الوحــــدة التجريبيــــة  ويســــتدل عليــــه بعالمــــات النضــــج التــــام  (Zadoks cods 90)النبات
المتمثلـــــة فـــــي االصـــــفرار التـــــام لكافـــــة أجـــــزاء النبـــــات ومـــــوت األوراق الســـــفلية وعـــــدم إمكانيـــــة خـــــدش 

 (.3الحبوب بالظفر. صورة )
% تزهيـــــر كمعـــــدل لعشـــــر نباتـــــات 100حســـــاب ارتفـــــاع النبـــــات عنـــــد مرحلـــــة  النبـــــات:ع ارتفـــــا .4

داخـــــــــل الوحـــــــــدة التجريبيـــــــــة مـــــــــن مســـــــــتوى ســـــــــطح التربـــــــــة إلـــــــــى نهايـــــــــة الســـــــــنبلة الطرفيــــــــــة دون 
  .Wiersma et al.,(1986 )السفا

 

 %50توضح بداية اإلنبات  ( 1صورة رقم ) 
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 %50توضح بداية التسبيل  ( 2صورة رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % من مرحلة النضج50توضح  ( 3صورة رقم ) 
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 : خصائص السنبلة ثانياً 
ســـنابل أخذت عشـــوائيًا من كل قطعة تجريبية وهي  10عند الحصـــاد تم قياســـها من عينة مكونة من 

 :تتمثل في 
  (Spike Length/ per centimeter)سم(.  (طول السنبلة .1
 (.Number of spikelets/ per spikeالسنبلة. ) /عدد السنيبالت .2
  (Number of grains/ per spike) عدد حبوب / السنبلة. .3
  (Weight of grains /spike per gram) وزن حبوب / السنبلة )جم(. .4
 ./ Thousand kernel weight per gram)األلف حبة )جم( ) وزن  .5

 ثالثا: خصائص اإلنتاج ومكوناته 
 : النضج التام متضمنةأخذت القراءات الخاصة باإلنتاج ومكوناتها عند 

 ((Biological yieldالمحصول البيولوجي طن/هـ  .1
 Grain yield)محصول الحبوب طن/هـ. ) .2
 (Straw yield)محصول القش المتبقي طن / هـ.  .3
 100× ( = محصول الحبوب/ المحصول الكلي Harvest indexدليل الحصاد % ) .4

  .     Donald,.(1962 )طبقا

الفيزيائية والكيمائية للتربة في موقع تنفيذ التجربة / محطة بحوث ( بعض الخصائص 1جدول )
 الصفصاف.

 النسبة % المكونات القوام

 طيني

 19.4 الرمل
 33.0 السلت
 47.6 الطين

 3.3 المادة العضوية
  7.59 (PHالرقم الهيدروجيني )
  مليسيمنز/سم EC )) 0.40التوصيل الكهربي 

       . (Black , C.A. (1965  
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 صناف وسالالت الشعير بالتجربة ومصادرهاأسماء أ( 2الجدول )
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 النتائج والمناقشة
Results and Discussion 

 
 اوال: مقارنة خصائص النمو لبعض التراكيب الوراثية من الشعير السداسي المغطى تحت الظروف البعلية   

 : Germination date))موعد اإلنبات  -1
ــــــــل التجميعــــــــي للموســــــــمين جــــــــدول )    ــــــــائج التحلي ــــــــة 3أشــــــــارت نت ــــــــى وجــــــــود اختالفــــــــات عالي ( إل

  لإلنبـــــاتأقـــــل عـــــدد أيـــــام  4مبشـــــر  بتســـــجيلاإلنبـــــات  المعنويـــــة بـــــين التراكيـــــب الوراثيـــــة فـــــي موعـــــد
ــــــــــه األصــــــــــناف صــــــــــفيت 12.24بلغــــــــــت ) ــــــــــوم مــــــــــن موعــــــــــد الزراعــــــــــة ويلي  63، صــــــــــفيت 65( ي
( يــــــــوم علــــــــى التــــــــوالي، متفوقــــــــة بــــــــذلك 12.98و 12.98، 12.92والتــــــــي وصــــــــلت ) 03وريحــــــــان

 . 9،مبشر  58على باقي االصناف ساسو، تاريدا حمراء، صفيت 
 ((Heading dateموعد التسبيل _ 2

 ضـمن المـردود تحسـين أجـل مـن لالنتخـاب جـدا هـام مؤشـر فـي التسـبيل التبكيـر يعتبـر       
 المــردود رفــع فــي يســاهم فــي اإلســبال الجافــة، كــل يــوم زيــادة فــي أيــام التبكيــر المنــاطق

. و Fischer& Maurer, (1978)كجــم /هـــ                          85الــى  30حــوالي
( إلــــى وجــــود فــــروق عاليــــة المعنويــــة بــــين  التراكيــــب الوراثيــــة 3) تشــــير النتــــائج الــــواردة فــــي الجــــدول

ـــــغ  4فـــــي موعـــــد التســـــبيل وطـــــرد الســـــنابل بتميـــــز الصـــــنف مبشـــــر  ـــــي بـــــاقي األصـــــناف حيـــــث بل عل
( يــــــوم مــــــن 108) 65( يـــــوم، يليــــــه الصــــــنف صــــــفيت 104عـــــدد األيــــــام للوصــــــول الــــــي االســــــبال )

( 116.3م وصـــــلت الـــــي )موعـــــد الزراعـــــة فـــــي حـــــين ســـــجل صـــــنف تاريـــــدا حمـــــراء أعلـــــي عـــــدد أيـــــا
يــــوم و تعتبــــر هــــذه الصــــفة مــــن الصــــفات المهمــــة فــــي تحمــــل الجفــــاف ويعــــد التحســــين الــــوراثي  لهــــا 
ـــــذلك يمكـــــن  ـــــة و ب ـــــي المنـــــاطق الجاف ـــــات ف ـــــة الحبيـــــة للنجيلي ـــــه الغل ـــــة لتعزيـــــز ثباتي اســـــتراتيجية مثالي

ــــق إنتاجيــــة عاليــــة فــــي هــــذه البيئــــات باســــتخدام أنمــــاط  وراثيــــة  يتصــــادف موعــــد إ ســــبالها مــــع تحقي
 . et al ., Cattivelli (2002نهاية الموسم المطري )

 موعد النضج.  - 3
 والنضـج غالبـا اإلسـبال فـي التبكيـر يسـتخدم المتوسـط، األبـيض للبحـر جـاف الشـبه المنـاخ فـي

 للهـروب هامـة آليـه تعتبـر كمـا المنـاطق هـذه فـي للزراعـة الصـالحة األصـناف كمعيـار الختيـار
( 3النتــائج المدونــة بالجــدول ) تشــير  Wardlaw& Moncur., (1995) اإلجهــادات مــن

ـــــى  ـــــد النضـــــج ، وجـــــود ال ـــــب الوراثيـــــة المدروســـــة  فـــــي مواعي ـــــين للتراكي ـــــة عاليـــــة ب اختالفـــــات معنوي
ــــــث تفــــــوق الصــــــنف صــــــفيت  ــــــة النضــــــج بلغــــــت  65حي ــــــام للوصــــــول لمرحل بإعطــــــاء اقــــــل عــــــدد أي
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و بــــــذلك يتفوقـــــــان علــــــى الشـــــــاهد  ( يـــــــوم مــــــن الزراعـــــــة141.76) 4( يــــــوم يليـــــــه مبشــــــر140.07)
ـــــاقي األصـــــناف فـــــي هـــــذه الصـــــفة  03المحلـــــي ريحـــــان ـــــين ب ـــــذي ولـــــم يصـــــل الفـــــروق بينـــــه و ب و ال

  الــذي  قــام   Soleymani et al .,(2011)الــي مســتوى المعنويــة و يتطــابق هــذا مــع
بدراســــة الموعـــــد المناســـــب للزراعـــــة فـــــي األراضـــــي الشــــبه الجافـــــة   ألصـــــناف مختلفـــــة مـــــن الشـــــعير  

(Karun , Rayhane , Karir)   وكــان الخــتالف الصــنف تــأثير علــي كــاًل مــن عــدد األيــام
 لتقيـــيم ( مـــن دراســة2014وعبـــد الكــريم ) مــن الزراعـــة حتــى النضـــج .  ومــع مـــا وجـــده محمــد

 لموســمين والمظهريــة اإلنتاجيــة المحلــي مــن حيــث الصــفات الشــعير مــن أصــناف عشــرة
 طــول الســاق الرئيســية، والنضــج، طــول للتزهيــر األيــام عــدد :للصــفات متتــالين زراعيــين

 فـروق  وجـود ولـوحظ .للنبـات الحبـوب ووزن  للنبـات للسـنبلة، والسـنابل الحبـوب السـنبلة، عـدد
 المدروسة. لكل الصفات األصناف بين معنوية

 (( Plant height ارتفاع النبات )سم( -4

ـــــاع األصـــــناف     ـــــي ارتف ـــــة ف ـــــة عالي ـــــروق معنوي ـــــين وجـــــود ف ـــــك مـــــن  تب والســـــالالت المدروســـــة وذل
ـــــــائج التحليـــــــل التجميعـــــــي للموســـــــمين جـــــــدول ) ـــــــز صـــــــفيت 3خـــــــالل نت بإعطـــــــاء اعلـــــــى  58( وتمي

ــــاع بلــــغ  ــــا مــــع مبشــــر  80.96)ارتف  03، ساســــو، ريحــــان 63وصــــفيت  4ســــم( ولــــم يختلــــف معنوي
، وتاريــــدا حمــــراء اقــــل ارتفــــاع للنبــــات وصــــل الــــى 65فــــي حــــين ســــجل كــــال مــــن صــــفيت  9ومبشــــر 

ــــــى  .( ســــــم علــــــى التــــــوالي72.42-62.72) ويرجــــــع ســــــبب اخــــــتالف ارتفــــــاع التراكيــــــب الوراثيــــــة إل
ـــة نصـــف ارتفـــاع النبـــات   Amayaطـــول الســـالميات وال ســـيما الســـالمية العليـــا والتـــي تمثـــل قراب

et al .,(1972) (  وهــذا يتطــابق مــع مــا وجــده Gomaa, (1997 عنــد دراســته اســتجابة 
 الصـنف (تفـوق  النتـائج أظهـرت الرمليـة اضـياألر  ظـروف تحـت الشـعير أصـناف مـن ثالثـة
 الصـنف وكـذلك الصـفوف سداسـي 123 جيـزة صـنف علـى (الصـفوف ( سداسـي126 جيـزة
 الصــنف تفــوق  ومكوناتــه بينمــا المحصــول صــفات فــي الصــفوف ثنــائي) 127 جيــزة
 . النبات ارتفاع في  123جيزه
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التراكيب الوراثية للشعير تحت ظروف الزراعة البعلية  لبعض الخصائص النمومقارنة ( 3جدول )
 في منطقة الجبل األخضر 

 موعد االنبات  التراكيب الوراثية
 أيام

 موعد االسبال 
 أيام

 موعد النضج
 أيام

 ارتفاع النبات
 )سم( 

 75.33 141.76 104.0 12.24 4مبشر 
 77.91 143.12 113.0 12.98 63صفيت 
 72.42 140.07 108.0 12.92 65صفيت 
 79.18 143.46 114.5 14.28 ساسو
 76.48 143.12 114.8 12.98 03ريحان 

 62.72 143.79 116.3 14.28 تاريدا حمراء
 80.96 143.12 114.0 14.28 58صفيت 
 76.47 142.44 110.3 14.22 *9مبشر 
F ** ** ** ** 

0.05LSD 0.87 2.22 1.14 7.26 
     0.01** معنوية عند مستوى  

 

مقارنة خصائص السنبلة لبعض التراكيب الوراثية من الشعير السداسي تحت الظروف -ثانيا: 
 البعلية 

 Spike Length/ per centmeterطول السنبلة )سم(  -1
( الى عدم وجود فروق معنوية بين 4تشير نتائج التحليل التجميعي للموسمين الجدول )

سم( وهذا اتفق  4.58و 3.9حيث تراوحت أطوالها ما بين )التراكيب الوراثية في صفة طول السنبلة 
المحلي من  الشعير من أصناف عشرة ( في دراسته لتقييم2014مع ما أشار الحجاجي وأبو شعالة  )

  .متتالين زراعيين لموسمين والمظهرية اإلنتاجية حيث الصفات
   Number of spikelets per spike عدد سنيبالت / السنبلة-2

( إلى وجود فروق عالية المعنوية بين تراكيب الوراثية 4أوضحت النتائج الواردة في الجدول )
 9و مبشر 58و صفيت  65الشعير تحت الدراسة لصفة عدد سنيبالت / السنبلة بتسجيل صفيت 

( و كانت الفروقات 56.49و  53.67اعلى المتوسطات لعدد السنيبالت /السنبلة تراوحت ما بين )
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( و تاريدا حمراء اقل عدد للسنيبالت / 46.22لمعنوية مقارنة بالشاهد ريحان حيث بلغت )عالية ا
 .    Khuder., (2014)( وهذا اتفق مع   (36.55السنبلة

     Number of grains per spike (GRSP) عدد الحبوب / السنبلة-3
 الحـرارة لـدرجات حساسـيةاألكثـر  المـردود مركبـات مـن السـنبلة فـي الحبـوب عـدد يعتبـر       

 ,.Sphiler & Blum  لالنتخــاب ، فعــاال مؤشــر يعتبــر لــذلك الجفــاف و المرتفعــة
ــــــي جــــــدول )(1990) ــــــواردة ف ــــــل التجميعــــــي للموســــــمين ال ــــــات التحلي ــــــروق 4أظهــــــرت بيان ( وجــــــود ف

و  65حيــــث ســــجل   صــــفيت  عاليــــة المعنويــــة بــــين التراكيــــب الوراثيــــة لعــــدد الحبــــوب / الســــنبلة
ــــى عــــدد الحبــــوب / الســــنبلة بلغــــت 58يحــــان وصــــفيتو الر  9مبشــــر و  46.83و  48.88 (اعل

(    فــــــي حـــــــين كـــــــان الصـــــــنف  تاريـــــــدا حمــــــراء اقـــــــل عـــــــدد حبـــــــوب / الســـــــنبلة 44.33و  45.23
( ويبــــــــدو أن للبيئــــــــة دورًا فــــــــي هــــــــذه االســــــــتجابة إذ قــــــــد يكــــــــون مالئمــــــــة لتراكيــــــــب وغيــــــــر 27.22)

رة الوراثيــــــة لنمــــــو وتــــــراكم المــــــادة الجافــــــة مالئمــــــة لألخــــــرى مــــــع ، أو ثبطــــــت تلــــــك االســــــتجابة القــــــد
ـــــوب وهـــــذا يتطـــــابق مـــــع مـــــا وجـــــده   & Abdel-Hamidانتهـــــت بتكـــــوين محصـــــول الحب

Mohamed., (2000) أصــناف لــثالث ومكوناتــه الحبــوب محصــول عنــد دراســته اســتجابة 
 وزن  وأثقـل السـنابل أطـول الـذي أعطـى 123 جيـزة الصـنف تفـوق  الحظـا و الشـعير مـن

 للسـنابل عـدد وأكثـر للحبـوب أعلـى محصـول أعطـى 124 جيـزة الصـنف بينمـا ، حبـة لأللـف
 وكـذلك السـنبلة فـي للحبـوب عـدد أعلـى أعطـى 126 جيـزة الصـنف بينمـا ، المربـع المتـر فـي

 للقش. محصول أعلى
 weight of grains per spikeوزن الحبوب / السنبلة )جم( -4

( وجـــــود اختالفـــــات عاليـــــة المعنويـــــة بـــــين تراكيـــــب للشـــــعير 4أظهـــــرت النتـــــائج الـــــواردة فـــــي جـــــدول )
ــــــت صــــــفيت ــــــث كان ــــــوب / الســــــنبلة حي و  03و ريحــــــان 9و مبشــــــر 65السداســــــي لصــــــفة وزن  الحب

ــــــــث بلغــــــــت     )  4و مبشــــــــر 58صــــــــفيت ــــــــي الصــــــــدارة حي و  1.76و 1.86و  1.89و  2.05ف
جـــــم( فـــــي حـــــين اعطـــــى الصـــــنف  تاريـــــدا 1.64)  63جـــــم( علـــــى التـــــوالي و يليهـــــا صـــــفيت  1.75

جــــــم( اذ أن للبيئــــــة دورًا فــــــي هــــــذه االســــــتجابة إذ قــــــد ترجــــــع  0.92حمــــــراء اقــــــل وزن  الحبــــــوب ) 
 Soleymaniهـــذا  الفروقـــات إلـــى قـــدرة الصـــنف علـــى مـــلء الحبـــة هـــذا تطـــابق مـــع مـــا وجـــده  

et al.,( 2011)    . 
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تراكيب الوراثية من الشعير السداسي تحت الظروف ( مقارنة خصائص السنبلة لبعض 4الجدول )
 في منطقة الجبل األخضر البعلية

 0.01** معنوية عند مستوى  0.05* معنوية عند مستوى 
     

 مقارنة خصائص االنتاج لبعض التراكيب الوراثية الشعير السداسي تحت الظروف البعلية -ثالثا:  
 ((Biological yieldالمحصول البيولوجي طن/هـ -1    

بين  P≥0.05 ( وجود فروق عالية معنوية5أوضـــــــــحت نتائج التحليل التجميعي للموســـــــــمين جدول )
 58الدراســــــة في كمية المحصــــــول البيولوجي بتفوق الصــــــنف صــــــفيتتراكيب الوراثية للشــــــعير تحت 

( طن / هـــــكتار ولم تختلف معنويا عن األصناف 9.59بإعطاء اعلى محصول بيولوجي وصل الى )
في حين اعطى الصــنف تاريدا حمراء اقل وزن للمحصــول  63و ســاســو و صــفيت 4ومبشــر 9مبشــر

 Gomaa., (1997تفق مع ما وصل اليه )( طن / هـــــــ. وهذا ا2.74البيولوجي حيث انخفض الى )
 النتائج أظهرت الرملية األراضــــــي ظروف تحت الشــــــعير أصــــــناف من ثالثة اســــــتجابةفي دراســــــته 

 وكذلك (الصــفوف ســداســي) 123 جيزة صــنف على (الصــفوف ( ســداســي126 جيزة الصــنف(تفوق 
 ومكوناته . المحصول صفات في الصفوف ثنائي) 127 جيزة الصنف

 

التراكيب 
 الوراثية

 

طول السنبلة / 
 سم

عدد سنيبالت / 
 السنبلة

عدد حبوب/ 
 السنبلة

وزن حبوب / 
 السنبلة

 1.75 36.73 44 4.53 4مبشر 
 1.64 37.23 46.32 4.58 63صفيت 
 2.05 48.88 56.49 4.31 65صفيت 
 1.49 39.62 47.66 3.9 ساسو
 1.86 45.23 46.22 4.53 03ريحان 

 0.92 27.22 36.55 4.38 تاريدا حمراء
 1.76 44.33 53.67 4.53 58صفيت 
 1.89 46.83 53.67 4.25 *9مبشر 
F غ م ** ** ** 

0.05LSD  0.6 5.44 5.49 0.35 
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 Grain yield))محصول الحبوب طن/هـ. -2
( 5اختلفت التراكيب الوراثية الشــــــــــعير اختالفا عالي المعنوية في كمية محصــــــــــول الحبوب الجدول ) 

في  9و مبشــــــر  65الذي تميز باالرتفاع تحت ظروف الزراعة المطرية حيث تفوق كال من صــــــفيت 
ــــــــــــــــ( بنســبة زياد 3.40و  3.48هذه الصــفة و التي بلغت  )  03ة عن الشــاهد المحلي ريحان طن/هـ

ــــــ الصنف تاريدا 0.95( % و أقل إنتاجية سجلت  للصنف تاريدة حمراء  )27.3و  30.3) ( طن/هـ
قــد و  حمراء وقــد  يعود  ذلــك   إلى االختالف في درجــات الحرارة وكــذلــك اختالف التركيــب الوراثي

 في المتشكلة الحبوب عدد اجع تر  إلى البعلية الزراعة  الظروف ضمن الحبية انخفاض الغلة  يعزى 
الجفاف المتزامن مع الحرارة المرتفعة ســـــلبا في حيوية حبوب اللقاح ولزوجة  يؤثر حيث الواحد النبات

واتفق هذا مع ما أشــــار  Wardlaw et al., (1995 والعقد   )  المياســــم ومن ثم نســــبة االخصــــاب
وجودة  علي المحصــــــــــول و  والبيئة الصــــــــــنف تأثير حول Oscarsson et.al., (1998) اليه  

 في كبير تباين هناك أن الشــــــــعير، وجدوا من أصــــــــناف 10 اختبار خالل الشــــــــعير في الحبوب
 جم.  50- 40 بين ما حبة األلف وزن  طن/ هـ وفي 3.25– 6.69ما بين  تراوح المحصول

 (Straw yield)محصول القش المتبقي طن / هـ. . 3
للموسمين وجود فروق  معنوية عالية بين التراكيب الوراثية أوضحت نتائج التحليل التجميعي 
و نسبة زيادة عن الشاهد المحلي  58( حيث تفوق صفيت5للشعير  في كمية محصول القش الجدول )

 Abdel-Hamid & Mohamed., ( 2000) % و اتفق هذا مع ما وجده36.8بلغت  03ريحان
 الشعير من أصناف لثالث هومكونات الحبوب محصول في تجربة لدراسة استجابة

 (Harvest index) دليل الحصاد %-4
( تشير الى وجود فروق عالية المعنوية بين التراكيب الوراثية 5البيانات الواردة في الجدول )     

سجل أعلي قيمة للدليل الحصاد وصلت الى  65للشعير في دليل الحصاد مع مالحظة ان صفيت 
اوحت يليهما الشاهد المحلي ريحان مع باقي التراكيب الوراثية والنسبة تر  9( % يليه مبشر48.95)

 %(35.96و 30.35ما بين )
 (Thousand kernelWeight per gram حبة )جم( ) 1000وزن -5

( بتسجيل مبشر 5حبة الجدول ) 1000أظهرت التراكيب تحت الدراسة فروقا عالية المعنوية في وزن 
( جم 31.50( جم متفوقا على باقي األصناف وانخفض الى )47.44اعلى وزن وصل الى ) 4

من دراسة أجريت في  Djekic et al.,(2012)لصنف تاريدا حمراء وهذه النتائج اتفقت مع ما وجده 
( في تجربة  (Dinarale , Jadranعلي صنفين من الشــــعير الربيعي Kragujevacمركز الحبوب 

 5.607،  1.925حقلية لمدة ثالثة سنوات وقد تراوح متوسط محصول الحبوب في أصناف الشعير 
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حبة في 1000طن/هـ  وتفاوت محصول الحبوب باختالفات معنوية بين السنوات . وتراوح وزن 
 جم باختالف البيئة والتركيب الوراثي.  45.40- 40.20أصناف الشعير بين 

( مقارنة الخصائص اإلنتاجية للتراكيب الوراثية للشعير السداسي تحت الظروف البعلية 5جدول )
 في منطقة الجبل األخضر

     0.01** معنوية عند مستوى  0.05* معنوية عند مستوى 
  

 
 
 

التراكيب 
 الوراثية

المحصول 
 البيولوجي

 طن/هـ

محصول 
 الحبوب طن/هـ

محصول 
 القش طن/هـ

 دليل الحصاد
% 

 1000وزن 
 حبة /جم

 47.44 30.35 6.13 2.56 8.69 4مبشر 
صفيت 

63 
8.3 2.78 5.52 35.96 42.83 

صفيت 
65 

7.63 3.48 4.15 48.95 41.97 

 35.39 34.65 5.51 2.82 8.33 ساسو
ريحان 

03 
7.59 2.67 4.92 35.85 43.45 

تاريدا 
 حمراء

2.74 0.95 1.79 33.51 34.08 

صفيت 
58 

9.59 2.86 6.73 31.45 38.83 

 44.08 38.9 5.45 3.4 8.85 *9مبشر 
F ** ** ** ** ** 

0.05LSD 1.69 0.68 1.57 8.72 3.77 
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 والتوصيات االستنتاجات

اشــــارت نتائج التحليل التجميعي الى ان أصــــناف الطرز الســــداســــية للشــــعير تحت الدراســــة 
  تحت ظروف الزراعة البعلية بالجبل األخضــر  اختلفت فيما بينها معنويا ألغلب الصــفات المدروســة

تفوق حبة و  1000أقل عدد أيام لإلنبات واإلسبال واعلى وزن  4حيث سجلت الساللة المحسنة مبشر
واعلى وزن  بإعطاء اقل عدد أيام من موعد الزراعة للوصـــــول لمرحلة النضـــــج   65صـــــفيت صـــــنف 

في  03على الشاهد المحلي السائد ريحان   65وصفيت 9تفوق الصنفان مبشرحبوب / السنبلة كما 
من خالل ، بتحقيق أعلى إنتاجية لمحصــول قش   58ية الحبوب في حين تميز الصــنف صــفيتإنتاج

 ما تقدم ندرج بعض التوصيات:
في  58،صــفيت 65،صــفيت 9مبشــر 4نوصــى بالمزيد من الدراســات على األصــناف مبشــر .1

 منطقة الجبل األخضر.
الجبل نوصــــــــــــــى بمزيد من الدراســــــــــــــات الحقلية حول متطلبات إنتاج الشــــــــــــــعير في منطقة  .2

 االخضر.
الســــنبلة.  في الكلية الســــنيبالت الســــنبلة، عدد المتميزة مثل طول للصــــفات األولوية إعطاء .3

كأدلة انتخابية أثناء عملية  النبات حبة وطول 1000 وزن  الســـنبلة، في الحبوب ووزن عدد 
 مردودها على اإلنتاجية.  االنتخاب لتحسين محصول لشعير من خالل
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 تحت الدراسة وسنابل األصنافحبوب صور ملحق 
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