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 2022 ديسمبرالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 :بالمجلة النشر وشروط المجلة رؤية

 
 العراقي "المركز عن تصدر محّكمة دولية فصلية والعربية" األفريقية الدراسات "مجلة

 والتنمية الحوكمة مخبر مع بالتعاون  بغداد، – العراق االستراتيجية" للدراسات األفريقي
  الجزائر. 2 البليدة بجامعة المستدامة

 السياسية العلوم مجاالت في عموًما البحثية واألوراق لبحوثوا بالدراسات المجلة ُتعنى
 العربية، والدول  النيل حوض ودول األفريقية بالقارة المتعلقة القضايا وكافة الدولية والعالقات

 التي بالقضايا واالهتمام األفريقي، العربي التقارب في المركز هدف لتحقيق المجلة تسعى كما
 رؤى  تطرح وأبحاث دراسات وجود في أمال واجتماعًيا، وثقافيا سياسًيا،و  اقتصادًيا الطرفين تهم

 الخاطئة واأليدولوجيات التحديات وجه في يقف عربي أفريقي كيان تشكيل في تسهم وأفكار
 واحًدا وصوًتا يًدا امعً  والعرب األفارقة نحن أفكارنا لتكون  الدولية، الساحة على تفرض التي
 العكس. وليس خلفه ويسير باهتمام العالم له يسمع

 
 النشر شروط 

  أن يكون البحث أصيال معدا خصيصا للمجلة، وأال يكون قد نشر جزئيا أو كليا أو نشر ما
 .يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية

 أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية. 

 سق على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد أن يقوم الباحث بإرسال البحث المن
 african.arabia@gmail.comاإللكتروني: 

  يجب أن يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات
 .الضبط والرسم واألشكال

  ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير، إال ألسباب
 .هيئة التحرير، على أن يكون خالل مدة أسبوعين من تاريخ تسّلم بحثه تقتنع بها

  يحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات األخرى، من غير
 .الرجوع الى الباحث

  تخضع االبحاث لتقويم سّري لبيان صالحيّتها للنشر، وال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء
 :لم تقبل، وعلى وفق اآللية اآلتيةأقِبلت للنشر أم 
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 .يبّلغ الباحث بتسّلم المادة المرَسلة للنشر خالل مّدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم - أ

يخطر أصحاب األبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة التحرير على نشرها وموعد نشرها  - ب
 .المتوّقع

ديالت أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى األبحاث التي يرى المقّومون وجوب إجراء تع - ت
 .أصحابها، مع المالحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر

 .األبحاث المرفوضة يبّلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض - ث

 يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 

 يراعى في أسبقية النشر: 

 .بحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة اإلصداراأل -أ

 .تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث -ب

 .تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها -ج

 .تنويع مجاالت األبحاث كلما أمكن ذلك -د

  تعبر جميع األفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، وال تعّبر بالضرورة عن وجهة
 .إلصدار، ويخضع ترتيب األبحاث المنشورة لموجبات فنيةنظر جهة ا

 

 للنشر البحث اعداد كيفية: 

يكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة  -
 .العلمية التي ينتمي اليها

 الباحث جهة عنوان 

احية في نحو خمس ليزية، ثم الكلمات المفتجاإلن -باللغة العربية التنفيذيالملخص  -
كلمات، كما يقدم الملخص بجمل قصيرة ، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث 

 الرئيسية، والطرق المستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث

تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت  -
لك أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات لموضوع الدراسة، بما في ذ

فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور المفاهيميي، تحديد مؤشراته الرئيسية، 
 .واالستنتاجاتوصف منهجية البحث، وتحليل النتائج 

بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند  مذيالكما بجب أن يكون البحث 
ضافة إلى المراجع األساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، إليها الباحث، إ
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 2022 ديسمبرالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها االصلية )األجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر 
 .بعدة لغات

تستخدم األرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع  -
 .مة المراجعالمتعلق به في قائ

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع  -
 :لالتيهجائيا في القائمة حسب اسم المؤلف وفقا 

سم الدورية،  -أ إذا ا كان المرجع بحثا في دورية: اسم الباحث )الباحثين( عنوان البحث وا 
 .ة النشررقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سن

إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد  -ب
 .النشر، سنة النشر

إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث،  -ج
 .الجامعة، السنة اسمالعنوان، يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، 

الجهة، عنوان  اسمإذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب  -د
 .التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر

كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب  7000و 2000يراوح عدد كلمات البحث بين 
 .ا العدد من الكلماتذتقديراتها، وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز ه

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي(A4) يتم تنسيق الورقة على قياس

 Simplified Arabic نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هو -

 14غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ،  14حجم  -
 .عادي بالنسبة لحجم المتن

 .عادي بالنسبة للملخص والهوامش 10 عادي للجداول واألشكال ، وحجم 11حجم  -

غامق  14، حجم  Times New Roman نوع الخط في األبحاث باللغة االنجليزية -
عادي لمتن البحث  14غامق للعناوين الفرعية ،  12بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم 

 .عادي للملخص والهوامش 12للجداول واألشكال ،   عادي 11وترقيم الصفحات، 

( من 2.5يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة ) -
 .الجهات جميع
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 2022 ديسمبرالعشرون/ الحادي و( العدد 5د )مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجل

 

في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات ” مجلة الدراسات األفريقية والعربية“وتعتمد 
 .الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية المحّكمة

ها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة ول "كل ثالث أشهر"والمجلة تصدر بشكل ربع دوري 
استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها 
لى الئحة  والعالقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى الئحة داخلية تنّظم عمل التحكيم، وا 

 .معتمدة بالمحكمين في االختصاصات كافة

الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة ألفضل االكاديميين من وتشمل الهيئة االستشارية 
واألفريقية حيث يتوجب على االستشاريين المشاركة في تحكيم األبحاث الواردة ، الدول العربية
 .إلى المجلة

مجلة الدراسات "جهة اصدار  "المركز العراقي االفريقي للدراسات االستراتيجية"حيث أن 
دار البيان للنشر والتوزيع واإلعالن الليبية التوكيل الرسمي  كما تتولى "األفريقية والعربية

مؤسسة النيل ، كما يتولى إلصدار المجلة في ليبيا ونشرها في كافة الدول العربية واالفريقية
 ..خاص المجلة بجمهورية مصر العربيةللدراسات األفريقية واالستراتيجية الوكيل ال
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 2022 ديسمبرالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 تقرأ في هذا العدد
 

 ......... 12 التحرير.............................. بقلم: رئيس .االفتتاحية 
 ( المكافحة آليات-اآلثار –األسباب) ليبيا في السياسي الفساد 

 13  ..........................(ليبيا)العزيز عبد إدريس محمد. د/ إعداد

 تونس في السياسي الفساد مكافحة في اإلعالم وسائل دور 
 40 .................(مصر)محمد السيد حسيني إبراهيم/ إعداد

 القرمانلية األسرة حكم أبان برقة إقليم في السياسية لحياةا مالمح 
 76 ........(ليبيا)أبوبكر رمضان على. د/  إعداد  م1835-م1711

 في المجاورة والحقوق  المؤلف لحقوق  الجماعية اإلدارة تنظيم أحكام 
 &البدوي  أحمد أحمد الدين سيف. د/  إعداد .السوداني القانون 

 ...........................(السودان)قدالال آدم أحمد يونس. د 
103 

 المطر كتاب:  العربي المعجمي التأليف في الداللية الحقول نظرية 
  نموذًجا األنصاري  زيد ألبي

 ..................(السودان)مرجب يوسف بريمة خالد.د/ إعداد
152 

 سةدرا بنغازي  بمدينة الفنادق في الشاملة الجودة ادارة تطبيق واقع 
 بنغازي  بمدينة الفنادق علي ميدانية
 ......................(ليبيا)الصغير عطية خالد. د/  اعداد

173 

 من التشادي المجتمع في ودوره أبكر حسن حسين الدكتور الشيخ 
 208 ......(.تشاد)محمد حسن فيصل/ الباحث اعداد  م2018 – 1942

 الحاج وأزمان سيرة ماجد، شريف رجل:" كتاب في السيرة فن تجليات 
 "باليوا تافاوا بكر أبي السير
 ......................(مصر)الفرماوي  نوح صالح شوقي.د/ إعداد

231 

 االصالة بين ما البّنا عمر العباسي، سعيد محمد األمين، هللا عبد 
 265 ...سعيد حسين سامية.د&  الطريفي إيمان.د: إعداد والمعاصرة
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 2022 ديسمبرالعشرون/ الحادي و( العدد 5د )مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجل

 

 العدد افتتاحية
 الروسية الحرب مقدمتها وفي مستمرة األحداث من العديد يزال وال م،2022 العام ينتهي

 الحرب هذه عن نتجت حيث األفريقية، القارة وخاصة العالم على كبير بشكل أثرت والتي األوكرانية،
 عقدت التي واشنطن، قمة  خالل األزمة هذه مناقشة تم وقد الغذاء، أزمة وخاصة األزمات من العديد
 من تعانيه وما اإلفريقية القارة على الضوء تسليط تم وقد ،2022 ديسمبر 15 إلى 13 من الفترة في

 من القارة في الغذائي األمن لتعزيز رؤية السيسي الرئيس وخاصة لمصر وكانت الغذاء، في نقص
 خاصة ،أفريقيا اقتصاديات على الدولية األزمات تأثير لمراعاة الحاجة تتضمن محاور خمسة خالل
 السداد أو الُمبادلة أو اإلعفاء عبر الديون  عبء لتخفيف آليات وضع يفرضمما  الخارجي، الدين

 اإلنتاجية القدرات لتطوير إفريقيا إلى الموّجهة الزراعية االستثمارات تكثيف عن فضال الُميسر،
 انفتاح على الحفاظ ضرورة إلى باإلضافة ُميسرة، بشروط الحديثة التكنولوجيا توطين عبر والتخزينية

 بين التكامل لتعزيز إطاراً  توفر فريقيةاأل الحرة التجارة اتفاقية أن على والتأكيد.. العالمية التجارة حركة
 منها االستفادة لتعظيم األفريقية للقارة الكبرى  الدول دعم ضرورة في السيسي الرئيس وأكد القارة، دول

 .الزراعية والمشروعات التحتية البنية في باالستثمار
 من مجموعة تناول والعربية األفريقية الدراسات مجلة تحاول الجارية حداثاأل خضم وفي

 –األسباب) ليبيا في السياسي الفساد دراسة بعرض المجلة أهتمت حيث ، المتميزة والدراسات البحوث
 باإلضافة تونس، في السياسي الفساد مكافحة في اإلعالم وسائل دور وكذلك ،( المكافحة آليات-اآلثار
 ، م1835-م1711 القرمانلية األسرة حكم أبان برقة إقليم في السياسية الحياة مالمح دراسة لعرض

 والحقوق  المؤلف لحقوق  الجماعية اإلدارة تنظيم أحكام دراسة خال من السوداني الشأن تناولت كما
 العربي المعجمي التأليف في الداللية الحقول نظرية دراسة تناولت السوداني،كما القانون  في المجاورة

 الشاملة الجودة ادارة تطبيق واقع دراسة عرض عن ناهيك نموذًجا، األنصاري  زيد ألبي المطر كتاب: 
 الشيخ دراسة لعرض باإلضافة بنغازي، بمدينة الفنادق علي ميدانية دراسة بنغازي  بمدينة الفنادق في

 تجليات دراسة وكذلك م،2018 – 1942 من التشادي المجتمع في ودوره أبكر حسن حسين الدكتور
 دراسة وكذلك ،"باليوا تافاوا بكر أبي السير الحاج وأزمان ةسير  ماجد، شريف رجل:" كتاب في السيرة فن
 .والمعاصرة االصالة بين ما البّنا عمر العباسي، سعيد محمد األمين، هللا عبد

 يفيد وما جدد هو ما كل والعربية األفريقية الدراسات مجلة تقدم نأ دائما ونأمل
   .والعربي األفريقي الشأن يهم وما المختلفة المجاالت في والدارسين الباحثين

                                                                  
 بقلم:         

 دينا العشريد. 
 رئيسة التحرير        
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 الفساد السياسي يف ليبيا
 آليات املكافحة (  -اآلثار  –) األسباب 

 إعداد/ د. حممد إدريس عبد العزيز
 .ليبيا طبرق، جامعة السياسية، العلوم بقسم مساعد أستاذ

 :ملخص
كان الفساد ومازال مصدر قلق متزايد في ليبيا، فدائمًا ما ينشر اإلعالم وديوان المحاسبة 

الدولية قضايا فساد تتعلق بمسؤولين حكوميين كبار في الدولة بتهم الليبي، والتقارير 
تورطهم في صفقات فساد كبيرة تتعلق بالقطاعات المختلفة الذين يعملون بها، األمر الذي 

 يؤثر تأثيرًا خطيرًا ومباشرًا، سواء على الديمقراطية أو التنمية االقتصادية في ليبيا.
التي من شأنها زيادة مستويات الفساد، وآثار ممارسة  وعليه تناقش هذه الورقة األسباب

الفساد السياسي على الديمقراطية والتنمية االقتصادية، كما يتم من خاللها عرض أسباب 
ضعف مكافحة الفساد في ليبيا، وحاولت هذه الورقة وضع مجموعة من اآلليات والتي من 

 شأنها تعزيز مكافحة الفساد في ليبيا.

 
Abstract  

Corruption was and still is a growing source of concern in Libya. The 

media, the Libyan Court of Accounts, and international reports always 

publish corruption cases related to senior government officials in the 

country, accusing them of being involved in major corruption deals related 

to the various sectors in which they work. This has a serious and direct 

impact on Democracy. Or Economic development in Libya. 

Accordingly, this paper discusses the reasons that increase the levels of 

corruption, and the effects of the practice of political corruption on 

Democracy and Economic development.  

It also presents the reasons for the weakness of combating corruption in 

Libya.  
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 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

This paper attempts to develop a set of mechanisms that will enhance the 

fight against corruption in Libya. 

 

 مقدمة
إن الحديث حول الفساد السياسي في ليبيا يعتبر مسألة هامة باعتبار أن ليبيا 
تعيش اآلن في مرحلة التحول الديمقراطي، فبقدر ما تمثل المرحلة االنتقالية اآلن في ليبيا 
بلورة لنظام جديد أساسه الديمقراطية، بقدر مساهمتها في تهديد الوضع األمني واالقتصادي 

 ويات الفساد.وزيادة مست
عندما تنهار الدولة القوية المتسلطة، عادة ما نالحظ بأن مؤسساتها ومنظماتها ال 
تكتسب الشرعية السياسية الكاملة، مما يجعلها عاجزة عن القيام بوظائفها المختلفة تجاه 

ية بيئة موات -ما بعد انهيار نظام الحكم الفردي -مواطنيها، كما توفر هذه المرحلة االنتقالية
وفرصة حقيقية لظهور القوى السياسية المحلية ورجال األعمال الذين يعملون في السياسة 
والذين يستخدمون ثرواتهم الطائلة في الحصول على مناصب أو مكاسب سياسية بغرض 

 حماية مصالحهم االقتصادية الخاصة، وهذا ما تمر به الدولة الليبية اآلن.
ا عادة ما تنقصها الجدية، بل وفي كثير من ويالحظ أن مكافحة الفساد في ليبي

األحيان ما يتم تعطيل عمل اللجان المتخصصة في مكافحة الفساد، والخطير في األمر 
أن تعطيل عمل لجان مكافحة الفساد يتم عادة من قبل النخبة الحاكمة والقيادات السياسية 

الفساد كأداة الستخراج التي تعتمد في وجودها واستمرارها في الحكم على ممارسة أعمال 
الموارد األساسية في الدولة والسيطرة عليها، ومن ثم الثراء الفاحش والذي ُيستخدم في 
الوصول إلى السلطة عن طريق تمويل النخبة الحاكمة أو تزوير االنتخابات أو الدفع 

 للناخبين بغرض التصويت لصالح مرشح أو االمتناع عن التصويت لمرشح آخر... إلخ.
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عى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية نظرية وتحليلية لظاهرة الفساد السياسي في وتس
ليبيا من خالل محاولة تفسير أسباب الفساد السياسي ومعرفة ما هي آثار الفساد السياسي 

 على الديمقراطية والتنمية االقتصادية في ليبيا.
يا، ومحاولة وأخيرًا معرفة األسباب التي أدت إلى ضعف مكافحة الفساد في ليب

 تقديم بعض اآلليات التي من شأنها تعزيز مكافحة الفساد في ليبيا.

 مشكلة الدراسة:
 تسعى الدراسة لإلجابة عن تساؤل رئيسي مفاده:

 ما هي العالقة بين التحول الديمقراطي والفساد السياسي في ليبيا ؟ -

 تساؤالت الدراسة:
 ما هي أهم ُمسببات الفساد السياسي في ليبيا؟ .1

 ا هي السمات السياسية للنظام السياسي بعد التحول الديمقراطي في ليبيا؟م .2

 ما هي آثار الفساد السياسي على الديمقراطية والتنمية االقتصادية في ليبيا ؟. .3

 ما هي العوامل والمحددات التي تعوق عمل آليات مكافحة الفساد في ليبيا؟. .4

 أهمية الدراسة:
 لفساد السياسي بالبحث والتحليل.الحاجة إلى تتبع موضوع مكافحة ا .1

 ندرة الدراسات األكاديمية التي تناولت موضوع مكافحة الفساد السياسي في ليبيا. .2

 فرضية الدراسة:
 هناك عالقة طردية بين الفساد السياسي والتحول الديمقراطي في ليبيا.

 منهج الدراسة:
 تستخدم الدراسة منهج ) تحليل النظم (.
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 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 تقسيم الدراسة:
ون هذه الدراسة من ثالث مطالب أساسية، حاولت الدراسة في المطلب األول تتك

معرفة األسباب الحقيقية الُمسببة للفساد السياسي في ليبيا، وتناولت في المطلب الثاني 
آثار الفساد على الديمقراطية والتنمية االقتصادية في ليبيا، والمطلب الثالث تناول أسباب 

 ضعف مكافحة الفساد..
 

 ملطلب األولا
 أسباب ارتفاع مستويات الفساد يف ليبيا

هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع مستويات الفساد في ليبيا، وهذه 
العوامل سيتم مناقشتها فيما يلي، من حيث دورها في تفسير أسباب ارتفاع مستويات الفساد 

 في ليبيا.
 

 أوالً: االنقسام املؤسسي:
الحقيقية لحالة االنقسام المؤسسي وتعقد األزمة الليبية في شهر  لقد كانت البداية

م، وهو تاريخ قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ببطالن انتخابات 2014نوفمبر 
مجلس النواب الليبي، ومن ثم عودة المؤتمر الوطني العام السابق إلى المشهد كجهة 

وعلى أشده، والزال النزاع حول الشرعية حديث تشريعية، ومنذ هذا اليوم والصراع محتدم 
 .(1)الساعة

ويؤدي االنقسام المؤسسي إلى ظهور الفساد السياسي الُمبرهن عليه بفشل 
المؤسسات وعدم القدرة على إدارة المجتمع بإطار عمل يتضمن الضوابط والموازين 

                                                             
 . 18/10/2016عالء فاروق، ليبيا ... نحو االنقسام أم االستقرار، ليبيا المستقبل،  (1

https://www.libya-al-mostakbal.org 
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الهياكل  االجتماعية والقضائية والسياسية واالقتصادية، وقد ينتج عن الضعف في
المؤسسية عدم تنفيذ وتطبيق القوانين والسياسات التي يمكن أن تضمن المساءلة والشفافية 

 .(1)بطريقة أخرى 
لقد ساهم االنقسام المؤسسي ووجود الحصانة أمام سيادة القانون، وتخفيض 
المعنويات، وعدم الكفاءة، إسهامًا كبيرًا في بيئة دعمت انتشار الفساد ووصوله إلى نسب 

 .(2)كبيرة للغاية
إن مشكلة ليبيا الوطنية الحقيقية في الفساد المؤسسي الذي يشمل سياسيين من 
جميع األطياف، فضاًل عن ) الميليشيات ( و ) األثرياء الجدد (، الذين استشروا بطريقة 
غير قانونية، في إطار حالة من االنقسام المؤسسي، ما يفسح المجال أمام سرقة األموال 

 .(3)واألعمال الغير قانونية من كل نوعالعامة 
يستشري الفساد في ليبيا على نطاق واسع، خصوصًا في المؤسسات الليبية، حيث 
يتورط العديد من المسؤولين السياسيين في عمليات فساد، من خالل استغالل مناصبهم في 

و مستوى المؤسسات الحكومية والقيام بتعيينات عشوائية لموظفين، ليست لهم أي خبرة أ
تعليمي، فضاًل عن إهدار أموال الدولة على ) الميليشيات ( من أجل كسب والءاتهم، 
وغيرها من الممارسات التي تساهم في مزيد من تدهور الوضع سياسيًا واجتماعيًا 

 .(4)واقتصادياً 

                                                             
1) Mongoljingoo Damdinjav et. Al., '' Institutional Failure in Kenya and A Way for Word'' in 

Journal of Political Inquiry, ( New York: New York University, Spring Issue, 2013), P. 7. 

 
2) Aron G. Ringera, '' Kenyans Arise! Fight Corruption Now), National Anticorruption plan 

(Kenya)'', (Nairobi: NACP Secrtariat, 5th July- 14th September), 2005, P. 3. 
 ظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات.ليبيا وتفشي ظاهرة الفساد المؤسسي، المن (3

https://100psresearch.org/articles/view/182/?lang=ara. 
 المرجع السابق. (4
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ذلك على النحو إلى ارتفاع مستويات الفساد و  2014لقد أدى االنقسام المؤسسي عام 
 :(1)التالي

  لقد أدى االنقسام المؤسسي إلى قيام الحكومات باإلنفاق، أو اإلعالن عن مشاريع
وبرامج غير ذات جدوى، من أجل الحصول على والءات، أو إلثبات الشرعية، فكل 

 طرف يحاول أن يجمع من حوله أطرافًا أخرى إلثبات وجوده وشرعيته.

 .عدم وجود استراتيجية واضحة بشأن مكافحة الفساد 

 نفاق المال العام، دون أي نتائج تذكر تسا بق الحكومات المزدوجة في إبرام التعاقدات وا 
 في كافة القطاعات.

 .تنامي ظاهرة غسيل األموال بتهريبها إلى الخارج من خالل التوريدات الوهمية 

  ،استغالل االنقسام المؤسسي في التالعب بقضايا التعويضات، والحسابات المصرفية
 رائب، والتوسع في التعيينات، وازدواجية المرتبات ... إلخ.والتهرب من الض

 ثانيًا: التحول الدميقراطي:
في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ينهار النظام االستبدادي، ويوفر التحول إلى 
النظام الديمقراطي محفزات جديدة للفساد، خاصة مع تصاعد الحمالت االنتخابية، وفي 

جل المناصب السياسية والخدمة المدنية، وذلك فإن التحول للنظام الصراع الجديد من أ
الديمقراطي جعل األشياء أسوأ في عدد من البلدان، فعند اإلطاحة بالنظام السلطوي القائم، 
وتصاعد رغبة شعبه في التمتع بحريتهم، يتضمن عادة هذا التحول بعض عمليات النهب 

ضمن حريتهم الجديدة، فبعد سقوط النظام واللصوصية، وعدم دفع الضرائب والجمارك 
 .(2)االستبدادي يتوسع الفساد بطريقة غير منضبطة وال مركزية

                                                             
 ، الحوار المتمدن13/3/2019، 2018-2011الواقع وآليات المنع والمكافحة  –حسين سالم مرجين، ظاهرة الفساد في ليبيا  (1

https://m: ahewar.org/s.asp?aid=6319878r=0. 
2) Inge Amundsenc'' political corruption: an introduction to the issues'', ( Bergen: Chr Michelsen 

Institute Development Studies and Human Rights, Working Paper No. 7, 1999), P. 18. 

https://m/
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التي  2011وفيما يتعلق بليبيا، وبعد مرور عدة سنوات على االنتفاضة في فبراير 
كانت إحدى أسبابها محاربة الفساد في النظام السابق، ووفق تقارير محلية ودولية يتضح 

المرعب للفساد والعبث بمقدرات الدولة من حيث الحدية واالنتشار إلى درجة أدت التنامي 
بليبيا إلى مشارف االنهيار االقتصادي واإلفالس، لقد استفحل الفساد وهدر الثروات بعد 

م، إما بسبب قوة اإلكراه والتهديد أو المحاباة والمحسوبية لتكميم األفواه وشراء الذمم 2011
أو لسلوكيات مرضية انتهازية، أو لقناعات ذاتية مبنية على وهم االدعاء وزرع الوالءات، 

بأحقية ) المنتصر/ المحرر ( في االستيالء على ممتلكات الدولة لتحقيق مصالح ذاتية، 
هذه السلوكيات الهدامة والُمعيقة للتنمية االقتصادية، استشرت في مؤسسات الدولة إلى 

 .(1) إلى ) فساد الثقافة ( درجة تحولت من ) ثقافة الفساد (
لقد أدى التحول في ليبيا إلى األخذ بنظام التعددية الحزبية، وفي هذا التحول يتم 
السيطرة على موارد الدولة بطرق مشروعة وغير مشروعة للحصول على األموال الالزمة 

 للوصول إلى السلطة.
 

 ثالثًا: انتشار امليليشيات بالقرب من مركز إصدار القرار:
قد أدى اإلخفاق السياسي ومناخ عدم الثقة في أجهزة الدولة خاصة األجهزة ل

األمنية والتي كانت في نظر الثوار أداة القمع في ظل النظام السابق، أدى إلى تجذر ثقافة 
الميليشيات واالحتكام للسالح، ومع المزايا المادية الكبيرة التي يتحصل عليها المنتسبون 

ة من الدولة أصبح من الصعب التخلي عن السالح في ظل غياب لهذه الجماعات المسلح
 .(2)بدائل مقنعة

                                                             
رؤية تحليلية استشرافية،) ندوة  عقدت في طرابلس بتاريخ  -ألمني في ليبياأحمد علي األطروش، المشهد السياسي وا (1

 عن االنقسام السياسي في ليبيا(، المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات. 13/6/2015

https://100psresearch.org/projects/view/1/?/arg=ard 
 .2014أغسطس  11عربي لندن،  BBCأحمد سليمان، لماذا تزدهر المليشيات في ليبيا؟،  (2
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فبراير بعد اندالع األزمة في البالد، أصرت  17طيلة الفترة التي أعقبت 
الميليشيات المختلفة على التمترس في العاصمة الليبية طرابلس، حيث دخلت في صراعات 

و شرطة نظاميين، وفي ظل عجز متواصلة على النفوذ والسيطرة في غياب جيش أ
حكومي متواصل عن وضع حد لسيطرة المسلحين وفرض سلطة القانون، وكان السبب 
الرئيسي لتمترس الميليشيات في العاصمة طرابلس، كونها مركز القرار، ال السياسي 

نما المالي واالقتصادي باألساس  .(1)والدبلوماسي فحسب، وا 
فساد تكنوقراط أو موظفين أو أصحاب نفوذ المشكلة في ليبيا أن الفساد ليس 

سياسي أو عشائر فقط، لكنه فساد مدجج بكل أنواع السالح، وقادر على الدفاع عن نفسه 
ليس بالنفوذ أو شراء الذمم أو دفع الرشى أو غيرها من الطرق السلمية، لكنه قادر على 

ا الفساد، وهذا ما الدفاع عن نفسه باستخدام األسلحة الثقيلة في وجه كل حراك ضد هذ
حدث مع هذا الحراك حين أصبحت التقارير أو البيانات تتحدث منذ البداية عن مجموعات 
مجهولة تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، أو الحديث عن اختطاف بعض قيادات 
الحراك، اختطاف وليس قبضًا أو اعتقال كما يحدث في الدول التي مازالت تحتفظ ببعض 

 .(2)سها، وهذه مصطلحات ال يمكن أن تسود إال في دولة تحكمها المليشياتاالحترام لنف
ويجب أن ندرك، أننا في ليبيا نحوم في فراغ مطلق بسبب غياب الدولة بمعناها 
العميق، بما في ذلك الكيانات التي تعتبر نفسها مؤسسات أمنية، فالصراع القائم بالبالد 

لك القوة صاحب األمر المفروض خارج شرعية حالة من العدم المؤسساتي، تجعل ممن يم
 .(3)الدولة

                                                                                                                                                                   

https://WWW.bbc.com/arabic/middleeast*2014/08/140809libya-militia.reasons. 
 June , 2019  30عبد الباسط غبارة، المليشيات في ليبيا.. سنوات النهب واالستثمار في الفوضى، بوابة أفريقيا اإلخبارية،  (1

. 
https://www.afrigatenews.net 

 .2020سبتمبر  01العوكلي، الفساد المسلح، بوابة الوسط، الثالثاء  سالم (2

https://alwasat.ly/news/opinions/294073?author=1. 
 . 2022مايو  5رافد علي، ليبيا ونظرية األلعاب، بوابة الوسط، الخميس  (3
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لقد تغذت المليشيات على ضعف الدولة الليبية وضعف المؤسسات التي تشكلت 
عقب الثورة، وهي المجلس االنتقالي ومن بعده المؤتمر الوطني العام اللذين شهدا 

 .(1)انقسامات سياسية حادة ألقت بظاللها على استقرار األوضاع
ى ضعف مؤسسات الدولة إلى بروز المليشيات كقوة حاكمة في البالد لقد أد

تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة وذاتية، وذلك باستخدام القوة واالقتحامات المسلحة 
للمؤسسات واألجهزة الحكومية، والوزارات السيادية بغرض الحصول على األموال، أو 

 ف...إلخ.فرض قانون، أو قرار معين لصالحها، أو لغرض التوظي
، 2011وتمثل المليشيات المسلحة، أهم تحد للحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ عام 

فبقدر استطاعة أي حكومة في ليبيا بتفكيك هذه المليشيات سيكون نجاحها في فرض 
 األمن واالستقرار ومكافحة الفساد.

 رابعًا: تضخم املنتفعني من الفساد
) نخبة حاكمة، رجال أعمال، كبار التجار، لقد أدى تضخم المنتفعين من الفساد 

المليشيات المسلحة... إلخ (، إلى زيادة مستويات الفساد في ليبيا، حيث إن هؤالء 
المنتفعين يريدون الحفاظ على الوضع القائم بغرض االستمرار في تحقيق مصالحهم 

 الخاصة عن طريق ممارسة الفساد في كافة مؤسسات الدولة.
بـ ) نظرية إعادة توزيع الفساد (، نجد أن الدولة هي الجزء  وفي سياق ما يسمى

األضعف في العالقة بين الدولة والمجتمع، وهنا؛ يتم تنظيم العديد من المجموعات 
االجتماعية واالقتصادية، أو المصالح واألفراد، لتكون ذات سلطة نفوذ أكبر الستخالص 

ين فيها مع الدولة، كشريك منتفع أكثر المزيد من النفع من الممارسات السياسية المتورط

                                                                                                                                                                   

https:// alwasat.ly/news/opinions/357936?author=1. 
 زدهر المليشيات في ليبيا، مرجع سبق ذكره.أحمد سليمان، لماذا ت (1
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من الدولة والنخبة الحاكمة، كما نجد أن المنتفعين الرئيسيين من الموارد المستخلصة 
نما يتم  والمستهلكة والمخصصة ليسوا النخبة السياسية، وال النخبة المتأسسة على الدولة، وا 

لتشكيالت السلطة في كل  استهالكها وتوزيعها على العديد من المجموعات والمصالح وفقاً 
دولة، وتعتمد نوعية األشخاص في المجتمع الذين يستفيدون أكبر استفادة من هذا النوع 
من الفساد على التوزيع المحلي للقوى، فقد يكونون جماعات اثنية، أو إقليمية قوية، أو 

من  عشائر قوية بما يكفي أو مليشيات مسلحة، الستخراج جزء أكبر من نصيبهم بكثير،
الدولة في االستثمارات العامة ومشروعات التنمية، والحكم الذاتي اإلقليمي والتمثيل في 

 .(1)المؤسسات والهيئات الوطنية، ويكون الخاسر في هذه اللعبة هي الدولة

 خامسًا: ضعف مؤسسات الدولة
مح تملك ليبيا العديد من قوانين مكافحة الفساد، ومع ذلك فإن التراخي في اإلنفاذ يس

بممارسات الفساد المنتشرة مثل االختالس والرشوة بين قطاع المشتريات العامة، وبالرغم 
من أن كل القوانين ) القانون الجنائي الليبي، قانون الجرائم االقتصادية، قانون إساءة 
استغالل الوظيفة العامة ( قد ورد فيها إن "إساءة استخدام الموظف العمومي لمنصبه أو 

صول على منفعة له أو لغيره" تعتبر جريمة، إال أن ضعف اإلطار المؤسسي وظيفته للح
الليبي المسؤول عن تنفيذ مكافحة الفساد، قد أعطى المجال للمسؤولين الليبيين الختالس 

 .(2)األموال
كما ينظر إلى المؤسسة القضائية على أنها ضعيفة وتعاني من التدخل السياسي، 

أيضًا بسبب عدم وجود دستور دائم، حيث يالحظ أن تنفيذ  لقد كان دور المؤسسة غامضاً 
 األحكام القضائية ليس دائمًا فعااًل.

                                                             
1) Inge Amundsenc, op. cit, p.6 
2) 10 Facts About Corruption in Libya- the Brogen Project . 

https://brogenproject.org/10-facts-about-corruption-in-libya/ 
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كما شهدت ليبيا حالة من الفوضى في فترة ما بعد الثورة، كثيرًا ما حدت فيها قوة 
 2012المليشيات من جهود السلطات لفرض القانون، وقد أدى وضع القضاء بعد ثورة 

 .(1)رتفاع مستوياته لدرجة ال يمكن التحكم فيهإلى تفاقم الفساد وا
 

 
 املطلب الثاني

 آثار الفساد السياسي على
 والدميقراطية ( –) التنمية االقتصادية 

يمثل الفساد عائقًا خطيرًا أمام تطور المجتمعات، لما له من تأثيرات سلبية على  
ادية، فمن الناحية السياسية، العملية الديمقراطية، كما أنه يؤثر سلبًا على التنمية االقتص

ُيضعف الفساد الهيئات السياسية بإضعاف شرعية المسؤولين، حيث يؤدي الفساد إلى عدم 
دفع الضرائب والهروب من الجمارك، األمر الذي يؤدي إلى تقلص إيرادات الدولة، ومن ثم 

اد إلى إفساد عجز النظام السياسي عن القيام بوظيفته التوزيعية واألمنية، كما يؤدي الفس
العملية االنتخابية عن طريق تزوير االنتخابات، وبالتالي يخلق ذلك عنفًا من قبل 
الجماهير الرافضة لنتائج االنتخابات، ألنها ضد إرادتها، ومن الناحية االقتصادية يؤدي 

 الفساد إلى البطالة والفقر وتفاقم عجز الميزانية وتراكم الديون الخارجية على الدول.

 : آثار الفساد على التنمية االقتصاديةأوالً 
ُيضعف الفساد النمو االقتصادي، ويضر بالكفاءة االقتصادية ويضعف تشجيع 
االستثمار األجنبي، كما يؤدي الفساد إلى العجز في الميزانية وتقليل الموارد المتاحة 

                                                             
1) Libya Corruption Report, '' LAST UPDATED: May2020. 

 http://www.ganintegrity.com/protal/country-profiles/libya/ 
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النامية. الالزمة لمشروعات البنية األساسية والخدمات، وكذلك هجرة العقول من الدول 
وهنا نشير إلى إن المحسوبية تجعل من المستحيل أن تحقق الدول التي تعاني من تلك 

 الكارثة أي استفادة ممكنة من المصادر البشرية .
كما يؤدي الفساد إلى خسارة الكثير من اإليرادات والمواهب البشرية المطلوبة  

بعاد  الموارد الشحيحة عما فيه مصلحة للتنمية، وكذلك تشويه أولويات السياسة العامة، وا 
 .(1)العامة

ساءة استخدام الموارد   وتشمل اآلثار المدمرة للفساد هروب رؤوس األموال، وا 
المخصصة ألغراض التنمية، وعدم تقديم الخدمات وغيرها، األمر الذي أسهم بشكل كبير 

 .(2)في أزمة التنمية التي تواجه دول العالم الثالث اليوم
آخرًا، فإن الفساد يقلل من فعالية استغالل الموارد الطبيعية، مما  وأخيرًا وليس

 . (3)يؤدي إلى تعرض الدول لخطر االعتماد على المصالح واألسواق الخارجية
كما أن الفساد معوق للتنمية واالستثمار األجنبي، األمر الذي يجعل البلدان التي  

تجتذب المغامرين أو المنبوذين أو  يكون فيها الفساد ُمتوطنًا والمؤسسات غير مؤثرة،
الفاشلين في مجتمعاتهم فحسب، وليس المستثمرين األكثر احترامًا، كما أن الفساد يشوه 
القرارات الرسمية، وهكذا يمكن إهمال األولويات اإلنمائية لبلد ما تفضياًل لمشاريع يجدها 

وراء وجود الكثير من المسؤولون والراشون أجزى من الناحية الشخصية، وهذا هو السبب 
المشاريع في بلدان العالم الثالث ومنها ) ليبيا ( التي لم تستكمل بتاتًا أو التي كان ينبغي 
أال تقام في المقام األول، وعلى سبيل المثال؛ ثمة طرق ومصانع ومدارس ومستشفيات 

انع مهجورة، وهناك معدات وآالت لم تركب أبدًا أو ال تعمل عندما ُتركب، وهناك مص

                                                             
 المرجع السابق. (1

2) Business action Against Corruption (BAAC), Report on Benchmarking Anti-Corruption 

Initiatives in Africa, (African institute of Corporate Citizenship (AICC), 2007, p.6 
رمان، االقتصاد السياسي للفساد، في كيمبرلي آن آليوت )محرر(، محمد جمال )مترجم(، الفساد واالقتصاد أك -سوزان روز (3

 .238(، ص 8000العالمي، )القاهرة: مركز األهرام للترجمة والنشر، 
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وأنشطة أعمال أخرى لم تستخدم البتة بطاقتها المُثلى؛ ألنها إما تكون غير مناسبة أو تفوق 
 .(1)الطلب على منتجاتها أو خدماتها بكثير

وفيما يتعلق بآثار الفساد السياسي في ليبيا، ووفقًا لتقرير الخبراء التابع لألمم  
ى رئيسة مجلس األمن في سبتمبر م والموجهة إل2011لعام  1973المتحدة المنشئ بقرار 

، فإن الجماعات المسلحة تستمد فوائد كبيرة من اإلتجار باألشخاص وتهريب 2018
المهاجرين اللذين يؤججان عدم االستقرار ويقوضان االقتصاد الرسمي حيث تنظم الشبكات 

ا ما اإلجرامية قوافل للمهاجرين وتستخدم االستغالل الجنسي لتوليد إيرادات كبيرة، وهذ
 .(2)يطلق عليه ) الفساد المنظم (

(، بأن  2018وقد ورد في نفس التقرير السابق ) تقرير خبراء األمم المتحدة لعام  
" المؤسسة الوطنية للنفط " و " مصرف ليبيا المركزي " و " المؤسسة الليبية لالستثمار " 

على أداء القطاعين  ُتعد أهدافًا للتهديدات والهجمات من المجموعات المسلحة مما أثر
النفطي والمالي، حيث قام أعضاء بعض الجماعات المسلحة العاملة اسميًا تحت إشراف 
وزارة الداخلية في الحكومات المتعاقبة، باختطاف وتعذيب وقتل موظفين من مؤسسات 
سيادية بما فيها ) الوطنية للنفط ( و)الليبية لالستثمار(، وعادة ما يطلق على هذا النوع 

 .(3) الفساد )الفساد المسلح( من
كما تضاعفت خالل األعوام القليلة الماضية صفوف السلك الدبلوماسي ثالث  

مرات، وأصبحت مليئة بالشخصيات التي ال تملك في أغلبها أي خبرة في المجال، وال 
 .(4)تتحدث أي لغة، ولكنها تتحصل على رواتب كبيرة بفضل والئها للحكام الجدد

                                                             
 .189ذكره، أوغسطين روز بندانا، أهمية دور القيادة في محاربة الفساد في أوغندا، في كيمبرلي آ، اليوت، مرجع سبق  (1
 ، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان.2020يناير  16السياسة التشريعية الليبية لمكافحة الفساد،  (2

https:// daamdth.org/archives/7886. 
 السياسية التشريعية الليبية لمكافحة الفساد، المرجع السابق. (3
 May/8/2017لليبية للسياسات واالستراتيجيات، ليبيا وتفشي ظاهرة الفساد المؤسسي، المنظمة ا (4

https:// 100psresearch.org/articles/view/182/?lang=ara. 
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ى ذلك، هناك ممارسة واسعة االنتشار في كثير من الوزارات، تتمثل باإلضافة إل 
في وجود )موظفين أشباح( وفق تحقيق لديوان المحاسبة، فإن وزارة العدل ووزارة الداخلية 

% من الموظفين الذين ال وجود لهم، ولكن يتحصلون على 51% و 63لديها على التوالي 
 .(1)رواتب شهرية بشكل منتظم

في إنشاء بلديات جديدة على أطراف المدن، أدى إلى كثرة  إن التوسع 
المصروفات، كما أدت إلى التكدس بالكادر الوظيفي )البطالة المقنعة(، فالكثير من 
الموظفين يأتون مرة واحدة في السنة أو الشهر أو األسبوع إلى أعمالهم، التي يتقاضون 

وهذا هو عينه إهدار المال العام، وهو عليها رواتب من الدولة، وبالتالي اإلنتاجية صفر، 
 .(2)المشكلة األخطر واألكثر تعقيدًا من السرقة واالختالس

أرقام مفزعة تشير بوضوح إلى حجم الفساد  2018وقد ورد في تقرير ديوان المحاسبة عام 
 :(3)وتأثيره السلبي على األوضاع االقتصادية والسياسية في ليبيا، وجاء على النحو التالي

 ( مليار دينار ال يظهر لها أثر  270ما قيمته )  2017-2012فقت الدولة من عام أن
 ملموس على األرض.

  ( مليون موظف  1.8( مليار دينار سنويًا على المرتبات، ووجود نحو )  21إنفاق )
 عمومي بمعدل إنتاجية ال يتعدى ) ربع ساعة ( يوميًا.

  ( مليار دينار على مشروعات تنمو  80إهدار ) 2018حتى عام  2010ية من عام 
 دون تحقيق أي تنمية.

  ( مليار دينار سنويًا على قطاع الكهرباء والدولة تعاني من انقطاع  5إنفاق )
 الكهرباء.

                                                             
 ليبيا وتفشي ظاهرة الفساد، المرجع السابق. (1
 . INDEPENDENTأحمد سالم، الفساد وإهدار المال العام يقودان ليبيا إلى مصير مشؤوم، عربية  (2

https:// WWW.independentarabia.com/node/5767/. 
 . 9/12/2018ديوان المحاسبة يكشف عن أرقام مفزعة لحجم الفساد في ليبيا، العين اإلخبارية،  (3
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  ( مليارات دينار سنويًا على قطاع التعليم في حين أن العملية التعليمية  8إنفاق )
 تعاني من سوء الخدمات وتدني المخرجات.

 ف مليار ( دينار سنويًا على أعمال النظافة، والدولة والشوارع تعاني من إنفاق ) نص
 القمامة.

 إنفاق ) نصف مليار ( سنويًا على البعثات الدبلوماسية دون تحقيق أي مصالح للدولة.
لقد فشلت الحكومات الليبية المتعاقبة في إيقاف هذا النزيف المستمر، والذي ألقى  

احي الحياة االقتصادية واالجتماعية، وأدى في ما أدى إليه، بظالله السلبية على كل من
إلى تسهيل تحول أشخاص عاديين وعناصر مسلحة إلى أصحاب ثروات ضخمة، في 
وضع وصفه المبعوث األممي السابق " غسان سالمة" قائاًل: " هناك مليونير جديد كل يوم 

لجزيرة، الطبقة السياسية في في ليبيا، وطبقة وسطى تتقلص"، واتهم في مقابلة مع قناة ا
ليبيا بأن لديهم كمًا كبيرًا من الفساد يندى له الجبين، إذ يستولون على المال العام، ثم 

 .(1)يوظفونه في الخارج

 ثانيًا: آثار الفساد على العملية الدميقراطية
الفساد يقوض الديمقراطية والعدالة االجتماعية، وبالتالي يعمل على تعميق الفقر، 

أجيج الجريمة المنظمة، وتحجيم الجهود الرامية إلى تعزيز األمن اإلنساني، ويأخذ الفساد وت
أشكااًل عديدة ويزدهر في جميع أنواع البيئات، وتنشر وسائل اإلعالم في ليبيا حاالت 
لة من أجل مصلحة خاصة. وتتراوح هذه  جديدة بشكل يومي إلساءة استخدام السلطة المَوكَّ

الرشاوي التي تشمل القادة السياسيين والشركات واألفراد واألثرياء، والفساد  االنتهاكات بين
يقوض تقديم الخدمات األساسية في مجال اإلسكان والتعليم والشرطة، وهو نظام استغالل 

                                                             
 .2022فبراير  6أبو القاسم علي الربو، كل هذا الفساد في ليبيا، العربي الجديد،  (1

https:// www.alaraby.com.uk/opinion. 
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النفوذ تجد جذوره في الطريقة التي عملت بها قوات األمن والخدمات المدنية واألعمال في 
 .(1)2011ها استشرت بشكل أكبر بعد فبراير ظل النظام السابق، ولكن

عندما يقوم السياسيون الفاسدون بمكافأة قاعدتهم السياسية عن طريق االستيالء 
غير المشروع على الموارد العامة، فإن ذلك يولد شبكات للتبادل ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع 

ل توزيع األموال مصطلح سياسة ) الحماية (، حيث يتمسك القادة بمناصبهم، ومن خال
ومزايا شخصية أخرى، وعمالء يعرضون دعمهم السياسي من أجل الحصول على 

 مكافآت، والتي ال يمكن التحصل عليها بسهولة في أي مكان آخر في االقتصاد.
ويؤثر الفساد المستشري على النظام التوزيعي، والذي يقوم به القادة بشراء 

صالح خاصة بداًل من كونها عامة، هاتان استمرارهم في المنصب من خالل توفير م
العمليتان للفساد السياسي، إحداها للثراء واألخرى للبقاء، تقويان بعضهما اآلخر، حيث إن 
السياسي البارع في الحصول على اإليرادات وجمع الرشاوي لديه أيضًا موارد أكثر توافرًا 

 .(2)لشراء الدعم السياسي
، طالما يتم بعلم الحكام في ظل وجود دولة قوية وهنا يخدم الفساد مصالح الحكام

قادرة على التحكم في الفساد وتوزيعه على من بمقدورهم المساهمة في الحفاظ على 
استمرار النظام، ومن ثم استقراره ولكن ممكن على المدى البعيد، أن يكون لهذا الفساد 

فئات كثيرة من المجتمع جوانب سلبية على النظام، وعلى االستقرار السياسي، ألن هناك 
غير مستفيدة من هذا الفساد، وهذا من شأنه أن يتسبب في ثورات أو انقالبات أو حروب 

 .(3)أهلية

                                                             
1) Andrew Faull, '' Corruption and the South African Polico Service: A Review and its 
Implications'', (Pretoria:Institute for Security Studies (ISS), Paper 150, September 2007), p.1 
2) Hanne Fjede and Havard Hegre, '' Political Corruption and Institutional Stability'', in Studies 

in Comparative Development'', (Oxford: Oxford University , vol. 49, Issue3, 2007), pp 4-5 
3) Hanne Fjede and Havard Hegre, Ibid, p.5 
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اآلن في محاولة لخلق وهذا ما حدث في ليبيا من ِقبَّل النظام السياسي القائم 
قاعدة لحمايته، ولكن هذه القاعدة خرجت عن سيطرته، بل أصبحت هي المتحكمة في 

 .. إلخ (.عدة بالوالء ) سياسيين، مليشيات ممارسة الفساد وتوزيعه على من ُيدين لهذه القا
خالل فترة التحول الديمقراطي، عادة ما يكون الفساد خطيرًا ومزعزعًا لالستقرار، 

ل فترات التغيير السريع، قد تكون المؤسسات التي تستطيع مكافحة الفساد ضعيفة أو فخال
متخلفة، وفي الوقت الذي يعتبر تحرير االقتصاد وتفكيك قيوده التنظيمية مفيدًا على المدى 
البعيد، فإنهما قد يناهزان الفساد على المدى القريب إذا ما تباطأت تنمية الهيكل المؤسسي، 

ذا ما ب  .(1)دت مكاسب التحرير منحرفة بسبب الفسادوا 
إضافة إلى ما تسببت فيه األزمة السياسية واألمنية في ليبيا من تردي األوضاع  

على المواطنين على كل المستويات، ساهم الفساد الذي اخترق كل مؤسسات الدولة في 
ل للنظام تعميق األزمة وأثر ذلك بشكل كبير على عملية التنمية االقتصادية والتحو 

الديمقراطي، وجعل ليبيا على حافة االنهيار االقتصادي، وفي أسفل الترتيب لمؤشرات 
 الشفافية في العالم، وذلك على النحو التالي:

 
 ترتيب ليبيا في مؤشرات مدركات الفساد في السنوات الماضية

 دولة ( 180) منظمة الشفافية الدولية مدركات الفساد في 
 100جة من الدر  الترتيب السنة
2019 168 18 
2018 170 17 
2017 171 17 
2016 170 14 

                                                             
 .367كيمبرلي آن إليوت، الفساد كمشكلة من مشكالت السياسة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  (1
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2015 161 16 
2014 166 18 
2013 172 15 
2012 160 21 

 
( أعلى مستوى  0(، حيث تعادل الدرجة )  0 – 100هذا المقياس يتدرج من )  

 فساد.( أدنى مستوى من مستويات ال 100من مستويات الفساد، في حين تعادل الدرجة ) 

وهكذا فإن الفساد ُيعوق التنمية السياسية واالقتصادية، عالوة على تقويضه 
الفعالية والكفاءة اإلدارية، والفساد يقوض شرعية القادة السياسيين والمؤسسات السياسية، 
من حيث أنه يجلب السمعة السيئة على قيادة البالد، ويقلل من قدرة الحكومة على 

مهور، وتضطر الحكومة؛ من جراء هذه الخسارة للثقة في النظام االعتماد على تأييد الج
 السياسي إلى اللجوء إلى القوة والتدابير القسرية للمحافظة على النظام العام.

دارة  إن الفساد ُمعوق للديمقراطية، ألنه يخرب عملية االنتخابات الديمقراطية وا 
نفاذ القوانين والسلطة القضائية، والقالق ل السياسية واالضطرابات االجتماعية الحكومة  وا 

الناجمة عن ذلك تعرقل التنمية، ويمكن أن ُتفضي إلى ردود فعل عنيفة، ويجد كل تغيير 
في الحكومة تقريبًا سواء أكان سلميًا أم بالعنف؛ تبريرًا منطقيًا بأنه ضروري للتخلص من 

 .(1)الحكومة الفاسدة

 
 
 
 

                                                             
 . 195أوغسطين روز بندانا، مرجع سبق ذكره، ص  (1
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 املطلب الثالث
 ليبياضعف مكافحة الفساد يف 

 واآلليات املقرتحة ( –) األسباب 
 أواًل: أسباب ضعف مكافحة الفساد في ليبيا

هناك العديد من األسباب التي أدت إلى ضعف مكافحة الفساد في ليبيا مما أدى  
 إلى زيادة مستويات الفساد، وذلك على النحو التالي:

ة العليا إلى رئيس لقد منحت الدساتير الليبية سلطة التعيين في المناصب السيادي .1
الدولة، وهذا أدى إلى سيطرة النخبة الحاكمة على أجهزة العدالة وهيئة مكافحة الفساد 
وهذا بطبيعة الحال سببًا رئيسيًا في إضعاف وعرقلة عمل هيئة ولجان مكافحة الفساد، 
كما أن غياب األساس الدستوري لهيئة مكافحة الفساد يترك شكوكًا بشأن صالحياتها، 

أن تحكم القيادات السياسية والبرلمانات في تشكيل هذه الهيئة وتحديد صالحياتها كما 
 .(1)يؤثر سلبًا على عملها

إن القوانين التي أنشأت بموجبها هيئة مكافحة الفساد لم تخول لها سلطة االدعاء  .2
العام، األمر الذي يجعلها في نهاية األمر تفشل في التحقيق في قضايا الفساد، 

ى إحالة قضايا الفساد إلى مكتب المدعي العام، كما ال يوجد قانون واضح وتضطر إل
ومحدد خاص بمكافحة الفساد، بل مجموعة من المواد القانونية وفي أكثر من تشريع، 
وهذا االفتقار لجبهة قانونية موحدة لمكافحة الفساد يخلق حالة من الغموض والثغرات 

 لصالح الفاسدين.

افحة خاصة للتحقيق بقضايا الفساد، إال بعد أن ُتعرف القضية ال يتم تشكيل لجان مك .3
من قبل الرأي العام، وهذا يوضح أن هناك تكتمًا واضحًا من الحكومة على قضايا 

                                                             
 . 88-87موناي م. مولوينج، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1
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الفساد، األمر الذي من شأنه تعطيل عمل هيئة ولجان مكافحة الفساد، حيث أنه من 
ألن الفساد يكون قد  غير المنطقي تشكيل لجان مكافحة، خاصة بعد وقوع الفساد،

حدث فعاًل، وما يالحظ أن تشكيل لجان المكافحة يتم بعد مرور فترة طويلة في كثير 
من األحيان، خاصة إذا تم تغيير الحكومة واستبعاد المتورطين في قضايا الفساد، 
حيث يالحظ أن معظم قضايا الفساد لم يتم مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى من 

ن ثبت تورطهم في هذه القضايا من خالل التحقيقاتالنخبة الحاكمة  .(1)، وحتى وا 

 

 ثانيًا: اآلليات املقرتحة والتي من شأنها تعزيز مكافحة الفساد
العمل على خلق مجتمع قادر على المشاركة الفعالة في السياسة ومتابعة سلوك  .1

ي من شأنه الحد صانعي القرار الرسميين، وأيضًا مراقبة المسئولين الفاسدين، األمر الذ
من واقع الفساد، ويتم ذلك بتقليص الضعف االقتصادي لدى المواطنين، وتوعيتهم 

 .(2)لمعرفة حقوقهم، وذلك بوضع خطط لمقاومة الفساد طويلة األجل

البد من التركيز على الرقابة من داخل المؤسسة، حيث أن لها دور كبير وفعال وهام  .2
كبير على روح العمل الجماعي في الكفاءة في الحد من الفساد، وتعتمد إلى حد 

البيروقراطية، والدفاع عن المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة، والتقيد 
بالضوابط اإلدارية، وتشمل الضوابط اإلدارية مختلف الهيئات المسيطرة والمدققة داخل 

ة الفساد، إدارة الدولة في شكل المؤسسات والمبادئ الُمعيَّنة خصيصًا، مثل: مكافح
 .(3)ولجان الحسابات العمومية

                                                             
موناي م. مولينج، جون ن. ليستيدي، د. محمد عاشور، أ. وسام إبراهيم ) مترجمان (، الفساد في أفريقيا جنوب الصحراء،  (1

المصرية األفريقية  ريقية للعلوم السياسية، ) القاهرة، برنامج الدراساتنحو اقتراب أكثر شمولية، مختارات المجلة األف

 .98(، ص 2003
2)  John Githongo, Keny's Fight Against Corruption: An Uneven Path to Political Accountability 

(Washington, D.C: Development Policy Briefing Paper No. 2, Cato Institute, Center for Global 

Liberty and Prosperity, March 15m 2007), P. 1 
 .  96موناي م. مولوينج، مرجع سبق ذكره، ص  (3
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يعتبر تأسيس " النزاهة " والذي يعني " استخدام السلطة العامة للمصلحة العامة " هو  .3
الوجه اآلخر لمكافحة الفساد، وتبين من الخبرة المكتسبة من العمل مع الدول المتعاملة 

النزاهة، والتي تقترح مع الفساد أنه من المفضل التركيز على الوقاية من خالل تأسيس 
طريقة وقائية إيجابية مجربة، وعادة ما يكون من األسهل حمل مجموعات وأصحاب 
المصالح على دعم المقاييس الوقائية من خالل نظام نزاهة وطنية، وليس مجرد 

 .(1)مقاييس مهمة لمكافحة الفساد

ن إساءة يساعد الفصل بين السلطات، مع توافر الضوابط والتوازنات على الحد م .4
استعمال السلطة، فمتى توافرت رقابة متبادلة بين السلطات داخل الدولة، فإن ذلك 
يصب عادة في صالح المواطنين، وذلك عندما يسمح النظام البرلماني بمراقبة فورية 
من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، كما يخلق الفصل بين السلطات 

لحكوميين عند إساءتهم الستعمال السلطة، وهذا من شأنه آليات لمعاقبة المسئولين ا
 .(2)تقليل مستوى الفساد

تضمن المنافسة السياسية في ظل وجود انتخابات نزيهة إلى حد ما، تحمل السياسيين  .5
مسؤولياتهم في اتخاذ القرارات، في ظل توافر آلية عقابهم، مثل: فقدان حصانتهم، أو 

مناصبهم، األمر الذي من شأنه أن يحفز السياسيين  إمكانية إجبارهم على التخلي عن
لتحصين سلوكياتهم عن طريق مواءمة مصالحهم مع مصالح ناخبيهم، وفي ظل 
منافسة سياسية، يكون على السياسيين مواجهة الناخبين باستمرار، ألن األنظمة 

                                                             
1)  Petter Langseth, ( Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption), '' Global Programme 

Against Corruption- Conferences'', ( Vienna: United Nations Office for Drug Control and Crime 
Prevention, Paper Presented at the ISPAC Conference on Responding to the Challenge of 

Corruption, Milan, December, 1999), p.7. 
2)  Kevin Casas-Zamor (et. Al.),'' Political Integrity and Corruption – An International 

Perspective'', (Washington, D.C International Foundation for Electoral Systems, 2008), P. 2 
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ى السياسية هنا تسمح بإعادة االنتخاب، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الحوافز لد
 .(1)السياسيين وتمسكهم بالحكم الرشيد الذي من شأنه الحد من الفساد

استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية، ألن القضاء المختص والمستقل هو أحد  .6
أساليب ضبط السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهنا سنحتاج التشريعات الواجبة 

لطة المختصة ) العقاب ذو واألحكام المتخصصة للعمل بأحكامها وتنفيذها من الس
 .(2) المصداقية والمالئم في وقته (

تقارير المواطنين: غالبًا ما يكون أفراد الجمهور أول من يشهد الفساد أو يعاني منه،  .7
السيما في مجال الخدمات العامة. للمساعدة في فضح الفساد، يمكن ألفراد الجمهور 

ل القنوات القياسية لإلبالغ عن الجرائم أن يكونوا وسيلة في اإلبالغ عن الفساد من خال
على المستوى الوطني أو البلدي، مثل الشرطة، لتشجيع تقارير المواطنين حول الفساد، 
طورت العديد من الحكومات طرقًا أكثر مباشرة للجمهور لإلبالغ عن الفساد، على 
سبيل المثال، يمكن لهيئات مكافحة الفساد المتخصصة إنشاء قنوات مخصصة 

( من اتفاقية األمم 13إلبالغ عن جرائم الفساد، ُيطلب من الحكومات بموجب المادة )ل
المتحدة لمكافحة الفساد إطالع الجمهور على هيئات مكافحة الفساد وكيفية اإلبالغ 

 .(3)عن األفعال الفاسدة، بما في ذلك عدم الكشف عن الهوية

ية الفساد وكشفه وكبحه. إن تلعب الصحافة ووسائل اإلعالم دورًا رئيسيًا في تغط .8
اإلبالغ عن الفساد " يقدم مساهمة قيمة في تحسين المجتمع " والصحافة االستقصائية 
على وجه الخصوص "تحمل القدرة على العمل كعيون وآذان المواطنين"، ويمكن أن 
تكون التقارير اإلعالمية وسيلة للكشف عن الفساد التي تدفع المنظمات ووكاالت 

                                                             
1) Idem. 
2)  Bo Rothstein ad Markus Tegnhammar, '' Mechanisms of Corruption: Interest vs. Cognition'', ( 
Goteborg: The Qob Institute Quality of Government, Working Paper Series No. 3, 2006), p. 11 . 
3)  anti- corruption module 5 key issues: detection mechanisms- auditing and reporting. 

 https://www.unodc.org/euj/ar/anti-corruption/module-6/key-issues/detection-

echanisms...auditing-and-reporting.html. 
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انون إلى إجراء تحقيقات ) أو مزيد من التحقيقات ( في مزاعم الفساد. ويمكن تطبيق الق
أيضًا استخدام تقارير الفساد في وسائل اإلعالم لجمع المزيد من المعلومات حول 

 .(1)الفساد وتقييم الحاالت التي تم اكتشافه فيها وتتطلب مزيدًا من التحقيق

تتم بآلية واحدة، أو من مصدر واحد فقط، وأخيرًا يجب القول: إن مكافحة الفساد ال 
ألن كل مصدر محتمل من المصادر التي يمكن لها أن تساعد في تقليص الفساد هي 
في الوقت نفسه مصدر محتمل للفساد، لذا يجب أن يتم مكافحة الفساد عن طريق 

 أكثر من مصدر.
 

 خامتة الدراسة
التعددية الحزبية واالنتخابات لقد أدى التحول السياسي في ليبيا إلى األخذ بنظام 

للوصول إلى السلطة، وفي هذا التحول يتم السيطرة على موارد الدولة بطرق مشروعة 
أو غير مشروعة للحصول على األموال الالزمة لتمويل األحزاب السياسية أو تمويل 
الدعاية االنتخابية. أضف إلى ذلك تضخم المنتفعين من الفساد السياسي ) نخب 

رجال أعمال، كبار التجار.. إلخ (، مما يؤدي إلى صعوبة القضاء على حاكمة، 
الفساد في الوقت الحالي واستمرار وزيادة مستوياته في المستقبل، حيث إن هؤالء 
المنتفعين يريدون الحفاظ على النظام القائم اآلن والذي من أهم سماته ضعف 

اصة، كما أن ضعف مؤسسات الدولة بغرض االستمرار في تحقيق مصالحهم الخ
اإلطارين التشريعي والمؤسسي في مكافحة الفساد، السيما من الناحية التنفيذية، من 

 شأنه أن ُيعثر جهود مكافحة الفساد.

                                                             
1) Idem . 
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ال يمكن إنكار وجود الفساد السياسي في ليبيا ما قبل التحول الديمقراطي،  وختاماً 
ضايا الفساد التي رصدت ولكن لم ترصد قضايا فساد قبل التحول الديمقراطي بحجم ق

للحكومات المتعاقبة في ليبيا ما بعد التحول الديمقراطي، وهذا وفقًا للتقارير الدولية 
 وتقرير ديوان المحاسبة الليبي.

ويمكن القول أنه ال يوجد رادع قوي للقضاء على الفساد في ظل األوضاع 
 السياسية واالقتصادية واألمنية القائمة في ليبيا.

ذلك سوف يستمر ارتفاع مستويات الفساد بدرجات ال يمكن التحكم  وبناء على
 فيها.

 
 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل: المراجع العربية
 .2022فبراير  6أبو القاسم علي الربو، كل هذا الفساد في ليبيا، العربي الجديد،  .1

https:// www.alaraby.com.uk/opinion. 

العام يقودان ليبيا إلى مصير مشؤوم، عربية أحمد سالم، الفساد وإهدار المال  .2

INDEPENDENT . 

https:// WWW.independentarabia.com/node/5767/. 

أغسطس  11عربي لندن،  BBCأحمد سليمان، لماذا تزدهر المليشيات في ليبيا؟،  .3

2014. 

https://WWW.

bbc.com/arabic/middleeast*2014/08/140809libya-militia.reasons. 

رؤية تحليلية استشرافية،)  -د علي األطروش، المشهد السياسي واألمني في ليبياأحم .4

عن االنقسام السياسي في ليبيا(،  13/6/2015ندوة  عقدت في طرابلس بتاريخ 

 المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات.

https://100psresearch.org/projects/view/1/?/arg=ard 

 همية دور القيادة في محاربة الفساد في أوغندا.أوغسطين روز بندانا، أ .5
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-2011الواقع وآليات المنع والمكافحة  –حسين سالم مرجين، ظاهرة الفساد في ليبيا  .6

 ، الحوار المتمدن13/3/2019، 2018

https://m: ahewar.org/s.asp?aid=6319878r=0. 

ة لحجم الفساد في ليبيا، العين اإلخبارية، ديوان المحاسبة يكشف عن أرقام مفزع .7

9/12/2018 . 

 . 2022مايو  5رافد علي، ليبيا ونظرية األلعاب، بوابة الوسط، الخميس  .8

https:// alwasat.ly/news/opinions/357936?author=1. 

 .2020سبتمبر  01سالم العوكلي، الفساد المسلح، بوابة الوسط، الثالثاء  .9

https://alwasat.ly/news/opinions/294073?author=1. 

أكرمان، االقتصاد السياسي للفساد، في كيمبرلي آن آليوت  -سوزان روز .10

)محرر(، محمد جمال )مترجم(، الفساد واالقتصاد العالمي، )القاهرة: مركز األهرام 

 .238(، ص 8000للترجمة والنشر، 

، مركز دعم التحول 2020يناير  16السياسة التشريعية الليبية لمكافحة الفساد،  .11

 الديمقراطي وحقوق اإلنسان.

https:// daamdth.org/archives/7886. 

عبد الباسط غبارة، المليشيات في ليبيا.. سنوات النهب واالستثمار في الفوضى،  .12

 . June , 2019  30بوابة أفريقيا اإلخبارية، 

https://www.afrigatenews.net 

 18/10/2016سام أم االستقرار، ليبيا المستقبل، عالء فاروق، ليبيا ... نحو االنق .13

. 

https://www.libya-al-mostakbal.org 

  

ليبيا وتفشي ظاهرة الفساد المؤسسي، المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات،  .14

May/8/2017 

https:// 100psresearch.org/articles/view/182/?lang=ara. 

ي، د. محمد عاشور، أ. وسام إبراهيم ) مترجمان موناي م. مولينج، جون ن. ليستيد.51

(، الفساد في أفريقيا جنوب الصحراء، نحو اقتراب أكثر شمولية، مختارات المجلة 

 (، 2003ت المصرية األفريقية ريقية للعلوم السياسية، ) القاهرة، برنامج الدراسااألف

 

https://m/
https://m/
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 تونس يف السياسي الفساد مكافحة يف اإلعالم وسائل دور
 حممد السيد حسيني إبراهيم/ إعداد

 القاهرة جامعة -العليا األفريقية الدراسات كلية - دكتوراه باحث               
 

 ملخص الدراسة
يعتبر الكشف عن جرائم الفساد وتشجيع اإلبالغ عن مرتكبيها أهم خطوة في مكافحة 

لنظر إلى ما يصاحب هذه الجرائم من كتمان واستغالل الموظفين لسلطاتهم من الفساد با
أجل إخفاء أفعالهم، ومن ثم يأتي أهمية دور وسائل اإلعالم في الكشف عن الفساد، وال 
يمكن التركيز على اإلعالم كوسيلة لمحاربة الفساد دون اإلشارة لحرية التعبير، باعتبارها 

سياسيا حضاريا يضع الخطوط العامة التي تحدد سلوك قطاع ظاهرة ديمقراطية، وسلوكا 
اإلعالم في أي دولة وتضبط توجهاته ليتمكن من ممارسة دوره في المساءلة والمحاسبة 

 .ونشر الثقافة باعتباره أداة الفعل الديمقراطي
ويعكس اإلعالم حالة الوضع السياسي في أي دولة كما هو الحال في دولة تونس التي 

ا اإلعالم بعدة أشكال ومراحل وفقا لنظام الحكم السائد في كل مرحلة، ظهر فيه
ولتوضيح ذلك يمكن تقسيم المراحل التي مر بها اإلعالم في تونس إلى مرحلتين 

، وفيها تم التضييق على وسائل 2011مرحلة ما قبل ثورة  رئيسيتين، المرحلة األولى هي
تهديدهم أو سحب االعتماد والتراخيص  اإلعالم واإلعالميين، إما بسجن الصحفيين أو

من وسائل اإلعالم، األمر الذي دفع بهذه الوسائل لعدم التعرض لقضايا الفساد التي 
أما المرحلة  غالبا ما تورط فيها أفراد من العائلة الحاكمة أو جهات نافذة في السلطة،
إعالميا غير  الثانية فكانت مرحلة ما بعد الثورة، حيث شهدت هذه المرحلة انفتاحا

مسبوق، ومثلت التجربة التونسية فيها نموذجا واقعيا لدور اإلعالم في مكافحة الفساد 
خاصة، حيث أدى وظيفة بارزة في متابعة قضاياه، إذ قام اإلعالم بأنواعه السمعي 

اإلعالمية بأدوار هامة تجسدت في التفاعل مع قضايا  والبصري والمكتوب والوسائط
ضمن إطار البحث عن آليات مساندة ومساعدة على مكافحة الفساد  الفساد والمفسدين
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وتوطين الحكم الرشيد، مما جعل المؤسسات اإلعالمية تمثل منصات قوية في التشهير 
 .واإلبالغ عن كل ما يمثل رمزا للفساد

Summary  

Disclosing corruption crimes and encouraging reporting of the 

perpetrators is the most important step in combating corruption 

given the concealment and abuse that accompanies these crimes by 

employees of their powers in order to conceal their actions. Hence 

comes the importance of the role of the media in exposing 

corruption, and it is not possible to focus on the media as a means 

to fight corruption. Without referring to freedom of expression, as 

a democratic phenomenon, and a civilized political behavior that 

sets the general lines that define the behavior of the media sector in 

any country and set its directions so that it can exercise its role in 

accountability and dissemination of culture as a tool of democratic 

action. 

The media reflects the state of the political situation in any country, 

as the case of Tunisia, in which the media appeared in several 

forms and stages according to the ruling system prevailing in each 

stage, and to clarify this, the stages that the media went through in 

Tunisia can be divided into two main stages, the first stage is the 

pre- The 2011 revolution, in which the media and media personnel 

were harassed, either by imprisoning journalists, threatening them, 

or withdrawing accreditation and licenses from the media, which 

prompted these means to avoid exposure to corruption cases in 

which members of the ruling family or influential parties in power 

were often involved. The second was the post-revolution stage, 

when this stage witnessed an unprecedented media openness, and 

the Tunisian experience represented a realistic model for the role of 

the media in combating corruption in particular, as it performed a 

prominent role in following up on its issues. Interacting with cases 

of corruption and corrupt people within the framework of searching 

for support mechanisms and assistance in combating corruption 

and settling good governance, which made media institutions 

represent strong platforms for defamation and reporting on 

everything it is a symbol of corruption. 
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 مقدمة
هناك العديد من األسباب التي دفعت بالشعب التونسي إلى التظاهر وعمل المسيرات 
واالحتجاجات والتي قد تتشابه في معظمها مع العديد من األسباب الموجودة في الكيانات 
العربية واإلفريقية القائمة، وتتركز أهم األسباب في الفساد الذي أخذ أشكاال متعددة 

 جتماعي(.قتصادي واالسياسي واالومتنوعة )منها ال
ل الفساد أهم عامل الندالع الثورة في تونس؛ فالجماهير التي خرجت ثائرة في  فقد شكَّ

، لم يكن في مقدمة أهدافها أن تحتج على غياب الحريات 2010ديسمبر  17
والديمقراطية، إنما كان هدفها األول هو االنتفاض ضد المظالم االقتصادية واالجتماعية 

لمسلطة عليها إبان حكم الرئيس األسبق زين العابدين بن علي، حيث تفاقمت تلك ا
المظالم بفعل فساد منهجي ضلع فيه عدد غير قليل من المسؤولين في السلطة، وأقارب 
الرئيس األسبق وأصهاره، ورجال المال واألعمال، والمتنفذين في شتى المجاالت؛ األمر 

الحقائق عن الفساد والرشوة" فور اإلطاحة برأس الذي استدعى تشكيل "لجنة تقصي 
 .النظام

من ثم كان الفساد هو الشرار التي أشعلت نار الثورة التونسية، التي شهدت أربعة أسابيع 
حتجاجات الشعبية العارمة في البالد، والتي بدأت بعد إحراق الشاب محمد من اال

هداف مصدر رزقه، من قبل ستاحتجاًجا على ا 2010ديسمبر 17البوعزيزي نفسه يوم 
عاما للرئيس  23شرطة البلدية في والية سيدي بوزيد، وكانت كافية إلنهاء حكم استمر 

األسبق زين العابدين بن علي، الذي إضطر لمغادرة البالد تاركا إياها في حالة هي 
خليط من الغليان والفلتان، وفتحت اإلطاحة به الباب على مصراعيه أمام تغيير جذري 

نغالق تام، حيث ُغيبت المعارضة اتسم في عهده باامل للمشهد السياسي الذي وك
 .الحقيقية وهيمن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية في البالد

وقد انعكس الوضع السياسي على وضع اإلعالم، حيث كانت صناعة اإلعالم معروفة 
الحكومية التي تحتكر جميع مراحل بخضوعها إلى إشراف ونفوذ عدد من الهيئات 

اإلنتاج اإلعالمي. وباعتماد أسلوب "العصا والجزرة" مع وسائل اإلعالم، كان النظام 
 2011السابق يكافئ َمن كانوا يمتدحونه، ويعاقب َمن يجرؤ على انتقاده، لكن بعد ثورة 
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في السابق  شهد اإلعالم في تونس تغييرات جذرّية، إذ هو ابتعد عن المحتوى الذي كان
ذا نسق واحد، ومقيَّدًا للغاية، ويحاكي خط الدولة، وأصبح يقدم اآلن إنتاجًا متنّوعًا، كما 
ظهرت العديد من وسائل اإلعالم الجديدة ومنها وسائل التواصل االجتماعي التي كانت 
تمثل االعالم البديل خالل الثورة وساعدت في تحقيق أهدافها، ثم إن اإلطار القانوني 

ؤسسات الدولة التي تنّظم شؤون هذه الصناعة، شهدت عملية إصالح من خالل وم
 إصدار العديد من التشريعات التي قدمت الضمانات الخاصة بحرية وسائل اإلعالم.

 الدراسة موضوع :أوال 

 وأخالقية واجتماعية تاريخية مسؤولية والمرئية والمسموعة المقروءة اإلعالم وسائل تتحمل
 نشر في المؤثرة الفعالية ذات الوسائل أهم من باعتبارها الفساد، اجهةمو  في ومهنية
المهمة  القضايا من الكثير تكشف التي المعلومات عن التقصي بعد النزاهة قيم وتعزيز
الفساد السياسي، فهي تعد سلطة رابعة خاصة في الدول المتقدمة والتي تنتهج  وخاصة

 مكافحة في اإلعالم وسائل دور بدراسة هتماماال جاء ثم نظام الحكم الديمقراطي، من
شهدت ثورة على الفساد  الدول العربية واإلفريقية التي كأحد تونس السياسي في الفساد
، نتج عنها سقوط النظام الحاكم بقيادة زين العابدين بن علي والذي كان رمزا 2011عام 

 للفساد ونظام الحكم الديكتاتوري.
دته تونس بعد الثورة على وسائل اإلعالم خاصة دورها في وقد انعكس التحول الذي شه

مكافحة الفساد حيث عرفت توجها آخرا إذ أصبحت شريكا أساسيا في صياغة 
ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة التي تجسدت في شراكة النقابة اال

ستراتيجية سابقة الذكر الوطنية للصحفيين التونسيين والتي أفسح لها المجال في وضع اال
وأتاح لها دورا فاعال وأساسيا في إعدادها، هذه الشراكة التي بموجبها جاءت عملية 
التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن 
اإلطار التشريعي والمؤسساتي الرامي إلى مأسسة الرشادة السياسية وتضييق مجال 

لذا كان من الضروري البحث عن دور وسائل اإلعالم في جهود هذه  نتشار الفساد،ا
 الدولة في مكافحة الفساد وهل كان هذا الدور إيجابيا أم سلبيا؟.
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 :الدراسة إشكالية :ثانيا

تنطلق الدراسة من مشكلة مفادها أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها وأنماطها كانت مستشرية 
ول العربية واإلفريقية، وتأثيرها السلبي كان واضحا في كل في تونس كغيرها من د

المجاالت خاصة على عملية التنمية، األمر الذي يضع عالمات استفهام حول مدى 
نزاهة نظام الحكم في هذا البالد وهو ما يؤدي إلى وجود دور مهم لوسائل اإلعالم التي 

رساءخالل الكشف عنها،  تعد من إحدى الوسائل األساسية لموجهة تلك الظاهرة من  وا 
 .قيم النزاهة والشفافية

نماومشكلة هذه الدراسة ليست غامضة كما في معظم الدراسات،   ظاهرة واضحة  وا 
ومتفشية وتتمثل في كيفية مقاومة الفساد من أعلى قمة المجتمع أي النظام الحاكم 

أمام الرأي العام وأعوانه والذي غالبا ما يتحكم في وسائل اإلعالم، فكيف يمكن كشفه 
والمجتمع، وهو ما استدعي ضرورة دراسة هذا الموضوع في محاولة لتقديم رؤية شاملة 
حول دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد السياسي في تونس التي شهدت ثورة على 

 .2011فساد النظام الحاكم عام 

 :الدراسة تساؤالت ثالثا: 

 : اآلتية التساؤالت على اإلجابة في الدراسة هذه مشكلة تتمخض
 ودوافعه؟ وآثاره وأنواعه أسبابه وماهي في تونس الفساد طبيعة ماهي - 
 والحد الفساد مكافحة على 2011الديمقراطي عقب ثورة  التحول عملية تأثير هو ما - 

 منه؟
 كيف ساهم التحول الديمقراطي وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد؟ -
 لدور اإلعالم في مكافحة الفساد في رواندا؟ما هو االطار التشريعي  -
 ماهي التحديات والمعوقات التى تحد من دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد؟ -
 ؟دالفسا لقضايا اإلعالمي الجانب من المعالجة وأساليب ما هي طرق   -
 هل كانت حرية وسائل اإلعالم سببا أم نتيجة للتحول الديمقراطي؟ -
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 :راسةالد رابعا: فروض

 :الدارسة إلشكالية مبدئيا حال تشكل التى الفروض من العديد صياغة يمكن
 رئيسيا وحيويا في كشف قضايا الفساد ومكافحته؟ دورا إن لإلعالم -
كلما ارتفع مؤشر الديمقراطية في الدولة محل الدراسة كلما ازداد الدور اإليجابي  -

 لوسائل اإلعالم في مكافحة الفساد؟

 :الدراسة يةأهم :خامسا

وفي تونس بوجه خاص  عام اإلعالم في مكافحة الفساد بوجه وسائل دارسة دور تحظى
 :التالى النحو على ذلك تفصيل ويمكن  عملية، وأخرى  بأهمية نظرية

 :النظرية /األهمية العلمية -1
تكمن أهمية الدارسة العلمية في ندرة الدارسات األكاديمية لموضوع دور وسائل اإلعالم 

 من الكثير هناك أن الباحث الحظي مكافحة الفساد السياسي في تونس، حيث ف
 واالجتماعية والسياسية الجوانب القانونية من الموضوع هذا تناولت التي الدارسات

واالقتصادية، مع إغفال الدور الرئيسي الذي تلعبه وسائل اإلعالم في مواجهة هذه 
سارعة لهذه الوسائل ودورها المؤثر في الظاهرة في ظل التطورات التكولوجية المت

 المجتمع.

 :األهمية العملية -2
الفساد السياسي  بها ونعني المستشرية الظاهرة األهمية العملية للبحث في أهمية تتمثل
الدولة، وتوضيح الدور الذي تقوم به  مؤسسات تهدد والتي أخطر الظواهر من يعد الذي

الفساد  لقضايا اإلعالمية المعالجة ة، وتوصيفوسائل اإلعالم في مكافحة هذه الظاهر 
 .2011في تونس، التي كانت سببا رئيسيا الندالع الثورة في البالد عام  السياسي

 :منهجية الدراسة :سادسا
الذي أسسه كل من أوجست كونت ودوركايم  يتم االستعانة بمنهج البنائية الوظيفية

يفة كآلية لتفسير وتحليل الظواهر والذي يعتمد باألساس على الوظوهربرت سبنسر 
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 السياسي الفساد مكافحة في اإلعالم وسائل السياسية، لذا سنقوم بدراسة دور والقضايا
مدى تساهم  أي في تونس من خالل التركيز على اإلطار البنيوي والوظيفي، لمعرفة إلي

 ألداء ةبنيوي وسائل اإلعالم بوظائف وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد، حيث تضطلع
 واحدة كتلة في وتجانسه ووحدته المجتمع توافق إلى هادفة استراتيجية مهام مجتمعية

مقدمتها خطر الفساد  وفي واستقراره المجتمع بأمن المتربصة األخطار الكتلة هذه تواجه
  الذي يؤثر على كافة أفراد المجتمع.

 

 املطلب األول
 مراحل تطور اإلعالم يف تونس

بمراحل، أولها مرحلة  عشر التاسع القرن  أواخر نشأته منذ التونسي اإلعالم مر لقد
 1860االستعمار حيث تم إصدار عدد من الصحف منها صحيفة الرائد التونسي عام 

الفرنسية للشؤون الرسمية ونشر قراراتها في  االستعمارّية والتي خصصتها سلطات اإلدارة
 إذاعة بانطالق 1938 سنة اإلذاعي للبثّ  التونسّية المنظومة بسط الحماية، فيما بدأت  

 الفرنسّية. اإلدارة تحت تونس
 حيث علي، بن العابدين وزين بورقيبة الحبيب األسبقين الرئيسين حكم فترتيثم جاءت 

 لعب حيث الديكتاتورية ركائز من أساسية وركيزة السلطة بيد أداة اإلعالم وسائل كانت
 دورا وصحف، عامة إذاعات من األخرى  الوسائل وبقّية -خاص بشكل -التلفزيون 
 من كبير عدد صور وتلميع ناحية من للنظام السياسية الجرائم تبييض في مفصليا
 عن فضال ثانية، ناحية من وحاشيته وعائلته علي بن أصهار مقدمتهم وفي الفاسدين
 هزةأج مارستها التي المباشرة الكلية المراقبة بواسطة العام الرأي في المطلق التحكم
 فلك في يدور أغلبها كان والتي الخاصة اإلعالم وسائل من القليل العدد على السلطة
 .الحكومي اإلعالم

 فيه ظهرت قويا إعالميا انفجارا شهدت والتي  2011بعد ثورة ما وأخيرا تأتي مرحلة
اإلعالمي  المشهد مألت كثيرة وصحف واإلذاعات المحلية، الفضائية القنوات من العديد
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 في بما والتعبير والنشر الصحافة مجال في الحريات إطالققع اإلنترنت، حيث تم وموا
 الطفرة هذه الخاصة، اإلعالم وسائل ملكية عن القيود ورفع التراخيص إسناد تحرير ذلك

 والتصورات الرؤى  في فعلية وتعددية مسبوق  غير تنوعا كرست والنوعية العددية
 تونس. في التحريرية والخطوط

 مرحلة االستعمارأوال: 
ارتبط ظهور الصحافة المكتوبة في تونس بمرحلة الحماية الفرنسية على البالد، حيث 
كانت أولى الصحف هي )الرائد التونسي( الجريدة الرسمية التي أصدرها باي تونس 

وعهد بتحريرها إلى المستشرق الفرنسي منصور كرلتي، وقد  1860صادق باشا سنة 
دة للشؤون الرسمية ونشر قراراتها في بسط الحماية، ومازلت خصصت فرنسا هذه الجري

هذه الصحيفة تصدر حتى اآلن حيث تنشر فيها الحكومة التونسية القوانين والمراسيم بعد 
توالى إصدار الصحف في  1912حتى عام  1903ومنذ عام  ،1مصادقة البرلمان عليها

والتي حمل معظمها لواء  صحيفة 54تونس بكثرة فائقة حتى بلغ عدد ما صدر منها 
 الحركة لواء حمل في الكبير دورها التونسية ، فقد كانت للصحافة2التحرر من االستعمار

 التونسية الصحافة إن بل التجنيس والتغريب، في االستعمار مؤامرات ومقاومة الوطنية
والتي الحاضرة  جريدة صدرت 1888  عام األولى، ففي الوطنية الحركة بذرة هي كانت

كانت أول جريدة عربية وطنية غير رسمية في تونس، أصدرها علي بوشوشة، وقد ظلت 
جريدة الحاضرة تصدر حتى أوائل الحرب العالمية األولى، وقد كونت مدرسة كبيرة من 
مثقفي الزيتونة، ومن أبرز من خرجتهم الحاضرة )البشر صقر( الملقب بأبو النهضة 

 .3ه العديدة في الدفاع عن استقالل المغرب العربيالثقافية التونسية وقد عرف بمقاالت
تونس  إذاعة آنذاك كان اسمهاو التونسية في ظل الحماية الفرنسية،  كما تم إنشاء اإلذاعة

 في اإلذاعة أصبحت ثم ،1938أكتوبر  14الرسمي لها في  البث انطلق البريدية، وقد
                                                             

 .79( ص  2014)القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، تاريخ الصحافة العربيةفتحي حسين عامر،  - 1
 .80ص ،المرجع السابق - 2
)الرباط: وزارة األوقاف  ،الحق مجلة دعوة ،("1939 ( 1918 :الحربين بين وتطورها الحديث فكرال في العربية "دور الصحافة أنور الجندي، - 3

 .43( ص 1964، يناير66والشؤون اإلسالمية، ع 
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فرنسية للدعاية والحشد إذاعة تونس، وقد استغلتها السلطات ال تسمى 1939 سبتمبر
الجماهيري خالل الحرب العالمية الثانية، لكن رغم القيود التي فرضتها سلطة الحماية 
الفرنسية على المحتوى الذي تبثه اإلذاعة، فقد لعبت دورا مهما في التغيرات االجتماعية 

 .  1والسياسية في ذلك الوقت في تونس، كما ساعدت في إيصال صوتها إلى خارج البالد

 ثانيا: مرحلة ما بعد االستقالل

، هو المنظم لقطاع 1957إبريل  25المؤرخ في  1957لسنة  5كان المرسوم رقم 
اإلعالم في تونس بعد االستقالل، والذي نص على أن البث السمعي والبصري في تونس 
من اختصاص الدولة، فمنذ حكم الرئيس الحبيب بورقيبة ومن بعده أيًضا زين العابدين 

 45ن علي احتكرت الدولة قطاع اإلعالم؛ حيث كان صوت الدولة مسيطًرا طوال ب
 انطالق مع 1964سنة  من تعرض لبعض االستثناءات بداية عاًما، لكن هذه االحتكار

 القنوات هذه "، حيث منحت2والقناة الفرنسية "فرانس تونس في األولى اإليطالية القناة بثّ 
ويعتبر انطالق التلفزيون التونسي والذي تم ، 2ذلك في الحكومة رغبة لمجّرد استثناءات

تأسيسه في عهد الرئيس األسبق الحبيب بورقيبة أبرز مالمح اإلعالم في مرحلة ما بعد 
االستعمار الفرنسي، حيث كانت التجربة األولى لبث التلفزيون التونسي في أول أكتوبر 

ث التجريبي أكثر انتظاما أصبح الب 1966، ودامت ساعة وانطالقا من يناير 1965
وبدأت الصحافة في نشر الشبكة البرمجية للتلفزيون التونسي، وتم االفتتاح الرسمي له 

 .3(RTT) تحت تسمية 1966مايو  31في 
وظلت هيئة اإلذاعة والتليفزيون التونسي تنظم القطاع السمعي البصري حتى انقسمت 

تلفزة التونسية، ومؤسسة اإلذاعة ، مؤسسة ال2006إلى مؤسستين منفصلتين في نوفمبر
( التي 21( و)قناة تونس 7التونسية، حيث قامت مؤسسة التلفزة بإدارة قناتين )قناة تونس

                                                             
1 - Morgan Corriou, “Radio And Society In Tunisia During World War II”, In. Heike Iebau& Others (eds), The 

World in World Wars, Experiences, Perceptions and Perspectives from Africa and Asia, (Leiden: Brill 

Academic Pub, 2010) P 369. 
، 1)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ط  اإلعالم في مراحل االنتقال السياسي: الحالة التونسية نموذًجاروكسان فارمان فارماين)وآخرون(،  - 2

 .15ص ( 2015
 /http://www.watania1.tn: ، في التونسية التلفزة تاريخ ،التلفزيون التونس - 3
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وطنية  إذاعات أربع ، بينما قامت مؤسسة اإلذاعة التونسية بإدارة (RTT)حلَّت محل قناة
ذاعة التونسية )اإلذاعة ذاعة الدولية تونس وا   النظام كان كما )ثقافيةال واإلذاعة الشباب وا 
ذاعة المنستير، محلية )إذاعة إذاعات في خمس أيضا يتحكم ذاعة صفاقص، وا   الكاف، وا 
ذاعة ذاعة قفصة، وا  سمحت الحكومة للقطاع  2003وقبل ذلك في عام ، 1تطاوين( وا 

الخاص بتأسيس محطات اإلذاعة والتليفزيون، فقد تم إطالق ثالث قنوات تلفزيونية 
)عن طريق العربي نصرة الذي كان ابنه قد  2005عام  TVة حنبعلخاصة وهي قنا

وكانت مملوكة لمجموعة من رجال  2009تزوج من عائلة بن علي(، وقناة نسمة عام 
األعمال المقربين من النظام، باإلضافة لقناة نسمة األوروبية، كما تأسست أيًضا خمس 

خاص بإطالق محطات لإلذاعة ، وقد جاء السماح للقطاع ال2جديدة FMمحطات إذاعية 
والتليفزيون ردا عل االنتقادات السلبية في الخارج حول حرية اإلعالم؛ في الوقت الذي 
كانت تونس تستعد الستضافة مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات والتي كنت مقررة 

، ولكن السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال اإلعالم لم تكن 20053وقتها عام 
طوة في اتجاه تحرير وسائل اإلعالم السمعية والبصرية، لما تتضمنه من شروط بشأن خ

الملكية، حيث كانت التراخيص ُتمنح رسميا عن طريق وزارة اإلعالم؛ حصريا ألفراد 
بين منها صهر الرئيس أسس  2010عام ، فعلى سبيل المثال في 4عائلة الرئيس أو المقرَّ
وأطلقت سيرين ابنة الرئيس بن علي إذاعة (   FMييكبلحسن الطرابلسي إذاعة )موزاي

عام ( FMري محطة دينية )الزيتونة طأنشأ كذلك صهره صخر الما، و (FM)شمس 
(، كما FM، وأنشأ نجل الطبيب الشخصي لبن علي مراد قديش إذاعة )إكسبراس 2007

 .20055عام ( FMأنشأ أصحاب قناة نسمة إذاعة )جوهرة 

                                                             
1 - Moez Chakchouk (et al), “From revolution to reform: recommendations for spectrum policy in transitional 
Tunisia”, Journal of Information Policy, (Pennsylvania: Penn State University Press, No.3, 2013) PP. 578-579. 
2 - Steve Buckley (et al), Assessment of Media Development in Tunisia, (Paris: United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, 2013) P.53. 
3 - Jean-François Julliard , Tunisia: You have no rights here, but welcome to Tunisia, (Paris: Reporters without 

Borders, June 2005) P.10.    
4 - Steve Buckley (et al), Op.Cit., P.53. 
5 - Moez Chakchouk (et al), Op.Cit., P. 581. 
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 القانونين والسيطرة عليها من قبل الحكومة بواسطة تنظيمها تموفي مجال الصحافة فقد 
 بشكل ينظم الذي هو 1975للعام  قانون مجلة الصحافة حيث كان والجنائي، الصحافي
سنوات  في التعديالت من عدد إلى خضع والذي المطبوعة اإلعالم وسائل عمل أساسي

 تعزيز إلى تهدف اإلصالحات تلك كانت الحرية، من إتاحة المزيد من بدال الحقة لكن
 الصحفيين على مادية عقوبات فرضت مجلة الصحافة وبموجب قانون  السياسية السيطرة
، فقد كانت المنشورات التابعة 1الحمراء للدولة الخطوط تجاوز على يجرؤون  الذين

للحكومة تسيطر على الصحافة المكتوبة خصوصا بواسطة الصحف التي تملكها الدولة 
و"الصحافة" والجرائد الناطقة باسم الحزب الحاكم وهو أ"، La presse مثل "البرس

" و"الحرية" وكانت هذه Le enouveauالتجمع الدستوري الديمقراطي مثل "لونوفو 
الصحف تتمتع بدعم مالي من الدولة وشبكة توزيع تجعلها ذات أولوية تستفيد منها 

" الموقف" و"مواطنون" فقد كانت استفادة كبيرة أما صحف المعارضة على غرار صحيفتي
 على المسؤولين كان تسمية علي بن عهد أنه في إلى أيضا ، يشار2مهمشة وال تكاد ترى 

 للطباعة والصحافة الجديدة والشركة التلفزة ومؤسسة لألنباء إفريقيا تونس وكالة رأس
أعضاء  ونهمك أساسا يرتكز المسؤولين اختيار وكان الوالء قاعدة على دائما فتتم والنشر
 مسؤولون  وهم علي لبن وموالين الديمقراطي الحاكم، الدستوري  حزب التجمع في نشطين
تعيين ، وكان بن علي يشرف بشكل شخصي على اختيار و الحكومة أمام مباشرة بصفة

 .3مديرين ورؤساء التحرير وحتى بعض الصحفيين
ساندت الصحف الخاّصة واتسم وضع وسائل اإلعالم الخاّصة بهشاشة استقالليتها، فقد 

أيضا، االتجاه الحكومي مقابل السماح لها بدخول شبكة توزيع الّصحف وا عطائها جزءا 
من الموارد المالية التي كانت تراقبها سلطة مركزّية تتمثل في الوكالة التونسية لالّتصال 
الخارجّي، وكانت بعض صُحف المعارضة تمارس هامشا محدودا من االستقاللية في 

                                                             
1 - Fatima el-Issawi, Tunisian Media in Transition, (Washington D.C: Carnegie Endowment for International 

Peace, July 2012,) P.7.  
2 - Steve Buckley (et al), Op.Cit., P.16. 
3 - Souha Yacoub, “Press Freedom in Tunisia The Post-Revolution Challenges”, In. Elsebeth Frey, Mofizur 

Rhaman and Hamida El Bour (eds.), Negotiating Journalism. Core Values and Cultural Diversities 

(Stockholm: Nordic knowledge centre in the field of media and communication,  2017) P.114. 
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وى الخّط التحريري، ومقابل ذلك لم تستفد هذه الصحف من الدعم الحكومي، وهي ال مست
تكاد ُترى في نقاط بيع الّصحف وكانت خاضعة لنظام رقابة مسّبقة عادة ما تسبب في 

 علي بالنسبة بن نظام ظل آلّية في المسّبقة ، وقد كانت الرقابة1إيقاف نشرها أو تأخيره
 بعض باستثناء خاّصة أو عمومية سواء كانت عالم،اإل وسائل أصناف جميع إلى

 من أو قرطاج قصر مباشرة من تصدر والتوصيات التعليمات المعارضة، فكانت صحف
 فقط تشمل الرقابة تكن االّتصال، ولم وزارة من أو الخارجيّ  لالتصال التونسية الوكالة

 حساسّية أقلّ  أخرى  دةعدي مواضيع إن السياسّية، بل المحاكمات مثل الحّساسة المواضيع
 )القطارات وحوادث والحرائق الفيضانات(الطبيعية  الكوارث مثل بالسياسة لها وال عالقة

وفي الممارسة العملية أيًضا كان تحرير ونسخ ، 2محظورة تعتبر أيضا مواضيع فكانت
الصحف مراقبا من قبل وزارة الداخلية قبل نشرها، وهي عملية للرقابة على المطبوعات، 
التي كان يدعمها االستخدام واسع النطاق للرقابة الذاتية؛ وذلك لتجنُّب المزيد من 

 .3اإلجراءات الرقابية من جانب الدولة ضد المنشورات المخالفة
أما في مجال شبكة المعلومات الدولية االنترنت فقد تم إدخال الشبكة لالستخدام العام في 

، ثم زاد 2003متاًحا للجميع في عام  ، ومع النطاق العريض أصبح1996تونس عام 
تقدير عدد مسىتخدمي  2010استخدام اإلنترنت بسرعة هائلة؛ حتى إنه في مارس 

 9.3% من السكان، بالمقارنة مع  33.9مليون مستخدم؛ أي ما يعادل  3.6اإلنترنت بـ 
ترنت ، ورغم ذلك فقد واجه النظام هذا التوسع في استخدام االن4% فقط قبل أربع سنوات

 URLبرقابة نشطة على مواقع االنترنت، والحرمان من الخدمة، وحظر عنوان اإلنترنت 
(Uniform Resource Locator نون والنشطاء (، كما تعرض الصحفيون والمدوِّ

 .5للتهديد واالعتقال والسجن
اإلنترنت  مواقع تراقب التي هي عهد بن علي في لإلنترنت التونسّية الوكالة وكانت
( لفك حظر Proxiesبالوكالء ) يعرف لهذا لجأ بعض التونسيين إلى ما فيها، موتتحكّ 

                                                             
1 - Steve Buckley (et al), Op.Cit., P.31. 
2 - Ibid, P.45. 

 .31ص  م س ذ،روكسان فارمان فارماين )وآخرون(،  - 3
4 - Steve Buckley (et al), Op.Cit., P.53. 
5 - Jean-François Julliard, Op.Cit., PP. 6-7  
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 حقوق  الدفاع عن ومنّظمات الدولّية الحكومّية غير المنّظمات تقارير في المواقع، وجاء
 وأنّ  التعبير، حّرّية مجال في انغالقا األكثر الّدول بين من مرّتبة كانت تونس أنّ  اإلنسان

ولتهدئه  2011، وعقب اندالع ثورة 1اإلنترنت أعداء ألدّ  من تبرُيع علي الرئيس بن
بإصالحات  2011يناير 12في خطابه األخير إلى األمة في  المتظاهرين وعد بن علي

واسعة النطاق؛ بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على اإلنترنت والتي كانت قد وصلت 
 .2لمرحلة حجب الخدمة خالل الثورة

لقول كانت السلطة السياسية، قبل الثورة، ممثلة في نظام االستبداد هي ومن ثم يمكن ا
العدو األساسي لحرية الصحافة واإلعالم، حيث سعت بجميع الوسائل إلى قمع الحريات 
فساده ليتمكن من السيطرة  لى تهميش قطاع اإلعالم وا  وعلى رأسها حرية الصحافة، وا 

سي عن متابعة وسائل اإلعالم المحلية عليه، وهو ما أدى إلى عزوف المواطن التون
وقناة  24لعدم ثقته فيها، والذهاب إلى متابعة القنوات الخارحية مثل قناتي فرنسا 

الجزيرة، التي كان يراها الكثير من المشاهدين التونسيين أكثر مصداقية من التلفزيون 
 .3التونسي الرسمي

 2011ثالثا: مرحلة ما بعد ثورة 
 عن ابتعد هو ، إذ2011عام  ثورة بدء منذ جذرية تغيرات نستو  في شهد اإلعالم

 وأصبح الدولة خط ويحاكي للغاية ومقيدا واحد نسق ذا السابق في كان الذي المحتوى 
 الثورة بعد التونسي اإلعالم خط أن الباحثين بعض يرى  حيث ،4متنوعا اآلن انتاجا يقدم
 للنظام دعاية وسيلة من أي ميإعالم عمو  إلى حكومي من إعالم تغير، حيث تحول قد
العام، كما تزايد عدد الصحف والقنوات التلفزيونية الجديدة بسرعة  للرأي إعالم وسيلة إلى

 سارعت علي بن سقوط أنه بعد لوحظ ، فقد5كبيرة وتزايد مساحة الحرية ونقد أجهزة الدولة
                                                             

1 - Joan Barata Mir, Political and Media Transitions in Tunisia: A Snapshot of Media Policy and 

    Regulatory Environment, (California: Internews, August 2011) P.7. 
2 - Ouedraogo Adolphe, “Arab Spring and Social Media: the Social, Economic and Governance Issues  

     Driving Revolutions: The Case of Tunisia”, MA Degree, (Ottawa: University of Ottawa, Faculty of  

     Social Sciences, August 2015( P.45. 
3 - Joan Barata Mir, Op.Cit., P.2.  
4 - Fatima el-Issawi, Op.Cit., P.1.   
5 - -Isabel Schäfer, The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo- 
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 )مرئية سموعة أوم أو خاصة، مكتوبة أو عمومية أكانت سواء (التقليدية اإلعالم وسائل
لى التعبير العام االنضمام للرأي إلى  معظم نسف أدى إلى ما الشعبية وهذا اإلرادة عن وا 

 التي كانت مواقع اإلنترنت إلى النفاذ وأصبح المحرمة والمواضيع الحمراء الخطوط
 المراقبة منظومات تفكيك مع وبالتوازي  تدريجية بصفة ممكنا السابق في محظورة
 .1اإلنترنت على المسلطة

 1، إلى الوطنية  21وقناة 7 تم تحويل بعد الثورة التونسية اسم القناتين العموميتين قناة
، بعد أن كانت وسيلتين للدعاية لنظام بن علي ومقيدتان بشكل صارخ بالعديد 2والوطنية 

نية ، وانتشرت بعد الثورة البرامج الحوارية التلفزيو من الخطوط الحمراء التي وضعها نظامه
باإلضافة إلى نشرات األخبار  –التي لم تقبلها أو توافق عليها سلطات بن علي -

٪ 20المسائية، التي كانت مخصصة لنشر أخبار نظام بن علي وكانت تجذب أقل من 
٪ من السكان بعد 80من المشاهدين، بينما ارتفعت شعبيتها بشكل كبير ووصلت إلى 

نوات والصحف والمواقع اإللكترونية الجديدة، بما الثورة، باإلضافة إلى ذلك انتشرت الق
في ذلك القنوات ذات التوجه اإلسالمي، حيث ظهرت فرصة لألخبار وتبادل الرأي 
وحريتها بال حدود، بعد رحيل بن علي مباشرة، وتم إغالق وزارة اإلعالم واالتصاالت، 

لغاء نظام  ومع، 2مراقبة اإلنترنت التي كانت مصدر الرقابة والسيطرة التحريرية الرسمية وا 
االتصال والوكالة التونسية لالتصال  وزارة ألغيت البالد في الثوري  الحراك نجاح

الخارجي، مع إلغاء مجلة الصحافة التي كانت قانونا قمعيا للصحافة التونسية، وتم 
اطي إرساء لجنة فرعية لإلعالم تابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واالنتقال الديمقر 

، وقد 2011مارس  2إلى أن تم إحداث الهيئة الوطنية إلصاح اإلعالم واالتصال في 
 .3مثلت هذه الخطوة بداية مرحلة إعالمية جديدة فرضها المسار الديمقراطي

                                                                                                                                                                                             

      Conservatism in an Insecure Regional ContextEuropean, (Barcelona: Institute of the Mediterranean, 

      August 2015)  P.11.  
1 - Steve Buckley (et al), Op.Cit., P.16. 
2 - Roxane Farmanfarmaian, “Media and the politics of the sacral: freedom of expression in Tunisia after the 

     Arab Uprisings”, Media, Culture & Society, (California: SAGE Publishing,Vol.39, No.7, October 2017) 

     P.1050.   
 ورقة بحثية مقدمة لمعهد الجزيرة لإلعالم، عائشة غربي، اإلعالم العمومي واالنتقال الديمقراطي: التلفزيون التونسي )دراسة حالة(،  - 3
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مقتنيات وسائل اإلعالم العائدة لعائلة بن علي، إلى وزارة المالية التي  بعد الثورةوانتقلت 
وخطها التحريري؛ وكان الجزء األكبر من هذه المقتنيات يحتل  اهتمت فيما بعد بإدارتها

المباني الحديثة الراقية في األحياء باهظة الثمن، حيث ُخّصص لها طاقم كبير من 
الموظفين وبنفقات مالية كبيرة بعد أن فقدت الحماية التي كانت تؤمِّنها لها شركات بن 

لضوابط التنظيمية، بدأت هذه الشركات علي والقطاعات التي كانت تنتمي إليها بموجب ا
تعاني من نزيف في التمويل، األمر الذي خلق مأزًقا للحكومة التي لم تكن تمتلك قدرة 

 .1بيروقراطية كافية لتحسين أدائها
ذاعات تأسست قنوات قد كذلك  اإلعالمي االنفتاح بعد السياسية التوجهات مختلف من وا 

 ال التلفزيوني حاليا المشهد أن إال إذاعة، 50 من روأكث تلفزيونية قناة 39 بلغ عددها
والعمومية نتيجة إغالق العديد من  الخاصة بين تلفزيونية قناة 15 على إال يحتوي 

مطبوعة  مائتي فبلغت والمجالت المطبوعة الصحف عدد ، أما2القنوات ألسباب مالية
 اإللكترونية المواقع صعيد وعلى ودورية وأسبوعية يومية بين ما صدورها أوقات تتنوع
لى بالمئات وأصبحت كبير زادت بشكل كذلك فهي  الوسائل من الكبير الكم هذا جانب وا 

 .3خانقة قيود أوسع دون  بحرية تتمتع أيضا اإلعالمية
أن وسائل التواصل االجتماعي لعبت دوًرا مهًما في تونس وقد اتفق الكثير من الباحثين 

تكن لتحدث لوال هذا المستوى العالي من الوصول  لدرجة أن بعضهم قال إن الثورة لم
بين الثوار عبر تلك الوسائل، حيث كانا موقعا "فيسبوك وتويتر" حاسمين في السرعة 
التي انتشرت بها االحتجاجات في جميع أنحاء البالد، خاصة موقع فيسبوك الذي كان 

شارة لألحداث في تونس مؤثًرا بشكل كبير في العملية الثورية، مما دفع الكثيرين إلى اإل
ورغم تلك األهمية التي أشار إليها بعض الباحثين هناك ، 4األولى على أنها ثورة فيسبوك

                                                                                                                                                                                             

 . 13ص ( 2019)الدوحة: معهد الجزيرة لإلعالم،     
 .149-148ص ص  م س ذ،روكسان فارمان فارماين )وآخرون(،  - 1

2 - Souha Yacoub, Op.Cit., P. 113 
 النجاح فلسطين: جامعة( ،رسالة ماجستير"، 2010األول  كانون  ثورة بعد الديمقراطي التحول في التونسية سالمة، "التجربة يوسف الرحمان عبد - 3

  .160( ص2016 العليا، الدراسات كلية الوطنية،
4 - Peter J.Schraeder, “Tunisia's jasmine revolution, international intervention, and popular sovereignty”, 

    The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, (New Jersey: Seton Hall  
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ال ينبغي المبالغة في الدور الذي لعبته وسائل التواصل االجتماعي في من يقول إنه 
ورة لم الربيع العربي التونسي، ألن هناك شريحة كبيرة من المواطنين الذين شاركوا في الث

يكونو من مستخدمي وسائل التواصل، خاصة الذين يعيشون في المقاطعات الريفية 
 .1والضواحي الفقيرة التي لم يكن بإمكانها الوصول لإلنترنت

وبعد الثورة، ورغم أن الطبقة السياسية، بمختلف توجهاتها كانت أكبر مستفيد من حرية 
رها واستقطاب أكبر عدد من الصحافة للوصول إلى الجمهور العريض وطرح أفكا

المناصرين، إال أن ثقافة الهيمنة على اإلعالم وعدم قبول النقد تواصلت، وسجلت 
المنظمات المدافعة عن الصحفيين خالل السنوات التي تلت الثورة اعتداءات من 
سياسيين من مختلف االتجاهات على الصحفيين بسبب تناول آرائهم بالنقد كما سعى 

ورهم إلى السيطرة على اإلعالم، عبر رشوة الصحفيين وا غداق المال على رجال المال بد
 . 2أصحاب المؤسسات اإلعالمية

لكن في النهاية فإن المكسب األساسي من الثورة التونسية، باجماع المراقبين للشأن العام، 
هو حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، وقد فهمت النخبة التونسية 

أن حرية التعبير إن لم تحمها مؤسسات قوية ودائمة فإنها ستتراجع مع الوقت أو  مبكرا
ستنقلب إلى فوضى في أحسن األحوال، وبناء على ذلك فقد تم تضمين حرية التعبير 
واإلبداع في الدستور فضال عن إنشاء الهيئة المستقلة لإلعالم السمعي البصري، وهي 

مهّمة تعديل مؤسسات اإلعالم السمعي البصري  الهيكل العمومي الذي أنيطت بعهدته
 .3ومنح التراخيص ومعاقبة المخالفين

 
 

                                                                                                                                                                                             

    University, Vol.13, No.1, 2012) P.78. 
1
 - Ouedraogo Adolphe, Op.Cit., P. 44. 

 .201 (2017)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ال الديمقراطي العسير، تونس: االنتقأحالم بلحاج )وآخرون(،  - 2
3 - Monica Marks, Maissa Khattab, Inside the transition bubble: expert assistance in Tunisia, (Barcelona: 

Institute for Integrated Transitions, April 2013) PP.12-13. 
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 املطلب الثاني

 دور اإلعالم يف كشف الفساد ومكافحته
العابدين بن  كانت وسائل اإلعالم التونسية خالل فترتي حكم الرئيسين األسبقين الحبيب بورقيبة وزين

اإلعالم، دورا أساسيا في زيادة سيطرة النظام على الدولة  وسائل تعلي، أداة بيد السلطة حيث لعب
والدعاية له وفي دفع ما كان ينسب له أو لمن كانوا قريبين منه من فساد، وهنا كان اإلعالم الورقي في 
مرحلة أولى واإلعالم السمعي البصري في مرحلة ثانية بيئة جاذبة لالستثمار بالنسبة إلى المقّربين من 

كانوا يتمّتعون بعديد االمتيازات التي لم تكن متاحة لغيرهم من الراغبين في االستثمار من النظام حيث 
 .خارج دائرة النظام الضيقة

ثر الثورة التونسية عام  ، شهد اإلعالم في تونس تغييرات جذرّية، حيث غاب 2011وا 
لة، وأصبح المحتوى الذي كان في السابق على نسق واحد ومقَّيدا للغاية ويحاكي خط الدو 

يقدم إنتاجًا متّنوعًا و ظهرت أنواع مختلفة من وسائل اإلعالم الجديدة، بينها اإلعالم 
الرقمي من مواقع إخبارية إلى المواقع اإللكترونية لإلعالم التقليدي بجميع قطاعاته 
المرئية والمسموعة والمكتوبة والتي تمتعت بالحرية التي أقرها الدستور التونسي الذي 

، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في التفاعل مع قضايا الفساد 2014ام صدر ع
والمفسدين، من خالل نشر قضايا الفساد التي تورطت فيها جهات نافذة في الحكم خالل 
فترة النظام السائد وعلى رأسها عائلة الرئيس األسبق زين العابدين بن علي ورجال 

ساد فان بعض الوسائل خاصة الحكومية لم أعماله، ورغم هذه الحرية في تناول قضايا الف
تتخلص من عباءة النظام القديم، حيث كان هناك قاسم مشترك جمعهم وهو الخوف من  

 نشر بعض الحقائق المتعلقة بالفساد واللجوء إلى غض الطرف عنها.

 أوال: الفساد يف تونس
خاصة دول العالم كغيرها من الدول  ُيعد الفساد من القوى المزعزعة لالستقرار في تونس

، حيث ُتلقي بظاللها على كل مستويات االقتصاد واألمن والنظام السياسي، فقد الثالث
كان الرئيس األسبق زين العابدين بن علي يحتكر هو وأركان حكمه عملية الفساد ما دفع 

، ورغم أن السلطات التونسية تحركت لمكافحة الفساد 2011الشعب للثورة عليه عام 
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نظام بن على عبر تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد استمر الفساد عقب سقوط 
 في البالد على مستويات مختلفة.

 2011الفساد قبل ثورة  -1

تكرَّس الفساد في تونس قبل الثورة في عدة صور من المعامالت غير المشروعة على 
سداء الخدمات، غرار اعتماد الرشوة والمحسوبية في مجال عقد الصفقات العمومية ، وا 

سناد التراخيص، والتمكين من شتى أنواع المنافع في كل المؤسسات، بما في ذلك  وا 
لت جماعات الفساد لوبيات ضغط سياسي  أجهزة الدولة للموالين للنظام الحاكم، وقد شكَّ

 23، حيث تفشى الفساد على امتداد 1تدخلت في اختصاصات المسؤولين داخل الدولة
لحكم في عهد الرئيس األسبق زين العابدين بن علي وحزبه التجمع عاما من سوء ا

الدستوري الديمقراطي، فالرئيس وزوجته ليلى الطرابلسي استغال السلطة إلثرائهما 
ثراء أسرتيهما وأصدقائهما  .2الشخصي وا 

وباتت األسرتان الممتدتان للرئيس وزوجته، في مرحلة من المراحل، تسيطران على أكثر 
لشركات في الدولة عبر شبكة عرفت على نطاق واسع في تونس بإسم من نصف ا

، فرغم أن درجة من الفساد موجودة في كل دولة، إال أنه في عهد بن علي 3"المافيا"
تمركز للغاية إلى حد أن الحلقة الداخلية للنظام، خاصة السيدة األولى ليلى الطرابلسي 

، فليلى الطرابلسي 4ي كل أنحاء العالموعائلتها، حيث طفقت شهرتها السيئة اآلفاق ف
خوتها العشر، كانوا يملكون مصالح ُمهيمنة في العديد من الشركات التونسية،  وأخواتها وا 
بما في ذلك الطائرات، ووكاالت السيارات، وخدمات اإلنترنت، ومحطات التلفزيون 

 . 5واإلذاعة، والمحال الكبرى 

                                                             
يرة للدراسات، مايو )الدوحة: مركز الجز ، سلسلة تقاريرالدمني، تحقيق المصالحة والحرب على الفساد: معادلة تونس الصعبة، بنعيسى  - 1

 . 3-2( ص ص 2019
2 - Muriel Mirak-Weissbach, Madmen at the Helm: Pathology and Politics in the Arab Spring, (London: 

Ithaca Press, May 2012) P 75. 
3 - Idem.,. 
4 - Sarah Chayes, Thieves of state: why corruption threatens global security, (New York: W.W. Norton  

    Company, 2015) P.91. 
5- Sarah Yerkes and Marwan Muasher, Tunisia’s Corruption Contagion: A Transition at Risk, 

   (Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, October 2017) P.4.  
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غلبية التونسيين بسبب استغاللها لموارد ولهذا أصبحت عائلة الرئيس مكروهًة من أ 
 2009الدولة، حيث أكدت ذلك برقية للسفير األمريكي في تونس روبرت جوديك عام 

، وقد كشفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة 1إلى وزارة الخارجية األمريكية
في شركات وهمية  والفساد، في تحقيقتها بعد الثورة عن وجود مليارات الدوالرات المتخفية

 . 2ومصارف أجنبية تعود إلى أفراد عائلة الطرابلسي والمقرّبين منها
وكان الفساد ينتشر في معظم القطاعات منها مجال اإلعالم، فعلى سبيل المثال كانت 
شركة "كاكتوس" المملوكة لسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس األسبق 

في تجهيزات مؤسسة التلفزيون التونسي من أجل إنتاج تستغل المرفق العمومي المتمثل 
برامج وبيعها الحقا له مقابل مبالغ مالية تجاوزت السقف الزمني الذي يضبطه القانون 

 .3بكثير دون أن تطاله يد القانون 
ومع كل هذه األشكال من الفساد فقد كانت الزبائنية والفساد البسيط من أكثر األمور 

تشغل التونسيين، فالموظفون البيروقراطيون كانوا يطلبون الرشاوى المباشرة التي كانت 
 . 4لقاء تقديم الخدمات البسيطة كإصدار شهادات الميالد وتصديق الوثائق

 2011الفساد بعد ثورة  -2
لم يمضِّ وقت طويل بعد الثورة حتى تحركت السلطات التونسية لمكافحة الفساد، فشّكلت 

ساد، ومن بين ممارسات الفساد التي كشفت عنها الهيئة منح الهيئة الوطنية لمكافحة الف
تراخيص وعقود عامة ألطراف لها حظوة، وخصخصة شركات حكومية ببيعها لشركات 
لم تكن قد تقدمت بأفضل العروض تنافسية، والتصنيف غير الصحيح لممتلكات عامة 

                                                             
1 - Sudarsan Raghavan, ‘In Tunisia, Luxurious Lifestyles of a Corrupt Government’, Washington Post, 28 

January 2011, At: https://www.washingtonpost.com/world/in-tunisia-luxurious-lifestyles-of-a-corrupt-

government/2011/01/28/ABFEG5Q_story.html 
2 - Sarah Yerkes and Marwan Muasher, Op.Cit., PP.4-5.  

، 15)بيروت: منظمة المفكرة القانونية، ع ، تونس -مجلة المفكرة القانونيةوليد الماجري، "تونس: إعالم فاسد أم إعالم ُيحارب الفساد؟"،  - 3
 .24( ص 2019سبتمبر 

4
 - Lin Noueihed, Alex Warren (eds), The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-Revolution and 

the Making of a New Era, (Connecticut State: Yale University Press, May 2012) P.66. 
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ئيس زين الر  ، حكمت محكمة تونسية على2011وفي يونيو عام  ،1على أنها خاصة
عاًما بجريمة إساءة استعمال المال العام  35بن علي وزوجته غيابًيا بالسجن  العابدين

، وعلى الرغم من النجاح النسبي في المرحلة االنتقالية بعد الثورة في مواجهة 2واالختالس
الفساد، خاصة مع إنشاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد سقوط نظام بن 

، 3ستمر الفساد في تونس، حيث كشفت هذه الهيئة عدًدا من ممارسات الفسادعلي، فقد ا
وقد أكدت مؤشرات خارجية، أن المستوى العام للفساد في تونس شهد ارتفاعًا بعد الثورة 

وضع مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية تونس  2010عن قبلها، ففي عام 
، 2021، وفي عام 4هو األقل فسادا( 1قم دولة )الر  178من بين  66في المرتبة 

، وتشير 5دولة 180من أصل  70مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة في تونس  تراجعت
المؤشرات الداخلية إلى منحى مماثل، ففي دراسة لمؤسسة كارنيجي للسالم الدولي ُأجريت 

م إنه % من الُمستطلعة آراؤه76، قال 2017تونسيًا بين يوليو و أغسطس  391مع 
نشر التقرير السنوي للهيئة و ، 6بات هناك فساد في تونس اليوم أكثر من عهد بن علي

)أخر تقرير صادر عن الهيئة( استطالع  2018الوطنية التونسية لمكافحة الفساد لعام 
للرأي كشف أن الفساد يأتي في المرتبة الثالثة من بين أهم المشاكل التي يرغب 

الحكومة، ونتج هذا الوعي بخطر الفساد عن تزايد الشعور التونسيون في أن تعالجها 
بعدم الثقة في مؤسسات الدولة، ذلك أن أكثر من النصف من الذين شملهم االستطالع 
يعتبرون أن األداء الحكومي سيء جدا أو سيء في محاربة الفساد، وارتفعت نسبة 

مقارنة  2018% سنة 55ون أن الفساد قد زاد كثيرا ليصل إلى التونسيين الذين يعتبر 

                                                             
1 - Alissa Amico, Steffen Hertog (eds), State-owned enterprises in the Middle East and North Africa: engines 

of development and competitiveness?, (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 

October 2013) P.86. 
2 - David D Kirkpatrick, “Ex-Tunisian President Found Guilty, in Absentia”, New York Times, 20 June 2011,At. 
http://www.nytimes.com/2011/06/21/world/middleeast/21tunisia.html  
3 - Alissa Amico, Steffen Hertog (eds), Op.Cit.,P 87. 
4 - Transparency International, corruption perceptions index 2010, At: 

https://www.transparency.org/en/cpi/2010 
5 - Transparency International, corruption perceptions index 2021, At: 

https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
6 - Sarah Yerkes and Marwan Muasher, Op.Cit.,P.5.  
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في حين تقاربت نسبة إدراك التونسيين لوجود انخفاض ملحوظ  2015% سنة 42
 .20181و 2015% ما بين عامي 4% و3لمستوى الفساد المالي واإلداري بين 

د إن وخالل سعى الدولة للكشف عن الفساد ومواجهته قال الرئيس التونسي قيس سعيّ 
مليار دوالر( من المال العام، مؤكدا على  4,8مليار دينار ) 13,5شخصا سرقوا  460

ضرورة استردادها من الفاسدين، وأضاف أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب، 
قال ، كما 2داعا رجال األعمال إلى إرجاع األموال المنهوبة مقابل إجراء مصالحات معهم

ئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس خالل مقابلة مع صحيفة شوقي الطبيب رئيس الهي
مليارات دوالر بسبب الفساد، وأضاف أن الفساد  3العربي الجديد، إن بالده تخسر سنويًا 

 . 3في تونس متغلغل في دواليب الدولة ويحتاج إلى مجهود سنوات طويلة للحد منه
تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد،  ويأتي استمرار الفساد رغم إقرار الدستور التونسي،

تحت مسمى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والتي تعمل بمثابة جهاز لمكافحة 
حالة نتائجها إلى السلطات وقد ، 4الفساد في البالد، والتحقيق في مزاعم الفساد العام وا 

جيع المشاركة نصت االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على تش
المجتمعية الفاعلة ودور المواطن األساسي في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك من خالل نشر الوعي بين الناس فيما يتعلق بوجود 
الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر، وأن يعرف المواطنون ما يضمنه لهم 

ن حقوق وحريات وبمن يمكنهم االتصال في صورة االعتداء على الدستور الجديد م
 .5حقوقهم وحرياتهم

 

                                                             
 .49، د.ت، ص 2018، التقرير السنوي لعام الجمهورية التونسية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - 1
، 2021يوليو  29، 24فرانس، "مليار دوالر من "األموال المنهوبة 4,8قيس سعّيد يسعى السترداد نحو  ،ن مباركينور الدي - 2

 https://www.france24.com/arفي:
 ، في:2020فبراير  10، صحيفة العربي الجديدمليارات دوالر سنويًا،  3تونس من الفساد  إيمان الحامدي، شوقي الطبيب: خسائر - 3

https://www.alaraby.co.uk 
 .23ص  ،2014يناير  26الصادر في  ،دستور الجمهورية التونسيةجمهورية تونس،  - 4

، 2016، ديسمبر 2020-2016ة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد االستراتيجية الوطنيالجمهورية التونسية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،  - 5
 .21ص 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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  ثانيا: اإلعالم ومكافحة الفساد قبل الثورة
لم تتعامل وسائل اإلعالم التونسية مع القضايا السياسية واالقتصادية السائدة في البالد 

لمرحلة اتسمت باستشراء قبل الثورة إال بما يخدم مصلحة النظام السياسي، فمع أن هذه ا
الفساد المنظم الذي تم أثناء منح أقارب بن علي وشركائهم الصفقات التجارية المربحة 
واالستحواذ على األراضي واالستغالل غير المسبق للمؤسسات الحكومية لالنتفاع 
باإلعفاءات الضريبية أو استخدامها كأدوات لإلكراه واالبتزاز، وهو ما انعكس بالسلب 

إال أن  ،1الدولة وتآكلت بشدة قدرتها على تحقيق النمو دون التنمية والديمقراطيةعلى 
وسائل اإلعالم لم تتفاعل مع هذه القضايا بشكل إيجابي، ويعود ذلك إلى التضييق على 
اإلعالميين من خالل الضوابط المفروضة على كل من وسائل اإلعالم المستقلة وتلك 

اء، حيث كانت صناعة اإلعالم معروفة بخضوعها إلى التي تملكها الدولة على حد سو 
، 2إشراف ونفوذ عدد من الهيئات الحكومية التي تحتكر جميع مراحل اإلنتاج اإلعالمي

فقد وصل حد التضييق على اإلعالم إلى أن الرخصة التي تمنح لفتح محطات اإلذاعة 
م فيها مدير القناة بعدم والتليفزيون تتم بموجب اتفاقية بين الدولة وصاحب المحطة، يلتز 

إنتاج أو إنتاج مشترك أو بث برامج إخبارية ذات طابع سياسي مهما كان شكلها أو 
طبيعتها ومهما كان مصدرها، دون موافقة كتابية من الدولة التونسية، ويلتزم المدير 
أيضا ببث تصريحات وخطب رئيس الجمهورية كاملة بال انقطاع كما يتم بثها في 

  3.عموميةالقنوات ال
ومن ثم فإن تضييق النظام التونسي خالل فترة بن علي، على وسائل اإلعالم وحجب 
المعلومة كان من شأنه أن جعل هذه الوسائل التي هي في األساس وسائل للرقابة، 
ورصد الفساد، ونشر الشفافية ال تتعرض إلى أنواع الفساد التي كانت منتشرة في تونس، 

لوقت الذي وقعت فيه حادثة انتحار محمد البوعزيزي حرقا في فعلى سبيل المثال في ا
لم تتجرأ أية وسيلة إعالم تونسية على نقد ممارسات النظام الذي دفعت  2010ديسمبر 

                                                             
1 - Paul Tiyambe Zeleza, “The African struggle continues: The awakening of North Africa”, Canadian  

   Journal of African Studies, (Ottawa: Canadian Association of African Studies, Vol.46, No.1, 2012)  

    P. 131. 
2 - Fatima el-Issawi, Op.Cit., P.3.   
3 - Steve Buckley (et al), Op.Cit., P.47. 
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، أما مواقع اإلنترنت الناقدة 1البوعزيزي لالنتحار، كما كانت صحف المعارضة مهمشة
ية اإلنترنت، كما ذهبت الشرطة فكانت توقف آليا بواسطة منظومة مركزية مهمتها تنق

إلى اعتقال مختلف نشطاء اإلنترنت الذين ازعجت مدوناتهم وصفحاتهم على اإلنترنت 
 .2النظام الحاكم خاصة عند نشر ملفات الفساد التي كشفت عنها موقع ويكيليكس

لقد عاش اإلعالم التونسي عقدين من الزمن، تحت نظام بن علي أسوأ مراحله، وظل 
نافه يخضع للسيطرة السياسية والتوجيه الحكومي مع غياب متعمد ألي قوانين بجميع أص

أو كيان مستقل يحمي حرية اإلعالم وتعدديته، وقد كانت وسائل اإلعالم األكثر تأثيرا، 
وهي اإلذاعات والتلفزيونات، إما مملوكة للدولة أو ألصهار الرئيس وأفراد عائلته، وهي 

الوصاية من قصر الرئاسة مباشرة، أما الصحف، فكانت تخضع بالكامل إلى التوجيه و 
تحت سيطرة الحاجة إلى الدعم الحكومي، حيث تم حجب الدعم واإلعالنات عن أي 
صحيفة تحاول الخروج عن الخط المرسوم من الحكومة، كما ساهمت ترسانة من القوانين 

 .3في إحكام السيطرة على وسائل اإلعالم وعلى الصحفيين
فقد كان اإلعالميون المحليون الذين كانوا يعملون لصالح وسائل اإلعالم  ورغم كل ذلك

الدولية وحدهم تمتعوا بقدر من حرية التعبير، مع أنهم ظلوا حذرين إزاء تجاوز الخطوط 
الحمراء التي وضعها النظام، وكانت هذه الحرية مقيدة أكثر عندما يتعلق األمر بمقاربة 

لي والموضوعات المتعلقة بالفساد والتفاوت في الثروة الشؤون الداخلية لعائلة بن ع
والفقر، إذ لم تتعرض وسائل اإلعالم لقضايا الفساد السياسي واالقتصادي أثناء فترة حكم 
الرئيس المخلوع بن علي، فإن ذلك يبرره تعامل السلطة مع مختلف وسائل اإلعالم 

بحرية التعبير بشتى الوسائل والمتمثلة في التضييق وشدة الخناق على كل ماله عالقة 
 .4إما بشراء الذمم أو باإلكراه

 

                                                             
1 - Rikke Haugbolle, Francesco Cavatorta, “Media reform, Authoritarian resilience and societal responses  

    in Tunisia”, The Journal of North African Studies, (London: Taylor& Francis,Vol.17, No.1,  2012)  

    P.185 
2 - Joan Barata Mir, Op.Cit., P.9. 

 .189ص  م س ذ، أحالم بلحاج )وآخرون(، - 3
4 - Fatima el-Issawi, Op.Cit., P.5.   
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 ثالثا: اإلعالم ومكافحة الفساد بعد الثورة 

( التي 2020-2016أكدت االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد )
أصدرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على دور اإلعالم في صياغة وتنفيذ السياسات 

علقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، عبر إشراك الصحفيين االستقصائيين في المت
مجال مكافحة الفساد، وتدعيم تمثيل اإلعالم في الهياكل واآلليات واألنظمة ذات الصلة 
بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، باإلضافة إلى اإلسهام في مراقبة ومتابعة وتقييم 

، كما نصت 1المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتدقيق السياسات والبرامج
االستراتيجية على ضمان النفاذ إلى المعلومات لكافة األشخاص خاصة في بعض 

المتعلق بالحق  2016لسنة  22المجاالت، من خالل تأمين تنفيذ القانون األساسي عدد 
ق والمعلومات المتعلقة في النفاذ إلى المعلومة، عبر إجازة وتسهيل الوصول إلى الوثائ

باإلجراءات والملفات القضائية، وتيسير النفاذ إلى المعلومة بالنسبة لمنظمات المجتمع 
، وطالبت االستراتيجية وسائل 2المدني واإلعالم من خالل اعتماد قنوات اتصال واضحة

اإلعالم بالتحلي بالمسؤولية المهنية والحرفية التامة بعيدا عن تصفية الحسابات 
لشخصية أو السياسية أو اإليديولوجية، فال يجوز أن تتحول الصحافة االستقصائية إلى ا

 .3أداة للتشهير، بل يجب أن توظف لكشف السلوكات غير السوية واإلبالغ عن الفساد
وتمثل التجربة التونسية نموذجا واقعيا لدور اإلعالم في مكافحة الفساد خاصة بعد الثورة 

في متابعة قضاياه، إذ قام اإلعالم بأنواعه السمعي والبصري حيث أدى وظيفة بارزة 
والمكتوب والوسائط اإلعالمية بأدوار هامة تجسدت في التفاعل مع قضايا الفساد 
والمفسدين ضمن إطار البحث عن آليات مساندة ومساعدة على مكافحة الفساد وتوطين 

منصات قوية في التشهير الحكم الراشد المحلي، مما جعل المؤسسات اإلعالمية تمثل 
 .4واإلبالغ عن كل ما يمثل رمزا للفساد

                                                             
 .22-21، ص ص م س ذ الجمهورية التونسية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، - 1
 .24، ص رجع السابقالم - 2
 .26، ص المرجع السابق - 3

، الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة) رسالة ماجستير،(، 2017 -2001نموذجا ) تونس ،بلقاسم مسروق، دور اإلعالم في مكافحة الفساد - 4
 .69( ص  2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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فبعد سقوط نظام بن علي أطلق العنان لإلعالم التونسي لنشر قضايا الفساد التي 
تورطت فيها جهات نافذة في الحكم خالل فترة النظام البائد وعلى رأسها عائلة الرئيس 

رض لمثل هذه القضايا، فعلى سبيل بن علي، إذ لم تخل نشرة أخبار أو صحيفة من التع
المثال نقلت الصحف التونسية بشكل واسع تصريحات للمدعي العام الصادق العماري 

قضية فساد منشورة أمام المحاكم التونسية،  1199لوكالة األنباء التونسية حول وجود 
 .1قضية من جملة تلك القضايا تهم عائلة الرئيس بن علي وأصهاره 624وأن حوالي 

تم تسليط الضوء من جانب مختلف وسائل اإلعالم التونسية أثناء الفترة االنتقالية وما ف
بعدها على قضايا الفساد بمختلف أنواعها التي تورطت فيها عائلة الرئيس األسبق بن 
علي وبعض الجهات والشخصيات النافذة خالل فترة توليه الحكم، وقد تجلت مظاهر 

اد خالل المرحلة االنتقالية في العديد من المواقف إلى حد حرية التعبير في مواجهة الفس
أن طالب بعض التونسيين في نقل بث مباشر لقضايا الفساد والحكم على كبار 

 .2المسئولين في الدولة
فإن بعض  2011ورغم الحرية التي تمتعت بها وسائل اإلعالم التونسية عقب ثورة 

لنظام القديم، حيث كان هناك قاسم وسائل خاصة الحكومية لم تتخلص من عباءة ا
مشترك جمعهم وهو الخوف من  نشر بعض الحقائق المتعلقة بالفساد واللجوء إلى غض 
الطرف عنها تفاديا للمشاكل والعواقب الوخيمة جراء نشر الحقائق الخاصة بالفساد، حيث 

ومة ، ومنها تحقيق يتعلق برئيس الحك3تم إخفاء تحقيقات تتعلق بقضايا فساد كبرى 
السابق يوسف الشاهد في القضايا المتعلقة بشبهة فساد خالل صفقات حكومية، حيث 
أعلنت وزارة الفالحة في ذلك الوقت عن مناقصة لرقمنة عملية االتصال بأسطول الصيد 
البحري، وأشارت بعض المصادر إلى أن تلك المناقصة رست على شركة تونسية التي 

                                                             
صحيفة قضية تهم عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره،  624م المحاكم منها حوالى قضية فساد أما 1199صحيفة الجمهورية التونسية:  - 1

  :، في2014مارس  7، الجمهورية
https://www.jomhouria.com/art5156_1199 

 . 160ص  م س ذ،عبد الرحمان يوسف سالمة،  - 2
، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ط اتهاالثورة التونسية المجيدة، بنية الثورة وصيرورتها من خالل يوميعزمي بشارة،  - 3
 .140(  ص 2012، 1
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الصناعية في األثناء برزت شركة منافسة وانطلقت  انطلقت في ربط األسطول باألقمار
هي األخرى في انجاز المشروع المذكور دون مراعاة للمواصفات التي وضعتها وزارة 

 .1الفالحة
كما أنه بعد الثورة نجح بعض رجال أعمال بن علي في التخفي ومواصلة أنشطتهم، 

ي وراء مجموعة شركات فعلى سبيل المثال نجح رجل األعمال سامي الفهري في التخفّ 
إنتاج جديدة مملوكة ألقاربه وبعض معاونيه لمواصلة اإلنتاج والبّث على قناة الحوار 
التونسي، هذه القناة التي استضافت على مدى سنوات عددا من أصحاب األعمال الذين 
تعّلقت بهم شبهات فساد، وبالرغم من إنتاجها لبرنامج متخّصص في الصحافة 

، إاّل أّن قناة الحوار التونسي تتجنب ذكر أي شخص ”ما لم يقل“نوان االستقصائية بع
متوّرط بالفساد، بل كانت قناة الحوار التونسي أحد المنابر التي دافعت بشراسة على 
قانون المصالحة االقتصادية، والذي كان اقترحه رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد 

مبادرة لتبييض الفاسدين ومساعدتهم على  السبسي واعتبره طيف واسع من التونسيين
 .2اإلفالت من العقاب

 
 

 خامتة    
يمكن القول في النهاية إنه بعد دراسة دور اإلعالم في مكافحة الفساد السياسي في تونس 
نجد أن اإلعالم في تونس مر بعدة مراحل، لكن هناك مرحلتنين بارزتين توضح 

ي مكافحة الفساد، وهما مرحلة ما قبل ثورة خصائص وطبيعة اإلعالم في تونس ودوره ف
ومرحلة ما بعد الثورة، حيث اتسمت المرحلة األولى بسيطرة الدولة بشكل كامل  2011

على القطاع اإلعالمي المرئي والمسموع والمكتوب، فال تبث محطات التلفزيون التابعة 
لومات المؤيدة ( وغيرها من محطات اإلذاعة والصحف سوى المع21وقناة 7للدولة )قناة

                                                             
 صحيفة الجمهورية التونسية، في:سناء الماجري، "سري للغاية، ملفات وتحقيقات ممنوعة من البث على القناة الوطنية"،  - 1

https://www.jomhouria.com/art61844_ 
  . 24ص  م س ذ،وليد الماجري،  - 2
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للسياسة الحكومية، صحيح أنه ال يمكن إغفال وجود بعض محطات التلفزيون واالذاعات 
الخاصة إال أنها تعود جميعا إلى شخصيات مقربة من النظام الحاكم وتدور في فلكه 
وداعمه ومدافعة عن كل سياساته، وبالتالي لم يكن المشهد اإلعالمي الذي سبق قيام 

العام والخاص، سوى جزًءا من منظومة الدعاية الُملحقة بمنظومة الحكم الثورة بقطاعيه 
أو المنبثقة عنه، حيث كان هذا المشهد اإلعالمي، مجرد انعكاس لحالة التداخل بين 
السياسي واإلعالمي والمالي التي كانت تسود البالد وقتها، وكما أن إعالم المعارضة لم 

ظرا للتضييق الذي واجهه من قبل نظام الحكم الذي يكن له تأثير كبير في الرأي العام ن
كان يتسم بالديكتاتورية، ومن ثم نجد أن وسائل اإلعالم لم يكن لها دور خالل تلك 
المرحلة في مكافحة الفساد، بل كان اإلعالم يلعب دورا سلبيا من خالل التغاضي عن 

د النظام الحاكم إذاعة أو نشر أي شئ عن عمليات الفساد التي كان يقوم بها أفرا
وتضليل الرأي العام والتحكم المطلق فيه من خالل تمجيد وتلميع صور عدد كبير من 

 الفاسدين وفي مقّدمتهم أصهار بن علي وعائلته وحاشيته. 
، حيث شهدت هذه 2011أما المرحلة الثانية التي تميز اإلعالم التونسي فكانت بعد ثورة 

ظل حرية التعبير التي شهدتها هذه المرحلة، خاصة  المرحلة انفجارا إعالميا كبيرا في
آلياتها المميزة هي رصد قضايا  خالل الفترة االنتقالية عقب الثورة والتي كان من بين

الفساد السياسي واالقتصادي، حيث ظهر أثر وسائل االعالم السمعي البصري في تونس 
ت بعض المواضيع المتعلقة في مكافحة الفساد من خالل المتابعات االخبارية التي عالج

بالفساد خاصة فساد النظام السابق، وتعددت وسائل اإلعالم السمعي البصري والصحافة 
بين العمومية والخاصة التي عالجت قضايا الفساد، وذلك بعدما ساهمت الثورة في كسر 
احتكار أفراد من عائلة بن علي وأصهاره ومقربين من نظامه للمشهد اإلعالمي إذ 

ت القنوات التلفزيونية وتنّوعت بعد إزالة القيود التي كانت تفرض على تراخيص تعّدد
اإلصدار، لكن هذا االنفجار اإلعالمي تميز باالنفتاح الذي وصل إلى حد الفوضى في 
ظل التجاذبات السياسية واأليديولوجية التي تميزت بها مرحلة ما بعد الثورة األمر الذي 

داقيته بعض وسائله في رصد وكشف الفساد، وكان قلل من أهميته، وشكك في مص
األمر البارز هو تناول وسائل اإلعالم الجديدة )اإللكترونية( أو الوسائط اإلعالمية 
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التونسية قضايا الفساد في تونس، بجرأة أكبر من تلك التي تناولتها بها وسائل اإلعالم 
نشرها لمواضيع حساسة  التقليدية )السمعية والبصرية والصحف المكتوبة(، من خالل

 متعلقة بقضايا فساد. 
 النقاط استنتاج يمكن تونس في الفساد مكافحة في اإلعالمية التجربة لواقع التطرق  وبعد

 : التالية لتعزيز دور اإلعالم في مكافحة الفساد
 المؤسسة سيطرة من ويتحرر التعبير حرية يكفل ديمقراطي لنظام التأسيس ضرورة  -

 مكافحة في المشاركة قيود من اإلعالم يحرر مما العدالة جهاز على حياد مبني األمنية،
 .الفساد

 االستقاللية يكرس مما اإلعالمية للمؤسسات والتمويل اإلشراف مجاالت توسيع  -
 .قضاياه وكشف الفساد مكافحة في اإلعالم دور يكبح نفوذ أي ممارسة عن الحقيقية

 التونسية والتجربة النموذج في الفساد مكافحة في اإلعالمي الدور نجاح من بالرغم -
 اإلعالمية المؤسسة أن إال 2011 الثورة بعد اإلعالمية معظم المؤسسات تبنته كخيار

 الدور مستوى  على أثر مما الفساد مكافحة واضح في بشكل دورها يظهر لم العمومية
 الخبرة و ستقرارباال األخيرة تمتاز هذه أن اعتبار على اإلعالمية للوسائل الحقيقي
 نحو اإلعالم األخرى  وسائل مختلف قيادة من تمكنها التي الشروط من والعديد والتمويل

 والهيئات المؤسسات مختلف لتحالف إضعاف عنه نتج مما الفساد، مكافحة تبني
 . المجال هذا في اإلعالمية المتنوعة

 
 
 
 
 
 



2022مبرديس( 21العدد )    دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد السياسي في تونس     

 

 

 

68 

 

 2022  مبرسدي/ العشروني والحاد( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 املراجع قائمة

 
 مراجع باللغة العربية

 أوال: الوثائق
االستراتيجية الوطنية الجمهورية التونسية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،  -1       

 للحوكمة الرشيدة ومكافحة 
 .2016، ديسمبر 2020-2016الفساد            

، التقرير السنوي لعام ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2      
 ، د.ت2018
يناير  26الصادر في  ،دستور الجمهورية التونسية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3      
2014 

 
 ثانيا: الكتب

)القاهرة: مركز ال الديمقراطي العسير، تونس: االنتقأحالم بلحاج )وآخرون(،  -1    
 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 

        2017 ) 
اإلعالم في مراحل االنتقال السياسي: الحالة روكسان فارمان فارماين)وآخرون(،  -2    

 )بيروت:  التونسية نموذًجا،
 ( 2015، 1الدار العربية  للعلوم ناشرون، ط        

الثورة التونسية المجيدة، بنية الثورة وصيرورتها من خالل ، عزمي بشارة -3    
 ، )الدوحة: المركز العربي يومياتها
  ( .2012، 1لألبحاث ودراسة السياسات، ط          
فتحي حسين عامر، تاريخ الصحافة العربية )القاهرة: العربي للنشر  -4       
 (  2014والتوزيع،

 



 محمد السيد حسيني إبراهيم الباحث/                            مجلة الدراسات األفريقية والعربية 

 

69 

 

 2022 مبرسدي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 
 ثالثا: المقاالت

 :الحربين بين وتطورها الحديث الفكر في العربية "دور الصحافة لجندي،أنور ا -1  
  مجلة دعوة ،("1939 ( 1918

 (1964، يناير66)الرباط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ع  ،الحق      
مجلة المفكرة وليد الماجري، "تونس: إعالم فاسد أم إعالم ُيحارب الفساد؟"،  -2  

 بيروت: منظمة )تونس،  -القانونية
 (2019، سبتمبر 15المفكرة القانونية، ع       

 
 رابعا: التقارير

بنعيسى الدمني، تحقيق المصالحة والحرب على الفساد: معادلة تونس الصعبة،  -  
 )الدوحة: مركز سلسلة تقارير، 

 (2019الجزيرة للدراسات، مايو       
  

 خامسا: األبحاث المنشورة وغير المنشورة
عائشة غربي، اإلعالم العمومي واالنتقال الديمقراطي: التلفزيون التونسي )دراسة  -    

 ورقة بحثية مقدمة لمعهد حالة(، 
 ( 2019)الدوحة: معهد الجزيرة لإلعالم، الجزيرة لإلعالم،        

 
 سادسا: الرسائل العلمية

 -2001بلقاسم مسروق، دور اإلعالم في مكافحة الفساد، تونس نموذجا ) -1  
 )الجزائر: رسالة ماجستير،(، 2017
 (  2017جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،       

 ثورة بعد الديمقراطي التحول في التونسية سالمة، "التجربة يوسف الرحمان عبد -2   
 رسالة "، 2010األول  كانون 



2022مبرديس( 21العدد )    دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد السياسي في تونس     

 

 

 

70 

 

 2022  مبرسدي/ العشروني والحاد( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 (  2016العليا، الدراسات كلية الوطنية، النجاح فلسطين: جامعة ( ماجستير       
 

 سابعا: مصادر االنترنت
، في:                                التونسية التلفزة تاريخالتلفزيون التونس،  -1     

http://www.watania1.tn/ 
مليارات دوالر  3إيمان الحامدي، شوقي الطبيب، "خسائر تونس من الفساد  -2   

  10، لجديدصحيفة العربي اسنويًا"، 
، في:                                                        2020فبراير         

https://www.alaraby.co.uk 
سناء الماجري، "سري للغاية، ملفات وتحقيقات ممنوعة من البث على القناة  -3   

 صحيفة الجمهوريةالوطنية"، 
                          :                   فيالتونسية،        

https://www.jomhouria.com/art61844_ 
قضية فساد أمام المحاكم منها حوالى   1199صحيفة الجمهورية التونسية: " -4   

 قضية تهم عائلة الرئيس   624
 ، في: 2014مارس  7 ،صحيفة الجمهوريةالمخلوع وأصهاره"،        

 https://www.jomhouria.com/art5156_119    
مليار دوالر من  4,8"قيس سعّيد يسعى السترداد نحو  ،نور الدين مباركي - 5    

  29، 24فرانس، "األموال المنهوبة
                                       ، في:           2021يوليو          

https://www.france24.com/ar 
 
 
 
 

https://www.jomhouria.com/art61844_
https://www.jomhouria.com/art5156_119
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 محمد السيد حسيني إبراهيم الباحث/                            مجلة الدراسات األفريقية والعربية 

 

71 

 

 2022 مبرسدي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 األجنبية باللغة مراجع
 

I- Books 
 1- Amico, Alissa, Steffen Hertog, State-owned enterprises in 
the Middle East and  
      North Africa: engines of development and 
competitiveness?, (Paris: Organization 
     for Economic Co-operation and Development, October 2013)  
 2- Buckley, Steve (et al), Assessment of Media Development 
in Tunisia (Paris: United  
     Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
2013) 
 3- Chayes, Sarah, Thieves of state: why corruption threatens 
global security, (New 
     York: W.W. Norton Company, 2015)  
 4- Frey, Elsebeth, Mofizur Rhaman, Hamida El Bour(eds.), 
Negotiating Journalism. Core 
     Values and Cultural Diversities (Stockholm: Nordic 
knowledge centre in the field  
     of media and communication, 2017) 
 5- Iebau, Heike (et al), The World in World Wars, 
Experiences, Perceptions and 
     Perspectives from Africa and Asia (Leiden: Brill Academic 
Pub, 2010)  



2022مبرديس( 21العدد )    دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد السياسي في تونس     

 

 

 

72 

 

 2022  مبرسدي/ العشروني والحاد( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 6- Mir, Joan Barata, Political and Media Transitions in 
Tunisia: A Snapshot of Media 
     Policy and Regulatory Environment, (California: Internews, 
August 2011)  
 7- Noueihed, Lin, Alex Warren , The Battle for the Arab 
Spring: Revolution, Counter- 
     Revolution and the Making of a New Era, (Connecticut 
State: Yale University 
     Press, May 2012)  
 8-Weissbach, Muriel Mirak, Madmen at the Helm: Pathology 
and Politics in the Arab 
     Spring, (London: Ithaca Press, May 2012)  
 
II- Articles 
1- Chakchouk, Moez (et al), “From revolution to reform: 
recommendations for spectrum  
    policy in transitional Tunisia”, Journal of Information Policy, 
(Pennsylvania: Penn 
    State University Press, No.3, 2013)  
2- Farmanfarmaian, Roxane, “Media and the politics of the sacral: 
freedom of expression  
    in Tunisia after the Arab Uprisings”, Media, Culture & 
Society, (California: SAGE  
    Publishing,Vol.39, No.7, October 2017) 



 محمد السيد حسيني إبراهيم الباحث/                            مجلة الدراسات األفريقية والعربية 

 

73 

 

 2022 مبرسدي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

3- Haugbolle, Rikke, Francesco Cavatorta, “Media reform, 
Authoritarian resilience and  
    societal responses in Tunisia”, The Journal of North African 
Studies, (London: 
    Taylor& Francis,Vol.17, No.1,  2012) 
4- Schraeder, Peter J., “Tunisia's jasmine revolution, international 
intervention, and  
     popular sovereignty”, The Whitehead Journal of Diplomacy 
and International  
     Relations, (New Jersey: Seton Hall University, Vol,13, No.1, 
2012)  
 5- Zeleza, Paul Tiyambe, “The African struggle continues: The 
awakening of North  
     Africa”, Canadian Journal of African Studies, (Ottawa: 
Canadian Association of  
     African Studies, Vol.46, No.1, 2012)  
 
III - Papers 
   1- El-Issawi, Fatima, Tunisian Media in Transition , 
(Washington D.C: Carnegie  
       Endowment for International Peace, July 2012,)   
     2- Julliard, Jean-François, Tunisia: You have no rights 
here, but welcome to Tunisia,  
         (Paris: Reporters without Borders, June 2005)    



2022مبرديس( 21العدد )    دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد السياسي في تونس     

 

 

 

74 

 

 2022  مبرسدي/ العشروني والحاد( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

     3- Marks, Monica, Maissa Khattab, Inside the transition 
bubble: expert assistance in 
         Tunisia, (Barcelona: Institute for Integrated Transitions, 
April 2013)  
   4- Schäfer, Isabel, The Tunisian Transition: Torn Between 
Democratic Consolidation 
       and Neo-Conservatism in an Insecure Regional Context 
European, (Barcelona:  
       Institute of the Mediterranean, August 2015)   
     5- Yerkes, Sarah, Marwan Muasher, Tunisia’s Corruption 
Contagion: a transition at 
         Risk, (Washington D.C: Carnegie Endowment for 
International Peace, October 2017)  
 

IV- Thesis 
-      Adolphe, Ouedraogo, “Arab Spring and Social Media: the 

Social, Economic and  
       Governance Issues Driving Revolutions: The Case of 
Tunisia”, MA Degree, (Ottawa:  
       University of Ottawa, Faculty of Social Sciences, August 
2015(  
 

V- Internet Source 
   1-Kirkpatrick, David D, “Ex-Tunisian President Found Guilty, in 
Absentia”, New York 



 محمد السيد حسيني إبراهيم الباحث/                            مجلة الدراسات األفريقية والعربية 

 

75 

 

 2022 مبرسدي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

      Times, 20 June 2011, At:    
       
http://www.nytimes.com/2011/06/21/world/middleeast/21tunisia.h
tml  
   2- Raghavan, Sudarsan, ‘In Tunisia, Luxurious Lifestyles of a 
Corrupt Government’, The 
     Washington Post, 28 January 2011, At:  
https://www.washingtonpost.com/world/in-tunisia-luxurious-

lifestyles-of-a-corrupt-
government/2011/01/28/ABFEG5Q_story.html 
     3-Transparency International, Corruption perceptions index 
2010 , At: 

  https://www.transparency.org/en/cpi/2010 
     4-Transparency International, Corruption perceptions index 
2021, At:  
          https://www.transparency.org/en/cpi/2021 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/in-tunisia-luxurious-lifestyles-of-a-corrupt-government/2011/01/28/ABFEG5Q_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/in-tunisia-luxurious-lifestyles-of-a-corrupt-government/2011/01/28/ABFEG5Q_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/in-tunisia-luxurious-lifestyles-of-a-corrupt-government/2011/01/28/ABFEG5Q_story.html
https://www.transparency.org/en/cpi/2021


 2022مبرديس( 21) العدد   القرمانلية األسرة حكم أبان برقة إقليم في السياسية الحياة مالمح

 

 

 

76 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 مالمح احلياة السياسية يف إقليم برقة أبان حكم األسرة القرمانلية
 م1835-م1711

 أبوبكر رمضان على .إعداد/ د
 بنغازي  جامعة – السياسية العلوم قسم -االقتصاد كلية مساعد، أستاذ

 :ملخص 
تحاول هذه الدراسة عرض ألهم مالمح الحياة في إقليم برقة في الفترة الزمنية الممتدة من 

في فترة  حكم األسرة القرمانلية لليبيا والتي حكمت هذا اإلقليم  1835إلى عام  1711ام ع
وغيره من إجزاء اإلقليم الليبي لفترة امتدت ما يقارب المائة وخمسة وعشرون سنة والتي 

كان اإلقليم )برقة( يعيش فيها ظروف معيشية اقتصادية واجتماعية وسياسية أقل ما يمكن 
قاسية وصعبة للغاية وتسعي هذه الدراسة إلى تبيان جميع مناحي الحياة  وصفها به أنها

باإلقليم في تلك الحقبة الزمنية من خالل دراسة وافية لجميع جوانبها ومختلف اجزاءها مع 
التركيز على الحياة السياسية والتي فرضتها األسرة القرمانلية على سكان هذا اإلقليم من 

ت تقطن به والعرض أيضًا ألهم أوجه الحياة السياسية وأهم القبائل العربية التي كان
التقسيمات والمكونات االجتماعية والسياسية في هذا اإلقليم على وجه التخصيص وفي 

اإلقليم الليبي على عمومًا كذلك تحديد العوامل التي اسهمت  في توطيد حكم هذه األسرة  
عن غيرها من أقاليم البلدان األخرى التي )القرمانلية( إلقليم برقة والذي بتأكيد يختلف 

 استعماراتها اإلمبراطورية العثمانية والمتمثلة في هذه األسرة.
ASUMMARY: 

Cyrenaica region the period extending from 1711 to 1835 during 
the period of the Qaramanli dynasty of Libya, which ruled this 
region and other parts of the Libyan region for nearly twenty – five 
years , while the region ( Cyrenaica) Lived in economic, social and 
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political living conditions that could be described as harsh and 
difficult. 

Extremely This study seeks to show all  aspects of political life and 
its parts and to focus on the political life imposed by the Quarryman 
family on the inhabitants of this region from the Arab tribes that 
used to live in it, AL- Libi, in general, determined the factors that 
contributed to the consolidation of the rule of this (Qaramanli) 
family in the Cyrenaica region, with a different emphasis from other 
regions that were colonized by the Ottoman Empire, represented by 

this family.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمات مفتاحية 

التركيبة -األسرة القرمانلية -برقة -الحياة السياسية-يالةاال -االستانة  –الدولة العثمانية 
 -العزلة النسبية –الدولة الريعية  -االنتماء الوطني-القولوغلية-االنكشارية-االجتماعية

 الباب العالي.

 

 مقدمة:
إن نظرة عميقة على مالمح الحياة لسياسية بإقليم برقة في عهد حكم االسرة القرمانلية لمدة 

سنه ونيف, تقتضي المرور عبر الظروف الطبيعية والسياسية واالجتماعية  تفوق المائة
القاسية التي عاشها االقليم والتي تتجلى فيها روح المعاناة والجلد والكفاح التي تسلح بها 
الليبيين لمواجهة تلك الظروف, فقد تمكنوا من انبات ارضهم رغم قلة المياه وتدني 

م  ومن صنع ادواتهم وحاجياتهم بمواد اولية ووسائل خصوبتها في معظم اراضي االقلي
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متواضعة , كما تسلط  هذه الدراسة الضوء على جوانب تلك الحياة من جميع المناحي, 
وكان الدافع من وراء هذه الدراسة االهمية البالغة لموضوع متابعة وتبيان مظاهر الحياة 

ريخ ليبيا, التي لم تدرس دراسة وافية السياسية في أقليم برقة في تلك الحقبة الزمنية من تا
من جميع جوانبها هذا وقد تمت االستعانة في هذه الدراسة بمجموعة من الوثائق لم تنشر 
والمحفوظة في قسم الوثائق في دار المحفوظات التاريخية بمتحف السرايا الحمراء ومكتبة 

الدراسة وما االوقاف وهنا نرى من الضروري تسجيل عدد من المالحظات حول هذه 
 تضمنه, وفقًا ألي  التباس او تحميلها اكثر مما خطط لها.

 مالحظة االوىل :
واضحًا أن أي نقد أو تتعلق بموقف الدراسة من حكم االسرة القرمانلية, ارجو ان تكون 

الدراسة انما توجه الى نظام حكم تلك االسرة التي اعتمدت سياسة استبدادية ونظمًا  ادانة
ها العصر جمدت الحياة السياسة ليس في اقيم برقة فحسب بل في طول وجية بالية تتقليد

وحالت دون وصول رياح التغيير العلمي والحضاري الى شعبها, وقد ، البالد وعرضها
تأدي من هذا النهج العقيم االتراك قبل غيرهم, لذلك قرر السلطان العثماني محمد الثني 

 اء حكم االسرة القرمانلية.العودة بسلطاته المباشرة وانه

 مالحظة الثانية :
م وهي فترة طويلة 1835/  1711عامًا أي منذ عام  124امتدت هذه الدراسة مساحة 

نسبيًا ولكنها في نظرنًا كانت فترة قصيرة اذا نظرنا اليها من ناحية التطورات االجتماعية 
لعسكرية تعج باألحداث والثقافية , ففي الوقت الذي كانت فيه االوضاع السياسية وا

والتقلبات نجد نسبة جمود وارتباك في التحرك في المجاالت الحياتية االخرى, واذا كان 
هناك تطور وتحديث في انماط الحياة واساليبيها ,فأنها كان محصورا في يعض المدن 
الرئيسية المهمة مثل طرابلس وبنغازي وبعض المناطق الحضارية األخرى... الخ, بينما 

 فظت معظم دواخل البالد على طرق حياتها التقليدية المتوازية دونما تغير بذكر.حا
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 املالحظة الثالثة:
من خالل البحث والدراسة للعهد القرمانلي سيالحظ القاري الكريم ان هناك عددًا  

من الجوانب لم تشبع بحثًا ودراسة وسبب ذلك يعود لقصور اليد في الوصول الى بعض 
ومات التي تتعلق بتلك الجوانب, مما ادى الى عدم تغطيتها تغطية علمية المصادر والمعل

كافة, واملنا في أن يستوف ما قصرت عنه الدراسة في دراسات الحقة يقوم بها بحاث 
ومتخصصين في هذا المجال خدمة للتعليم والحقيقة، ومما تجدر االشارة الية في هذا 

السياسية التي شهدها اقليم برقة خالل مرحلة  السياق هو: أنه قبل التعرض لدراسة الحياة
هامة من مراحل تاريخيه وهي مرحلة حكم االسرة القرمائلية وتحليلها من كافة الجوانب 
تحلياًل علميًا ومنهجيا يقتضي بادي ذي بدء ان توضيح المنهجية التي يقوم تحليل الدراسة 

كالية الدراسة وتساؤالتها عليها بتوضيح اهميتها والهدف الذي تسعى اليه وبيان اش
والفرضية التي انطلقت منها والمنهج المتبع في هذه الدراسة باإلضافة الى تقسيماتها 

 المختلفة  وعرض لمحتوياتها لنصل في النهاية الى ملخص الدراسة ونتائجها.

 . أهمية الدراسة:1
رحلة مهمة من تبرز اهمية هذه الدراسة في كونها تقديم لموضوع الحياة السياسية في م

مراحل تاريخ اقليم برقة السياسي في فتره لكم القرمانليين ونظر هذه االهمية جلبا خصوصًا 
بالدراسة العلمية الجادة في الماضي خاصة وان اغلب  يحظىان هذا الموضوع لم 

المعلومات المتوفرة حوله مبعثرة هنا وهناك في بعض الكتابات وغير منظمة وغير موبوه 
 . بشكل صحيح

 . أهداف الدراسة:2
تهدف هذه الدراسة الى محاولة تتبع أهم مالمح الحياة السياسية التي شهدها اقليم برقة في 
عهد حكم االسرة القرمائلية، وذلك من خالل التعرف على الجدور التاريخية لتلك االسرة 

اقيم وكيف وصلت الى حكم ليبيا وكذلك التعرف على طبيعة الخالفات التي دارت داخل 
برقة حول هذه االسرة كما تهدف ضمن ما تهدف الى إبراز العناصر المكونة لتلك الحياة 
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مع بيان كل عنصر من هذه العناصر, فهذه الدراسة تسعى الى تحليل الحياة السياسية 
م على 1711/1835بإقليم برقة من كافة جوانبها خالل الفترة الممتدة ما بين عامي 

يمثل بداية  1711تمثل النطق الزمني الحقيقي لهذه الدراسة فعام  اعتبار انه هذه الفترة
يمثل نهاية حكم هذه االسرة وسيطرة  1835حكم االسرة القرمانلية في ليبيا بينما عام 

 الدولة العثمانية من جديد ليس على اقليم برقة فحسب وانما على ليبيا باسرها.

 .أشكال الدراسة وتساؤالتها:3
ه الدراسة في كون ان اقليم برقة إبان حكم االسرة القرمانلية في الفترة تمكن اشكالية هذ

الزمنية انفة الذكر قد ضاق ذرعًا بالحكم الصادر عن تلك االسرة, حيث اصبح ساحة 
فارغة من وجود ايه قوة عسكرية او نظام سياسي مستقر, وتم االكتفاء بتعيين والة  لجمع 

والظلم والقوة، فضاًل عن عدم االهتمام باإلصالح الضرائب القادمة عن طريق اإلكراه 
وتفشي الجهل بسبب عدم االهتمام بالتعليم وكثرة االمراض لقلة االطباء, فكان لكل هذه 
بالغ االثر على الحياة اليومية في ليبيا عامة وفي اقليم برقة تحديدًا وهذه االشكالية تطرح 

 ر اهتمام هذه الدراسة وهي :الحاجة الى االجابة عن التساؤالت التالية محو 
 القرمانلية ؟. لألسرةما هي الجدور االجتماعية  -1
كيف استطاعت االسرة القرمانلية الوصول الى سدة الحكم في ليبيا عامة وفي  -2

 اقليم برقة خاصة ؟.
 ماهي طبيعة الخالفات داخل اقليم برقة ازاء القرمانليين ؟. -3
 حكم االسرة القرمانلية ؟.ماهي عناصر الحياة السياسية في برقة ايان  -4
 كيف استطاعت االسرة القرمانلية مقاومة السلطات العثمانية مدة قرن ونصف ؟. -5

 .فرضية الدراسة :4

من أجل االجابة عن هذه التساؤالت المفروضة في هذه االشكالية اعتمدت الدراسة علي 
لية لليبيا عمومًا واقليم الفرضية التالية: " إن سوء الحياة العامة ابان الحكم االسرة القرمان

برقة خصوصًا كان له األثر الكبير في تدخل السلطات العثمانية بشكل مباشر ألنهاء حكم 
 تلك االسرة".
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 .منهجية البحث :5
ألثبات صحة هذه الفرضية من عدمها, فإن هذه الدراسة اعتمدت على استخدام المنهج 

جتماعية لألسرة القرمانلية فضال عن التاريخي وذلك من اجل تتبع الجدور التاريخية واال
تتبع سير الحياة السياسية بإقليم برقة في فترة حكم هذه االسرة, ومعرفة العناصر المشاركة 
في هذه الحياة والتي أثرت عليها الممارسة السياسية بشكل فعال وذلك من خالل ما سيتم 

 استعراضه تاريخيا لقضايا أقليم برقة الداخلية والخارجية.

 .تقسيم الدراسة وحمتوياتها:6
من أجل ارساء منهجية عملية وعملية موضوعية متوازية ازاء هذا الموضوع فأن هذه 

 الدراسة اقتضت تقسيمها الى الستة محاور رئيسية كما يلي:

 : توطئة جو تاريخية عن اقليم برقة.المحور االول

 : الجذور االجتماعية االسرة القرمانلية.المحور الثاني

 : الخالفات داخل اقليم برقة حول القرمانليين.حور الثالثالم

 نظام الحكم بإقليم برقة في عهد االسرة القرمانلية.  المحور الرابع:

 عناصر الحياة السياسية في إقليم برقة في العهد العثماني. المحور الخامس:

 صراع االسرة القرمانلية مع الدولة العثمانية ونهايتها. المحور السادس:

 استهالل
إن تتبع أهم المالمح السياسية التي شهدها اإلقليم خالل مرحلة هامة من مراحل تاريخه  

بداية من التواجد العثماني في ليبيـا والذي جاء بعد استنجاد السكان األصلين في والية 
م بالسلطان العثماني والذي تمثل في توجه وفـــد من تاجوراء 1551طرابلس الغرب عام 

طنبول إلبالغ السلطان العثماني باألوضاع السيئة التي وصلت إليها البالد نتيجة إلي اس
للممارسات النصرانية التي مارسها فرسان مالطا)فرسان القديس يوحنـا( ضد السكان 
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جبار السكان على ترك  قامــة الكنائس بدل منها وا  األصليين والمتمثلة في هدم المساجد وا 
هجرة العديد منهم إلي دول الجـــوار كمصر وتونس والسودان  دينهم بالقوة مما أدى إلي

وغيرها من الدول الحدودية المتاخمة لليبيا ولقد استجابـــة السلطات العثمانيــة لهذه المطالب 
وأرسلت أسطوال بحريا ضخما بقيادة )سنان باشا( والذي بدوره تمكن من طرد فرسان مالطا 

 من طرابلس الغرب.

لحكم العثماني في إقليم طرابلس وضواحيها ولكنهم في ذات الوقت أهملوا توالت فترات ا
إقليم برقة والجنوب والذين أصبحوا ساحة فارغة  من وجود أي قوة عسكرية أو نظام 
سياسي مستقر, واكتفوا بتعيين جباة للضرائب التي كانــوا يجمعونهــــا باإلكراه والظلم والقــــوة 

ضاع السياسية واالقتصادية والثقافية في اإلقليم بشكل عام والذي مما أدى إلي تردي األو 
بدوره أسهم في احالل أوضاع سياسية يكاد يجزم معظم البحاث الذين تناول التوراخة لهذه 
الحقبة الزمنية من تاريخ برقة عليها وسنحاول في هذه الورقة تتبعها والوقوف عند أهم 

م في إطار الصراع 1551ي الشمال األفريقي في العام المراحل فيها ببدء الحكم العثماني ف
السياسي بين الحمالت البرتغالية واإلسبانية، وأهم دولة إسالمية في ذلك الوقت 
اإلمبراطورية العثمانية، لذا كان من الطبيعي أن يستنجد سكان سواحل شمال أفريقيا 

 (1).بالدولة )العثمانية(اإلسالمية لنجدتهم من االحتالل اإليبيري 

ولكن هذا الصراع له جوانب اقتصادية واستراتيجية، فالدولة العثمانية في بدايتها كانت دولة 
ريعية، أي اعتماد اقتصادها علي الريع المقطوع من األراضي التابعة لها للصرف علي 

 الدولة والطبقة الحاكمة .

يس يوحنا حلفاء م أفلح األسطول العثماني في نزع طرابلس من فرسان القد1551وفي عام 
م، وبذلك أصبحت طرابلس والية عثمانية 1510اسبانيا الذين احتلوا المدينة في عام 

عرفت باسم والية طرابلس الغرب، فلقد كانت طرابلس تتمتع في بداية القرن الثامن عشر 

                                                             
 .205( ص. 1835- 1795( انظر: عمر علي بن اسماعيل ، انهيار حكم األسرة القرمانلية في ليبيا ) 1
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ميالدي بشهرة واسعة لرخائها وقواتها، والتي تفوق كثيرا قيمة الموارد االقتصادية 
 (1)لهذا االقليم والقوات العسكرية الي كانت تحت سيطرته. المتواضعة

كان الحكم العثماني محدودًا في المنطقة الساحلية وضواحيها، أما قبائل الدواخل فلم يرحبوا 
 بالحرارة نفسها التي رحب بها سكان مدينة طرابلس بالعثمانيين.

ثم األناضول، في القرن وهكذا .. فإن ظهور العثمانيين علي المسرح في آسيا الوسطي، 
الرابع عشر، كقوة عسكرية تعتنق اإلسالم وتمتد جنوبًا وغربًا، فإن ما تطلق عليه اليوم 
الوطن العربي يقع في قبضتهم تدريجيًا، في النصف األول من القرن السادس عشر 

 الميالدي، ولم يستعص علي العثمانيين إال المغرب األقصى واليمن.

عربي أصبح أقاليم ضمن إمبراطورية موحدة هي اإلمبراطورية أي أن معظم الوطن ال
العثمانية، والتي أصبح حكامها يعرفون بسالطين آل عثمان، ثم نّصبوا أنفسهم فيما بعد 

 خلفاء للمسلمين، وكانوا أول من يفعل ذلك من غير العرب.

التدريجي ولكن هذه اإلمبراطورية اإلسالمية، تعرضت لعوامل الضعف والتآكل المرحلي و 
خاصة في األطراف والتي بدأت تستقل فعليا عن مركز الخالفة في القسطنطينية وان ظلت 
اسميا تعلن الوالء للسلطان وكذلك بدأت الدول األوربية الصاعدة تتحدى السيطرة العثمانية 

 (2)في بعض هذه األطراف.

قدرات الوطن العربي، إن القرون األربعة التي سيطرت فيها اإلمبراطورية العثمانية على م
هي القرون نفسها التي حققت فيها أوربا قفزات نوعية في مضمار العلوم والفنون 
واالقتصاد، وا عادة تنظيم هياكلها االجتماعية واالقتصادية وهذه القرون األربعة نفسها، هي 

ية التي تعرض فيها الوطن العربي لعزلة نسبية عن التطورات العلمية والفكرية واالقتصاد
                                                             

ه فوزي، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية ( رود لفومكياكي، طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمانلي، ترجمة ط 1
 5م،ص1961العالمية ،بدون طبعة ،

( سعد الدين ابراهيم، مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي، عمان، منتدى الفكر العربي، الطبعة  2
 .107،ص.1988الثانية،
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العالمية، ولم تواكب هياكله واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حركة التطور والتغيير التي 
 كانت تحدث في شمال البحر المتوسط عبر أوربا.

وهكذا، فإن هذه العزلة النسبية، التي سببها انتقال مركز السلطة إلي خارج الوطن 
عالمية الرئيسية بعيدًا عن قلب العربي)مع سيطرة آل عثمان(، وتحول طرق التجارة ال

الوطن العربي)بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح واألمريكيتين ( وتداعيات ذلك 
من ركود حضاري واقتصادي وعلمي وسياسي، ترك الهياكل االجتماعية العربية ترسخ في 

وفي ظل أغاللها التقليدية بشكل دائري شبه مغلق هذا اإلطار التقليدي الدائري الرتيب، 
العزلة النسبية عن مسيرة التطور الحضاري, االجتماعي, التكنولوجي العالمي، كانت 
خصوصًا الموقع الجغرافي وااليكولوجيا البشرية )أي التفاعل بين الناس والبيئة الطبيعية(، 
واإلرث الثقافي هي التي تحدد سقف أنماط اإلنتاج والفائض والتوزيع، وعالوة القوى 

 (1)التقليدية بالسلطة التقليدية.االجتماعية 

 -اجلذور االجتماعية لألسرة القرمانلية :
مع استقرار جنود االنكشارية القادمين إلي االيالة الطرابلسية في بداية العهد العثماني، 
وتعذر عودتهم السريعة نظرًا لبعد المسافة، أذن لهم بالزواج، واختلط الكثيرون منهم مع 

ومن هنا ظهرت هذه الشريحة االجتماعية الجديدة من أواخر القرن األهالي بالمصاهرة 
م في كل من طرابلس وتونس والجزائر، وقد تركز وجودها في المدن والبلدان 16هـ/10

 -الساحلية التي استقربها اآلباء مثل:

طرابلس والزاوية وجنزور وسوق الجمعة وتاجوراء ومسالتة وزليطن ومصراتة وبنغازي 
 ودرنة.

أواخر فترة الداياتُ أتيح لهؤالء الجند الذين كانوا عنصرا مؤثرا في الجيش وفئة قريبة وفي 
من االهالي أن يشاركوا في الصراع على السلطة، وأن يبرز نفوذهم شيئا فشيئا حتى تمكن 
أحد الضباط المنتمين لهذه الفئة االجتماعية وهو أحمد باشا القرمانلي من الوصول إلي 

                                                             
 .108( المرجع السابق ،ص . 1
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أسيس  األسرة القرمانلية التي أصبحت فيما بعد وراثية شبه مستقلة في إطار حكم االيالة وت
  (1)الدولة العثمانية .

ويعتقد بان أول ظهور للقرمانليين على السطح السياسي الليبي كان بمجيء الجد مصطفي 
م أو  16القرمانلي في صفوف من جاء من البحارة واالنكشارية الي ليبيا في نهاية القرن 

 م.17ة القرن بداي

(هجري 654م ) 1256ويرى المؤرخون أن بروز القرمانليين فى وسط األناضول كان عام 
ويعتبر "قرمان بن نوره "الصوفي هو مؤسس هذه األسرة ولقد تناوب على قيادة هذه األسرة 
حوالي أربعة عشر حاكما من القرمانليين الذين كانوا يمثلون أقوى األسر نفوذا بين األسر 

كية األخرى التي سادت في االناضول وتعايشت جنبا إلي جنب مع العثمانيين غير أن التر 
العثمانيين تمكنوا في النهاية من احتوائها بضم األراضي القرمانلية إلي الممتلكات 

 العثمانية.

ويبدو إن هذه األسرة قد انبثقت من قبيلة االفشار التركمانية على عكس العثمانيين "ال 
بيلة )قاى( الغزية. وكما يبدو ان) نوره( والد مؤسسها" قرمان "كان شيخا من عثمان "من ق

مشايخ الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في تلك الفترة كما هو الحال مع كثير من 
 السالالت الحاكمة المستوطنة في االناضول ذات المرجعية الصوفية.

رابع عشر الميالدي، وسيطروا على واستطاع القرمانليون إقامة دولة مستقلة في القرن ال
معظم المناطق الجنوبية والوسطى من األناضول...وأثناء فترة حكمهم ،أضحت قره مان 
"قرمان" حاضرتهم أهم المراكز الهامة للنشاط االقتصادي الفني والثقافي ،واكتسب 

ا لغة لإلدارة القرمانليون تقدير القبائل التركية األخرى بسبب تشجيعهم للغة التركية واتخاذه
 بدال من اللغة الفارسية .

                                                             

 .30،ص.2015للصف التاسع بمرحلة التعليم األساسي ،ليبيا ،وزارة التربية والتعليم ،( تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر  1
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وينحدر الجد مصطفى من أصول تركية من جنوب وسط األناضول من قرية قره مان على 
فاألصول تركية "طورانية" األصل  konyaمسافة مئة كيلو متر من جنوب شرق قونية 

م ال يتكلمون واألرومة وليست تركية باالكتساب، ولكن قرمانلية ليبيا هم ليبيون لدرجة أنه
 التركية.

 :-العوامل املساعدة لوصول القرمانليني ايل السلطة
على مدار المئتي سنة من حكم األتراك تكونت في إيالة طرابلس الغرب طبقة القولوغلية 
)الكراغلة(،وعند مستهل القرن الثامن عشر كان القولوغلية يشكلون كتلة هامة من المزيج 

ركز متميز وتتطلع للسلطة ،ويعيش أغلبهم في ضاحية السكاني في المنطقة وتحتل م
المنشية بطرابلس الغرب وفي منطقة الساحل ،وكانوا أقرب الي السكان المحليين الذين 
تربطهم مع غيرهم من المكونات االجتماعية في المنطقة أواصل الرحم، وكان القولوغلية 

ارة ويقومون بأداء الخدمة يشتغلون بالحرف السائدة إلي جانب عملهم بالزراعة والتج
العسكرية التي تنتقل إليهم بالوراثة، فكانوا يتمتعون بجملة من الحقوق واالمتيازات لقاء 
والئهم للسلطان العثماني ومن أهم هذه االمتيازات إعفائهم من دفع الضرائب، ونبؤهم مراكز 

م  في جيش الدولة قيادية في السلك الوظيفي بالدولة إلى جانب تجنيد العديد من أبنائه
العثمانية، وكذلك انخراطهم في المدارس والمؤسسات التعليمية لكي يكونوا كوادر قيادية 

 فيما بعد.

العثمانية أدى إلي توقف حكام  لإلمبراطوريةكما إن الضعف الداخلي والتخلف العسكري 
الشكلية   عتراف بسلطة السلطان العثماني بل واقتصرت على النواحيشمال أفريقيا عن اال

 فقط.

فلم يبقى أمام الباب العالي إال أن يعترف بوصول القولوغلية الي السلطة في إيالة طرابلس 
نكشارية قد أضعفت نفسها عدديا ونوعيا بسبب الخصومات الغرب، كما أن تشكيلة اال

والنزعات الداخلية فيما بينها، وهذا بمجموعه مكن  القولوغلية من التطلع الي السلطة، 
ناء علي مايقول المؤرخ )ابن غلبون (المعاصر ألحمد باشا القرمانلي فان عهد حكم وب

 وبداء عهد القولوغلية. 1710االتراك قد انتهى سنة 
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 -وصول أمحد القرمانلي إيل السلطة :
بعد سلسلة من الخطوات واإلجراءات واإلعمال العسكرية تمكن احمد القرمانلي من 

 سلطان وانصرف إلي تدعيم سلطته داخل البالد .الحصول لقب الباشاوية من ال

وخالل أربعه وثالثون عاما من فتره حكمه في االيالة كان علية إن يخمد االنتفاضات 
على العشرين انتفاضة ومؤامرة  داخل البالد،  ما يزيدالداخلية والتي وصل عددها الي 

إقطاعية مستقلة ال  ونتيجة لكثير من الجهود انتهى في واقع الحال إلي تأسيس دولة
 تعترف إال شكليا بالسلطة العليا للسلطان التركي 

كما انه أعاد تنظيم البالد وتنظيم األسطول البحري والجيش وأولى احمد باشا القرمانلي  
اهتمام كبيرا وعناية خاصة بشئون الدين ولقد أصبحت السلطات اإلدارية في عهده تسير 

ا انه أمر بافتتاح محاكم شرعية في األماكن التي خلت وفقا ألسس الشريعة اإلسالمية كم
منها، كما انه كان للصوفية والمرابطون تقديرا خاصا في عهده وكان لهم بالمقابل تأثير 

 واضح وملموس على اإلحداث الدائرة في مختلف إرجاء البالد.

لشمال وتزامن حكم القرمانيين مع مرحلة تطور تجارة طرابلس الغرب وغيرها من دول ا
اإلفريقي ،فكانت التجارة المصدر األساسي لموارد خزينة الحاكم، وكان أعضاء األسرة 

 القرمانلية أ نفسهم يشتغلون بالتجارة أو كانوا يستثمرون أموالهم في اإلعمال التجارية.

كما ان تصدير البضائع إلي إفريقيا وتصدير المواد األولية منها إلي أوروبا نتيجة للثورة 
 عية في انجلترا وفرنسا ولتطور العالقات الرأسمالية في هاتين الدولتين.الصنا

ولقد تحول حوض البحر األبيض المتوسط الي منطقة حركة بحرية وتجارية نشطه وهو ما 
مكن حكام دول الشمال اإلفريقي من ان يجبوا من هذا الوضع إتاوة كبرى كانت بالنسبة 

ن المصالح التي تحققت من التجارة مع إفريقيا عبر لهم واحدة من أهم مصادر الدخل كما ا
طرق القوافل في الصحراء والتي تطورت بسبب تنامي التجارة مع أوروبا زادت من قوة 

 القرمانليين.
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 امتداد احلكم القرمانلي ايل برقة 
م قام احمد باشا القرمانلي بحركته المحكمة التي أتت به إلي كرسي الوالية 1711في سنة 
بدوره الي والية وراثية شبه مستقلة عن الباب العالي في تركيا وقد حاول في وحوله 

السنوات التالية فرض سيادته على سائر البالد بما فيها إقليم برقه ،وقد نجح في محاوالته 
تلك ،لم يسبق للبالد ان عرفته ،وربما يعود ذلك الي استقالل في التصرف عن الباب 

ي إصدار وتنفيذ القرارات باإلضافة الي استعماله القوه والبطش العالي مكنته من اإلسراع ف
 1في إخضاع اإلقليم )برقة(والتخلص من الخصوم والمناوئين له.

ميالدي عقد احمد باشا القرمانلي ألخيه الحاج شعبان بك القرمانلي  1719وفي سنة 
راهيم التريكي  وعلي القيادة على برقة وارسله اليها على جيش من جند االنكشارية بقيادة اب

بن خليل االدغم، لبسط السيطرة القرمانلية وتطويع المناوئين واستخراج الجباية والمؤكد 
أنهم قد نجحوا في السيطرة عليها بسهولة ويسر، ذلك انهم في حملتهم على مدينة درنه 

 وهذا معناه السيطرة على مدينة بنغازي وغيرها من البالد دون درنه.

 للسلطة يف العهد القرمانلي الشكل السياسي
لقد كان الباشا  يتربع على رأس الدولة  ويسيطر على الحاكم ويعاونه األقربون وهم في 
الغالب من تربطهم روابط دم بالحاكم او من كبار المتنفذين ماليا واجتماعيا نظرا لما 

 يمثلونه من تقل اجتماعي

 واقتصادي في البالد.

ة فكان ولي العهد ولقبه البك وكان االبن األكبر للحاكم هو اما الشخص الثاني في االيال
من يتوالء هذا المنصب، ومن بين أهم مهام البك )ولي العهد(قيادة جيوش اإليالة وهو 

                                                             
( لمزيد من المعلومات أنظر إلى د.على رمضان أبوبكر،"دور العامل االيديولوجي في العالقات الليبية االمريكية"، رسالة  1

ليبيا –علوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،بنغازي ماجستير غير منشورة ،جامعة بنغازي )قاريونس سابقا(كلية االقتصاد وال
 م.1997
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المسئول عن االمن في واالستقرار في البالد باإلضافة الي جمع وتحصيل الضرائب في 
 كافة إرجاء البالد.

او )قبودان (الميناء وباإلضافة الي –رئيس البحرية –السطول ويلي البك في األهمية قائد ا
 قيادة األسطول وتمويله بكل ما يلزم من مؤن وعتاد 

كما ان قائد االسطول يشرف على تحديد قوانين االبحار عند سواحل االيالة وجمع 
ن القرمانلية المرتبطو  األسرةالضرائب وفي العادة كان يشغل هذا المنصب الرفيع في عهد 

بصالت ووشائج رحم ومصاهرة مع حكام االيالة فرئيس البحرية مثال في عهد يوسف 
 القرمانلي كان متزوجا احدى بناته. 

كما ان عهد يوسف القرمانلي شهد استبدال لقب) الخزندار( بلقب وزير المال الذي تعهد 
 إليه األمور المالية في كافة إرجاء الوالية.

جهاز اإلدارة منصبين جديدين هما كبير الوزراء ووزير كما ان يوسف باشا ادخل الي 
الشئون الخارجية وكان يمثلنه كمبعوثين الي الدول األوربية لتسوية بعض القضايا العالقة 
بين دولته والدول األوربية خصوصا فيما يتعلق بالبحار في منطقة البحر االبيض المتوسط 

 شبه الكاملة على حرية المرور واإلبحار فيه. والتي كان للبحرية الليبية الريادة والسيطرة

والكيخيا  -كذلك استخذت وضيفتي المستشار األكبر والمستشار األصغر )الكيخيا الكبير
 الصغير(والذين لعبوا فيما بعد دورا مهما في إدارات القرمانليين المتعاقبة.

لتشريفات في القصر فلقد كان المستشار الكبير )الكيخيا الكبير(الي جانب مهامه رئيسا ل
إلي جانب اإلشراف على إعداد وتهيأت االبن االكبر )ولي العهد( للحكم إلي جانب ذلك 

 كان الكيخيا الكبير يتابع المراسيم والقوانين التي يصدرها الحاكم وتنفيذها. 

كما إن الكيخيا الصغير مسؤول على الحرس الخاص بالحاكم ونظرا ألهمية هاذين 
 لقرمانلية فقط.  لألسرةحاكم لم يكن يعين فيهما اال ممثلي المنصبين فان ال
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باإلضافة الي المناصب المذكورة كان منصب )شيخ البلد(احد المناصب االساسية والمهمة 
 عند القرمانليين  وكان يعتمد في انجاز مهامه على شيوخ طوائف المدينة ورو ساء

 االتحادات القائمة على أسس قومية أو دينية أو حرفية. 

كما كان للقضاة الشرعيون دورا مهما  في في الحياة االجتماعية فى االياله ،فالمحكمة 
تجري في العادة عن طريق قاضيان يمثل احدهما الفقه الحنفي الذي يأخذ به االتراك 

 لكي الذي يأخذ به غالبية سكان البالد.ويمثل القاضي األخر الفقه المالكي او المذهب الما

كما انه هناك شريحة مهمة في تكوين النظام القضائي عند القرمانليين وهي شريحة 
مفسري الشريعة والذين كانوا يتمتعون بمركز رفيع بين الشخصيات الدينية في المجتمع لما 

عادة النظر في يتمتعون به من تبحر ومعرفة بعلوم الدين اإلسالمي فكان لهم حق في إ 
قرارات القضاة خصوصا المتعلقة بالزواج والطالق واإلرث وعقود البيع والشراء إلي جانب 
حقهم في تصديق اإلحكام ونقضها وبتالي يعدوا بمثابة درجة تقاضي تملك نقض اإلحكام 

 و التصديق عليها.

من بينهم قائد وكان  لحاكم االيالة مقرا للحكم )ديوان(يعمل فيه الكثير من الموظفين و 
األسطول، ووزير المالية، وشيخ البلد، والقاضي، ورئيس االنكشارية، وأربعة موظفين للقيام 

 .ةباإلعمال المكتابي

كذلك فان هذا الديوان يعد بمثابة المكان الذي يجتمع فيه الوجهاء من اهل الموطنين 
 يومية في االيالة. وزعماء العشائر والقبائل لمناقشة األمور التي تتعلق بالحياة ال

ولقد كان اللقولوغولية يشكلون الركيزة األساسية للجيش وكان تعدادهم في عهد يوسف باشا 
 القرمانلي ما يقارب عشرة أالف خيال وأربعين إلف من المشاة.

إما بالنسبة للكتائب المقاتلة من بقية  القبائل فكانت تستخدم بصورة ناجحة في الحمالت 
كان لهعداء مع اإليالة او في حالة عداء مع احدى القبائل الموالية لحكم  التأديبية ضد  من

 اإليالة.
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ومثل هذا الجيش المشكل من فرق مختلفة األلوان ما كان ليمثل قوة منضبطة ومركزه حول 
 أهداف موحدة.

ولقد كان مشايخ واعيان القبائل والعشائر يحصلون على جملة من االمتيازات المادية 
 كنتاج طبيعي لقربهم من االيالة. والمعنوية

فلقد كان يوسف باشا القرمانلي يدفع لشيخ القبيلة الموالية مقادير معينه من المال 
باإلضافة إلي االمتيازات وذلك سعيا لضمان والءهم ووالء الطبقة العليا لنظامه والذي غالبا 

 ما ينجر والء الشيخ إلي والء قبائلهم لإليالة.

اإلثراء على حساب نهب السكان وعطايا الحاكم لعبت دورًا  ال يقل أهميه كما ان إمكانية 
في جعل الجيش سالحا طيعا في يد يوسف باشا القرملنلي، وربما يمثل هذا واحدا من اهم 
األسباب التي جعلت يوسف باشا القرمانلي يمتنع عن إعادة تنظيم الجيش وفقا للنموذج 

 (1).األجنبي رغم كل اومر الباب العالي

 -اخلالفات داخل برقة حول القرمانليني:
ميالدي علي ضعف السيادة  1805لقد أدت االنتفاضة التي حدثت في برقة سنة 

القرمانلية علي اإلقليم،  حيث بوصول أحمد القرمانلي الذي كان يسانده األمريكيون ،انقسم 
وقد أدي إرسال القوم إلي فريقين فمنهم من انحاز الي احمد ومنهم من سار مع يوسف 

الدعم وعقد الصلح مع أمريكا إلي منح البالد إلي فترة من الهدوء واالستقرار ولكن 
 االنتفاضات وحركات التمرد ضد القرمانيين لم تلبث إلي أن عادت لظهور من جديد.*

م علي بنغازي ودرنة وأقام 1812وقام محمد بك أكبر أنجال يوسف باشا بحملة في سنة 
ة للثائرين عن حكمه ثم خرج محمد نفسه علي طاعة والده يوسف باشا الذي المذابح الدامي

 م.1816وجه إليه حملة قوية بقيادة ابنه اآلخر أحمد بك وذلك في سنة 

                                                             

 168-163( ن.إ.بروستن ،تاريخ ليبيا في العصر الحديث .مصدر سبق ذكره ص. 1
 



 2022مبرديس( 21) العدد   القرمانلية األسرة حكم أبان برقة إقليم في السياسية الحياة مالمح

 

 

 

92 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 Paoloوقد شارك في هذه الحملة الطبيب الجنوي الدكتور )باولو داالشال(  
Pellacella" أهمية تاريخية وعلمية " الذي ترك لنا سرد وصفي لهذه الرحلة في كتاب ذي
 عظيمة .)*(

إن المعلومات التي يقدمها إلينا الرحالة )دالشال( إنما هي في حقيقتها وصف أمين للنظام 
السياسي واإلداري في العهد القرمانلي وكان من العادات المتبعة عند مرور الحملة أن 

لجيش بل وقد بدأ في بعض تتقدم إليها القبائل بالضرائب والهدايا أو تلتزم باالنضمام إلي ا
 (1)األحيان أن الغرض الوحيد للحملة إنما كان جباية الضرائب.

كما ذكر "بروشين" صاحب كتاب " تاريخ ليبيا في العصر الحديث "ما يلي حول الصراع 
القرناملي داخل برقة ، حيث أولي يوسف باشا اهتمامًا كبيرًا للقضاء علي انفصال برقة 

الفينة والفنية بالثورة ضد الظلم "الضرائبي  "ومختلف صنوف  ،التي كانت تقوم بين
االستبداد والقهر وقد تميز محمد األبن األكبر للباشا بقسوة خاصة في إخماده لتحركات 
قبائل برقة وفي العادة كان علي أفراد القبيلة المتمردة في عهده أن يختاروا بين أمرين إما 

 أن يفنوا.أن ينصاعوا لحكم طرابلس  الغرب أو 

وفي معرض وصفه لمحمد بك اشاد المؤرخ الفرنسي ش.فيرو الي ان افريقيا التي سماها 
األقدمون ببلد الوحوش لم تعرف وحشا يكافئ االبن االكبر ليوسف القرمانلي في شراسته 
وتعطشه للدماء، بينما كان عائدا من حملة إلخضاع القبائل الثائرة قام بمحاولة لقتل ابيه 

ان يستلم العرش ،وبدال من ان ينزل يوسف باشا القرمانلي العقوبة بابنه عينه من اجل 
بصفة رسمية حاكما على برقه ومنحه لقب )بك( مدفوعا في ذلك بالرغبة في ابعاده عن 

 طرابلس وضمن وجود شخص قوى يمثله في إقليم برقة.

                                                             

 م.1912م ، الطبعة الثانية،1819)*(رحلة الدكتور باولو دالشيال ) رحلة من طرابلس إلي الحدود المصرية( جنوا، 
 م2009م،ترجمة:خليفة محمد التليسي، طرابلس، الدار العربية للكتاب،1911فتح العربي حتي سنة ( إتوريروسي،ليبيا منذ ال 1
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ة بل تراسها بنفسه ضد لكن محمد بك بدال من ان ينفذ أوامر والده بإخماد القبائل المنتفض
والده ،ومن منطلق االنفصالية اإلقطاعية اخذ محمد باشا والقبائل الموالية ليوسف باشا 

بادتها وردا على هذه التحركات وجهت في فبراير سنة  م حملة إلخضاع القبائل 1817وا 
رقة الثائرة في برقة بقيادة احمد باشا االبن الثاني ليوسف باشا والذي سمي حاكما على ب

يحمل لقب) بك ( بدال من أخيه المتمرد، وبسبب هذه النزعات تضاعفت معاناة سكان برقة 
الذين كانوا في وضع اقتصادي واجتماعي خانق وخوفا من المجابهة المباشرة مع الجيش 
الذي وجهه يوسف باشا القرمانلي تراجع محمد باشا القرمانلي إلي حدود مصر وبمقدار 

 جيشه كان يقتل كل من يشك فيه. انسحابه وتقلص اعداد

ومن اجل تجريد محمد بك من إمكانية استخدام الفرق المسلحة للقبائل الليبية كان احمد 
باشا القرمانلي يجبر تلك القبائل على ان تتحرك بمعية جيشه في صورة تذكر بحركة 

بة احمد الشعوب القديمة كتل من البشر بما فيهم النساء واألطفال والماشية تتحرك بصح
 باشا القرمانلي.

فلما سحق محمد بك بصفة نهائية عن المعارك وقطع الحدود المصرية وتحصن في 
األراضي المجاورة انزل احمد بك  انتقامه الفظيع باألطراف القبلية التي مالت يوما الي 

 (1)محمد بك .

 ظاهرة استخدام السلطة للتكوينات االجتماعية )العصبوية(
هة لهذه الحالة يقول صالح السنوسي  ان السلطة في هذه الدول وأمثالها وفي نظيرات مشاب

أصبحت حكرا على عصبة واحدة طائفية كانت اما عشائرية بينما أضحت بقية العصبيات 
خارج الوعاء االجتماعي المنتج للسلطة وبالتالي فان الدولة بالنسبة لهذه العصبيات ال 

مة والشأن العام بل تبدو ملكية خاصة للحاكم تظهر باعتبارها تجسيدا للمصلحة العا
وعصبته ألنها في خدمتها قبل خدمة الجميع ولعل ذلك يرجع  لكونها لم تقم على أساس 

                                                             

 174-173( ف.أ. بروشين ،تاريخ ليبيا،مرجع سبق ذكره، ص 1
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قومي والذي يفترض المساواة إمام القانون وتقاسم الثروات وانما قامت على أساس عصبوي 
سلطة العصبة وقد نتج أي أنها أصبحت اداة في خدمة –طائفيا كان ام عشائريا قبليا –

عن ذلك تسييس الطائفة والقبيلة والجهة ومن هنا اتخذ التنافس على السلطة طابعا 
عصبويا ولم يتخذ طابع التنافسية بين اتجاهات وتنظيمات سياسية ينتمي إليها الفرد نظرا  
لقناعته بأطروحاتها المتعلقة بكيفية الحكم وتسيير المجتمع وهكذا أضحت السالالت 

عائلية والقبلية هي الي تتحكم في الفرد بحيث المشاركة السياسية لها عالقة باالنتماء ال
 القبلي والطائفي والجهوي.

كما ان السلطة أصبحت ثمرة هذه العصبيات من خالل تشجيع هذه الروابط وجعلهااكثر 
اعدة سطوة من محاوالت إنشاء منظمات مدنية وذلك ان الدولة والسلطة ثم إنشاؤهما على ق

العصبة والوالء للقبيلة او الطائفة او الجهة قبل الوالء للوطن والذي أضحى في ظل هذه 
 (1)المعطيات المرتكزة على العصبية يمثل وطن القبيلة حيث توجد المضارب.

 اسقاطات نظرية) الدولة املخزنية (على الدولة القرمانلية
 هفحيت تمتد هذ ةطة السياسية المباشر يشير مفهوم )الدولة المخزنية(الي نطاق الوالء للسل

السلطة وتمارس وظائفها الردعية والجبائية بشكل مباشر وفعال كانت تعرف باسم بالد 
المخزن والمخزن هو تعبير فعلي ومجازي )لبيت المال(الذي كانت السلطة السياسية تضع  

تاوات نقدية وعينية من أولئك الخاضعي ن لها مباشرة فيه ما تجمعه من ضرائب وحبوس وا 
 سواء اكانوا افراد او  جماعات أو تركيبات عشائرية و قبلية 

ومفهوم بالد المخزن بهذا المعنى هو مفهوم نسبي فحيث تكون السلطة المركزية قوية 
وقادرة يؤدي هذا الوضع الي اتساع نطاق بالد المخزن جغرافيا وحيث تضعف هذه السلطة 

صر أحيانا على العاصمة أو المدينة مقر الجماعة يضيق نطاق بالد المخزن آلي إن يقت
 الحاكمة 

                                                             

( صالح السنوسي ،اشكالية المجتمع المدني العربي، "العصبية والسلطة والغرب "القاهرة ،الهيئة المصرية العامة  1
 44،45،ص 2012للكتاب،
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والمفهوم المضاد او المناقض لبالد )المخزن (هو بالد )السيبة(ويشير هذا المفهوم  الي 
المناطق التي يختفي فيها اثر السلطة المركزية تماما وحيث ال تستطيع ممارسة أي وظيفة 

سلطة وتطمح إليه هو استمرار الوالء الرمزي ردعية او جبائيه وأقصى ما تطمع فيه هذه ال
كان يذكر اسم الحاكم قي خطب الجمعة على منابر المساجد وعادة ما تكون المناطق 
البعيدة او القاصية والجبلية التي يصعب الوصول إليها من جنود السلطة المركزية او 

المرشحة لشق يسهل لقبائلها االعتصام والدفاع عنها ضد قوات السلطة المركزية هي 
 عصا الطاعة والتمرد على السلطة .

فهي باختصار مهيأة لرفض دفع الضرائب واالتاوات للمخزن او لبيت المال ويمكن ان 
تدور في بالد السيبة الصراعات الداخلية بين قبائلها وبعضها البعض دون ان تستطيع 

قرار النظام واالمن بها  السلطة المركزية التدخل لوقفها وا 

توجد بين بالد المخزن وبالد السيبة كأنها منطقة وسطى )شبه مخزينة ( تمارس  وكانت
فيها السلطة المركزية معظم وظائفها بشكل مباشر او بشكل جزئي وفي هذه البالد 
الوسطية كانت السلطة المركزية تعتمد على زعماء القبائل وتفوضهم في جمع الضرائب 

اف القريبة من مضارب قبائلهم في مقابل تقديم واإلتاوات من قبائل أخرى او من األري
 (1)بعض االمتيازات لهم وا عفاءهم من دفع بعض هذه الضرائب او كلها.

ويرى المؤرخ )محمد مصطفى بازامة ( بان الحياة القبلية في برقة كانت عائقا قويا يعوق 
والثورة أي سلطة ضعيفة عن بسط نفوذها الفعلي على اإلقليم حيث وقعت حركات التمرد 

على الحكم المحلي وكانت الحروب القبلية شائعة في تلك المرحلة المقاربة للقرمانليين فكم 
من قبيلة تزحزحت عن أراضيها وكم من قبيلة اضطرت الي هزيمة من قبل قوات الدولة او 

 من القبائل األخرى المعادية لها.

                                                             

.انظر:محمد عبدالباقي 112ص. مرجع سبق ذكره( سعد الدين ابراهيم ،مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي ، 1
 ، "الدولة المخزنية "1الهرماسي ،المجتمع والدولة في المغرب العربي ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،الفصل 
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تاريخية جسيمة غالبا ما ولعل هذا ما دفع الكثير من مؤرخي الغرب للوقوع في أخطاء 
كانت عن غير قصد نتيجة األخطاء المتعمدة لبعض كتاب ومؤرخي غربيين قصدوا اسرد 

 روايات تاريخية دون دراسة لها ومعرفة العلل واألسباب الحقيقة لها.

ومن بين االخطاء التاريخية التي وقع فيها هؤالء المؤرخين ما يتعلق ببعض الحروب التي 
ي روايات شعبية ساذجة كحرب الجوازي والعاليا وحرب زغبة وغيرها من يرويها الناس ف

الحروب القبلية التي تعرف محليا بحروب الصف فقد جات هذه الروايات الشفهية وتم 
تدوينها في كتب التاريخ الحديث على انها حروب ساذجة االسباب والمسببات بينما هي 

ب الدور الرئيس فيها بعض حكام البالد في الواقع ال تعدو اال كونها فتن سياسية لع
وبعض السياسيين من االتراك والقرمانليين وغيرهم من الزعامات القبلية التي هدفت الي 
تحقيق جملة من المكاسب بإشعالها لهذه الصرعات بين التكوينات القبلية واالجتماعية في 

 برقة

الل الصراعات القبلية وتأجيجها السياسية من قبل الطبقة الحاكمة واستغ للمؤامراتلقد كان 
لمصلحة السلطة دورا مهما وبارزا في استمرار سلطة القرمانليين وزيادة نفوذهم في 

 المنطقة.

وفي واقع األمر فان الروايات الشعبية والشفهية تكاثرت وتعددت عن هذه الحروب 
يات ويجعلها ومسبباتها غير ان الترابط المنطقي والعقالني يخالف الكثير من هذه الروا

 اقرب الي األسطورة والخيال منها الي الواقع والحقيقة التاريخية. 

لقد اضطرت األسرة القرمانلية لممارسة التقاليد القديمة في الوالية كنوع من سياسة األمر 
الواقع واستعملت في سبيل توطيد حكمها واستمراريته مهمتين أساسيتين تمثلت في التحالف 

وجهاء القبائل الكبيرة وتقديم العطايا والمميزات لهم وا عفائهم من دفع مع شيوخ واعيان و 
الضرائب ويتجلى هذا االسلوب واضحا في ما قام به يوسف باشا القرمانلي مع احفاد 
عشيرة اوالد انوير شيوخ المحاميد في الجبل الغربي وعائلة حدوث من قبيلة البراعصة في 

من  شيوخ واعيان قبيلة اوالد سليمان وهم  الجبل األخضر وعائلة سيف النصر وهم
السياسة سياسة االحتواء والتحالف  هالقاطنين ألجزاء من برقة وفزان والي جانب هذ
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واإلغراء المادي التي استخدمها القرمانليون فأنهم استخدموا جانب اخر او نمط اخر تمتل 
حاول التمرد على في سياسة العقاب فلقد عاقب يوسف باشا القرمانلي بقسوة كل من 

سلطانه او الرفض لفرض سيطرة القرمانلين في البالد ويمكنا ان نرى هذا جليا في حربه 
-1805ضد سالطين أوالد أمحمد في فزان وقبائل الجوازي والفوايد في برقة في عامي 

 (1)ميالدي . 1812

 الدولة القرمانلية واهلوية الوطنية
بناء التحالفات مع التكوينات االجتماعية ،وفكرة  لقد قامت الدولة القرمانلية على فكرة

الغنيمة واإلتاوات ، واللعب على الصراعات والتناقضات القبلية الموجودة بالمنطقة و بتالي 
ساهم هذا الوضع  في خلق هوية وطنية ضعيفة ،قابلة للتآكل باستمرار ،انتماء الفرد فيها 

 ويقلصه . للرابطة االجتماعية يتغلب على انتمائه للوطن

ويصبح الفرد تحت طائلة هذا النظام مجرد كائن ال يستطيع فهم مؤسسات الدولة او إقناع 
 نفسه بها وبجدواها. 

ولهذا فانه وبمجرد  إن تلوح فرصة للثورة والتمرد على السلطة فان التكوينات االجتماعية 
 شرعية هذه السلطة. التي يكونها الفرد وينتمي لها تنتهز حالة الربكة هذه لشعورها بعدم

وترى بان مصالحها لم تعد تقتضي اإلبقاء على هذه العصبة او تلك في السلطة ،وان 
العصبيات الطائفية او الجهوية او القبلية التي يساورها اإلحساس بالظلم من قبل العصبة 
القابضة على السلطة ،تنتهز فرصة انفراج كربتها ال لتستولي فقط على السلطة داخل 

لة ،بل لتحاول تأسيس دولة خاصة بها ،ولعل ذلك نشهده جليا في محاولة انقسام الدو 
بعض قبائل برقة وانفصالها مع أحمد بك القرمانلي ،نظرا لنا الدولة األم لم تعد قادرة على 
تلبية حاجتهم المختلفة ،ولم تعد بالنسبة لهم سوى مكان تتجاوز فيه العصبيات بحكم األمر 

                                                             

،ص 1998والدولة واالستعمار في ليبيا ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  المجتمع ( علي عبد اللطيف حميدة، 1
 50-49ص
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ها العصبيات القوية على العصبيات األدنى وذلك عبر التحالف مع جهاز الواقع وتتغلب في
 الدولة .

كل هذه العوامل وغيرها ادت الي تأخر ظهور الهوية الوطنية الجامعة في القطر الليبي 
والتي كانت لو ظهرت  ألسهمت  في تجاوز العالقات البدائية التي كانت سائدة وظهرت 

 حفظ للحقوق أال وهو فضاء الدولة القومية .محلها عالقات أواسع واشمل وأ

وهكذا بالرغم من القوة القومية الظاهرة للدولة القرمانلية في سيطرتها على األرض وحماية 
الدولة الليبية من االعتداء الخارجي ،اال ان هذه القوة اعتمدت على الهشاشة الداخلية 

بناء الوطن ،فكانت للوضع االجتماعي ،وحالت دون تشكل رابطة قومية أسمى أل
 الصراعات والخالفات الداخلية مدخال هاما لفرض سلطانها على الجميع .

لكن يظل هناك  تساؤل يثار من جديد هل الدولة القرمانلية كانت عائقا أمام تشكل حالة 
وطنية جامعة لشتات العصبيات ،ام أن العصبيات المحلية والجهوية واألطماع  الغنيمية  

 ا التغلب من قبل القرمانليين ؟كانت وراء هذ

ان الطريقة التي تشكلت بها القوه التي قادها محمد بك القرمانلي في محاولة انفصال برقة 
وايضا الطريقة التي تم بها تشكيل القوة الزاحفة من طرابلس بقيادة احمد القرمانلي والتي 

التساؤالت عن وصلت إلي خليج البمبة في أقصى شرق برقة تجعلنا نزيد من كثافة 
 الطريقة التي تكونت  بها هذه القوات واالليه التي تأسس بها هذا الجيش الكبير في حينه

 500وهذا ما نجده في رواية الطبيب االيطالي" ديالشيال "والذي يروي ان الحملة بدأت ب 
رجل من القوات النظامية من طرابلس وأصبحت تزداد شي فشي حتى وصلت إلي 

تل عندما وصلت الي مشارف درنة عبر التحشيد القبلي الغير مدفوع ألف  مقا 70000
 األجر اال من أسالب القبائل المنحازة إلي محمد بك القرمانلي ......!

وهكذا فان هذه الحالة " الهوبزية " من حرب الجميع ضد الجميع تجد دورها دائما عندما 
الحالة القرمانلية بكل أبعادها في  تغيب ثقافة الوطن وتتغلب ثقافة اال وطن وعندها تتكرر

 أي زمان وبأي مكان . 
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 اخلامتة 
تحاول هذه الورقة العرض الهم مالمح الحياة  السياسية في اقليم برقة في الفترة الزمنية 

م وهي الفترة والتي تعرف بحكم االسرة  1835م الي عام  1711الممتدة ما بين عامي 
هذا االقليم وغيره من اجزاء من االقليم الليبي )طرابلس  القرمانلية إلقليم برقة والتي حكمت

فزان ( لفترة امتدت الي ما يقارب المائة وخمسة وعشرون سنة والتي كان االقليم )برقة  –
(يعيش فيها ظروف حياتية اقتصادية واجتماعية وسياسية قاسية وصعبة وتسعى هذه 

قليم في تلك الحقبة الزمنية من خالل الدراسة العلمية الي تبيان جميع مناحي الحياة باإل
دراسة وافية لجميع جوانبها مع التركيز على الحياة السياسية والتي فرضتها االسرة 
القرمانلية على سكان هذا االقليم من القبائل العربية التي كانت تقطن به والعرض أيضا 

السياسية التي شكلت الهم اوجه الحياة السياسية واهم التقسيمات والمكونات االجتماعية و 
الحياة السياسية في هذا االقليم على وجه التخصيص وفي االقليم الليبي في العموم 
والعوامل التي اسهمت في توطيد حكم هذه االسرة )القرمانلية ( إلقليم برقة والذي بتأكيد 
يختلف عن غيرها من اقاليم البلدان االخرى التي استعمارها االمبراطورية العثمانية 

 والمتمثلة في هذه االسرة .

ويمكن ان نرى ذلك جليا واضحا في قيام يوسف باشا القرمانلي بعقاب كل من حاول 
التمرد على سلطانه او الرفض لفرض سيطرة القرمانليين على االقليم من خالل محاربته 

ميالدي ,اال ان هذا االسلوب وهذه  1815-1812لقبائل الجوازي  والفوايد في برقة عام 
الطريقة لم تروق كثيرا للعديد من البرقويين او لنكن اكثر دقة للعديد من التكوينات 
االجتماعية في برقة والتي رفضت هذا التواجد وهذا النمط من انماط االحتالل العثماني 

 )القرمانلي ( لإلقليم .

ينات اجتماعية كذلك فان القرمانليين حاولوا كثيرا التجذير والترسيخ لفكرة بناء تحالفات وتكو 
بديلة  للمكونات السياسية والتركيز على العطايا  والغنيمة والجزاء الي جانب اللعب على 
الصرعات والتناقضات القبلية الموجودة اصال في االقليم او محاولة استحذت مثل هذه 
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االختالفات والتحجيم بتضخيم  ما هو موجود منها مسبقا والذي قد يكون صغيرا وضئال 
ي االسهام في خلق هوية وطنية ضعيفة قابلة للتأكل باستمرار ويمثل االنتماء الفردي وبتال

فيها انتماء للرابطة االجتماعية والذي بدوره يتغلب على االنتماء لإلقليم او الوطن فيما بعد 
ويصبح بذلك الفرد تحت طائلة هذا النظام )الحكم القرمانلي ( مجرد كائن ال يستطيع فهم 

دولة ان وجدت واقناع نفسه بها وبدورها وهو بهذا أي الفرد يصبح في حالة مؤسسات ال
استعداد فطري لالنتظار ألي فرصة سانحة للثورة والتمرد على السلطة والسلطان  لكون 
التكوينات االجتماعية التي ينتمي لها الفرد تكتنفها حالة من الربكة وعدم االستقرار 

احيانا كثيرة  وبتالي انعدام الثقة ولعل هذا الشعور يجعله والوضوح والشفافية والريبية في 
 يشعر بعدم شرعية السلطة ورفضها وضرورة الدعوة الي تغييرها والثورة عليها .

كما ان ادراك البعض الي الهشاشة الداخلية للوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
 على اقليم برقة .لإلقليم اسهم الي حد كبير في تنامي سيطرة القرمانليين 

ولقد اسهم هذا الوضع الغير مستقر او الهش كما اسلفنا انفا الي الحيلولة دون تشكل 
رابطة قومية اسمى وارفع وارقى من االنتماء لإلقليم او ما يعرف في ادبيات علم السياسة 

 باالنتماء للوطن بالمفهوم العصري والحديث للوطن )الدولة (

لي ان حكم االسرة القرمانلية لهذا االقليم والذي استمر زهاء ومن هنا يمكنا ان نخلص ا
القرن ونيف يكاد يكون قد  اسس ورسم لمشهد تقليدي للحياة السياسية في هذا االقليم من 
خالل عدم وجود مؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسات بل اعتمد في االساس على وجود 

لتي كانت تسيطر على مناحي واوجهه مؤسسات تقليدية ارتبطت الي حد كبير بالعسكرة ا
الحياة بمختلف جوانبها االقتصادية واالجتماعية وقبل ذلك السياسية بطبيعة الحال في هذا 
االقليم الي جانب اعتماد القرمانليين في التعامل والتعايش مع السكان المحليين على 

ايا والهدايا لمن نمطين اساسيين يكمن االول في اسلوب االحتواء والمكافاة ومنح العط
انصاع لهم )القرمانليين (ويتركز االسلوب الثاني في العقاب والتهديد والوعيد لمن لم 
ينصاع الوامر السلطات القرمانلية والتي كان ألسلوبها هذا سبب رئيسي واساسي في عدم 
نضوج العديد والكثير من الرواى واالتجاهات القومية في هذه المنطقة وهذا الجزء من 
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قاليم التي استعمارتها االمبراطورية العثمانية او حليفتها االستراتيجية في المنطقة  ) اال
    .االسرة القرمانلية (

        

 قائمة املراجع
.علي رمضان ابوبكر ،"دور العامل االيديولوجي في العالقات الليبية االمريكية"، رسالة  .1

قا(كلية االقتصاد والعلوم السياسية ماجستير غير منشورة ،جامعة بنغازي )قاريونس ساب
 شم.1997ليبيا –،قسم العلوم السياسية ،بنغازي 

م،ترجمة:خليفة محمد التليسي، 1911إتوريروسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتي سنة  .2
 م2009طرابلس، الدار العربية للكتاب،

،وزارة  تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر للصف التاسع بمرحلة التعليم األساسي ،ليبيا .3
 .2015التربية والتعليم ،

م ، 1819رحلة الدكتور باولو دالشيال )رحلة من طرابلس إلي الحدود المصرية( جنوا،  .4
 م.1912الطبعة الثانية،

رود لفومكياكي، طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمانلي، ترجمة طه فوزي، جامعة  .5
 م.1961بعة ،الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية ،بدون ط

سعد الدين ابراهيم ،مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي ،مرجع سبق ذكره  .6
.انظر:محمد عبدالباقي الهرماسي ،المجتمع والدولة في المغرب العربي ،بيروت، 112ص.

 ، "الدولة المخزنية "1مركز دراسات الوحدة العربية ،الفصل 

ولة في الوطن العربي، عمان، منتدى الفكر سعد الدين ابراهيم، مستقبل المجتمع والد .7
 .1988العربي، الطبعة الثانية،

صالح السنوسي ،اشكالية المجتمع المدني العربي، "العصبية والسلطة والغرب "القاهرة  .8
 .2012،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
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علي عبد اللطيف حميدة، المجتمع والدولة واالستعمار في ليبيا ،بيروت مركز  .9
 م.1998ات الوحدة العربية ،ط دراس

 (.1835- 1795عمر علي بن اسماعيل ، انهيار حكم األسرة القرمانلية في ليبيا ) .10
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أحكام تنظيم اإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف 
 القانون السوداني

Provisions for Regulating the Collective Management 

of Copyright and Neighboring Rights in Sudanese Law 
 إعداد

 د. يونس أمحد آدم القدال د. سيف الدين أمحد أمحد البدوي
 

 

 املستخلص:
تناولتتتتتتتتة ملضوم تتتتتتتتظ مواتتتتتتتتوم عيةتتتتتتتتام تن تتتتتتتت م م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  
وملي تتتتو  ملم تتتتتاوو  نتتتتتد مل تتتتانوه مل تتتتتوضمند  نرةتتتتتة عام تتتتتظ ملضوم تتتتظ نتتتتتد ة تتتتتو  م  تتتتتتضم مة 
ملمتكتتتتتتوو   قتتتتتتف ي تتتتتتو  ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ومنت اك تتتتتتا وملمتتتتتتتا و    تتتتتتا 

 ضمو   ما  تتتتتتظ مت تتتتتتتتتظ رطتتتتتتو  رةتتتتتتتو مدتتتتتتوو ظ ممتتتتتتتا   تتتتتتتض د  لتتتتتتتف تكتتتتتتو ه اة تتتتتتتاة 
تةمتتتتتتتتتر  قتتتتتتتتتف  ضمو  ويما تتتتتتتتتظ ي تتتتتتتتتو  ملمتتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو   اتتتتتتتتتضنة 
ملضوم تتتتتتتظ  لتتتتتتتف ملتةو تتتتتتت    ة تتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه وملي تتتتتتتو  
ملم تتتتتتاوو  وش تتتتتتاه ندتتتتتتيت ا وتطوواتتتتتتا ملتتتتتتتاو  دا ومإل اتتتتتتا  ملن تتتتتتام مل تتتتتتانوند ل ة تتتتتتاة م ضمو  

طقرات تتتتتتاا ومإل تتتتتتومش مل انتتتتتتل ملتدتتتتتتو ةد مل تتتتتتوضمند مل تتتتتتا   تن تتتتتت م مل ما  تتتتتتظ وم ام تتتتتتا ومت
اة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظ  ةمنتتتتتتة مدتتتتتتةقظ ملضوم تتتتتتظ نتتتتتتد متتتتتتا اتتتتتتد ملم تتتتتتوومة ملرن تتتتتتظ ملتتتتتتتد 
متتتتتتتته ع ق تتتتتتتتا  امتتتتتتتتة وندتتتتتتتتية اة تتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظا ومتتتتتتتتا اتتتتتتتتو م  تتتتتتتتا  وملدتتتتتتتتةر 

قرتتتتتاة اة تتتتتاة مل تتتتانوند ملتتتتتلي ت تتتتوم  ق تتتتتم اة تتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتظا ومتتتتتا اتتتتتد م تتتتام ومتط
م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ  ن  تتتتتتتتة ملضوم تتتتتتتتظ ملمتتتتتتتتتن   ملوتتتتتتتتترد ملتيقةقتتتتتتتتد وملم تتتتتتتتاوه  توتتتتتتتتتتقة 
ملضوم تتتتتتتتظ  لتتتتتتتتف  تتتتتتتتض  نتتتتتتتتتا   من تتتتتتتتاف تقةتتتتتتتتل اة تتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملمتتتتتتتت لرةه 
وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ضوومم نتتتتتتا  م نتتتتتتتد يما تتتتتتظ وتيتتتتتتتةر ي تتتتتتتو  ع اتتتتتتا  ا وملتتتتتتضنام  تتتتتتته 
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مل ما  تتتتتتتتتتتظ ضوو ملو تتتتتتتتتتت   وملتتتتتتتتتتتومر   تتتتتتتتتتتةه ي تتتتتتتتتتتو  م  تتتتتتتتتتتت ضي  مة تتتتتتتتتتتاة اة تتتتتتتتتتتاة م ضمو  
عتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  وملمنترةتتتتتتةه   تتتتتتلا ملي تتتتتتو ا تدتتتتتتةر اة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتو  
ملمتتتتتت لرةه وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  مليتتتتتتر م م تتتتتتر  ضمو  ي تتتتتتو  ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  
ملم تتتتتتاوو  عمتتتتتتام ملتطتتتتتتوو ملت نتتتتتتد ملمتتتتتتتتا ض و تتتتتتو ظ منتدتتتتتتاو وترتتتتتتاض  ملمتتتتتتتنراة ملرةو تتتتتتظ 

ةظ م نتونتتتتتتتة وم  متتتتتتتاو ملتتتتتتتتنا  ظ   تتتتتتتضمة ملضوم تتتتتتتظ  تتتتتتتضضمم متتتتتتته ملتوتتتتتتتت اة   تتتتتتتو دتتتتتتتر
عام تتتتاف اتتتتووو  تي تتتت   اة تتتتظ  ضمو   ما  تتتتظ  تتتتوضمن ظ  قتتتتف ع تتتت  يضة تتتتظ تي تتتت  يما تتتتتظ 
ي    تتتتتظ ونا قتتتتتظ لقمتتتتت لرةه وعتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  مل تتتتتوضمنةةها وتي تتتتتل دتتتتتةر مل ة تتتتتظ 

وضمن ظا اتتتتتتتووو  عه ةتتتتتتتتن  ملةامتتتتتتتظ وتكتتتتتتتوه تيتتتتتتتتة  دتتتتتتتوم  وشمو  مل  انتتتتتتتتظ وم  تتتتتتت م مل تتتتتتتت
ملمدتتتتتتوم ملةوشتتتتتتد  قتتتتتتف ن تتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتظ نتتتتتتد م ترا  تتتتتتاة ملةوش تتتتتتظ ليما تتتتتتظ ي تتتتتتو  

 م 1981ملم ل  ل نظ 

 Abstract 

The study dealt with the subject of the provisions governing 

the collective management of copyright and neighboring rights in 

the law. The importance of the study stems from the frequent attacks 

on the rights of authors and neighboring rights holders, violations 

and illegal trade in them, which calls for the formation of specialized 

collective management bodies working to manage and protect the 

rights of authors and neighboring rights holders..The study aimed to 

introduce the collective management bodies to protect the rights of 

authors and neighboring rights and to indicate their origin and 

historical development. Clarifying the legal system of collective 

management bodies, their tasks and requirements, and highlighting 

the Sudanese legislative aspect of organizing collective management 

bodies. The problem of the study is that Sudanese legislation is new 

to collective management as mechanism to protect the rights of 

authors and neighboring holders, as well as the lack of Sudanese 

collective management concerned with protecting the rights of 

Sudanese authors and neighboring holders and the lack of 
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knowledge of the great role played by collective management 

societies as mechanism to protect and defend fights. the study took 

the descriptive analytical and comparative approach, the study 

reached several conclusions, including: The collective management 

bodies for the rights of authors and neighboring rights play an active 

role in protecting and collecting the rights of their members and 

defending their rights. The collective management bodies 

associations play the role of mediator and link between rights 

holders and beneficiaries of these rights. The collective management 

bodies for the rights of authors and neighboring rights constitute the 

solution. Optimal management of the rights of authors and holders 

of neighboring rights in the face of the escalating technical 

development and the rapid spread and exchange of intellectual 

works via the Internet and satellites. The study presented a number 

of recommendations, the most important of which are: The need to 

establish a Sudanese collective management body on modern 

foundations that achieve real and effective protection for Sudanese 

authors and neighboring rights holders, and take the form of a 

general body and be under the supervision of the Sudanese Ministry 

of Culture and Information. The need for the Arab legislator to 

stipulate the collective management system in the Arab agreements 

for the protection of copyrights of 1981. 

 

 :مقدمة
 تتتتتتض مام ةتتتتتتاه ملم لتتتتتت  وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو    ومتتتتتتوه  تيتتتتتتتةر ي تتتتتتو  م 
ملمال تتتتتتظ رينر تتتتتت م عو  تتتتتته طو تتتتتت  ملرةتتتتتتوا ولكتتتتتته نتتتتتتد ملو تتتتتتة مليااتتتتتتو ونتة تتتتتتظ لقتطتتتتتتوو 
وملت تتتتتتتضم ملت نتتتتتتتد نتتتتتتتد م تتتتتتتا  م تتتتتتتتتا ة مليضة تتتتتتتظ متتتتتتته ميطتتتتتتتاة ومضةتتتتتتتو و نتتتتتتتومة تقرتتتتتتتش  

وشتتتتتتتتتت  ومنتدتتتتتتتتتتاو  ناتتتتتتتتتتا  ظ ودتتتتتتتتتترةاة مةقومتتتتتتتتتتاة وع متتتتتتتتتتاو تتتتتتتتتتتنا  ظ عض   لتتتتتتتتتتف  لم تتتتتتتتتتظ
ملمتتتتتتنراة ر تتتتتو ظ ملاقتتتتتظ لق م تتتتتوو نتتتتتد م تقتتتتت  عنيتتتتتا  ملةتتتتتالم ممتتتتتا عل تتتتتف  قتتتتتف ةااتتتتتر 
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عتتتتتتتتيال اتتتتتتتلا ملي تتتتتتتو     تتتتتتتام ة ةتتتتتتتومم  نتتتتتتتضما   تتتتتتتوووه ن تتتتتتتر عو  لم تتتتتتتظ عو  تتتتتتت  ي تتتتتتتو  م 
وتوتتتتتتةق ا  لتتتتتف مل م تتتتتوو يةتتتتت  لتتتتتم  ةتتتتتض رم تتتتتضوو ملمتتتتت لرةه وعتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  

ت تتتتت   ت م ملتتتتتتوت ظ يتتتتتتف  يتتتتتتقوم  قتتتتتف  وم تتتتتض متتتتته عه ةتتتتتتارةوم متتتتتتنرات م وعضم تتتتتات م و 
م تتتتتتتتتر ل ا ومإل تتتتتتتتومم   تتتتتتتتوضمة ملندتتتتتتتتو ومل تتتتتتتت  م لم تتتتتتتتدا لتتتتتتتتلل  ندتتتتتتتتية وو تتتتتتتتضة اة تتتتتتتتاة 
و مة تتتتتتتتتتتاة ت تتتتتتتتتتتوم  تيتتتتتتتتتتتتةر  وم تتتتتتتتتتتض م تتتتتتتتتتتتر   ملمتتتتتتتتتتتتنراة وم ضم مة وملت تتتتتتتتتتتت   ة 
ملتتتتتتوت ظ ومل تتتتتومم  م لم  تتتتتظ ن ارتتتتتظ  تتتتته ملمتتتتت لرةه وعتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  ممتتتتتا ل تتتتتا 

و   تتتتتتتتتتاة متتتتتتتتتتا مل مة تتتتتتتتتتاة ومل ة تتتتتتتتتتاة ملمما قتتتتتتتتتتظ ت تتتتتتتتتتتط ا عه تتتتتتتتتتتتارا  متتتتتتتتتته  مةان تتتتتتتتتتاة
ملمتتتتتتتتتتتنراة وم ضم مة وملت تتتتتتتتتت   ة ملتتتتتتتتتتتوت ظ ومل تتتتتتتتتتومم  م لم  تتتتتتتتتتظ وتتيتتتتتتتتتتتر  قتتتتتتتتتتف 
 وم تتتتض م تتتتتر ل ا نتتتتد عي مةتتتتاه نتتتتد ملةتتتتالم وتوش  تتتتا  قتتتتف عتتتتتيال ملي تتتتو  ون تتتتام لةا تتتتض 

 ةر وميض من م 

م ن تم  و  متو  2013د لةتام  انوه يما ظ ي  ملم لت  وملي تو  ملم تاوو  مل توضمن
 نتتتو   انون تتتظ تتتتو يظ م ضمو  مل ما  تتتظ لي تتتو  ملم لتت  وملي تتتو  ملم تتتاوو  متتته  تتت   
ملرتر مل ارا ية  ن   قف  ندا  م ضمو  مل ما  ظ لتتتولف م متظ  ضمو  وتيتتةر ملي تو  
ملمال تتتظ لقمتتت لرةه وعتتتتيال ملي تتتو  ملم تتتاوو  مل تتتوضمنةةه ونتتت  ع اتتتام  قتتتف م تتاتتتتاة 

قطاة م ضمو  مل ما  تتظ وتتتو  لقن تتام م  ا تتد مل تتا  رتتا ضمو  مل ما  تتظ تيضةتتض ة ر تتظ و تت
   وم مة تن  م  مر م ضمو  مل ما  ظ ومنامام ملةاو ظ ل ا 

 أسباب اختيار املوضوع:
تتم تتتتتتتتتر ع تتتتتتتتتترال م ت تتتتتتتتتتاو مواتتتتتتتتتتوم عيةتتتتتتتتتام تن تتتتتتتتتت م م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ لي تتتتتتتتتتو  

 مند ند مآلتدفملم ل  وملي و  ملم اوو  ند مل انوه مل وض

/ يا تتتتتتتظ ملمتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  متتتتتتته ننتتتتتتتاند م ضم  ومنت تتتتتتتد 1
ملت تتتتتتتتتت   ة ملتتتتتتتتتتتوت ظ واة تتتتتتتتتتاة م لم تتتتتتتتتتتظ لن تتتتتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتتتتظ 
ي تتتتتتتو  م وتتتتتتتتونةو يتتتتتتتض عضنتتتتتتتف متتتتتتته مليما تتتتتتتظ م  تما  تتتتتتتظ وتنم تتتتتتتظ وو  ملتاتتتتتتتامه 

 وملتكانر  ةن م 
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من ظ مل اتتتتتتتتتتتتظ  ن تتتتتتتتتتتام م ضمو  /  قتتتتتتتتتتتظ ملضوم تتتتتتتتتتتاة وملريتتتتتتتتتتتو  ملةقم تتتتتتتتتتتظ مل تتتتتتتتتتتوض2
 مل ما  ظ 

/ ض تتتتتتتتم مل  تتتتتتتتاة ملم تتتتتتتتتتظ ومن متتتتتتتتاة ملم تمتتتتتتتتا ملمتتتتتتتتضند مل تتتتتتتتوضمن ظ رمتتتتتتتتاض  3
  قم ظ تش ض مه ملتو  ظ ريام ظ ملمواوم 

 أهمية الدراسة:
 تت قف عام ظ ملضوم ظ ند ملنوميد ملتال ظف

/ يما تتتتتتتتتتظ ي تتتتتتتتتتو  ملمتتتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتاوو   وم تتتتتتتتتتطظ م ضمو  1
  تتتتظ تةتتتتض م تتتتتيلظ يضة تتتتظ ومةاتتتتتتو  ل تتتتا    تتتتتظ  و تتتتم   ا تتتتتاة ملتتتتضو  متتتتته مل ما

ملناي تتتتتتتظ م  تتتتتتتتتاض ظ وم  تما  تتتتتتتظ وملت او تتتتتتتظا ر تتتتتتت ل متتتتتتتا  دتتتتتتت ضا ملةتتتتتتتالم متتتتتتته 
  وومة ند  الم ملتكنولو  ا ملتنا  ظ وملو م ظ 

/ م  تتتتتتتضم مة ملمتكتتتتتتوو   قتتتتتتف ي تتتتتتو  ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  2
ا رطتتتتتتتو  رةتتتتتتتو مدتتتتتتتوو ظ ممتتتتتتتا   تتتتتتتتض د م نترتتتتتتتاا  لتتتتتتتف ومنت اك تتتتتتتا وملمتتتتتتتتا و    تتتتتتت

تكتتتتتو ه اة تتتتتاة  ضمو تتتتتظ مت تتتتتتتظ تةمتتتتتر  قتتتتتف  ضمو  ي تتتتتو  ملمتتتتت لرةه وعتتتتتتيال 
ملي تتتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتتاوو  وملتتتتتتتتتتتضنام  ن تتتتتتتتتتتا وتيتتتتتتتتتتتتةر  وم تتتتتتتتتتتض م تتتتتتتتتتتتر ل ا وو تتتتتتتتتتت  

 م  تضم مة  قة ا 

/ متتتتا ليما تتتتظ ي تتتتو  ملمقك تتتتظ ملرةو تتتتظ رتتتتترظ  امتتتتظ وي تتتتو  ملمتتتت لرةه وملي تتتتو  3
تتتتتترظ  اتتتتتتظ   تتتتتو اة تتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتظ متتتتته   تتتتتاو  ة ا  تتتتتظ نتتتتتد ملم تتتتتاوو  ر

دتتتتتتتف ملم تتتتتتا ة متتتتتتته  لةتتتتتتا  وو  ملطمتتتتتتو  لتتتتتتتض  ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  
ملم تتتتتتتاوو ا وتيرةتتتتتتتش وو  ملتنتتتتتتتان  ملدتتتتتتتو   نتتتتتتتد م تتتتتتتا  م  تتتتتتتضمم وتةش تتتتتتتش ل تتتتتتت م 

 ملي  وملةض  وملراةقظ وميتومم ملي و  
 أهداف الدراسة: 
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 آلتدفت ض  ملضوم ظ  لف تي ة  م

/ ملتةو تتتتتتت  رتتتتتتتا ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  1
 مه ية  ملندي  وملتطوو 

 /   اا  ملن ام مل انوند ل ة اة م ضمو  مل ما  ظ وم ام ا ومتطقرات ا 2

/   تتتتتتتتتومش وتواتتتتتتتتتت ل مل انتتتتتتتتتل ملتدتتتتتتتتتتو ةد مل تتتتتتتتتوضمند مل تتتتتتتتتتا   تن تتتتتتتتتت م م ضمو  3
 ةاة ملةوش ظ مل ما  ظ م اونظ ما رةض ملتدو 

 مشكلة الدراسة: 
مل ما  ظ ةآل ظ ليما ظ  تتم ر مدةقظ ملضوم ظ ند عه ملتدو ا مل وضمند يضة    ض را ضمو 

ي و  ملم ل  وعتيال ملي و  ملم اوو  نا م  ه  ضم   ام  ضمو   ما  ظ  وضمن ظ 
ضم ملمةونظ يضة ظ ُتةنف ريما ظ ي و  ملم لرةه وعتيال ملي و  ملم اوو  مل وضمنةةها و 

رالضوو ملك ةو مللي ت ض م  مة اة م ضمو  مل ما  ظ ةآل ظ ليما ظ ي و  ملم لرةه وعتيال 
ملي و  ملم اوو  وملضنام  ن اا والم   وضنا لقت ا    ه ماا ظ م ضمو  مل ما  ظ وما اد 
ملم وومة ملتد مه ع ق ا  امة وندية؟ وما او م  ا  عو ملدةر مل انوند مللي تم قم 

ق  م ضمومة عو مل ة اة  وم   قف تةةض ملم تو  ملتدو ةد ملوطند عو ملم اوه؟ وما ت
اد م ام ومتطقراة اة اة م ضمو  مل ما  ظ ليما ظ ي و  ملم لرةه وعتيال ملي و  

 ملم اوو ؟
 منهج الدراسة: 

 مترةة ملضوم ظ ملمن   ملوترد ملتيقةقد وملم اوه 

 هيكل الدراسة: 
  ضمظ ومري ةه ةر مري    م  لف مطالل و اتمظا ةما ةقدف ا ة ملضوم ظ ند م

 ملمري  م و ف ندي  وتطوو م ضمو  مل ما  ظ لي و  ملم ل  وملي و  ملم اوو  

 ملمطقل م و ف ملتةو   را ضمو  مل ما  ظ لي و  ملم ل  وملي و  ملم اوو  
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 ملمطقل مل اندف ندي  وتطوو ن ام اة اة م ضمو  مل ما  ظ 

ل مل التتتتتت ف ن تتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  ملمطقتتتتتت
 ند ملضو  ملةوش ظ 

 ملمطقل ملومراف م وومة   ام م ضمو  مل ما  ظ 

 ملمري  مل اندف ملن ام مل انوند ل ة اة م ضمو  مل ما  ظ وم ام ا 

 ملمطقل م و ف عدةا  ومتطقراة م ضمو  مل ما  ظ 

 اة اة م ضمو  مل ما  ظ ملمطقل مل اندف م ام 

  اتمظف ملنتا   وملتوت اة 
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 املبحث األول
 نشأة وتطور اإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

مليا تتتتتتتظ ملمقيتتتتتتتظ لو تتتتتتتوض م   تتتتتتتظ عو اة تتتتتتتظ تةنتتتتتتتد رتتتتتتتالتوش ا وملميان تتتتتتتظ  قتتتتتتتف 
ي تتتتتو  ملم لتتتتت  وي تتتتتو  عتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو   تتتتتاض  لتتتتتف م تتتتتتنرا  نتتتتتوم متتتتته م ضمو  

ل ما  تتتتظ ليما تتتتظ ي تتتتو  ملمتتتت لرةه وملي تتتتو  ملم تتتتاوو  رةتتتتض متتتتا   تتتتة متتتته  تتتت   ملت وشتتتتظ م
ملةمق تتتتتظ  تتتتتتضم  مةان تتتتتتظ  تتتتتتضو  عتتتتتتتيال اتتتتتلا ملي تتتتتتو  متتتتتته  ضمو  ع متتتتتتال م م ض  تتتتتتظ وملرن تتتتتتظ 
رينر تتتت م  اتتتتتظ نتتتتد  تتتتر ملتطتتتتوو ملت نتتتتتد ملمتتتتتتا ض و تتتتو ظ ترتتتتاض  ملمتتتتتنراة م ض  تتتتتظ 

ومل تتتتتتتومم  م لم  تتتتتتتظ  وم تتتتتتتطظ م نتونتتتتتتتة و  تتتتتتتو وملرن تتتتتتتظ وم ضم مة وملت تتتتتتت   ة ملتتتتتتتتوت ظ 
 م  ماو ملتنا  ظ 

ةتنتتتتتتتتاو  ملمريتتتتتتتت  م و  ملندتتتتتتتتي  وملتطتتتتتتتتوو لتتتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  
وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  متتتتتتتتته  تتتتتتتتت   عوشةتتتتتتتتظ مطالتتتتتتتتتل م و  لقتةو تتتتتتتتت  رتتتتتتتتتا ضمو  مل ما  تتتتتتتتتظ 

 تتتتتتتظ نتتتتتتتد ملتتتتتتتضو  ومل تتتتتتتاند لندتتتتتتتي  وتطتتتتتتتوو م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ومل التتتتتتت  لن تتتتتتتام م ضمو  مل ما 
 ملةوش ظ وملومرا لم وومة   ام م ضمو  مل ما  ظ 

 املطلب األول
 التعريف باإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

مل تتتتتتتتانوه مل تتتتتتتتوضمند م تتتتتتتتر رةتتتتتتتتوا متتتتتتتته ملتدتتتتتتتتو ةاة ملةوش تتتتتتتتظ ملم اونتتتتتتتتظ مل اتتتتتتتتتتظ 
ظا وتتتتتتتو  ريما تتتتتتظ ي تتتتتتو  ملمقك تتتتتتظ ملرةو تتتتتتظ لتتتتتتم ةتطتتتتتتو  لتةو تتتتتت  ماا تتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتت

تةو تتتتت  م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ليما تتتتتظ ي تتتتتتو  ملم لتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتاوو    ت تتتتتتاضمة ملر تتتتتتم 
 مل انوند 

 أواًل: تعريف اإلدارة الجماعية في الفقه القانوني:

 تتتتتتتتتو  ملر تتتتتتتتتم مل تتتتتتتتتانوند م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتتظ ي تتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتو  
 اة ملم اوو  مه ية  م ت   مل انوند  لف  ضض مه ملتةو ر
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ف "تةنتتتتتتتتتتد عه تتتتتتتتتتتتولف  مة تتتتتتتتتتاة عو اة تتتتتتتتتتاة (1) ونتتتتتتتتتتة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ رين تتتتتتتتتتا
مت تتتتتتتتتتتتتظ  ضمو  وتيتتتتتتتتتتتتتةر و را تتتتتتتتتتتتظ  وم تتتتتتتتتتتتض م  تتتتتتتتتتتتر   ملمتتتتتتتتتتتتالد ليتتتتتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتتتتتت  
و تتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  رطوم رتتتتتتتتتم مل   تتتتتتتتتظ ننتتتتتتتتتاند م ضم  ومنت تتتتتتتتتد ملت تتتتتتتتت   ة 

ا مل مة تتتتتتاة ملتتتتتتوت ظ واة تتتتتاة م لم تتتتتظا وللتتتتت  رتتتتتيه  ة تتتتتتض عتتتتتتيال اتتتتتلا ملي تتتتتو  ل تتتتتل
عو مل ة تتتتتتتتاة رتتتتتتتتيه تتتتتتتتتتولف ن ارتتتتتتتتظ  تتتتتتتتن م تيتتتتتتتتتةر  وم تتتتتتتتض م  تتتتتتتتتر   ملمتتتتتتتتالد لي تتتتتتتتو  م 

  (2)وتوش ة ا رةض  تم ملنر اة وملمتووناة م ضمو ظ  ةه ملم ترةضةه"
و ونتة ةتتلل  رين تتاف للتت  ملت تتةةو ملتتلي تتتو ا دتتوةاة عو  مة تتاة متته ع تتر مل  تتام 

 لت  و تتيال ملي تتو  ملم تاوو  رتترت ا وةتت  م ري متا  ملت تةةو لقيت  ملمتتالد وملمةنتوي لقم
   ونتتتة ع اتتتام رين تتتاف ة تتتاه  تتتا  ةندتتتي لتم ةتتتر عتتتتيال يتتت  ملم لتتت  وملي تتتو  (3) انون تتتام 

ملم تتاوو  و تتض تكتتتوه  ضمو  عاق تتظ عو يةوم تتتظ وت تتضع ريتتتو ملمتتت لرةه ومتتتنرات م )وعتتتتيال 
اتتاة و  تتض م ترا  تتاة متتا ملي تتو  ملم تتاوو ( وتتتضو ل م ضمو  لق  تتام رم تتام م ضمو  متته مراو 

  (4)ملم ترقةه ومنل توم    م  تر  ا وتيتةر ملم ا ر وتوش ةم ون ام لما او ميضض لم

                                                             
(1) 

a society for collective management of copyright, that makes the task 

easier by acting as intermediary between user and the right owners. 

Such collective management organizations act in the interest, and on 

behalf of, the owners of copyright. They monitor the uses of works, 

negotiate all authorizations and remuneration with users, and 

distribute copyright royalties to their members, according to 

established rules. “Marketing crafts and visual Arts: the role of 

intellectual property apractial guide”, international trades center 

unctad and world intellectual property organization, Geneva, 2003, 

p: 64. 
  ملم تاوو  ليت  ملم لت ا ضمو ملن اتظ ملةوش تظ لقندتوا ملطرةتظ م ولتفا ض  ي ه ي تةه مل تومويا ملي تو  (2)

  207ما  ف 2004/2005
ض  ميمتتض  و  تتاةا م طتتتاو مل تتانوند ليما تتظ ي تتتو  ملم لتت  وملي تتو  ملم تتتاوو    تتو من متتتاة م ضمو   (3)

م 10/10/2019مل ما  ظ ند مل انوند ملرق طةندا  امةظ مل ض ا مندوومة رتاي د مل امةتظا  تتاو   
  https://dspace.a/quds.edu/handle/20-500-12213/5092 قف ملمو ا م لكتووندف 

ض  عنوو عيمض يمووها ملمقك ظ ملرةو ظ ون تام ل ترا  تاة ملضول تظ وملمةااتضمة ملضول تظ ومل تومنةه مل توضمن ظا  (4)
  223ما  ف 2013ملطرةظ مل ال ظا 



 2022برمديس( 21) العدد    المجاورة والحقوق  المؤلف لحقوق  الجماعية اإلدارة تنظيم أحكام

 

 

 

112 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 ثانيًا: تعريف اإلدارة الجماعية في النظام األساسي لالتحاد الدولي للمؤلفين:
( مته ملن تام م  ا تد ل تيتاض ملتضولد لقمت لرةه ومت لرد ملمو ت  ف 5 ونة ملمتاض  )

اة تتتظ  ضمو  ي تتو  ملم لتتت  اتتتدف "عي اة تتظ  ةتتتوه رواتتت ا ملن تتوض رتتتالي و  ملمةنو تتتظ رتتيه 
  (1)لقم لرةه وملضنام  ه متالي م ملمال ظ وت وم  لل  رتوو  نةق ظ"

ثالثًا: تعريف اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجااورة فاي التياريل النماو جي 
 م:1998رة في الوطن العربي لسنة العربي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاو 

  قف عنمف (2)( مه ملتدو ا ملنمول د ملةوشد46نتة ملماض  )

                                                             
و نتتد عوم تتو مل تتوه ملتا تتا  دتتو متته ع تتطومناة  تتم مل تتنما عضة ملتكنولو  تتاة ملتتتد  تتضعة نتتد مل  تتو  (1)

نالومضةو نتد مويقتظ عولتف  تم ملتقرش توه ودترةاة ملكتار ة ومل ت    تو ملتومرتا ملتتنا  ظ ن متا رةتض  لتف 
 ة اض  و   الم تظ لقمو ت  ف  ةتر مته متارةتظ م تت ضمم ملمتتنراة   تو مليتضوض عدتض اتووو  وعك تو 

م متر تة  متاند  دتتو 1926ملتيتتةر  تتةه اة تاة ملمت لرةه نتد  تنظ  تة ةتضمما وشتضع تو  تا   توض ترتاض 
اة تتظ متته اتتلا مل ة تتاة ن متتا  ةن تتا   تتض  ملتن تتة   تتةه    ات تتا ملضول تتظ وتةش شاتتا وتوتتتل  قتتف اتتلم 
ملتةتتاوه  ندتتا  م تيتتاض ملتتضولد ل ة تتاة م ضمو  مل ما  تتظ رتتاو   ريةتت   يتت  لق مة تتاة ملوطن تتظ ملتتتد 

م  قتتع  تتتضض 1990لرةه وملي تتتو  ملم تتاوو  م ناتتمام ل تتلم م تيتتتاض  نتتد  تتام تتتتولف  ضمو  ي تتو  ملمتت  
" ضولتتظ تنتدتتو نتتد 72" اة تتظ تنتمتتد  لتتف "144اة تتاة م ضمو  مل ما  تتظ ملمناتتمظ  لتتف اتتلم م تيتتاض "

مل تتاومة مل م تتظ  ضمل تتا لة ش تت ا ي تتو  ملم لتت  وملي تتو  ملم تتاوو ا تو متتظف ض  ميمتتض ي تتام لطرتتدا 
  مآله ونيته 428ما  ف 2003اتت/1424ا 1قريتو  وملضوم تاة م  ت م ظا  موةش ملمق  ن تتر ل

نتد  تتو ملت تضم ملةقمتد وملتكنولتو د و تتوو  ملمةقومتاة ملو م تظ ومنتدتاو مل نتومة ملراتا  ظ وميطتتاة 
ملومضةو ومل     و م نتونتة وم  متاو ملتتنا  ظ شمض  تضض مل ة تاة ملوطن تظ ملتتد مناتمة  لتف م تيتاض 

 ة ملم لرةه وملمقينةه ملضولد ل ة ا

ع تتتتتضة اتتتتتلم ملتدتتتتتو ا ملمن متتتتتظ ملةوش تتتتتظ لقتوش تتتتتظ ومل  انتتتتتظ وملةقتتتتتوم ة تتتتتانوه نمتتتتتول د ليما تتتتتظ ي تتتتتو   (2)
م رتتتتتتتال شم و 1998ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو   قتتتتتتتف نطتتتتتتتا  ملتتتتتتتضو  ملةوش تتتتتتتظ ع ةتتتتتتتش نتتتتتتتد  تتتتتتتام 

نتتتتتد ملتتتتتوطه   اتتتتتمظ مل م وو تتتتتظ مل شم و تتتتتظا ومُ تمتتتتتضة م ترا  تتتتتظ ملةوش تتتتظ ليما تتتتتظ ي تتتتتو  ملم لتتتتت 
م ةي تتتتتا  ل تتتتتلم ملتدتتتتتو ا رتتتتتالورم متتتتته عه م ترا  تتتتتظ ملةوش تتتتتظ ليما تتتتتظ ي تتتتتو  1981ملةوشتتتتتد ل تتتتتنظ 

ملم لتتتتتت  لتتتتتتم تتاتتتتتتمه نتتتتتتتو   انون تتتتتتظ  اتتتتتتتظ ليما تتتتتتظ ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  وم ضمو  مل ما  تتتتتتظ 
ليما تتتتتتظ ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو ا واتتتتتتلم ن تتتتتت  تدتتتتتتو ةد نيمتتتتتتر عه ةتضموةتتتتتتم ملمدتتتتتتوم 

تةتتتتتتضةر ل تتتتتتتلا م ترا  تتتتتتتظ ملةوش تتتتتتظ و تتتتتتتن   قتتتتتتتف يما تتتتتتظ عتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  ملةوشتتتتتتد نتتتتتتتد ع تتتتتتتول 
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"ة تتتتتتوش  تتتتتتتيال ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  نتتتتتتد مر تتتتتتوم عيةتتتتتتام اتتتتتتلم 
مل تتتتتتتانوه عه ةتنتتتتتتتاشلوم  تتتتتتته ي تتتتتتتو  م ملمال تتتتتتتظ  لتتتتتتتف  مة تتتتتتتظ م ن تتتتتتتظ مت تتتتتتتتتظ عو عك تتتتتتتو 

را تراواتتتتتا  قرتتتتتام  اتتتتتتام ل تتتتتما وتةتتتتتض ملة تتتتتوض لتتتتتتتولف  ضمو  اتتتتتلا ملي تتتتتو  را تتتتتم ا ولي تتتتتا  ا 
 ملتد ت وم ا الا مل مة اة ند الم ملتضض   وضمم مضن ظ" 

متتتتتتتتته ملتتتتتتتتتن  ع تتتتتتتتت ا ن يتتتتتتتتتر عه ملمدتتتتتتتتتوم ملةوشتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتض واتتتتتتتتتا مر تتتتتتتتتوم م ضمو  
مل ما  تتتتتظ ليما تتتتتتظ ي تتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتتاوو  واتتتتتو ةترتتتتتت  متتتتته يةتتتتتت  ملتةو تتتتتت  

وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  متتتتتتتا تةو رتتتتتتتاة ملر تتتتتتتتم  لتتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتتت لرةه
مل تتتتتتانوند لتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتظ  تتتتتتار ظ ملتتتتتتلةو  نتتتتتتو  عه عاتتتتتتم متتتتتتا  مةتتتتتتش ملتدتتتتتتو ا ملنمتتتتتتول د 
ملةوشتتتتتتد مل تتتتتتا  ريما تتتتتتظ ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  نتتتتتتد ملتتتتتتوطه ملةوشتتتتتتد عنتتتتتتم 
نتتتتتتت   قتتتتتتتف م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ةمر تتتتتتتوم  تتتتتتتتام عي م تتتتتتتضع  تتتتتتتام وتتتتتتتتو  لقتتتتتتتضو  م  اتتتتتتتتا  

 ملن ام مل انوند مل ا  را ضمو  مل ما  ظ ملمنا ل ل ا  واا وم ت او

متتتتتتتته  تتتتتتتت   ملتةو رتتتتتتتتاة مل تتتتتتتتار ظ لتتتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتظ ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  
وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ة تتتتتتضو لنتتتتتتا عه ندتتتتتتا  اتتتتتتلا م ضمومة مل ما  تتتتتتظ  دتتتتتتتمر  قتتتتتتف عمتتتتتتو ه 
امتتتتتتتتاف  ضمو  ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وي تتتتتتتتو  عتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  وتيتتتتتتتتتةر  وم تتتتتتتتض 

تر   ملمتتتتتتالد  تتتتتتتيال اتتتتتتلا ملي تتتتتتو  وتوش ة تتتتتتا  قتتتتتتف ملم تتتتتتترةضةها ومل تتتتتتاند اتتتتتتو م  تتتتتت
 ملن وض رالمتالل ملمةنو ظ  تيال ي و  ملم ل  وملي و  ملم اوو  

 

 

 
                                                                                                                                                                   

ندتتتتتتا   ضمومة  ما  تتتتتتظ لقةمتتتتتتر  قتتتتتتف يما تتتتتتظ ي تتتتتتو  ملمتتتتتت لرةه  ملم تتتتتتاوو  نتتتتتتد ملتتتتتتوطه ملةوشتتتتتتد ومإل
 وعتيال ملي و  ملم اوو  ملةول 
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 املطلب الثاني
 نشأة وتطور نظام اإلدارة اجلماعية

 ونتتتتتتتة ملتتتتتتتضو  م وووش تتتتتتتظ ملمت ضمتتتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  
 تتتتتاوو  ةو تتتتتتةقظ ليما تتتتتظ عتتتتتتتيال اتتتتتلا ملي تتتتتتو  مرةتتتتتومم   تتتتتتر ملتتتتتضو  ملةوش تتتتتتظ وملي تتتتتو  ملم

ونتتتتتتة  قة تتتتتا نتتتتتد تدتتتتتو ةات ا ملوطن تتتتتظ مل اتتتتتتظ ريما تتتتتظ ملمقك تتتتتظ م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ ومتتتتته 
 عم قظ الا ملضو  نون ا  قف ملم توي م وووشد وملو  اة ملمتيض  م مو ة ظ 

 لمؤلف:أواًل: اإلدارات الجماعية التي تعنى بحماية حقوق ا

تةت تتو نون تتا وم تتض  نةتتو  م ضمو  مل ما  تتظ لي تتو  ملم لتت  يةتت  تتتم  ندتتا  عو  اة تتظ 
ما 1777م  ولظ  ه م ضمو  مل ما  ظ لي تو  ملم لت  نتد نون تاا و و تا تاو   تا  لتف  تام 

ية  ٌعندئ مةتل ملتدو ا ملم ويد و ةتض اتلم ملمةتتل م تتر ملتلي من   تة  نتم عو  اة تظ 
   ت تتتوم  و ا تتتظ متتتتالل وي تتتو  ملمتتت لرةه م  اتتتا  نة تتتاا واتتتدف اة تتتظ لقمتتت لرةه نتتتد ملتتتتاو 

ما وملتتتد   تتتشم   ا متتظ يتتتف 1829ملمتت لرةه ملم تتويةةه ملتتتد عندتت ة رةتتض نتتت   تتوه  تتنظ 
  (1)ملةوم

ما  نتتضما ونتتا ملمقينتتاه 1840عمتا ملتم ةتتض ل  تتام  ضمو   ما  تتظ متطتتوو  ن تض  تتضع  تتام 
 لتتتت  )عونتتتت   تتتتوو د( ض تتتتو   اتتتتا  ظ اتتتتض م  تتتتف ) تتتتو  انو تتتتوه( و)نةتتتتتوو ةو تتتتشوم( وملم

)مل روم ( ند راو  ا ولل  رةض عه  ي وم ملتنا ض ملومال ند عن م ةضنةوه ع تو  ملم ا تض 
ملتد ة ق وه  قة ا عو ملو راة وملمدتووراة ملتتد  طق ون تاا  ةنمتا   ةتضنا تتايل ملم  تف 

رتتتالم  فا ورةتتض ملم ااتتا  ة تتتل ل تتا  ع متتال م ملرن تتتظ ملتتتد ت ضة تتا نو تتتتم ملمو تت   ظ ملمقي تتظ 
ملم لروه مل ا ظ وماطو تايل ملم  تف عه ةتضنا ل تم م تتي ات م و تض  تا   تومو ملميةمتظ 
مردومم رراتيظ   ض  ضةض لقمقينةه وملم ل  رةض  مةان ظ ملتضنام  ته ي تو  م نتومض ا واتلم متا 

                                                             
 ا تتتتتتو مو تتتتتتف ةرادتتتتتتتدا م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ليتتتتتت  ملم لتتتتتتت  نتتتتتتد ملر تتتتتتم ومل تتتتتتتانوها و تتتتتتالظ ضةتتتتتتتتووماا  (1)

  31ما  ف 2009وماه م   م ظا  امةظ عم ض
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 تتتظ م تتتتتولف تيتتتتةر ملي تتتو  وملتتتتد تيولتتتة  لتتتف  مة1850عض   لتتتف تي تتت    مة تتتظ  تتتام 
ما وملتتد ت توم رمتنل ملتتوم     تتيال 1851ملم لرةه وملمقينةه ونادتوي ملمو ت  ف  تام 

ي تتو  ملتتتيلة  وتيتتتةر ي تتو  ملم لتت  ن ةتتو متتا ةتتتم متته يرتت ة مو تت   ظا وملتتتد ماشملتتة 
  (1) ا مظ ند نون ا يتف ملةوم

يتتتتتلة مة تتتتتتم ملتتتتتتضو  م وووش تتتتتتظ ورةواتتتتتتا يتتتتتتلو ملنمتتتتتتول  ملرون تتتتتتد وعندتتتتتت ة منتتتتتتل 
 تتتتتوه ملتا تتتتتا  دتتتتتو وعوم تتتتتر مل تتتتتوه ملةدتتتتتو ه ملةضةتتتتتض متتتتته اة تتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتظ ن ا تتتتظ مل

م وملتتتتتتتتد تةتتتتتتتتو  1911م تتتتتتتر  مة تتتتتتتظ ملمقينتتتتتتتتةه وملمتتتتتتت لرةه وملنادتتتتتتتتو ه م مو ة تتتتتتتظ  تتتتتتتتام 
 ( وةتتتتتتتاه متتتتتتته ملاتتتتتتتوووي   تتتتتتتام عو تتتتتتتم ملتةتتتتتتتاوه  تتتتتتتةه اتتتتتتتلا مل مة تتتتتتتاةASCAPرا تتتتتتتم )

 م تيتتتتتاض   تتتتتام  لتتتتتف عض  متتتتتا وواتتتتت ملةتتتتتالما نتتتتتد ملمتتتتت لرةه لي تتتتتو   ونةالتتتتتظ  و تتتتتظ يما تتتتتظ لتي ةتتتتت 

 ملتتتتتتتتد ملوطن تتتتتتتظ لق مة تتتتتتتاة و يتتتتتتت  ما1926  تتتتتتتام وملمقينتتتتتتتةه ملمتتتتتتت لرةه ل مة تتتتتتتاة ملتتتتتتتضولد

  تتتتتتنتةه ةتتتتتتر م تيتتتتتتاض  ة تتتتتتض  (2)م تيتتتتتتاض اتتتتتتلم  لتتتتتتف م ناتتتتتتمام ملمتتتتتت لرةه ي تتتتتتو    ضمو  تتتتتتتتولف

ةمتتتتتتا  يتتتتتتتوي م تيتتتتتتاض  (3)لتواتتتتتتل ملت تتتتتتضم نتتتتتتد مليما تتتتتتظ مل ما  تتتتتتظ ليتتتتتت  ملم لتتتتتت  متتتتتت تمومم 

                                                             
  34ملمو ا مل ا  ا  ف  (1)

ض    تتتتتتتتوما م عيمتتتتتتتتض   تتتتتتتتوما ما م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  متتتتتتتتا ملتط ةتتتتتتتت   قتتتتتتتتف م  تتتتتتتتالةل  (2)
ملتكنولو  تتتتتتظا ريتتتتتت  مندتتتتتتوو نتتتتتتد ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  نتتتتتتد ملتتتتتتوطه ملةوشتتتتتتد نتتتتتتد  طتتتتتتاو ملتدتتتتتتو ةاة 

ما  ف 1999ظ ومل  انتتتتتتتظ وملةقتتتتتتتوما تتتتتتتتون ا ملةوش تتتتتتظ ملضول تتتتتتتظا  تتتتتتتتضمو ملمن متتتتتتتظ ملةوش تتتتتتتظ لقتوش تتتتتتت
75  

يتتتت  ملم لتتتت  متتتته ملي تتتتو  ملرةو تتتتظ ملتتتتتد تتتتتوض  قتتتتف دتتتتد  مةنتتتتوي رةتتتتو متتتتاضي   ةتتتتضو  رتتتتالي ا  (3)
و قتتتتتف اتتتتتلم م  تتتتتا  لتتتتتم ط  ةتتتتتظ  اتتتتتتظ ورالتتتتتتالد  تتتتتتةل واتتتتتا تةو تتتتت  ميتتتتتضض لتتتتتم  مل تتتتتانوه 

للتتتت    ت تتتتاضمة مل تتتتوضمند ومة تتتتم مل تتتتومنةه ملم اونتتتتظ ت ن تتتتة واتتتتا تةو تتتت  ل تتتتلم مليتتتت  تاوةتتتتظم 
ملر تتتتم   تتتتو  رةتتتتض ن  تتتتا  مل تتتتانوه يتتتت  ملم لتتتت  رينتتتتمف " رتتتتاو   تتتته عندتتتتطظ م تتتتاوو  وم تتتتت ظ 
ليتتتتتت  ملم لتتتتتت  ت تتتتتتض   لتتتتتتف واتتتتتتا ملمتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتظ وملرن تتتتتتظ مواتتتتتتا ملتنرةتتتتتتل وملةمتتتتتتر  قتتتتتتف 

  16ندواا"  ض  ي ه ي ةه مل ومويا ملي و  ملم اوو  لي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف 
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ل تتتتتتتاه ت متتتتتتتا ملمتتتتتتت لرةه وملت نةتتتتتتتةه وم ضمو تتتتتتتةه وت تمتتتتتتتا ةتتتتتتتر  تتتتتتتنظ لتيتتتتتتتضة   قتتتتتتتف  تتتتتتتض  
  (1)ع الةل م ضمو  مل ما  ظ

 تتتتتتتتضع ملمدتتتتتتتتوم ملرون تتتتتتتتد ةتتتتتتتتن م م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ ةآل تتتتتتتتظ  ضمو  ملي تتتتتتتتو  ملمال تتتتتتتتظ 
م  تتتتتم ت نتتتتتف  تتتتتانوه ملمقك تتتتتظ ملرةو تتتتتظ مليتتتتتالد لمة ملرةتتتتتو  1985ةونةتتتتتو  3لقمتتتتت لرةه ر تتتتتانوه 

  (2)(L.321-12يتف  L.321-1لمومض )مه ع اام ية  عنوض ل ا م

 ثانيًا: اإلدارة الجماعية التي تعنى بحماية الحقوق المجاورة:

 (3)نةتتتتتتو  م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ليما تتتتتتظ ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو 
ندتتتتية عو م نتتتتتد مل م وو تتتتتظ ملرون تتتت ظ ومن تتتتتا منت قتتتتتة  لتتتتف رتتتتتا د ملتتتتتضو  م وووش تتتتظ  تتتتتم رةتتتتتض 

 ة م ضو  ملةالم لل  منت قة  لف م
                                                                                                                                                                   

للتتتت  مليتتتت  ملتتتتلي ة  تتتتة لكتتتتر م لتتتت   قتتتتف متتتتتنرم ملرةتتتتوي ملتتتتلي نتتتتت   تتتته   تتتتو  ةتتتتلل  رينتتتتمف "اتتتتو
نةتتتتتو   تتتتتوم  ةتتتتتاه متتتتتتنرام  قم تتتتتام عو عض  تتتتتام عو نن تتتتتاما وع تتتتتام ةانتتتتتة و تتتتتةقظ ملتة ةتتتتتو  نتتتتتم رالكتارتتتتتظ عو 
ملنيتتتتتة عو ملتتتتتتتو و عو ملو تتتتتم عو ملرنتتتتتتوها عو رةتتتتتو للتتتتت  متتتتته ملتتتتتتتوو ملتتتتتتد تة تتتتتو  تتتتته نتتتتتتتا  

امدا ملمقك تتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتظ نتتتتتتتد مل تتتتتتتومنةه ملةوش تتتتتتتظا ضمو ملتتتتتتتلاه عو ملرةتتتتتتتو"  ض  دتتتتتتتياتم رو تتتتتتتل دتتتتتتتق 
  لاتتتتتتتل وعي   تتتتتتتو  لتتتتتتتف تةو تتتتتتت  104ما  ف 2008مل امةتتتتتتتظ مل ضةتتتتتتتض  لقندتتتتتتتوا م  تتتتتتتةنضو ظا 

يتتتت  ملم لتتتت  رينتتتتمف " تتتتقطظ  ماو تتتت ا ملم لتتتت   قتتتتف ع مالتتتتم ملتتتتتد ة تكواتتتتا  تتتتوم  دتتتترو ظ ةانتتتتة عم 
ر ةو تتتت  ع تتتتو رةتتتتوا يتتتت  ملم لتتتت  ةتارتتتتظا عم مو  تتتتظا عم نن تتتتظ م  تتتتتظ ون تتتتام لق تتتتانوه"  ض  ميمتتتتض  قةتتتت

نتتتتتتد مل تتتتتتانوه ملم تتتتتتاوها م تتتتتتض ملم   تتتتتتظ مل امة تتتتتتظ لقضوم تتتتتتاة وملندتتتتتتوا ل نتتتتتتاها ملطرةتتتتتتظ م ولتتتتتتفا 
  28ما  ف 2008

ض  ي ام عيمض ي ةه مةدا ملم  ول ظ مل انون ظ ملمتوترظ  قف منت ا  ي و  ملم ل  وملي تو  ملم تاوو ا  (1)
  188ما  ف 2013ا مل وطوما ملطرةظ م ولفا ملموةش مل وضمند لضوم اة ملمقك ظ ملرةو ظ

ض  متتتتتتتتطرف عيمتتتتتتتض ع تتتتتتتو  متتتتتتتووا يتتتتتتت  ملم لتتتتتتت  نتتتتتتتد ملتترتتتتتتتاا ضمو مل امةتتتتتتتظ مل ضةتتتتتتتض  لقندتتتتتتتتوا  (2)
  161ما  ف 2016م  ةنضو ظا 

مل تتتتتانوه مل تتتتتوضمند م تتتتتتر رةتتتتتوا متتتتته ملتدتتتتتتو ةاة ملم اونتتتتتظ ملتتتتتتد عنتتتتتتوضة نتوتتتتتتام  انون تتتتتظ  اتتتتتتتظ  (3)
نمتتتتا م تتتتتتو  قتتتتف ليما تتتتظ ملي تتتتو  ملم تتتتاوو  ليتتتت  مل م لتتتت  لتتتتم  ةتتتتو  ماا تتتتظ ملي تتتتو  ملم تتتتاوو  ومإل

لةتتتتتتتو عتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو ا وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  نتتتتتتتد مل تتتتتتتانوه مل تتتتتتتوضمند تاتتتتتتتم    تتتتتتتظ 
طوم تتتتت  ن تتتتت  اتتتتتد طا رتتتتتظ ننتتتتتاند م ضم ا وطا رتتتتتظ منت تتتتتد ملت تتتتت   ة ملتتتتتتوت ظا وع ةتتتتتومم طا رتتتتتظ 
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تو تتتتتض نتتتتتد نون تتتتتا دتتتتتوةتاه ة ةوتتتتتتاه تتتتتتضةومه ي تتتتتو  م ضم ف ملدتتتتتوةظ م ولتتتتتف اتتتتتد 
(ا A.D.A.Mملدتتتتتتتتتتتوةظ ملمضن تتتتتتتتتتتتظ  ضمو  ي تتتتتتتتتتتتو  ننتتتتتتتتتتتتاند م ضم  ملمو تتتتتتتتتتتت  د وملتتتتتتتتتتتتو   )

ومل ان تتتتتتتتتتتتتتتتظ اتتتتتتتتتتتتتتتتد دتتتتتتتتتتتتتتتتوةظ تيتتتتتتتتتتتتتتتتتةر وتوش تتتتتتتتتتتتتتتتا ي تتتتتتتتتتتتتتتتو  ننتتتتتتتتتتتتتتتتاند م ضم  ملمو تتتتتتتتتتتتتتتت  د 
(S.B.E.D.I.D.A.M ا ملدتتتتتتتتتتتتتتوةظ م ولتتتتتتتتتتتتتتف عندتتتتتتتتتتتتتت ة  تتتتتتتتتتتتتتام)ضمو  ي تتتتتتتتتتتتتتو  ما 1955 

مقةتتتتتتوه  180م  قتتتتتتف عك تتتتتتو متتتتتته 1991ننتتتتتتاند م ضم  ويتتتتتتتقة اتتتتتتلا ملدتتتتتتوةظ نتتتتتتد  تتتتتتام 
ما  ضمو  ي تتتتتتو  ننتتتتتتاند م ضم  1959نونتتتتتت ا عمتتتتتتا ملدتتتتتتوةظ مل ان تتتتتتظ ن تتتتتتض عندتتتتتت ة نتتتتتتد  تتتتتتام 

ملم تتتتت قظ  قتتتتتف ت تتتتت   ة تتتتتتوت ظ عو  تتتتتمة ظ رتتتتتتو ظا و تتتتتض يتتتتتتقة اتتتتتلا ملدتتتتتوةظ نتتتتتد 
 نون   مقةوه  65 مه   ول م  قف ما1989 ام 

ةمتتتتتتتا تو تتتتتتتتض نتتتتتتتتد نون تتتتتتتا ع اتتتتتتتتام دتتتتتتتتوةتاه تتتتتتتتضةومه ي تتتتتتتتو  منت تتتتتتتتد ملت تتتتتتتت   ة 
ملتتتتتتتتوت ظا م ولتتتتتتتف اتتتتتتتد ملدتتتتتتتوةظ ملمضن تتتتتتتظ  ضمو  ي تتتتتتتو  منت تتتتتتتد ملت تتتتتتت   ة ملتتتتتتتتوت ظ 

(SCPP( ا ومل ان تتتتتتظ اتتتتتتد ملدتتتتتتوةظ ملمضن تتتتتتظ لمنت تتتتتتتد ملت تتتتتت   ة نتتتتتتد نون تتتتتتا)SPPF ا)
نطتتتتتتتتتا  ما ونتتتتتتتتتد 1986م ومل ان تتتتتتتتتظ نتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتام 1985و تتتتتتتتتض عندتتتتتتتتت ة م ولتتتتتتتتتف نتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتام 

ملمتتتتتتنراة مل تتتتتتمة ظ ملرتتتتتتتو ظ تو تتتتتض ملدتتتتتتوةظ ملمضن تتتتتتظ لتيتتتتتتةر وتوش تتتتتتا ي تتتتتتو  مم قتتتتتتد 
م  ضمو  ومرادتتتتتتتو  ملي تتتتتتتو  ملنادتتتتتتت ظ 1975م نتتتتتتت م مل تتتتتتتةنما  ظ ملتتتتتتتتد عندتتتتتتت ة نتتتتتتتد  تتتتتتتام 

 تتتتتته ندتتتتتتو م نتتتتتت م  تتتتتته طو تتتتتت  ملتقرش تتتتتتوه وةتتتتتتر ملطتتتتتتو  وملو تتتتتتا ر مل تتتتتتمة ظ ملرتتتتتتتو ظ 
  (1)م  و  

                                                                                                                                                                   

ةتتتتتتضض متتتتتته ملتةو رتتتتتتاة من تتتتتتاف "تقتتتتتت  اة تتتتتتاة م لم تتتتتتظ   ونتتتتتتم ملر تتتتتتم مل تتتتتتانوند ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ر
ملي تتتتتتو  ملمتوترتتتتتتظ  قتتتتتتف يتتتتتت  ملم لتتتتتت  وملمدتتتتتتا  ظ لتتتتتتم متتتتتته تيتتتتتتو و ننتتتتتتد ل تتتتتتلم ملةمتتتتتتر لت ض متتتتتتم 
لق م تتتتتوو عو عو تقتتتتت  ملت تتتتت   ة ملتتتتتتوت ظ ملمتتتتتتتقظ رتتتتتم  و ونتتتتتة ع اتتتتتام رين تتتتتاف "تقتتتتت  ملي تتتتتو  
ملتتتتتتتد  ةتتتتتتوه مواتتتتتتو ااا ن تتتتتتر ملمتتتتتتتنراة  لتتتتتتف مل م تتتتتتوو  تتتتتتوم  ةانتتتتتتة  تتتتتته طو تتتتتت  م ضم  عو 

تم ةتتتتتر عو  تتتتته طو تتتتت  ملت تتتتت ةر مل تتتتتمةد عو مل تتتتتمةد ملرتتتتتتوي عو  تتتتته طو تتتتت  مل تتتتت  م لم تتتتتد مل
وملتقرش تتتتتوند"  ض    تتتتتتض ملتتتتتتويمه  ق رتتتتتدا مليما تتتتتتظ مل شم  تتتتتتظ لي تتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو   

  88ما  ف 2007مندوومة مليق د ملي و  ظا  ةووةا ل ناها ملطرةظ م ولفا 

  208ملم اوو  لي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف ض  ي ه ي ةه مل ومويا ملي و   (1)
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الي و  ملم تتتتتتتتاوو  و اتتتتتتتتظ ي تتتتتتتتو  ننتتتتتتتتاند متتتتتتته عم قتتتتتتتتظ م ضمومة ملتتتتتتتتتد تةنتتتتتتتف رتتتتتتتت
( نتتتتتتتد SOCINPRO( نتتتتتتتد ملنم تتتتتتتاا و)LSGم ضم  ومنت تتتتتتتد ملرونتتتتتتتورومم نتتتتتتتد ملةتتتتتتتالم )

( ملرنقنض تتتتتتتتتتتظ نتتتتتتتتتتتد نقنتتتتتتتتتتتضما GRAMFX( نتتتتتتتتتتتد ملتتتتتتتتتتتضنماو ا و)GRAMFXمل ومش تتتتتتتتتتتر و)
م تتتتتر  (1)( نتتتتتد علمان تتتتتاا ونتتتتتد  قتتتتتضمه ع تتتتتو  تو تتتتتض لكتتتتتر ن تتتتتظ م تتتتتت قظ اة تتتتتظ  ضمو GVLو)
(SAMIنتتتتتتتتتتتتتد مل تتتتتتتتتتتتتو ض ملمةن )(تتتتتتتتتتتتتظ ري تتتتتتتتتتتتتو  ننتتتتتتتتتتتتتاند م ضم  و PPL نتتتتتتتتتتتتتد ملممقكتتتتتتتتتتتتتظ )

  (2)ملمتيض 

مت تتم  تتضض متته ملتتضو  م وووش تتظ  تتتضمو  تتومنةه  اتتتظ رتتا ضمو  مل ما  تتظ ليما تتظ 
ي تتو  ملم لتت  وملي تتو  ملم تتاوو  من تتا  قتتف  تت ةر ملم تتا  ) تتقونةن ا( يةتت  عتتتضوة  تتانوه 

ض الم مل انوه مل تا  مل ضةتض  ا  را ضمو  مل ما  ظ لي  ملم ل  وملي و  ملم اوو ا م تم
م  علرتتتف مل تتتانوه 2016/ عكتتتتوشو/ 22ما وض تتتر يةتتتش ملتنرةتتتل نتتتد 2016/  تتت تم و/ 22نتتتد 

مل تتتا  م يةتتتام ملمتةق تتتظ رتتتا ضمو  مل ما  تتتظ نتتتد  تتتانوه يتتت  ملم لتتت  وملي تتتو  ملم تتتاوو ا 
 وعضو  مل انوه مل ضةض لوم ل  ضةض  تتةق    مقظ عموو من اف

 لشمم تتتتتتتتتتتتتظ لمتتتتتتتتتتتتتتنراة ملمو تتتتتتتتتتتتت  ف رةتتتتتتتتتتتتتو ملم تتتتتتتتتتتتتوي ظا / م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتتتتظ م1
وملمتتتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتتتظ وم تن تتتتتتتتاص ملمتتتتتتتتتنراة ل  تتتتتتتتت ضمم مل تتتتتتتتا  وم رتتتتتتتتومض 

 ملضم ق ظ م  و  وملن   ومإل اض  مل     و ملكا ر 

 / ملتو    متةضض م  ال م لي و  ملمتنراة ملمو    ظ  قف م نتونة 2

                                                             
(1) 

There are five collective management of copyright in China, namely: MCSC, 

CAVCA the China written works copyright society (CWWCS), the images 

copyright society of China (ICSC), and the China Flim  copyright 

Association (CFCA). Haijun Lu, Chinese collective management of 

copytight: the need of extensive changes, Queen Mary journal of 

intellectual property, Volume 6, Number 2, 2016, Edward Elgar publishing, 

2016, P: 178. 
 تتتتتاوو  ليتتتتت  ملم لتتتتت ا ضمو مل امةتتتتتظ مل ضةتتتتتض ا ض  ومتتتتتشي ودتتتتتاض   تتتتتض ملتتتتتويمه ملدتتتتتة ا ملي تتتتتو  ملم (2)

  267ما  ف 2008
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مل ما  تتتتتتتتتظ ملتتتتتتتتتتد  / يو تتتتتتتتتظ عتتتتتتتتتتيال مليتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتد م ت تتتتتتتتتاو من متتتتتتتتتاة م ضمو 3
 تم ق م 

 / ملم اوم  ند مةامقظ ن اة عتيال ملي و  وملتوش ا ملةاض  لألتاومة 4

/ واتتتتتا  ل تتتتتاة نةالتتتتتظ لت تتتتتو ظ ملمناش تتتتتاة ملتتتتتتد ةتتتتتضةواا م قتتتتت  يتتتتت  ملم لتتتتت ا 5
و اتتتتتتتتتتتظ ن متتتتتتتتتتتا ةتةقتتتتتتتتتت   تةو رتتتتتتتتتتتاة م تتتتتتتتتتت ضمم متتتتتتتتتتتتنراة ملمتتتتتتتتتت لرةه ودتتتتتتتتتتتوو  

  (1)ملتو    وتةو ض ملي و  عو  ي  ا

 
 لثاملطلب الثا

 نظام اإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الدول العربية
 

ن تتتام م ضمو  مل ما  تتتظ لي تتتو  ملم لتتت  وملي تتتو  ملم تتتاوو  لتتتم  يتتتر نتتتد ملتتتضو  ملةوش تتتظ     
رال تتضو ملكتتاند متته ملةنا تتظ وم اتمتتاما نقتتم تندتتي  مة تتاة لتت ضمو  مل ما  تتظ لي تتو  ملم لتت  

نتتتد  تتتضض  قةتتتر متتته ملتتتضو ا متتتتوا ول نتتتاها وملمرتتتولا وتتتتتون ا وملي تتتو  ملم تتتاوو   تتتو  
ومل شم تتتتوا و تتتتنتناو  اتتتتلا مل تتتتضم اة نتتتتد ةتتتتر متتتته متتتتتو ول نتتتتاه ومل شم تتتتو وتتتتتون  وع ةتتتتومم 
مل وضمها ما م داو  لرةض مل ومنةه ملةوش ظ مليضة ظ ملتد ت نتة نةتو  م ضمو  مل ما  تظ ةآل تظ 

 اوو   ضمو  ي و  ملم ل  وي و  عتيال ملي و  ملم 
 أوالً: مصر:

ما يةتتتتتتتتت  ع  تتتتتتتتتة 1959 تتتتتتتتتضعة ملت وشتتتتتتتتتظ ملمتتتتتتتتتتو ظ لتتتتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتتتتظ  تتتتتتتتتام 
 مة تتتتتتظ ت تتتتتتمف ) مة تتتتتتظ ملمتتتتتت لرةه وملمقينتتتتتتةه وملنادتتتتتتو ه( و تتتتتتض يتتتتتتضض ملن تتتتتتام م  ا تتتتتتد 

                                                             
ملمو تتتتتتتتتتتتتتا ملو تتتتتتتتتتتتتتمد لقمن متتتتتتتتتتتتتتتظ ملةالم تتتتتتتتتتتتتتظ لقمقك تتتتتتتتتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتتتتتتتتتظ  قتتتتتتتتتتتتتتف دتتتتتتتتتتتتتترةظ م نتونتتتتتتتتتتتتتتتةف  (1)

http://www.wipo  
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ل تتتتتتلا مل مة تتتتتتظ م يةتتتتتتام مل اتتتتتتتظ را تتاتتتتتتت ا را تراواتتتتتتا تتتتتتتايرظ مليتتتتتت  نتتتتتتد  تتتتتتتضمو 
ملمتتتتتتتويا لكون تتتتتتا  قرتتتتتتام لتتتتتتم  ملتتتتتتتوم    ملمنتتتتتتتو   قة تتتتتتا نتتتتتتد  تتتتتتانوه يتتتتتت  ملم لتتتتتت 

يةتتتتت  ةتمتتتتتتا ملةاتتتتتو رمرادتتتتتو  اتتتتتلا ملي تتتتتو ا عتتتتتترية اتتتتتلا مل مة تتتتتظ مم قتتتتتظ لكتتتتتر متتتتته 
  (1)ملم لرةه وملمقينةه وملنادو ه ند متو و ا و ر ض ملةالم

تتتتتتتتتوتر  اتتتتتتتتلا مل مة تتتتتتتتظ   مة تتتتتتتتاة مما قتتتتتتتتظ نتتتتتتتتد ملتتتتتتتتضو  م  تتتتتتتتو  تة تتتتتتتتض ترتتتتتتتتاض  
وشتتتتتتةه  مة تتتتتتظ ملمتتتتتت لرةه وملمقينتتتتتتةه لقتيتتتتتتتةر وملمةامقتتتتتتظ رالم تتتتتترا ةالة تتتتتتض ملم تتتتتتوم  ةن تتتتتتا 

ونادتتتتتتتتتوي ملمو تتتتتتتتت  ف ملرون تتتتتتتتت ظا وملتتتتتتتتتلي تةت تتتتتتتتتو مل مة تتتتتتتتتظ ملمتتتتتتتتتتو ظ رمو   تتتتتتتتتا مم قتتتتتتتتتظ 
لق مة تتتتتظ ملرون تتتتت ظ نتتتتتد متتتتتتو ةمتتتتتا تة تتتتتو م  ةتتتتتو  مم قتتتتتظ لألولتتتتتف نتتتتتد نون تتتتتاا وتترتتتتتاض  
مل مة تتتتتاة متتتتتا تتيتتتتتتقم ةتتتتتر من متتتتتا لتتتتتتالل م  تتتتتو ا  تتتتتم ةتتتتتتم رةتتتتتض للتتتتت  توش تتتتتا متتتتتا ةتتتتتتم 

ا و  قتتتتتتتة اتتتتتتتلا (2) اتتتتتتتا  ةتتتتتتتر ري تتتتتتتل ن تتتتتتترظ م تتتتتتتتر   متتتتتتتتنرمتيتتتتتتتتةقم لي تتتتتتتال م 
 ( ISACمل مة ظ  اومم ند م تياض ملكونرضوملد ملضولد لدوةاة ملم لرةه )

ن يتتتتتتر عه  مة تتتتتتظ ملمتتتتتت لرةه وملمقينتتتتتتةه وملنادتتتتتتو ه ملمتتتتتتتو ظ  تتتتتتض ع  تتتتتتة رةتتتتتتض 
ما وملتتتتتلي  ةت تتتتتو عو   تتتتتانوه 1954تتتتتتضوو  تتتتتانوه يما تتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتت  ملمتتتتتتوي ل تتتتتنظ 

ةتدتتتتتتتو ا  تتتتتتتا  ليما تتتتتتتظ يتتتتتتت  ملم لتتتتتتت ا ون يتتتتتتتر ع اتتتتتتتام عه  تتتتتتتانوه متتتتتتتتوي  تتتتتتتتضو 
ما لتتتتتتتم ةتتتتتتتن  تتتتتتتتوميظم 2002يما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمقك تتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتظ ملمتتتتتتتتوي مل ضةتتتتتتتض ل تتتتتتتنظ 

 قتتتتتتتتتتف ن تتتتتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتتتظ يتتتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتاوو ا    عه 
  ملتتتتضةتوو ملةتتتتالم مل قةتتتتر/   تتتتض ملرتتتتتا   ةتتتتومد ي تتتتاشي ةتتتتو  رتتتتالورم متتتته  تتتتضم و تتتتوض نتتتت

نتتتتتتتد مل تتتتتتتانوه ملمتتتتتتتتوي مل ضةتتتتتتتض ردتتتتتتتيه م ضمو  مل ما  تتتتتتتظا    عنتتتتتتتم   تتتتتتتتراض اتتتتتتتمنام متتتتتتته 
( ملتتتتتتتد نتتتتتتتةف "لقم لتتتتتت  عه ةن تتتتتتر  لتتتتتتف 149عيةامتتتتتم وللتتتتتت  متتتتتته  تتتتتت   نتتتتتت  ملمتتتتتتاض  )

                                                             
نةتتتتت م م ر تتتتتلا ملمقك تتتتتظ م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ وملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو ا مندتتتتتوومة مليق تتتتتد ملي و  تتتتتظا  ةتتتتتووةا  (1)

  290ما  ف 2008ل ناها ملرةظ مل ان ظا 

 ا تتتتو مو تتتتف  ضم ةرادتتتتدا م ضمو  مل ما  تتتتظ ليتتتت  ملم لتتتت  نتتتتد ملر تتتتم م  تتتت مد ومل تتتتانوها و تتتتتالظ  (2)
  31ما  ف 2009ضةتووماا  امةظ عم ضوماه م   م ظا 
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ملرةتتتتتو ةتتتتتر عو رةتتتتتض ي و تتتتتم ملمال تتتتتظ ملم ةنتتتتتظ نتتتتتد اتتتتتلم مل تتتتتانوه  مل "ا ومتتتتتتطقل ملرةتتتتتو 
ا ملنادتتتتتتو ه ومل مة تتتتتتاة لمة ةنتتتتتتتو  نتتتتتتد اتتتتتتلم ملرتتتتتتوض  لتتتتتتف ملم لتتتتتت  ورةتتتتتتوا رمتتتتتتا نة تتتتتت

  (1)ملة  ظ
 ثانيًا: لبنان:

ما نتتتتتتتد 1999تاتتتتتتتمه  تتتتتتتانوه يما تتتتتتتظ ملمقك تتتتتتتظ م ض  تتتتتتتظ وملرن تتتتتتتظ ملق نتتتتتتتاند ل تتتتتتتنظ 
(  قتتتتتتف  تتتتتتومش تي تتتتتت    مة تتتتتتاة عو دتتتتتتوةاة مضن تتتتتتظ  ضمو  ي تتتتتتو  75 لتتتتتتف  58ملمتتتتتتومض )

ه ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  و تتتتتتض ن تتتتتتم مل تتتتتتانوه ملق نتتتتتتاند اتتتتتتلا م ضمومة متتتتتت
يةتتتتتتتت  ملتي تتتتتتتت   وم يةتتتتتتتتام وملو ارتتتتتتتتظ  قة تتتتتتتتاا و ةتتتتتتتتض متتتتتتتته عناتتتتتتتتر ملتدتتتتتتتتو ةاة ملةوش تتتتتتتتظ 

 مليضة ظ ملتد ن مة م ضمو  مل ما  ظ ليما ظ ي و  ملم ل  وملي و  ملم اوو  

ما  نتتتتتتتتتتتتضما تتتتتتتتتتتتتم  ندتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتتوم لدتتتتتتتتتتتتوةظ 1942ةانتتتتتتتتتتتتة مل تتتتتتتتتتتتضم اة نتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتام 
(SACFMملرون تتتتتتت ظ يةتتتتتتت    تتتتتتتض  ل تتتتتتتم  ضمو  ملي تتتتتتتو  مل ما  تتتتتتتظ نتتتتتتتد ل نتتتتتتتاها )   يةتتتتتتت

منت تتتتتل  لة تتتتتا ملم لرتتتتتوه وملمقينتتتتتوه ملق نتتتتتانةوها نيتتتتتتريوم ع اتتتتتا  نتتتتتد ملدتتتتتوةظ م م نتتتتتد 
رتتتتتتاو  ا وةانتتتتتتة ع تتتتتتال م تتتتتتتضمو وتيمتتتتتتف متتتتتته   تتتتتتر ملرتتتتتتوم نتتتتتتد  ةتتتتتتووة نتتتتتتد ةانتتتتتتظ ملتتتتتتضو  

م تتتتتتتم تي تتتتتتت   1962م  تتتتتتو  ملتتتتتتتد و ةتتتتتتة  قتتتتتتف مترا  تتتتتتاة تم ةتتتتتتر متراضلتتتتتتظ  نتتتتتتد  تتتتتتام 
لق نان تتتتتتتظ نتتتتتتتد ل نتتتتتتتاه ري تتتتتتتل ن تتتتتتتام  مة تتتتتتتظ ملمتتتتتتت لرةه وملمقينتتتتتتتةه ونادتتتتتتتوي ملمو تتتتتتت  ف م

مل مة تتتتتاة ملق نتتتتتاند ع تتتتتتضمة اتتتتتلا مل مة تتتتتتظ  قتتتتتف تو  تتتتتتا  ووتوةتتتتتو  تةتتتتتتاوه متتتتتا ملدتتتتتتوةظ 
( ملةامقتتتتتتظ نتتتتتتد ل نتتتتتتاها عوةقت تتتتتتا رمو رتتتتتتم مل  تتتتتتام ري متتتتتتا  ملتيتتتتتتتةر SACFMملرون تتتتتت ظ )

ضمو  ي تتتتتتو  ع اتتتتتتا  اا يةتتتتتت  ت تتتتتتوم مل مة تتتتتتظ ملق نان تتتتتتظ رالتتتتتتتض ة  نتتتتتتد مقرتتتتتتاة  وملتوش تتتتتتا ومإل

                                                             
ض    تتتتض ملرتتتتتا   ةتتتتومد ي تتتتاشيا ي تتتتو  ملم لتتتت  نتتتتد مل تتتتانوه ملم تتتتاوها    تتتتاه لقطرا تتتتظ وملت قةتتتتضا  (1)

  267ما  ف 2009ملش اش  ا ملطرةظ م ولفا  م وو ظ متو ملةوش ظا 
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م  اتتتتتتتتتا  مل تتتتتتتتتضض وملتتتتتتتتتتتو ل  تتتتتتتتته م  متتتتتتتتتا  مل ضةتتتتتتتتتض ا وتتتتتتتتتتتولف ملدتتتتتتتتتوةظ ملمنت تتتتتتتتت ةه 
  (1)( ضنا ملمتاو   وملنر اة م ضمو ظSACFMملرون ظ )

 ثالثًا: اجلزائر:
تةتتتتتض مل شم تتتتتو متتتتته عوم تتتتتر ملتتتتتضو  ملةوش تتتتتظ ملتتتتتتد  مقتتتتتة  قتتتتتف  ندتتتتتا  ن تتتتتام م ضمو  
  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتتظ ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو ا يةتتتتتتتت  تتتتتتتتتم  ندتتتتتتتتا

ما 1973/ ةولةتتتتتتتتتتو/ 25ملتتتتتتتتتتضةومه ملتتتتتتتتتتوطند لي تتتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتاوو  نتتتتتتتتتتد 
وعض قتتتتتتة  ق تتتتتتتم ملةضةتتتتتتتض متتتتتته ملتةتتتتتتتض  ة مل اتتتتتتتتظ  ن امتتتتتتم م ضموي وةتتتتتتتاه   تتتتتتتو تةتتتتتتتضةر 

ما وملتتتتتتتتضةومه ملتتتتتتتتوطند لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  اتتتتتتتتو م   تتتتتتتتظ 1998 تتتتتتتتام 
م  تتتتتتر   ملمتتتتتالدا  امتتتتتظ لمة طتتتتتارا تتتتتتنا د وت تتتتتاويا ةتمتتتتتتا رالد تتتتتت ظ ملمةنو تتتتتظ و 

  (2)ة اا ل وم ض م ضمو  ند ملة  ظ ما ملضو ا و ةت و تا ومم رالن رظ  لف ملرةو

ن تتتتتتتتتم  تتتتتتتتتانوه ي تتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  مل شم تتتتتتتتتوي مل ضةتتتتتتتتتض ل تتتتتتتتتنظ 
م ن تتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وعتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  2003

 ( 138 لف  130رتوو   ةض  و ت  ل ا ملمومض مه )
 رابعًا: تونس:

عندتتتتتتتتتية مل ة تتتتتتتتتظ ملتون تتتتتتتتت ظ ليما تتتتتتتتتظ ي تتتتتتتتتو  ملمتتتتتتتتت لرةه ردتتتتتتتتتةر دتتتتتتتتتوةظ لتتتتتتتتت ضمو  
( متتتتتتتته 31م رمو تتتتتتتتل ملمتتتتتتتتاض  )1968/ يةتتتتتتتتشومه/ 20مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  نتتتتتتتتد 

 تتتتانوه ملمقك تتتتتظ م ض  تتتتتظ وملرن تتتتظ تيتتتتتة م تتتتتم  مة تتتتتظ ملمتتتت لرةه وملمقينتتتتتةه ملتون تتتتتةةها لكتتتتته 
ما 1994ل تتتتتتتنظ  42 مة تتتتتتتظ رمو تتتتتتتل مل تتتتتتتانوه و تتتتتتتم م تتتتتتتتم يتتتتتتتر اتتتتتتتلا مل1994نتتتتتتتد  تتتتتتتام 

ندتتتتتتتا  مل ة تتتتتتتظ ملتون تتتتتتت ظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت ا تةت تتتتتتتو اتتتتتتتلا ملم   تتتتتتتظ  امتتتتتتتظ لمة  ومإل

                                                             
  290نة م م ر لا ملمقك ظ م ض  ظ وملرن ظ وملي و  ملم اوو ا مو ا  ا  ا  ف  (1)

  290ملمو ا مل ا  ا  ف  (2)
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    تتتتتو تةتتتتتضةر عض قتتتتتم ملمدتتتتتوم (1)طتتتتتارا ت تتتتتاوي وتتتتتتنا د تتمتتتتتتا رالد تتتتتت ظ م  تراو تتتتتظ
" 33م  تتتتتتانوه  تتتتتتضض "2009ملتون تتتتتد  قتتتتتتف  تتتتتانوه يما تتتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتتت  ةتتتتتاه نتتتتتتد  تتتتتام 

( متتتتتته ملرتتتتتتال مل تتتتتتامها 49ا 48مل تتتتتتا   ن تتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ملمتتتتتتومض ) م2009ل تتتتتتنظ 
وملتتتتتتتتتلي عواتتتتتتتتتل متتتتتتتتته   ل تتتتتتتتتا دتتتتتتتتتوو  م ناتتتتتتتتتمام ل تتتتتتتتتلا م ضمومة وي تتتتتتتتتو  ووم رتتتتتتتتتاة 
م  اتتتتتا  وم تتتتتام اتتتتتلا م ضمومة  ن يتتتتتر عه ملمدتتتتتوم ملتون تتتتتد متتتتته  تتتتت   اتتتتتلم ملتةتتتتتضةر 

نتتتتتد ي تتتتتو   م  ةتتتتتو م تتتتتت ضم متتتتتتطقل عو  رتتتتتاو  مل  ةتتتتتر ملمةقتتتتت  رالتتتتتتتو  مل متتتتتا د
ملمقتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو   تتتتتتتض م  تتتتتتته متتتتتتتتطقل ملم   تتتتتتتظ ملتون تتتتتتت ظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  

 ملم ل  وملي و  ملم اوو  
خامسًا: اإلدارة اجلماعية حلماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف القانون 

 السوداني:
ملمدتتتتتتوم مل تتتتتتوضمند لتتتتتتم  رتتتتتتوض نتوتتتتتتتام  انون تتتتتتظ لن تتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ليما تتتتتتظ 

لم لتتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتتاوو  نتتتتتد  تتتتتتر مل تتتتتومنةه مل تتتتتتار ظ ملمقر تتتتتظ مل اتتتتتتتظ ريما تتتتتتظ يتتتتت  م
ما و تتتتتتتتانوه يتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتت  1974ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  ) تتتتتتتتانوه يتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتت  

  (2)م(1996وملي و  ملم اوو  ل نظ 

                                                             
  291ملمو ا مل ا  ا  ف  (1)

 مل تتتوضمه متتتته عوم تتتتر ملتتتتضو  ملةوش تتتتظ وم نو   تتتتظ ملتتتتتد ماتمتتتتة ريما تتتتظ يتتتت  ملم لتتتت  يةتتتت  تتتتتضو عو  (2)
م يةتتتتت  ةانتتتتة مليما تتتتظ نتتتتد اتتتتتلم 1974 تتتتانوه  تتتتوضمند  تتتتا  ليما تتتتظ يتتتتت  ملم لتتتت  نتتتتد  تتتتام 

ما عتتتتتتتضو ملمدتتتتتتوم مل تتتتتتوضمند 1996مل تتتتتتانوه م تتتتتتتوو  ن تتتتتت   قتتتتتتف ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  ونتتتتتتد  تتتتتتام 
 تتتتتانوه يما تتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو ا ون يتتتتتر عه مليما تتتتتظ نتتتتتد اتتتتتلم مل تتتتتانوه دتتتتتمقة 

م تطتتتتتوو تدتتتتتو ةد لقمدتتتتتوم مل تتتتتوضمندا و يمتتتتتض 1996ه  و  متتتتتو  ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو ا و ةتتتتتض  تتتتتانو 
م عتتتتتتتتتضو ملمدتتتتتتتتوم 2013لقمدتتتتتتتتوم مل تتتتتتتتوضمند يماةتتتتتتتتتم لقي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو   وع ةتتتتتتتتومم نتتتتتتتتد  تتتتتتتتام 

مل تتتتتتوضمند  تتتتتتانوه يما تتتتتتظ يتتتتتت  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  وملمتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتظ وملرن تتتتتتظ ل تتتتتتنظ 
اة م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ م ملتتتتلي ضمتتتتت  ن تتتتم يما تتتتتظ ي تتتتو  ملم لتتتتت  وملي تتتتو  ملم تتتتتاوو  وملمتتتتتنر2013
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 تتتتتتتتتتضع م اتمتتتتتتتتتتتام  ن تتتتتتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتتتظ يتتتتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتتتو  
م يةتتتتت  نو دتتتتتة عووم   قم تتتتتظ  اتتتتتتظ 2005 تتتتتام ملم تتتتتاوو  نتتتتتد مل تتتتتوضمه نتتتتتد منتتتتتتت  

 ن تتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتظ ليما تتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  نتتتتتد ملمنتتتتتتض  مل التتتتت  
لقمقك تتتتتتظ ملرةو تتتتتتظ ملتتتتتتلي ن متتتتتتتم ملمن متتتتتتظ ملةالم تتتتتتظ لقمقك تتتتتتظ ملرةو تتتتتتظ رالتةتتتتتتاوه متتتتتتا م ضمو  

م(ا 2005نتتتتتتتونم و  30 – 28ملةامتتتتتتتظ لق متتتتتتتاو  مل تتتتتتتوضمن ظ رتتتتتتتال وطوم )نتتتتتتتد ملرتتتتتتتتو  متتتتتتته 
وةتتتتتتلل  نتتتتتتو   ضوو وعام تتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ليما تتتتتتظ يتتتتتت  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  
نتتتتتتد  تتتتتتمناو ) نرتتتتتتال يتتتتتت  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  وم ضمو  مل ما  تتتتتتظ( ملتتتتتتلي ن متتتتتتتم 
ملمن متتتتتظ ملةالم تتتتتظ لقمقك تتتتتظ ملرةو تتتتتظ رالتةتتتتتاوه متتتتتا ملم قتتتتت  م تيتتتتتاضي لقمتتتتتتنراة ملرن تتتتتظ 

 م 2006وم ض  ظ رال وطوم ند  ام 

م عتتتتتتتتتتضو ملم قتتتتتتتتت  م تيتتتتتتتتتاضي لقمتتتتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتتتتظ وملرن تتتتتتتتتظ 2007نتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتام 
ما يتتتتتتتضضة 2007  يتتتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ لي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  ل تتتتتتتنظ 

عاتتتتتضم  وم تتتتتت ول اة وع  تتتتتش  م ضمو ا ويتتتتتتضضة ن تتتتتل  متتتتتتا م تتتتتتاومة ومل ةا تتتتتتر ملن تتتتتت  ظ  
ما تتتتتتتتظ يتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  ونتة تتتتتتتتظ ل تتتتتتتتلم م اتمتتتتتتتتام ملك ةتتتتتتتتو رتتتتتتتتا ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي

ملم تتتتتاوو  نتتتتتت  ملمدتتتتتتوم مل تتتتتتوضمند  قتتتتتتف ن تتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ليما تتتتتتظ يتتتتتت  ملم لتتتتتت  
وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  نتتتتتتتتد  تتتتتتتتانوه يما تتتتتتتتظ يتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  

م مل ضةتتتتتتضا متتتتتته  تتتتتت   ملرتتتتتتتر مل تتتتتتارا يةتتتتتت  نتتتتتتتة 2013وملمتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتظ ل تتتتتتنظ 
و  مل ما  تتتتتظ و تتتتتتتولف ويتتتتتضا م متتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتظ (ف "ةندتتتتتتي ة تتتتتاه لتتتتتت ضم42/1ملمتتتتتاض  )

لي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو "ا ونتتتتتتت  ملمدتتتتتتتوم مل تتتتتتتوضمند متتتتتتته  تتتتتتت   ملرتتتتتتتتر 
مل تتتتتتتتارا مل تتتتتتتتا  رتتتتتتتتا ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ  قتتتتتتتتف م تتاتتتتتتتتتاة و تتتتتتتتقطاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ 

                                                                                                                                                                   

نتتتد  تتتتانوه وميتتتتض دتتتتمر ةانتتتتظ عنتتتتومم ملمقك تتتتظ م ض  تتتتظ وملرن تتتتظ واتتتتلم ةتتتتض   قتتتتف  متتتت  ون تتتتم ملمدتتتتوم 
مل تتتتتوضمند لمر تتتتتوم ملمقك تتتتتظ م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ ونتتتتتوم  و طتتتتتو  عولتتتتتف  ت تتتتتاا ملمدتتتتتوم مل تتتتتوضمند نيتتتتتو 

تضمواا ند  انوه وميض ت م ا   ةانظ مل ومنةه مل اتظ رالمقك ظ ملرةو ظ ومإل
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وتتتتتتتتتتتو  لقن تتتتتتتتتتام م  ا تتتتتتتتتتد مل تتتتتتتتتتا  رتتتتتتتتتتا ضمو  ة ر تتتتتتتتتتظ تن تتتتتتتتتت م   تتتتتتتتتتوم مة  متتتتتتتتتتر م ضمو  
 لةاو ظ ل ا ومنامام م

و ةتتتتتتتتومم متتتتتتتتا نةتتتتتتتتر ملمدتتتتتتتتوم مل تتتتتتتتوضمند  ضوم تتتتتتتتم ن تتتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ ليتتتتتتتت  
 ملم ل  وملي و  ملم اوو  ند مل انوه مل ضةض را تراواا و ةقظ يضة ظ لقيما ظ 

متتتتتتته  تتتتتتت   ملريتتتتتتت   تتتتتتته م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  
مو  مل ما  تتتتتظا يةتتتتت  تتتتتتم تي تتتتت   ملم تتتتتاوو  ةتاتتتتتل لنتتتتتا عه نون تتتتتا تةت تتتتتو م تتتتتض ن تتتتتام م ض

عو  اة تتتتتتتظ  ضمو  ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه نة تتتتتتتاا وعه ملتتتتتتتضو  ملةوش تتتتتتتظ لتتتتتتتم تةتتتتتتتو  ن تتتتتتتام م ضمو  
مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو     مل قةتتتتتتر من تتتتتتاا وتةت تتتتتتو اتتتتتتلا  تتتتتتضم اةا 
وملتتتتتتضلةر  قتتتتتتف للتتتتتت  عه مة تتتتتتم  تتتتتتومنةه ملتتتتتتضو  ملةوش تتتتتتظ لتتتتتتم تتتتتتتن   قتتتتتتف  ندتتتتتتا  م ضمومة 

  مل ما  ظ
 املطلب الرابع

 مربرات اإلدارة اجلماعية
مليما تتتتتتتظ مل انون تتتتتتتظ ل  تتتتتتتضمم ملرةتتتتتتتوي  تتتتتتتو  ةانتتتتتتتة  قتتتتتتتف ملم تتتتتتتتو  ملتتتتتتتوطند عو 
ملتتتتتتتضولد رةتتتتتتتو ةان تتتتتتتظ لويتتتتتتتضاا لاتتتتتتتماه نةقتتتتتتتد لقيما تتتتتتتظ وتمةتتتتتتتةه ملمتتتتتتت لرةه و)عتتتتتتتتيال 
ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو ( لقيتتتتتتتو   قتتتتتتف ي تتتتتتو  م ملمال تتتتتتظ م ا تتتتتتر م تتتتتتتر   متتتتتتا ع تتتتتتض وا متتتتتته 

م نةتتتتتتتتا  لتتتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لتقتتتتتتتت  ملي تتتتتتتتو ا نتتتتتتتت لم ةتتتتتتتتاه م تتتتتتتتتو  متتتتتتتتتنراةا ضوه ن تتتتتتتتا
م  تتتتتتتضمم ملم تتتتتتت ر   تتتتتتتر مل تتتتتتتوه مل تتتتتتتامه  دتتتتتتتو لتتتتتتتم  دتتتتتتتةر  ا  تتتتتتتام لقمتتتتتتت لرةه و)عتتتتتتتتيال 
ملي تتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتاوو ( نتتتتتتتتتتد يما تتتتتتتتتتظ ومتارةتتتتتتتتتتظ م تتتتتتتتتتتر   م لرتتتتتتتتتتات م وتوش ة تتتتتتتتتتا وموم رتتتتتتتتتتظ 
ي ي تتتتتتتارات م ضوو تتتتتتتاما نتتتتتتتا مو تة تتتتتتتض متتتتتتتا مل تتتتتتتتو ظ ململاقتتتتتتتظ نتتتتتتتد تطتتتتتتتوو م نتتتتتتتتا  ملرةتتتتتتتتو 

وم  تتتتتتت ضمم ملمة تتتتتت  لقم لرتتتتتتاة نتتتتتتد م متتتتتتاكه ملةموم تتتتتتظ  اتتتتتتتظ  وم تتتتتتطظ و تتتتتتا ر مل تتتتتت  
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مليضة تتتتتتتظ متتتتتتتومة  ضةتتتتتتتض  نتتتتتتتد نرتتتتتتت  ملقي تتتتتتتظ و  تتتتتتت ما ملم لرتتتتتتتاة ملمو تتتتتتت   ظ وملم تتتتتتتوي ظ 
  (1)ومل ةنما  ظ

نتة تتتتتتظ لتتتتتتلل  ةانتتتتتتة   تتتتتتض متتتتتته   تتتتتتام اة تتتتتتاة و مة تتتتتتاة ت تتتتتتوم  تيتتتتتتتةر  وم تتتتتتض 
ال ملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو ا م تتتتتتتتتترقظ م تتتتتتتتتتر   ملمتتتتتتتتتتنراة ن ارتتتتتتتتتظ  تتتتتتتتته ملم لتتتتتتتتت  وعتتتتتتتتتتي

م مةان تتتتتتاة ملمتايتتتتتتظ ل تتتتتتا و   ات تتتتتتا متتتتتتا مل مة تتتتتتاة ومل ة تتتتتتاة ملمما قتتتتتتظ ل تتتتتتا  نتتتتتتد اتتتتتتلم 
ملمطقتتتتتتتتتتلا  تتتتتتتتتتتنتناو  ملم تتتتتتتتتتتوومة عو م  تتتتتتتتتتترال ملتتتتتتتتتتتد ض تتتتتتتتتتتة  ندتتتتتتتتتتتا  و  تتتتتتتتتتتام م ضمومة 

 مل ما  ظ ليما ظ ي و  ملم ل  وملي و  ملم اوو  وملتد تتم ر ند مآلتدف
وتتتتتايل مليتتتت  ملم تتتتاوو نتتتتد ملو تتتتة مليااتتتتو  (2)م لتتتت / تتتتتةورظ عه ةتتتتتولف مل1

 نر م تيتةر  وم تض م تتر   ي و تم ملمال تظا وللت  نتة تظ لقت تضم ملرنتد نتد و تا ر 
                                                             

ما  ف 2011ات/ 1432ض  ميمض رارةو ميمض مال ا مليما ظ مل نا  ظ لي  ملم ل ا )ل  ه(ا  (1)
172  

م متته 2013 تتو   تتانوه يما تتظ يتت  ملم لتت  وملي تتو  ملم تتاوو  وملمتتتنراة م ض  تتظ مل تتوضمند ل تتنظ  (2)
ه ( ملم ل  رينمف "ملم ل    تض رم ملد   ملط  ةد ملتلي ة تكتو ملمتتن " مت3    ن  ملماض  )

    الم ملتةو ت  ن يتر عه ملمدتوم مل توضمند  تتو تةو ت  ملم لت   قتف ملدت   ملط  ةتد ن ت  
( ملتلي 3م ملمتاض  )1996وم  تكاوا   نام لتةو    انوه ي  ملم ل  وملي و  ملم اوو  ملمقرف ل نظ 

  ا  وم ةام ومرت م وعك و دمول ظ لمر وم ملم ل  ية  دمر ملد   ملط  ةد وملمةنوي 
ملر تتتم مل تتتانوند ملم لتتت   تةو رتتتاة ة ةتتتو  وةتتتر لتتتم تةو تتت  ي تتتل ن وتتتتم لمةتتتوه اتتتلم مليتتت ا من تتتاف   تتتو 

"ملم لتت  اتتو ةتتر متته ةنتتت   نتا تتام لان تتام ع تتام ةتتاه نو تتم وع تتام ةانتتة طو  تتظ ملتة ةتتو  نتتما وع تتام ةانتتة 
ند م ام تتظ ملتتتد تةطتتف ل تتلم م نتتتا  عو ملرتتوض منتتم طالمتتا ةتتاه  قتتف  تتضو متته م  تكتتاو"  ض  ي تت

ميمتتوض   تتض ملتتتضم ما يما تتظ ملمتتتتنراة ملرةو تتظ وي تتتو  ملم لتت ا ضمو ملرةتتتو مل تتامةدا م  تتتةنضو ظا 
  40ما  ف 2015ملطرةظ م ولفا 

The author means: The creater of every category of literary, dramatic, musical. 

R. F. Whale, “copy right Evaluation Theory and practice”, Longman 

Landon, 1972, p:1. The authorial so means: A person who create the work 

that is the author of litary work, the compser, of piece of music or the lyrics 

of a song, the painter of a picture, or the writer of a play. Longman, group, 

“Intellectual Property Low”, Longman, London, 1994, P: 103. 

ةتمتتتتا ملم لتتت  نتتتد مل تتتانوه مل تتتوضمند  نتتتو ةه متتته ملي تتتو  ي تتتو  عض  تتتظ ومل ان تتتظ ي تتتو  مال تتتظ  نتتتتة 
 ( مه مل انوه مل وضمند  قف ملي و  م ض  ظ لقم ل  وادف7/1ملماض  )
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م تتتتا  مليضة تتظ و تتو ظ منتدتتاو ملمتتتن  وش تتم نتتد ملةضةتتض متته ضو  ملةتتالما واتتلم 
م نتدتتتتاو مل تتتتو ا  تتتتتةل  قتتتتف تتتتتايل مليتتتت  عه ةتتتتتارا  نر تتتتم لتتتتلل  رتتتتاة متتتته 

ي عه ةناتتتتم  لتتتتف  مة تتتتاة واة تتتتاة تتتتتتولف  ضمو  وتيتتتتتةر ي و تتتتم ن ارتتتتظ ملاتتتتووو 
  (1) نم

/ متتتتتتتتته مشم تتتتتتتتتا م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتظ عن تتتتتتتتتا تاتتتتتتتتتمه لقم لتتتتتتتتت  و)تتتتتتتتتتايل مليتتتتتتتتت  2
ملم تتتتتتاوو( مةانتتتتتتي   اضلتتتتتتظ  قتتتتتتف م تتتتتتتر    مقتتتتتتم ملرةتتتتتتويا نتتتتتت لم ةتتتتتتاه ملم تتتتتتترر 
ملةمتتتتتتومد ل تتتتتتلا ملم لرتتتتتتاة نتتتتتتد مل ة تتتتتتظ عو ملم تتتتتت ة ملتتتتتتتد تدتتتتتتو   قة تتتتتتا رتتتتتتاة 

 تتتتتام ن تتتتتومم ل مةان تتتتتاة ملماض تتتتتظ ملتتتتتتد تونواتتتتتا لت تتتتتق ظ مل م تتتتتوو وتونة تتتتتم ومتتتتته منط 

                                                                                                                                                                   

  ولتتتتم مليتتتت  نتتتتد ملمطالرتتتتظ / ن تتتترظ متتتتتنرظ  ل تتتتم را تتتتمم ملي   تتتتد عو را تتتتمم ملم تتتتتةاو عو را تتتتم ملدتتتت و 1
 رةضم ن رظ ملمتن   ل ما 

 / منا عي تدو م عو تيو   عو تةضةر لمتنرما2
 / منا عي م تةما  لقمتن   ض   د   لف دونم عو  م   مةتما3
 / ةد  متنرم لق م وو  و  مو  وتيضةض طو  ظ لل  ملكد  ودووطما4
عه ةتتتتتضنا تةو اتتتتتام  تتتتتاض م م تتتتت   /  تتتتتيل متتتتتتنرم متتتتته ملتتتتتتضمو    تتتتترال  ض تتتتتظ ت تتتتتوو للتتتتت ا دتتتتتو  5

 لقمتاوو ةتم تيضةضا واا م عو  اا م =
 ( مه مل انوه مل وضمند  قف ملي و  ملمال ظ لقم ل  وادف8/1=ن  ملماض  )

 / م تن اص ملمتن  )ي  ملن  (ا1
/ تو متتتتتظ ملمتتتتتتتن   لتتتتتتف لرتتتتتتظ ع تتتتتتو ا عو م ترا تتتتتم عو توش ةتتتتتتم مو تتتتتت   ام عو   تتتتتتوم  عي تيتتتتتتو و   تتتتتتو 2

  ق ما
  ا ن   مه ملمتن   قف مل م وو مه     مل  ا عو عي تتو  نا ر لقمقك ظا/ توش 3
 / م ضم  ملةقندا4
 / ن ر ملمتن   لف مل م وو 5

  206ض  ي ه ي ةه مل ومويا ملي و  ملم اوو  لي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف  (1)
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ملةتتتتتتض  وم نتتتتتتتا  عه  يتتتتتتتر تتتتتتتايل م  تتتتتتضمم  قتتتتتتف ن تتتتتترظ متتتتتته اتتتتتتلا ملروم تتتتتتض 
  (1)ملمتيتر  قة ا مه م تر   منتو   تاو  نةوا

/ نتتتتتتد  تتتتتتر ملت تتتتتتضم وملتطتتتتتتوو ملت نتتتتتتد وملةقمتتتتتتد و  تتتتتتوو عدتتتتتتةا   ضةتتتتتتض  لندتتتتتتو 3
م لكتوونتتتتتتتد( ت  تتتتتتتو عام تتتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ وللتتتتتتت  ملمتتتتتتتتنراة م تتتتتتتر )ملندتتتتتتتو 

متتتتتتته  تتتتتتت   نتتتتتتته ملتةا تتتتتتتض  قتتتتتتتف ندتتتتتتتو متتتتتتتتنراة ملمتتتتتتت لرةها للتتتتتتت  عه ملمتتتتتتت لرةه 
رتتتتتتوو  منرتتتتتوض    ةتمةنتتتتتوه متتتتته ملترتتتتتاوض رتتتتتتوو  وماتتتتتيظ ردتتتتتيه ملتنتتتتتاش   تتتتته 
ي تتتتتو  م ملمال تتتتتظ نتتتتتد م تتتتتتر   متتتتتتنرات م لةتتتتتضم ضومةتتتتتت م رمتتتتتا نتتتتتت  متتتتته ت ن تتتتتاة 

 مو  نقكد لمتنرات م   و ملتومرا ملتنا  ظ ملندو م لكتووند مه تض

/ ةمتتا  مةتته ل تتلا مل ة تتاة عه  ةتتوه ل تتا ضوو   تتاند ت تتاام رتتم  لتتف يتتض ة ةتتو نتتد 4
تةش تتتش ملمةانتتتتظ مل  ان تتتتظ لقتتتتضو  وللتتت  متتتتتف تتتتتم تن  م تتتتا  قتتتف عكمتتتتر و تتتتم ومترةتتتتة 
نرتتال ي تتتو  ملم لتتت   ملو تتا ر مل شمتتتظ لرةالةت تتا وعضم  ضوواتتتا ملمطقتتتول نتتد يما تتتظ ومإل

  (2)ملرنانةهو 

/ ن تتتتتتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتتظ ع اتتتتتتتتتتتام ةتتتتتتتتتتتونو نوم تتتتتتتتتتتض لقمنترةتتتتتتتتتتتةه  ل  مةتتتتتتتتتتتن م عه 5
 يتتتتتتتتتتقوم  قتتتتتتتتتف ملمتتتتتتتتتتنراة ملتتتتتتتتتتد  يتتتتتتتتتتا وه  لة تتتتتتتتتا رطو  تتتتتتتتتظ  تتتتتتتتت قظ ور تتتتتتتتتةو 
متتتتتتتتتن رض ن تتتتتتتتتت  ام  ه م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ ت قتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتته تكتتتتتتتتتتالة  ملترتتتتتتتتتتاوض متتتتتتتتتتا 

م   و تتتتتتتو  ملر تتتتتتت(3)ملمنترةتتتتتتتةه ومتتتتتتته تكتتتتتتتالة  وتتتتتتتتض م نترتتتتتتتام وتيتتتتتتتتةر ملو تتتتتتتوم
مل تتتتتتتتتانوند عه و تتتتتتتتتوض م تتتتتتتتتر اتتتتتتتتتلا ملدتتتتتتتتتوةاة عو مل ة تتتتتتتتتاة  ي تتتتتتتتت  نا تتتتتتتتتض  لتتتتتتتتت   

                                                             
  173 ض  ميمض رارةو ميمض مال ا مليما ظ مل نا  ظ لي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف (1)

ض    تتتتتتتتوما م عيمتتتتتتتتض   تتتتتتتتوما ما م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  متتتتتتتتا ملتط ةتتتتتتتت   قتتتتتتتتف م  تتتتتتتتالةل  (2)
  73ملتكنولو  ظ مليضة ظا مو ا  ا  ا  ف 

  274ض  ومشي وداض   ض ملويمها ملي و  ملم اوو  لي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف  (3)
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ن تتتتتت   تتتتتتر عن تتتتتتا تي تتتتتت  نا تتتتتتض  ع اتتتتتتام  (1))لقمتتتتتت لرةه( وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو 
لم تتتتتتترقد ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  يةتتتتتت  ة تتتتتتضوه   تتتتتتظ وميتتتتتتض  ةتةتتتتتتامقوه مة تتتتتتا  تتتتتتض م 

                                                             
( 1 تتتتتتانوه مل تتتتتتوضمند    تتتتتتظ طوم تتتتتت ف ( متتتتتته مل1عتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ون تتتتتتام لتتتتتتن  ملمتتتتتتاض  ) (1)

 ( اة اة م لم ظ 3( منت د ملت    ة ملتوت ظ  2ننانو م ضم   
 أواًل: فنانو األداء:
( متتتتتتته مل تتتتتتتانوه مل تتتتتتتوضمند ننتتتتتتتاه م ضم  رينتتتتتتتمف "  تتتتتتتتض رتتتتتتتم عي مرنتتتتتتتد عو  تتتتتتتاش  3 ونتتتتتتتة ملمتتتتتتتاض  )

م تتتتويد مو تتتت  ف عو مم تتتتر عو وم تتتت  عو ةتتتتر متتتته  ةتتتتوض عو ةتتتت ضي متتتتتن  ننتتتتد عو عض تتتتد عو 
عو م تةوماتتتتتتد  تتتتتتوم  ةتتتتتتاه ميم تتتتتتام عم   و دتتتتتتمر تة ةتتتتتتومة ملرقكقتتتتتتوو"  ةتمتتتتتتتا ننتتتتتتاه م ضم  نتتتتتتد 

 مل انوه مل وضمند  نو ةه مه ملي و  م ولف مال ظ ومل ان ظ ي و  عض  ظ 
 ( مه مل انوه مل وضمند  قف ملي و  ملمال ظ لرناه م ضم  وادف20/1ن  ملماض  )

 لق م ووا/  لم ظ عضم م مليد عو ن قم 1
 / ت  ةة عضم م مليد  قف ت  ةر توتدا2
 / م  تن اص  ضم م ملم  ة  قف ت  ةر توتدا3
 / ملتوش ا لق م وو  ضم م  ه طو   مل  ا عو عي تتو    و نا ر لقمقك ظا4
 / ي  م  او   ضم ما5
 ظ / ملواتتتتا نتتتتتد متنتتتتتاو  مل م تتتتتوو  ضم تتتتم ملم  تتتتتة  قتتتتتف ت تتتتت ةر تتتتتوتد  و تتتتتا ر  تتتتتقك ظ عو   تتتتتقك6

عو رتتتتتيي و تتتتتةقظ ع تتتتتو  رطو  تتتتتظ تمةتتتتته عي نتتتتتوض متتتتته مل م تتتتتوو متتتتته م طتتتتت م  ق تتتتتم نتتتتتد مةتتتتتاه 
 وو ة ة تاواما 

 ( مه مل انوه مل وضمند  قف ملي و  م ض  ظ لرناه م ضم  وادف19/1نتة ملماض  )
 / ن رظ عضم م  ل ما1
 / ملي  ند منا عي تدو م عو تةضةر لألضم   م   مةتم 2

 الت الصوتية:ثانيًا: منتجي التسجي
( متتتتتته مل تتتتتانوه مل تتتتتتوضمند منتتتتتت  ملت تتتتت ةر ملتتتتتتتوتد رينتتتتتمف "ملدتتتتتت   ملتتتتتلي ةرتتتتتتاضو 3 ونتتتتتة ملمتتتتتاض  )

و تيمتتتتتر م تتتتت ول ظ  ن تتتتتاش عو  ت  ةتتتتتة لألتتتتتتومة ملتتتتتتد ةتكتتتتتوه من تتتتتا ملت تتتتت ةر ملتتتتتتوتد"  ةتمتتتتتتا 
( ري تتتتو  مال تتتتظ ن تتتت  21منتتتتت  ملت تتتت   ة ملتتتتتوت ظ نتتتتد مل تتتتانوه مل تتتتوضمند ون تتتتام لتتتتن  ملمتتتتاض  )

 وادف
 / ي  م  تن اصا1
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متتتتته تيمقتتتتتم مدتتتتتت ظ مليتتتتتتو   قتتتتتف  له ةتتتتتتر متتتتته  دتتتتتاو  نتتتتتتد ملمتتتتتتن   قتتتتتتف 
  (1)مو  ةتم نة ا م تر   ملي و  ملم اوو يضا ند ةر 

ل تتتتتلا ملم تتتتتوومة وم  تتتتترال ةتتتتتاه   تتتتتض متتتتته   تتتتتام اة تتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتظ لتكتتتتتوه 
يق تتتتتتاة وتتتتتتتر  تتتتتتةه ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  وملمنترةتتتتتتةه   تتتتتتلا ملي تتتتتتو ا 
وتكتتتتتتتوه  تتتتتتتاضو   قتتتتتتتف يما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو ا ومل اتتتتتتتا  

  م  تتتتتتر   رةتتتتتو ملمدتتتتتووم ل تتتتتلا ملي تتتتتو  نتتتتتد  تتتتتر ملت تتتتتضم ملت نتتتتتد وملرنتتتتتد  قتتتتتف  تتتتتااو 
 و وو  ملمةقوماة وو ا ر م تتا  مليضة ظ ملتد م تاية ملةالم 

 

 

                                                                                                                                                                   

 / ي  ملتوش ا لق م وو  ه طو   مل  ا عو عي تتو    و نا ر لقمقك ظا2
 / ي  ملتي ةوا3
 / م تةومض ن   مه ت  ةقم ملتوتدا=4
/  تايتتتتتظ ت تتتتت ةقم ملتتتتتتوتد لق م تتتتتوو  و تتتتتا ر  تتتتتقك ظ عو   تتتتتقك ظ عو رتتتتتيي و تتتتتةقظ ع تتتتتو  رطو  تتتتتظ 5=

 ي مةاه وشماه ة تاواما تمةه عي نوض مه مل م وو مه م ط م  ق م ند ع
 ثالثًا: هيئات اإل اعة:

( متتتتته مل تتتتتانوه مل تتتتتوضمند اة تتتتتظ م لم تتتتتظ رين تتتتتاف "  تتتتتتض   ة تتتتتظ م لم تتتتتظ عي دتتتتت   3 ونتتتتتة ملمتتتتتاض  )
( متتتتتتته مل تتتتتتتانوه 23  تتتتتتتوم رالةمتتتتتتتر م لم تتتتتتتد عو ملتقرش تتتتتتتوند و مولتتتتتتتم و ن متتتتتتتم"  نتتتتتتتتة ملمتتتتتتتاض  )

 وادف مل وضمند  قف ي و  اة اة م لم ظ واد ي و  مال ظ ن  
 / ت  ةة ما ت  م مه  ومم ا1
 / م تن اص  ومم  ا ملم  تظا2
 /   اض      ومم  ا رالو ا ر مل  قك ظا3
 / ن ر  ومم  ا لق م وو ري ظ و ةقظ 4

ملطةتتتتتتل ي تتتتتتةه  متتتتتتو عدتتتتتت  وا مليما تتتتتتظ مل انون تتتتتتظ لقي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ليتتتتتت  ملم لتتتتتت   تتتتتتةه ملر تتتتتتم  (1)
  217ما  ف 2015ملنةقةها  م   مد ومل انوها و الظ ضةتووماا  امةظ
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 املبحث الثاني

 النظام القانوني هليئات اإلدارة اجلماعية ومهامها
تتةتتتتتتضض عدتتتتتتةا  م ضمو  مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو ا وت تقتتتتتت  

ل ملن تتتتتام مل تتتتتانوند مل تتتتتا ض نتتتتتد ملضولتتتتتظا ن تتتتتض تي تتتتتل دتتتتتةر ملدتتتتتوةظ ملمضن تتتتتظ ورالتتتتتتالد ي تتتتت
ت اتتتتتتتا ل وم تتتتتتتتض مل تتتتتتتتانوه مل تتتتتتتتا ا عو تي تتتتتتتتل دتتتتتتتتةر مل ة تتتتتتتتظ ملةامتتتتتتتتظ ورالتتتتتتتتتالد ت اتتتتتتتتا 
ل وم تتتتتتتتتض مل تتتتتتتتتانوه ملةتتتتتتتتتاما وت اتتتتتتتتتا لو ارتتتتتتتتتظ ملضولتتتتتتتتتظا و  تتتتتتتتتل عه تتتتتتتتتتتومنو نة تتتتتتتتتا دتتتتتتتتتوو  

و تتتتتم وملتتتتتتد تتم تتتتتر نتتتتتد  و ناتتتتتتو مةةنتتتتتظ يتتتتتتف ت تتتتتتط ا عه ت تتتتتوم رم ام تتتتتا  قتتتتتف عكمتتتتتر
 ملضنام  ه ي و  ملم لرةه وعتيال ملي و  ملم اوو  

نتتتتتتتتتتد اتتتتتتتتتتتلم ملمريتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتنري  ملن تتتتتتتتتتام مل تتتتتتتتتتتانوند ل ة تتتتتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتتظ 
وم ام تتتتتتا م  ا تتتتتت ظ ملتتتتتتتد ت تتتتتتوم   تتتتتتا وللتتتتتت  متتتتتته  تتتتتت   مطق تتتتتتةها ملمطقتتتتتتل م و   تتتتتته 

 تتتتتتاة م ضمو  عدتتتتتتةا  ومتطقرتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظا وملمطقتتتتتتل مل تتتتتتاند  تتتتتتت  لم تتتتتتام اة
 مل ما  ظ 

 املطلب األول
 أشكال ومتطلبات اإلدارة اجلماعية

تو تتتتتتض  تتتتتتض  تتتتتتتوو وعدتتتتتتةا  ل ة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظ ملمةن تتتتتتظ ريما تتتتتتظ ي تتتتتتو  
ملمتتتتتتت لرةه وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو ا واتتتتتتتد ت تقتتتتتتت  ترةتتتتتتتام لترةةت تتتتتتتا لقضولتتتتتتتظ عو و تتتتتتتوض  دتتتتتتتوم  

 ملضولظ  قة ا   ضموي عو يةومد  قة اا عو   ام نوم مه ملو ارظ مه  انل

 أواًل: صور هيئات اإلدارة الجماعية:

 تتتتتتض تي تتتتتتل اتتتتتتلا مل ة تتتتتتاة دتتتتتتةر  يتتتتتتض  اة تتتتتتاة مل تتتتتتانوه مل تتتتتتا ا م تتتتتتر ملدتتتتتتوةظ 
ملمضن تتتتتظ ملم   تتتتتظ طر تتتتتام  يةتتتتتام مل تتتتتانوه ملمتتتتتضندا ورالتتتتتتالد تكتتتتتوه ملة تتتتتوض ملم ومتتتتتظ متتتتته 

   ر الا مل ة اة   وض مضن ظ 
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 ضمو  مل ما  ظ   ةتنا تل متا واتا ةو  رةض ملر  ا  عه ملدةر ملمضند ل ة اة م
ملتتتتضو  ملنام تتتتظ وللتتتت  لت تتتتا   ملك ةتتتتو متتتته ع  تتتتش  ملضولتتتتظ وم نتتتتومض وملدتتتتوةاة ورةتتتتوام متتتته 
ملم تةمقةه لقمتنراة م ض  ظ وملرن ظ  ه ملتةاوه متا تقت  مل ة تاةا واتلم متا ضنتا ة ةتو مته 

ظ م تر مل شم تو وملمرتولا ضو  عووشا ملدو  ظ م ر )انراو ا( و) قراو ا( و ضض مته ملتضو  ملةوش ت
  (1)وتون  ل  ام مل ة اة ملةامظ عو درم ملةامظ  ضمو  ي و  ملم لرةه

 تتتتتتتض تي تتتتتتتل دتتتتتتتةر م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ لي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  دتتتتتتتةر 
مل ة تتتتتظ ملةامتتتتتظا ورالتتتتتتالد ت اتتتتتا ل وم تتتتتض مل تتتتتانوه ملةتتتتتام  واتتتتتلم ملدتتتتتةر عك تتتتتو تومن تتتتتام متتتتتا 

ظ ملتتتتتتتد    مةتتتتتته ل ة تتتتتتاة مل تتتتتتانوه مل تتتتتتا  عه تي تتتتتت   تتتتتتوو  ومتطقرتتتتتتاة ملتتتتتتضو  ملنام تتتتتت
مل تتتتتض  ملمتتتتتيمو  من تتتتتاا وللتتتتت   ه اتتتتتلا مل ة تتتتتاة  تتتتتض ت تتتتتض   رتتتتتاة عمام تتتتتا نتتتتتد مماو تتتتتظ 
 مق تتتتا ر تتتت ل متتتتا  تتتتض ةو تتتتض متتتته تةتتتتاوض  ةن تتتتا وشتتتتةه مل ة تتتتاة مليةوم تتتتظا ورالتتتتتالد نتتتت ه 
مت تتتتتتتال اتتتتتتتلا مل ة تتتتتتتاة دتتتتتتتتةر مل تتتتتتتانوه ملةتتتتتتتام  تتتتتتتة ةر انالتتتتتتتت  مةاونتتتتتتتظ يةوم تتتتتتتظ مة تتتتتتتتا 

  ا ضاا  قف مل  ام  و ا ر ا ت

 مةتتتتتته لتتتتتت ضمو  مل ما  تتتتتتظ عه تت تتتتتتل دتتتتتتةر مل ة تتتتتتظ دتتتتتترم ملةامتتتتتتظا و تي تتتتتت  للتتتتتت  
رتتتتتتيه تت تتتتتتل دتتتتتتةر  مة تتتتتتظ عو دتتتتتتوةظ متتتتتتا  اتتتتتتو  ا لنتتتتتتوم متتتتتته م دتتتتتتوم  مليةتتتتتتومد عو 

  (2)لو ارظ  يض  مل قطاة ملةامظ  قة ا

ما 1999ن يتتتتتتتتر عه  تتتتتتتتانوه يما تتتتتتتتظ ملمقك تتتتتتتتظ م ض  تتتتتتتتظ وملرن تتتتتتتتظ ملق نتتتتتتتتاند ل تتتتتتتتنظ 
(  قتتتتتتف  تتتتتتومش  ندتتتتتتا   مة تتتتتتاة عو دتتتتتتوةاة مضن تتتتتتظ  ضمو  ي تتتتتتو  58نتتتتتت  نتتتتتتد ملمتتتتتتاض  )

( ع اتتتتتتا اتتتتتتلا ملدتتتتتتوةاة عو مل مة تتتتتتاة لو ارتتتتتتظ وشمو  61ملمتتتتتت لرةه     عنتتتتتتم نتتتتتتد ملمتتتتتتاض  )
مل  انتتتتظ و تتتتقطت اا و تاتتتتل لنتتتتا عه مل تتتتانوه ملق نتتتتاند رتتتتالورم متتتته عنتتتتم ع تتتتل ملدتتتتةر ملمتتتتضند 

التتتتتتالد  ةتتتتتوه مل تتتتتانوه ملق نتتتتتاند  تتتتتض ع تتتتتل ردتتتتتةر    عنتتتتتم نتتتتتوض و ارتتتتتظ يةوم تتتتتظ  قة تتتتتا ور
                                                             

ض    تتتتتتتتوما م عيمتتتتتتتتض   تتتتتتتتوما ما م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  متتتتتتتتا ملتط ةتتتتتتتت   قتتتتتتتتف م  تتتتتتتتالةل  (1)
  76 - 75ملتكنولو  ظ ملمضن ظا مو ا  ا  ا  ف 

  278ض  ومشي وداض   ض ملويمها ملي و  ملم اوو  لي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف  (2)
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مل ة تتتتظ دتتتترم ملةامتتتتظ  وةتتتتلل   تتتتانوه يما تتتتظ ي تتتتو  ملم لتتتت  وملي تتتتو  ملم تتتتاوو  م متتتتاومتد 
( ملتتتتتتتتتلي  تتتتتتتتتوش نة تتتتتتتتتا 30ما و تاتتتتتتتتتل للتتتتتتتتت  متتتتتتتتته  تتتتتتتتت   نتتتتتتتتت  ملمتتتتتتتتتاض  )2002ل تتتتتتتتتنظ 

 تتتتتتتيال ي تتتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  عه ةتنتتتتتتاشلوم  تتتتتتته ي تتتتتتو  م ملمال تتتتتتتظ  لتتتتتتتف 
نتتتتتتتتظ مت تتتتتتتتتتظ  ضموت تتتتتتتتاا عو عه ةوةقتتتتتتتتوم   تتتتتتتتاة ع تتتتتتتتو  لمرادتتتتتتتتو  اتتتتتتتتلا  مة تتتتتتتتاة مةة

ملي تتتتتتتو  و تتتتتتتض ملمدتتتتتتتوم م متتتتتتتاومتد ملة تتتتتتتوض ملتتتتتتتتد ت تتتتتتتوم   تتتتتتتلم ملدتتتتتتتيه  تتتتتتته طو تتتتتتت  اتتتتتتتلا 
مل مة تتتتتتتاة عو مل  تتتتتتتاة   تتتتتتتوضمم مضن تتتتتتتظ ت اتتتتتتتا ل تتتتتتتانوه ملمةتتتتتتتام ة ملمضن تتتتتتتظ م متتتتتتتاومتد 

و ارتتتتتتتظ ( اتتتتتتتلا مل مة تتتتتتتاة ومل  تتتتتتتاة ل33ا 32م تيتتتتتتتاضي وع اتتتتتتتا متتتتتتته  تتتتتتت   ملمتتتتتتتومض )
 م ماومت ظ  وم   م مل  انظ و قطاة وشمو 

 تتانوه يما تتظ يتت  ملم لتت  وملي تتو  ملم تتاوو  وملمتتتنراة م ض  تتظ وملرن تتظ مل تتوضمند 
م لتتم  يتتضض دتتةر م ضمو  مل ما  تتظ ليتت  ملم لتت  وملي تتو  ملم تتاوو  وتتتو  للتت  2013ل تتنظ 

(  قتفف " يتضض 5لمتاض  )لقن ام م  ا د مل ا  رتا ضمو  يةت  نت  ملمدتوم مل توضمند نتد م
 ملن ام م  ا د ة ر ظ   وم مة تن  م  مر م ضمو  مل ما  ظ ومنامام ملةاو ظ ل ا" 

نتتتتتتو  عه مل مة تتتتتتاة عو مل ة تتتتتتاة دتتتتتترم ملةامتتتتتتظ ملتتتتتتتد تدتتتتتتو   قة تتتتتتا ملضولتتتتتتظ اتتتتتتو 
م ن تتتتتتتل وم ناتتتتتتتر لق تتتتتتتوضمه  ه اتتتتتتتلم ملةمتتتتتتتر  يتتتتتتتتا   لتتتتتتتف تةتتتتتتتاوه ومتارةتتتتتتتظ م تتتتتتتتمو  

 تتتتتتتتتتمو لقمتتتتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتتتتظ وملرن تتتتتتتتتظ وملم تتتتتتتتتض ةه ويتتتتتتتتتتو ض ةتتتتتتتتت  وتن تتتتتتتتت م وتيتتتتتتتتتضة  م
نرالتتتتتتالد   تتتتتض متتتتته و تتتتتوض  ل تتتتتاة نن تتتتتظ متةتتتتتضض  ومتةاونتتتتتظ ومت ضمتتتتتظ لت تتتتت ةر وتنرةتتتتتل اتتتتتلم 

 ملةمر والم ةتونو ند مل ة اة عو مل مة اة درم ملةامظ ملتد تدو   قة ا ملضولظ 

 مةتتتتتتته مل تتتتتتتو  عه م ت تتتتتتتاو دتتتتتتتةر م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ لي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه وملي تتتتتتتو  
لم تتتتتتتاوو  ةتو تتتتتتت   قتتتتتتتف ملن تتتتتتتام مل تتتتتتتانوند مل تتتتتتتا ض نتتتتتتتد ملضولتتتتتتتظ وتوم تتتتتتتد ن تتتتتتتم مل تتتتتتتوو  م

م  تتتتتتتاض ظ وم  تما  تتتتتظ ومل  ا تتتتت ظ ومتتتتتض  تطوواتتتتتا وت تتتتتضم ا نتتتتتد م تتتتتا  يما تتتتتظ ي تتتتتو  
 ملمقك ظ ملرةو ظ رترظ  امظ ويما ظ ملمقك ظ م ض  ظ وملرن ظ رترظ  اتظ 
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 ثانيًا: متطلبات اإلدارة الجماعية:

ة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملمتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتو  يتتتتتتتتتف ت تتتتتتتتوم اة تتتتتتتتا
ملم تتتتتتتاوو  رم ام تتتتتتتا  قتتتتتتتف عكمتتتتتتتر و تتتتتتتم واتتتتتتتد ملتتتتتتتضنام  تتتتتتته ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتيال 
ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو ا وتيتتتتتتتةر  وم تتتتتتض م تتتتتتتر   منتتتتتتتراة ملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  

 ملم اوو  وتوش ة ا ة ل عه تتونو ند الا مل ة اة ملمتطقراة مآلت ظف

 لمؤهل:أ/ الكادر ا

ضمو تتتتتام  لتتتتتف  انتتتتتل م لمتتتتتام ملتتتتتتام   ةتتتتتوه    تتتتتضمض ملةنتتتتتتو ملردتتتتتوي نن تتتتتام و قم تتتتتام ومإل
 تط ةتتتتت  مل تتتتتومنةه مل اتتتتتتظ ريما تتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  و وم تتتتتض ملتيتتتتتتةر 
وة ر تتتتتتظ ت م تتتتتتا ملي تتتتتتو  متتتتتته ع  تتتتتتش  م لم تتتتتتظ وملتقرش تتتتتتوه ودتتتتتتوةاة م نتتتتتتتا ا و قتتتتتتف عه 

لمة مل  تتتتتتتتتو  م تتتتتتتتتر مل مة تتتتتتتتتظ ملرون تتتتتتتتت ظ تتتتتتتتتتتا  ل تتتتتتتتتم نتتتتتتتتتو  ملتتتتتتتتتتضو ل نتتتتتتتتتد مل مة تتتتتتتتتاة 
  (1)ومل شم و ظ وملمةتل ملمروشد ليما ظ ي  ملم ل  ورةواا مه مل مة اة

و تتتتوض ملكتتتتتاضو ملم اتتتتر ملمتتتتتضول   تتتتتا ض  قتتتتف ملتةتتتتتو  رةتتتتتر  تتتت ولظ و  تتتتتو  قتتتتتف 
يتتتتتتتا ة ملتةتتتتتتتضي رةتتتتتتتو ملمدتتتتتتتوو ظ  قتتتتتتتف ملمتتتتتتتتنراة وم ضم مة وملت تتتتتتت   ة ملتتتتتتتتوت ظ 

 ارةت ا وارط ا وم ر غ  ن ا ومل ومم  م لم  ظ و  وم رمت

 ب/ حصر المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في قاعدة بيانات إلكترونية:

متتتتتتتته ملاتتتتتتتتتوووي عه تكتتتتتتتتتوه اة تتتتتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ  قتتتتتتتتتف  قتتتتتتتتتم ضم تتتتتتتتتم رةانتتتتتتتتتظ 
ملمتتتتت لرةه و)عتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو ( وملنادتتتتتو ه ملتتتتتلةه تمتتتتت ق ما ممتتتتتا   تتتتتتقشم يتتتتتتو 

ه و)عتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو ( متتتتتتا اتتتتتتووو  تيتتتتتتضة  ةانتتتتتتظ اتتتتتت    ملمتتتتتت لرةه وملنادتتتتتتو 
اتتتتتتتلا ملمةقومتتتتتتتاة رتتتتتتتتوو  م تتتتتتتتمو  لموم  تتتتتتتظ متتتتتتتا  تتتتتتتض  طتتتتتتتوع متتتتتتته ترةتتتتتتتومة  قة تتتتتتتا  تتتتتتتوم  

                                                             
لم تتتت ول ظ مل انون تتتتظ ملمتوترتتتتظ  قتتتتف منت تتتتا  ي تتتتو  ملم لتتتت  وملي تتتتو  ض  ي تتتتام عيمتتتتض ي تتتتةه مةتتتتدا م (1)

  150ملم اوو ا مو ا  ا  ا  ف 
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را اتتتتتانظ عو ملتةتتتتتضةرا واتتتتتو متتتتتا   تتتتتتقشم   تتتتتضمض  ا تتتتتض    انتتتتتاة  لكتوون تتتتتظ ةامقتتتتتظ ري تتتتتما  
م  اتتتتتتا  ملمدتتتتتتتوةةه نتتتتتتد  اتتتتتتو ت اا وتتتتتتترظ ملةاتتتتتتو )م لتتتتتت ا منتتتتتتت ا تتتتتتتايل يتتتتتت  

  (1)م اوو(

متتتتتتته ملتدتتتتتتتو ةاة ملةوش تتتتتتتظ ملم اونتتتتتتتظ ملتتتتتتتتد نتتتتتتتتة  قتتتتتتتف اتتتتتتتلم ملمتطقتتتتتتتل  تتتتتتتانوه 
م ملمتتتتتتتاض  2002يما تتتتتتتظ يتتتتتتت  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  م متتتتتتتاومتد م تيتتتتتتتاضي ل تتتتتتتنظ 

(ف "تقتتتتتتتتتشم مل مة تتتتتتتتاة ورةواتتتتتتتتا متتتتتتتته مل  تتتتتتتتاة ملتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتولف  ضمو  ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتت  33)
 متتتتتتتتتا  ملتتتتتتتتتتد وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  رم تتتتتتتت   تتتتتتتتت  ة ري تتتتتتتتما  ع اتتتتتتتتتا  ا وتتتتتتتتترات م وم 

تةا تتتتتتضوم ردتتتتتتين اا مواتتتتتتيام   تتتتتتا نو  تتتتتتظ ملةمتتتتتتتر وملمتتتتتتض  وملم قتتتتتتع ملمترتتتتتت   ق تتتتتتما و قتتتتتتتة م 
  ر غ ملوشمو   لل  ةقما يض  ترةةو ند تق  مل   ة  " 

 ج/ العلم التام بااللتزامات الدولية:

اة ملضول تتتتتظ ملتتتتتتد ة تتتتتل  قتتتتتف اتتتتتلا مل ة تتتتتاة عه تكتتتتتوه  قتتتتتف  قتتتتتم تتتتتتام را لتشممتتتتت
ت تتتتتتا  قتتتتتتف  تتتتتتات  اتتتتتتلا مل ة تتتتتتاة  اتتتتتتتظ م لتشممتتتتتتاة ملنادتتتتتت ظ  تتتتتته ملةاتتتتتتو ظ نتتتتتتد اتتتتتتلا 
م ترا  تتتتاة م تتتتر مترا  تتتتظ ) تتتتوه( ليما تتتتظ ملمتتتتتنراة م ض  تتتتظ وملرن تتتتظا ومترا  تتتتظ وومتتتتا ل تتتتنظ 

م ردتتتتتتيه يما تتتتتتظ ننتتتتتتاند م ضم  ومنت تتتتتتد ملت تتتتتت   ة ملتتتتتتتوت ظ واة تتتتتتاة م لم  تتتتتتظا 1961
م ردتتتتتيه يما تتتتتظ منت تتتتتد ملت تتتتت   ة ملتتتتتتوت ظ ورةواتتتتتا متتتتته 1971ومترا  تتتتتظ  نةتتتتت  ل تتتتتنظ 

 م ترا  اة ملضول ظ مل اتظ رالي و  ملم اوو  

نتتتتتتتو  عه اتتتتتتتتلا م ضمومة ة تتتتتتتتل  قة تتتتتتتتا تتتتتتتتونةو   تتتتتتتتوم  لمتارةتتتتتتتتظ  تتتتتتتتومنةه ملمقك تتتتتتتتظ 
م ض  تتتتتتتظ وملرن تتتتتتتظ ولمتارةتتتتتتتظ تطوواتتتتتتتا ونتتتتتتت  ملمترةتتتتتتتومة وتطتتتتتتتو و ع تتتتتتتالةل ون تتتتتتتم ملةمتتتتتتترا 

                                                             
ض    تتتتتتتتوما م عيمتتتتتتتتض   تتتتتتتتوما ما م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  متتتتتتتتا ملتط ةتتتتتتتت   قتتتتتتتتف م  تتتتتتتتالةل  (1)

  81ملتكنولو  ظ مليضة ظا مو ا  ا  ا  ف 
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ترا  تتتتتتتتتاة ملضول تتتتتتتتظ مل اتتتتتتتتتتظ ريما تتتتتتتتظ ملمقك تتتتتتتتتظ م ض  تتتتتتتتتظ وتدتتتتتتتت  ا ملضولتتتتتتتتتظ ل ناتتتتتتتتمام ل 
 وملرن ظ 

 د/ التنسيق اإلداري:

ة تتتتتتتتتل  قتتتتتتتتتف اتتتتتتتتتلا مل ة تتتتتتتتتاة عه تةمتتتتتتتتتر  قتتتتتتتتتف ملتن تتتتتتتتتة  م ضموي  ةن تتتتتتتتتا وشتتتتتتتتتةه 
م ضمومة ملةامتتتتتتظ نتتتتتتد ملتتتتتتضو  وللتتتتتت  يتتتتتتتف   تةو تتتتتتر اتتتتتتلا م ضمومة  متتتتتتر اتتتتتتلا مل ة تتتتتتاة 

 تتتتتتا ا وللتتتتتت   ه  متتتتتتر ويتتتتتتتف تترتتتتتتاض  ملن تتتتتتض ملتتتتتتلي و  تتتتتتم لتتتتتترةض اة تتتتتتاة مل تتتتتتانوه مل
م ضمومة مل ما  تتتتتتتتتظ  يتتتتتتتتتتا   لتتتتتتتتتف تةتتتتتتتتتاوه ومتارةتتتتتتتتتظ م تتتتتتتتتتمو  ويتتتتتتتتتتو ض ةتتتتتتتتت  وتن تتتتتتتتت م 
وتيتتتتتتضة  م تتتتتتتمو لقمتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتظ وملرن تتتتتتظ وملمتتتتتت لرةه وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو ا 

 و  ةتم لل     رالتن ة  وملتةاوه م ضموي ما م ضمومة ملةامظ ند ملضولظ 

 أصحابها: ها/ اقتسام وتوزيل الحقوق على

ة تتتتتتتل  قتتتتتتتتف اة تتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  و)عتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  
ملم تتتتتاوو ( عه تةمتتتتتر  قتتتتتف م ت تتتتتام وتوش تتتتتا ملي تتتتتو   قتتتتتف عتتتتتتيا  ا طر تتتتتام لن تتتتتام  تتتتتاض  
   اتتتتتو رتتتتتيي ن تتتتتظ متتتتته ن تتتتتاة عتتتتتتيال ملي تتتتتو ا و تتتتتضم ملرقتتتتتو نتتتتتد  تتتتتتم متتتتتتووناة 

  (1)ل  ضمو ظ وتكالة  ل لا مل ة اة يتف    ااو م  اا  مه ل

ضمو تتتتتتتظ L’ADAGPنتتتتتتد نون تتتتتتا متتتتتتت  م ن تتتتتتض دتتتتتتوةظ ) ( ملتتتتتتتتد تتتتتتتتولف تيتتتتتتتةر ومإل
% ل تتتتتا  2مة تتتتتم ملرنتتتتتانةه ملتدتتتتتةةقةةه ملرون تتتتتةةه ووو تتتتتت م وتيتتتتتتر متتتتتن م و تتتتتوم  تتتتتضواا 

  وضاتتتتاا ت تتتتتم متتتته ملمرتتتتالع ملتتتتتد ت تتتتوم  تيتتتتتةق ا لي تتتتا  م  و تتتتض  امتتتتة  لتتتتف  ومواتتتتا 
ملتتتتتتتتتو و ملروتتتتتتتتورومند ( نتتتتتتتد م تتتتتتتا   ضمو  متتتتتتتتنراة LASAIFدتتتتتتتوةاة ع تتتتتتتو  م تتتتتتتر )
  (2)ولوياة ملو وم ملمتيوةظ

                                                             
 - 280يتتتتتت  ملم لتتتتتت ا مو تتتتتتا  تتتتتتتا  ا  ف ض  ومتتتتتتشي ودتتتتتتاض   تتتتتتض ملتتتتتتوي ما ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ل (1)

281  

  281ملمو ا مل ا  ا  ف  (2)
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 و/ تأسيس صندوق اجتماعي:

للتتتتتتت  لتتتتتتتتونةو يتتتتتتتض عضنتتتتتتتف لقيما تتتتتتتظ م  تما  تتتتتتتظ لقمتتتتتتت لرةه و)عتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  
ملم تتتتتتتتتتتاوو (ا وملتتتتتتتتتتتلي تمولتتتتتتتتتتتم مدتتتتتتتتتتتتومكاة ملمتتتتتتتتتتت لرةه و)عتتتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتتاوو ( 

متتتتنل ملم تتتتا ض  ملم تتتتت طةظ متتتته ةتتتتر  مق تتتتظ توش تتتتا لقي تتتتو  و  تتتتض  اتتتتلم ملتتتتتنضو   لتتتتف 
ملمال تتتتتتظ لقم لتتتتتتت  و)تتتتتتتتايل مليتتتتتتت  ملم تتتتتتتاوو(  نتتتتتتتض تةواتتتتتتتم لقمتتتتتتتوض عو ملونتتتتتتتا ا ةمتتتتتتتا 

  (1)ة ض   لف تنم ظ وو  ملتاامه  ةه ملم لرةه و)عتيال ملي و  ملم اوو (

نو  عه تي    تنضو  م تمتا د لو ا تظ ملمت لرةه وعتتيال ملي تو  ملم تاوو  مته 
ملتتتتتد تةتتتتاند متتتته ملمدتتتتاكر  (2)لتتتتضو  ملنام تتتتظعاتتتتم متطقرتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتظ  اتتتتتظ نتتتتد م

م  تتتاض ظ و تتضم م  تت وموا ورالتتتالد  ةت تتو ملتتنضو  م  تمتتا د لقم لت  وتتتايل مليتت  
 ملم اوو تمام عماه واماه لم ند يالظ تةوام لقموض عو ملونا  

 يتتتتتتتتتا  اتتتتتتتتلم ملةمتتتتتتتتر  لتتتتتتتتف  ل تتتتتتتتاة تاتتتتتتتتمه  تتتتتتتتو ظ ملتنرةتتتتتتتتل وترةةتتتتتتتتر ضوو اتتتتتتتتلا 
انتتتتتتتا م تتتتتتتتتا  رالمن متتتتتتتظ ملةالم تتتتتتتظ لقمقك تتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتظ وملتتتتتتتتد  م ضمومة مل ما  تتتتتتتظ و مةتتتتتتته

يوتتتتتتة ضم متتتتتام  قتتتتتف ض تتتتتم اتتتتتلا م  متتتتتا  نتتتتتد م تتتتتا  يما تتتتتظ ملمقك تتتتتظ ملرةو تتتتتظ  تتتتتر اتتتتتد 
تدتتتتتت ا ضم متتتتتتتام  قتتتتتتتف مومكرتتتتتتظ ملتتتتتتتن م وم  تتتتتتتالةل ملمتطتتتتتتتوو  نتتتتتتد م تتتتتتتا  ملمقك تتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتظ 

                                                             
ض  ي تتتتام عيمتتتتض ي تتتتةه مةتتتتدا ملم تتتت ول ظ مل انون تتتتظ ملمتوترتتتتظ  قتتتتف منت تتتتا  ي تتتتو  ملم لتتتت  وملي تتتتو   (1)

  151ملم اوو ا مو ا  ا  ا  ف 

نتتتتتتتتد   ةتتتتتتتتاند ملمتتتتتتتت لرةه وننتتتتتتتتاند م ضم  مل تتتتتتتتوضمنةةه متتتتتتتته مطتتتتتتتتوشةه ومم قتتتتتتتتةه و تتتتتتتتاشند ملمو تتتتتتتت  ف (2)
مل تتتتوضمه نتتتتتد ملو تتتتة ملتتتتتوماه متتتته  تتتتتوو  م تتتتتتتاض ظ يو تتتتظ نتة تتتتتظ لتتتتتضاوو م  تتتتتتتاض مل تتتتتوضمند 
و تتتتضم م  تتتتتت ومو مل  ا تتتتتد  اتتتتتتظ  نتتتتتض تةواتتتتت م لقمتتتتتوضا يةتتتتت      تتتتتتط ةوه تيمتتتتتر نر تتتتتاة 
ملةتتتتتت  ا و ي نتتتتتتا نتتتتتتد مآلونتتتتتتظ م  ةتتتتتتو  نتتتتتتد مل تتتتتتوضمه ة تتتتتتو  ملمنادتتتتتتضمة ويمتتتتتت ة ملت تتتتتتوم نتتتتتتد 

متتتتتتتر م  تمتتتتتتا د ملم تقرتتتتتتظ لةتتتتتت    تتتتتتضض ة ةتتتتتتو متتتتتته ملمتتتتتت لرةه ملتتتتتتتي  ملةوم تتتتتتظ وموم تتتتتتا ملتو 
وملمطتتتتتوشةه و تتتتتتاشند ملمو تتتتتت  فا ولتتتتتو و تتتتتتض تتتتتتتنضو  م تمتتتتتتا د نتتتتتد  تتتتتتر و تتتتتتوض  ضمو   ما  تتتتتتظ 

  وضمن ظ لونوة ل م ملة   وملو ا ظ م  تما  ظ ضوه  نا  وشضوه يم ة ومنادضمة ت وم 
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ل اتتتتتتتتلا  اتتتتتتتتتظ  لم ن ونتتتتتتتتا  لتتتتتتتتف عام تتتتتتتتظ اتتتتتتتتلا م ضمومة وملرا تتتتتتتتض  ملتتتتتتتتتد ة نة تتتتتتتتا عتتتتتتتتتيا
ملي تتتتتتتو   ه م ضمو  ت تتتتتتتوم   تتتتتتتتم ن تتتتتتترظ م ةتتتتتتتومضمة   تتتتتتتتر ل ا ن متتتتتتتا رةتتتتتتتض ةمةادتتتتتتتاة 

  (1) تيال الا ملي و ا عو توش ة ا ل م  نض ملموض عو ملة ش

ت تتتتتتتتاام  تتتتتتتتومم  ملمن متتتتتتتتظ ملةالم تتتتتتتتظ لقمقك تتتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتتظ نتتتتتتتتد ت تتتتتتتتض م ملم تتتتتتتتا ضمة 
م  عن متتتتتتتتظ م ضمو  ملدتتتتتتتتامقظ  لتتتتتتتتف مل قتتتتتتتتضمه ملنام تتتتتتتتظ ومل قتتتتتتتتضمه م  تتتتتتتتر نمتتتتتتتتومم نتتتتتتتتد م تتتتتتتتتيض

مل ما  تتتتتتتتتظ ليتتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  وت و ت تتتتتتتتتا  قتتتتتتتتتف ملم تتتتتتتتتتو ةه ملتتتتتتتتتوطند 
وم  ق متتتتتتدا وتي تتتتتتل ملم تتتتتتا ض  ملتتتتتتتد ت تتتتتتضم ا ملمن متتتتتتظ ملةالم تتتتتتظ لقمقك تتتتتتظ ملرةو تتتتتتظ عدتتتتتتةا م 
م تقرتتتتتتتتظ من تتتتتتتتاف تنم تتتتتتتتظ ملمتتتتتتتتوموض ملردتتتتتتتتو ظ ومإل تتتتتتتتضم  ملمدتتتتتتتتوو  مل انون تتتتتتتتظ وو تتتتتتتتا ر يما تتتتتتتتظ 

تايتتتتتتتتظ مليوم تتتتتتتتةل ومل تتتتتتتتومم  ةمتتتتتتتتا ملمةقومتتتتتتتتاة م لكتوون تتتتتتتت ظ ملمتةق تتتتتتتتظ  تتتتتتتت ضمو  ملي تتتتتتتتو  ومإل
دتتتتتتتتومك ا نتتتتتتتتد ملمةتتتتتتتتام ة  تاتتتتتتتتمه ملو  تتتتتتتتو ملتدتتتتتتتترةر ملتتتتتتتتتام ل ة تتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ ومإل

  (2)ملضول ظ

م 1967مل تتتتتتتوضمه  اتتتتتتتومم نتتتتتتتد ملمن متتتتتتتظ ملةالم تتتتتتتظ لقمقك تتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتظ منتتتتتتتل ملةتتتتتتتام 
 ضمتتتتتتم ملمن متتتتتتظ ملةالم تتتتتتظ ورالتتتتتتتالد  يتتتتتت  لتتتتتتم م  تتتتتتتةانظ وم  تتتتتتتراض  متتتتتته ملتتتتتتض م ملتتتتتتلي ت
 لقمقك ظ ملرةو ظ  ندا  وت و ظ ن ام م ضمو  مل ما  ظ مل وضمن ظ 

 لم تتتتتتتتتتتومنوة ةتتتتتتتتتتر اتتتتتتتتتتلا ملةناتتتتتتتتتتتو نتتتتتتتتتتد م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ لي تتتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتتتت  
وعتتتتتتيال ملي تتتتتتو  ملم تتتتتاوو ا ت تتتتتتتط ا عه تي تتتتتت  عاتتتتتضمن ا رتتتتتتتو  ملن تتتتتو  تتتتتته دتتتتتتةق ا 

 اة ظ  امظ عو  اتظا دوةظ عم  مة ظ 

 

                                                             
م تتتتتتتتاوو ا مل تتتتتتتتقطظ مل اتتتتتتتتتا  ظ ض   و تتتتتتتته  تتتتتتتتةةض دتتتتتتتتنضيا  تتتتتتتتانوه يما تتتتتتتتظ ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  مل (1)

  37مل وضمن ظا )ل  ة(ا  ف 

ملمو تتتتتتتتتتتتتا م لكتوونتتتتتتتتتتتتتد لقمن متتتتتتتتتتتتتظ ملةالم تتتتتتتتتتتتتظ لقمقك تتتتتتتتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتتتتتتتظ  قتتتتتتتتتتتتتف دتتتتتتتتتتتتترةظ م نتونتتتتتتتتتتتتتةف  (2)
www.wipo.int  
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 انياملطلب الث
 مهام هيئات اإلدارة اجلماعية

 ه ملتتتتتتتتتتتوو  ملم  متتتتتتتتتتظ ملتتتتتتتتتتتد تمةتتتتتتتتتته اة تتتتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ متتتتتتتتتته مل  تتتتتتتتتتام 
 و ا ر تتتتا ت تتتتتتقشم   تتتتام ملمتتتتت لرةه وعتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتاوو  رالتنتتتتتاش  ل تتتتا  تتتتته ي تتتتتو  م 
و تتتتتتتم للتتتتتت  نتتتتتتد تتتتتتتوو    تتتتتتض مدتتتتتتتاوةظ عو   تتتتتتض  ضمو  ة تتتتتتوم ن متتتتتتا  تتتتتتةه مل ة تتتتتتظ وملم لتتتتتتت  

ووا  قتتتتتف عه تتتتتتتولف مل ة تتتتتظ تيتتتتتتةر  وم تتتتتض م تتتتتتر   متتتتتتنراتم وتتتتتتايل مليتتتتت  ملم تتتتتا
متتتتته م تتتتتتت ضمد اتتتتتتلا ملمتتتتتتنراةا  تتتتتتم تتتتتتتتولف توش ة تتتتتا رةتتتتتتض للتتتتتت ا ةمتتتتتا ة تتتتتتو  ملم لتتتتتت  
وتتتتتتتتايل مليتتتتتتتت  ملم تتتتتتتاوو مل ة تتتتتتتتظ ون تتتتتتتام ل تتتتتتتتلم ملة تتتتتتتض تم ةقتتتتتتتتم عمتتتتتتتام م تقتتتتتتتت  مل  تتتتتتتتاة 
مل اتتتتتتتا  ظ وم ضمو تتتتتتتظ وتةتتتتتتتوض لقم لتتتتتتت  وتتتتتتتتايل مليتتتتتتت  ملم تتتتتتتاوو ةانتتتتتتتظ ي و تتتتتتتم  ن ا تتتتتتتظ 
ملة تتتتتتتض عو رانت تتتتتتتا   اتتتتتتتو تم نتتتتتتتد اة تتتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ متتتتتتتا لتتتتتتتم  ةتتتتتتته ملتنتتتتتتتاش  لمتتتتتتتض  

  (1)ميضض ا وملرالل ع   ةوه ملتناش  ميضض ملمض 

وملم تتتتتتتام ملتتتتتتتتد ت تتتتتتتوم   تتتتتتتا اة تتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ تنيتتتتتتتتو نتتتتتتتد عوشتتتتتتتا م تتتتتتتام 
 ادف

 / ملتراوض  قف ملمةااضمة وم ترا  اة مل ما  ظا1

 ا/ مماو ظ ي و  ع اا  ا2

 / توش ا ملمرالع ملمتيتقظا3

 / ملضنام  ه ي و  ع اا  ا 4

 أواًل: التفاوض على المعاهدات واالتفاقيات الجماعية:

                                                             
  143 اض  دةوي  ةضا ميااومة ند ي  ملم ل ا )ل  ه(ا )ل  ة(ا  ف  (1)
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متتتتتته ملم تتتتتتتام ملتتتتتتتتد ت تتتتتتتوم   تتتتتتتا اتتتتتتلا مل ة تتتتتتتاة اتتتتتتتد ملترتتتتتتتاوض  قتتتتتتتف ملمةااتتتتتتتضمة 
وم ترا  تتتتتتاة مل ما  تتتتتتظ وللتتتتتت  لمتتتتتتا ل تتتتتتا متتتتتته ن ارتتتتتتظ  انون تتتتتتظ  تتتتتته ع اتتتتتتا  ا متتتتتته  تتتتتت   

اضو  لة تتتتتا متتتته   تتتتر م  اتتتتا ا و يتتتتت  ل تتتتا رمو تتتتل اتتتتلم ملتوةةتتتتتر ملتوةةتتتتر ملتتتتتو ل ملتتتتت
ملمدتتتتتتاوةظ نتتتتتتد ملمراواتتتتتتاة وملتو  تتتتتتا  قة تتتتتتاا ومتتتتتته عم قتتتتتتظ للتتتتتت  ملمدتتتتتتاوةظ نتتتتتتد ملق تتتتتتاه 
ملتتتتتتد تيتتتتتضض ملم ا تتتتتر ملمتتتتتالد لقتتتتتو   مل انون تتتتتظ وم  راو تتتتتظ ملتتتتتتد ترتتتتتوض  قتتتتتف ملمتتتتت لرةه 

  (1)وملمتنراة م ض  ظ وملرن ظ

لي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  وملمتتتتتتتتتنراة م ض  تتتتتتتتظ نتتتتتتت   تتتتتتتتانوه يما تتتتتتتتظ يتتتتتتتت  ملم لتتتتتتت  وم
م  قتتتتتتتف اتتتتتتتلا ملم متتتتتتظ وللتتتتتتت  متتتتتتته  تتتتتتت   نتتتتتتت  ملمتتتتتتتاض  2013وملرن تتتتتتظ مل تتتتتتتوضمند ل تتتتتتتنظ 

/ع( تكتتتتتتتتتتتوه لويتتتتتتتتتتتتض  م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتتظ م  تتاتتتتتتتتتتتتتاة ومل تتتتتتتتتتتقطاة مآلت تتتتتتتتتتتتظف    42/4)
تم ةتتتتتتر م  اتتتتتتا  ملمناتتتتتتمةه  لة تتتتتتا نتتتتتتد ملمراواتتتتتتاة و  تتتتتتض م ترا  تتتتتتاة متتتتتتا ملم تتتتتتترقةه 

ات ا"  متتتتتته ملتدتتتتتتو ةاة ملةوش تتتتتتظ ملم اونتتتتتتظ ملتتتتتتتد نتتتتتتتة  قتتتتتتف وللتتتتتت  نتتتتتتد  طتتتتتتاو تتتتتتت ي 
م ملمتتتتتتتتاض  1999اتتتتتتتلا ملم متتتتتتتظ  تتتتتتتتانوه يما تتتتتتتظ ملمقك تتتتتتتتظ م ض  تتتتتتتظ وملرن تتتتتتتظ ملق نتتتتتتتتاند ل تتتتتتتنظ 

( يةتتتتتتت  ع طتتتتتتتتة دتتتتتتتتوةاة و مة تتتتتتتتاة  ضمو  ي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  67/1)
ملم تتتتتتتتاوو  يتتتتتتتت  تن تتتتتتتت م ملة تتتتتتتتوض متتتتتتتتا مل  تتتتتتتتاة ملتتتتتتتتتد ت تتتتتتتتوم را تتتتتتتتتةما  ملةمتتتتتتتتر وتيضةتتتتتتتتض 

 ةو ض ملمتو ل  راةتم ملت

 ثانيًا: ممارسة حقوق أعضائها:

 قنتتتتتتا عه اة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظ  تتتتتته طو تتتتتت  ملتوةةتتتتتتر ملممنتتتتتتو  ل تتتتتتا متتتتتته   تتتتتتر 
 ملم ل  ت تط ا رمو رم مماو ظ ي و  ع اا  ا وملتد تتم ر ند مآلتدف

ع/ مليتتتتتت  نتتتتتتتد   طتتتتتتا  ملتتتتتتتتو    لي تتتتتتال ع اتتتتتتتا  اا و تتتتتتتم للتتتتتتت   تتتتتته طو تتتتتتت  
ملمتتتتتالد ليتتتتت  ملم لتتتتت   تتتتتةه مل ة تتتتتظ وملم تتتتتترةضةها ورالتتتتتتالد  يتتتتت     تتتتتومم   تتتتتوض م  تتتتتتر  

                                                             
  290ل ا مو ا  ا  ا  ف ض  ومشي وداض   ض ملويمها ملي و  ملم اوو  لي  ملم   (1)
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لق ة تتتتتتظ تتتتتتتت ارظ وت ضةتتتتتتض   تتتتتتتوض م  تتتتتتتر   ملمتتتتتتتالد ليتتتتتت  ملم لتتتتتتت  وعتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  
 ملم اوو  مه ن   وتو مظ وتيو و وملتو  ا  قة ا 

ل/ وةتلل  ت توم اة تتاة م ضمو  مل ما  تظ  تيو تتو وم تت م وتيتتتةر ملم ا تر ملمتتالد 
  (1) ه ملتوم    مل انون ظ م ر ملم ا ر  ه ملن   عو ملن ر  لف مل م وو ملم تي   واام 

مل تتتتتتتتتانوه مل تتتتتتتتتوضمند ليما تتتتتتتتتظ يتتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  وملمتتتتتتتتتتنراة 
م ع طتتتتتتف اة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظ  تتتتتتقطظ مماو تتتتتتظ ي تتتتتتو  2013م ض  تتتتتتظ وملرن تتتتتتظ ل تتتتتتنظ 

ملتتتتتتتوم    /ل/ ( يةتتتتتت   تتتتتتمل ل تتتتتتا رمتتتتتتنل 42/4ع اتتتتتتا  ا متتتتتته  تتتتتت   نتتتتتت  ملمتتتتتتاض  )
 لقم ترقةه ند  طاو نداطات م وم ت م ملم ا ر ملماضي ل  تر   مه ملم ترقةه 

م  قتتتتتف 1999ةمتتتتتا نتتتتت   تتتتتانوه يما تتتتتظ ملمقك تتتتتظ م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ ملق نتتتتتاند ل تتتتتنظ 
اتتتتتتتتتتتلا ملتتتتتتتتتتتت ي ظ ل مة تتتتتتتتتتتاة ودتتتتتتتتتتتوةاة  ضمو  ملي تتتتتتتتتتتو  مل ما  تتتتتتتتتتتظ لي تتتتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتتتت  

(  قتتتتتتتتف تكتتتتتتتتوه ل مة تتتتتتتتاة 67/4وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  يةتتتتتتتت  نتتتتتتتتتة ملمتتتتتتتتاض  )
ودتتتتتتتتتوةاة  ضمو  ملي تتتتتتتتتو  مل ما  تتتتتتتتتظ ملتتتتتتتتتت ي اة مآلت تتتتتتتتتظف "مليتتتتتتتتتتو  متتتتتتتتته م تتتتتتتتتترقد 
م  متتتتتتتتا   قتتتتتتتتف ةانتتتتتتتتظ ملمةقومتتتتتتتتاة مل شمتتتتتتتتظ متتتتتتتته ع تتتتتتتتر ميت تتتتتتتتال وتيتتتتتتتتتةر وتوش تتتتتتتتا 

 ملتةو ااة ملميتقظ" 

 ثالثًا: توزيل إجمالي المبالغ المتحصلة:

ل ة تتتتتتتتتاة م ضمو    ةت تتتتتتتتتو توش تتتتتتتتتا   متتتتتتتتتالد ملمرتتتتتتتتتالع ملمتيتتتتتتتتتتقظ ملم متتتتتتتتتظ مل ان تتتتتتتتتظ
مل ما  تتتتتظ لي تتتتتو  ملم لتتتتت  و)عتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو ( واتتتتتد ملمرتتتتتالع ملنا متتتتتظ  تتتتتته 
ملتتتتتتتتو   مل انون تتتتتتتتظ وملتتتتتتتتتد ت تتتتتتتتمف رالم ا تتتتتتتتر ملةتتتتتتتتاض ا و تتتتتتتتتم توش ة تتتتتتتتا  قتتتتتتتتف ملمتتتتتتتت لرةه 
وملنادتتتتتتتتتو ه و)عتتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو (ا رةتتتتتتتتتتض  تتتتتتتتتتتم م ا تتتتتتتتتر ملنر تتتتتتتتتتاة ملرةق تتتتتتتتتتظ 

ة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتظ متتتتتته  تتتتتتتم م ا تتتتتتر لتيتتتتتتةر ملي تتتتتتو  و ةت تتتتتتو متتتتتا ت تتتتتتوم رتتتتتتم  م
                                                             

  290ملمو ا مل ا  ا  ف  (1)
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% متتتته ملروم تتتتض ملتتتتتد تتتتتم تيتتتتتةق ا 30ملنر تتتتاة م ضمو تتتتظ م  تتتتو ما يتتتتتف لتتتتم تت تتتتاوش ن تتتت تم 
ه ةتتتتتاه مةتتتتتض  ملنر تتتتتاة م ضمو تتتتتظ نتتتتتد ملةضةتتتتتض متتتتته مل مة تتتتتاة   تتتتتر  تتتتته  ةيتتتتتض ع تتتتتتفا ومإل
اتتتتتتتلا ملن تتتتتتترظا و تتتتتتتتم توش تتتتتتتا   متتتتتتتالد ملمرتتتتتتتالع ملمتيتتتتتتتتقظ  قتتتتتتتف م  اتتتتتتتا  ةتتتتتتتر  ن تتتتتتترظ 

  (1)مم تي ا 

  تتتتتلم ملم تتتتتتضع ع تتتتتتل  تتتتتتانوه يما تتتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  وملمتتتتتتتنراة 
/ض( وملتتتتتتتد ت تتتتتتوعف "تتتتتتتوشم ملمرتتتتتتالع 42/4م ملمتتتتتتاض  )2013م ض  تتتتتتظ وملرن تتتتتتظ مل تتتتتتوضمند ل تتتتتتنظ 

 ملمتيتقظ  قف عتيال ملي و  ولل  رةض  تم ملمتوناة م ضمو ظ" 

م متتتتتتتته 1999ند ل تتتتتتتتنظ وةتتتتتتتلل   تتتتتتتتانوه يما تتتتتتتتظ ملمقك تتتتتتتتظ م ض  تتتتتتتتظ وملرن تتتتتتتتظ ملق نتتتتتتتتا
( ملتتتتتتتتتد ع طتتتتتتتتة  مة تتتتتتتتاة ودتتتتتتتتوةاة م ضمو  يتتتتتتتت  توش تتتتتتتتا 67/2 تتتتتتتت   نتتتتتتتت  ملمتتتتتتتتاض  )

( متتتتتتتته  تتتتتتتتانوه 64ملتةو اتتتتتتتتاة ملميتتتتتتتتتقظ  قتتتتتتتتف عتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو ا وةتتتتتتتتلل  ملمتتتتتتتتاض  )
م ملتتتتتتتد عو  تتتتتتة توش تتتتتتا 2013يما تتتتتتظ يتتتتتت  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  مل تتتتتتووي ل تتتتتتنظ 
 قتتتتف م  تتتتر وللتتتت   قتتتتف نيتتتتو  ملمرتتتتالع ملميتتتتتقظ  قتتتتف عتتتتتيال ملي تتتتو  متتتتو  نتتتتد مل تتتتنظ

ةتنا تتتتتتتتتل متتتتتتتتتا م  تتتتتتتتتتةما  ملرةقتتتتتتتتتد   متتتتتتتتتال م و  ة تتتتتتتتتوش لق مة تتتتتتتتتظ عه تت تتتتتتتتتاوش ن تتتتتتتتترظ 
 عتةا  ا ن رظ م و ظ تيضضاا ل ا مل ة ظ ملةامظ لق مة ظ 

 رابعًا: الدفاع عن حقوق األعضاء:

تقةتتتتتتتل اة تتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ضوومم م متتتتتتتام ونةتتتتتتتا م نتتتتتتتد ملتتتتتتتضنام  تتتتتتته ي تتتتتتتو  
للتتتتتت  لكراي تتتتتتا ملمو تتتتتتو اتتتتتتض م  تتتتتتتضم   قتتتتتتف اتتتتتتلا ملي تتتتتتو   تتتتتته طو تتتتتت  ا و (2)ع اتتتتتتا  ا

 ع  شت ا ومو رة ا مللةه  م قوه  و  ند موم رظ ي و  م  اا  وملضنام  ن ا 

                                                             
ض    تتتتتتتتوما م عيمتتتتتتتتض   تتتتتتتتوما ما م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  متتتتتتتتا ملتط ةتتتتتتتت   قتتتتتتتتف م  تتتتتتتتالةل  (1)

  83ملتكنولو  ظ مليضة ظا مو ا  ا  ا  ف 

ل تتتتنظ متتتته للتتتت  متتتت  مف ملم   تتتتظ ملتون تتتت ظ ليما تتتتظ ي تتتتو  ملمتتتت لرةه ملتتتتتد عو تتتتضاا مل تتتتانوه ملتون تتتتد  (2)
ما مل اتتتتتتتظ رتتتتتتالم لرةه وملمقينتتتتتتةه وتم قتتتتتتة م ام تتتتتتا نتتتتتتد ملتتتتتتضنام  تتتتتته متتتتتتتالل ملمتتتتتت لرةه 1996
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تمتتتتتتتاو  اة تتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ لي تتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  ملتتتتتتتضنام 
 تتتتتتته ي تتتتتتتو  م  اتتتتتتتا  رمو تتتتتتتل ملتوةةتتتتتتتر ملتتتتتتتلي ع تتتتتتتوم  ةن تتتتتتتا وم  اتتتتتتتا ا واتتتتتتتو ملتتتتتتتلي 
 ةطة تتتتتا ملتتتتتترظ مل انون تتتتتتظ لقتتتتتضنام اتتتتتته ي تتتتتو  ع اتتتتتتا  اا ورالتتتتتتالد تمقتتتتتت  اتتتتتلا مل ة تتتتتتاة 
ملتتتتتترظ مل انون تتتتتتظ ملتتتتتتد ت ةق تتتتتتا تونتتتتتتا ملتتتتتض او  مل شمتتتتتتظ ليما تتتتتتظ ي تتتتتو  ع اتتتتتتا  ا اتتتتتتض 
عي م تتتتتتتتضم   متتتتتتت  مليتتتتتتت  ملمتتتتتتتالد وملمطالرتتتتتتتظ  تو  تتتتتتتا ملة ورتتتتتتتاة مل نا  تتتتتتتظ وملتةو اتتتتتتتاة 

  (1)ملمضن ظ مل شمظ ل  و ملاوو وونةم

م متتتتتتتتنل م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ 2013يتتتتتتتتر عه مل تتتتتتتتانوه مل تتتتتتتتوضمند مل ضةتتتتتتتتض ل تتتتتتتتنظ ن 
(  قتتتتتفف "تكتتتتتوه 42/4/5يتتتتت  ملتتتتتضنام  تتتتته ي تتتتتو  ع اتتتتتا  اا يةتتتتت  نتتتتت  نتتتتتد ملمتتتتتاض  )

لويتتتتض  م ضمو  مل ما  تتتتظ يتتتت  ملتتتتضنام  تتتته عتتتتتيال ملي تتتتو  رةتتتتر ملو تتتتا ر وملطتتتتو  رمتتتتا 
 ند لل  تم ةق م عمام مل اا  وم   ش  ملم تتظ" 

ة ملةوش تتتتتتظ ع اتتتتتتام ملتتتتتتتتد منيتتتتتتة  مة تتتتتتاة ودتتتتتتوةاة  ضمو  ي تتتتتتتو  متتتتتته ملتدتتتتتتو ةا
ملم لتتتتتتت  وعتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو   تتتتتتتتقطظ ملتتتتتتتضنام  تتتتتتته ي تتتتتتتتو  ع اتتتتتتتا  ا  تتتتتتتتانوه 

ما وللتتتتت  متتتتته  تتتتت   نتتتتت  ملمتتتتتاض  1999يما تتتتتظ ملمقك تتتتتظ م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ ملق نتتتتتاند ل تتتتتنظ 
 ( يةتتتتتتتت   يتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتلا م ضمو  مل ما  تتتتتتتتتظ مت تتتتتتتتال ةانتتتتتتتتتظ م  تتتتتتتتتوم مة متتتتتتتتته  ضمو تتتتتتتتتظ67/4)

                                                                                                                                                                   

وتم تتتتةق م  نتتتتض ملتةامتتتتر متتتتا ملرةتتتتو ةمتتتتا عن تتتتا تةمتتتتر  قتتتتف ي تتتته  تتتتةو متتتتتالل ملم   تتتتظ ويما تتتتظ 
ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه و)عتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو ( ملمال تتتتتتتظ وم ض  تتتتتتتظا وعو  تتتتتتتة  قتتتتتتتف ملمتتتتتتت لرةه 

و ( ملتشممتتتتتاة من تتتتتا متتتتتنل ملتتتتتتو      تتتتتتر   ملمتتتتتتن  عو )مليتتتتت  و)عتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاو 
ملم تتتتتتتاوو( عي عه  ةتتتتتتتوه تةامتتتتتتتر ملم لتتتتتتت  عو )تتتتتتتتايل مليتتتتتتت  ملم تتتتتتتاوو( متتتتتتتا ملرةتتتتتتتو  وم تتتتتتتطظ 
ملم   تتتتظ وعه  تتتتتو  ملم لتتتت  لقم   تتتتظ رةتتتتر متتتتتن   ضةتتتتض ة تكتتتتوا وللتتتت    تتتتر عه ة تتتتوم   تتتتتوض 

يما تتتتتتظ ملمضن تتتتتتظ لي تتتتتتو  م  تتتتتتتر   متتتتتتا ملرةتتتتتتو   توتتتتتتتم  مرةتتتتتتض   قةتتتتتتر م تتتتتتشوم ملتتتتتتتو ضا مل
ما 2015ملم لتتتتت  ملمال تتتتتظا موةتتتتتش ملضوم تتتتتاة ملةوش تتتتتظ لقندتتتتتو وملتوش تتتتتاا متتتتتتوا ملطرةتتتتتظ م ولتتتتتفا 

  21 ف 

  149 اض  دةوي  ةضا ميااومة ند ي  ملم ل ا مو ا  ا  ا  ف  (1)
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و اتتتتتتا  ظ وتية م تتتتتتظ و ة  تتتتتتظ متتتتتته ع تتتتتتر يما تتتتتتظ ي تتتتتتو  موةقة تتتتتتا ملمدتتتتتتوو  ظ وتيتتتتتتتةر 
 ملتةو ض ملمتو ل 

ع ةتتتتتتتتومم  مةتتتتتتتته مل تتتتتتتتو  عه ن تتتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وعتتتتتتتتتيال 
ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  عتتتتتتتتترل  ل تتتتتتتتظ م متتتتتتتتظ ووم رتتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتظ ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وعتتتتتتتتتيال 

د  تتتتتتتالم م تتتتتتتتتا ة ملةتتتتتتتوم و تتتتتتتوو  ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  نتة تتتتتتتظ لقت تتتتتتتضم ملت نتتتتتتتد وملرنتتتتتتتد نتتتتتتت
ملمةقومتتتتتتتتتتاة ملتكنولو  تتتتتتتتتتظ وملو م تتتتتتتتتتظ ول مةان تتتتتتتتتتاة ملماض تتتتتتتتتتظ وملردتتتتتتتتتتو ظ ملمتتتتتتتتتتتونو  ل تتتتتتتتتتلا 

 م ضمومة 
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 اخلامتة
رةتتتتتتض عه منت ةنتتتتتتا متتتتتته ضوم تتتتتتظ مواتتتتتتتوم عيةتتتتتتام تن تتتتتت م م ضمو  مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتتو  

تتتتتتا   ملم لتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  نتتتتتد مل تتتتتانوه مل تتتتتوضمند توتتتتتتقة ملضوم تتتتتظ لةتتتتتضض متتتتته ملن
 وملتوت اة وادف

 أوالً: النتائج:
/ تدتتتتتتةر م ضمو  مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  مليتتتتتتر م م تتتتتتر 1

 ضمو  ي تتتتتتتتتو  ملمتتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  عمتتتتتتتتتام ملتطتتتتتتتتتوو ملت نتتتتتتتتتد 
ملمتتتتتتتتتتتتا ض و تتتتتتتتتتو ظ منتدتتتتتتتتتتاو وترتتتتتتتتتتاض  ملمتتتتتتتتتتتنراة ملرةو تتتتتتتتتتظ  وم تتتتتتتتتتطظ دتتتتتتتتتترةظ 

 م نتونة وم  ماو ملتنا  ظ 

 ضي  مة تتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ضوومم اامتتتتتتتام نتتتتتتتد يما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمتتتتتتت لرةه / تتتتتتت2
وعتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  ملمال تتتتتتتتتظ وملمةنو تتتتتتتتتظ يةتتتتتتتتت  تي تتتتتتتتتل ضوو ملو تتتتتتتتت   

 وملومر   ةه عتيال ملي و  وملمنترةةه   لا ملي و  

/ تت تتتتتتل اة تتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتظ لي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  وملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  عدتتتتتتةا م 3
ت تتتتتاا مل تتتتتا ض نتتتتتد ملضولتتتتتظ ملتتتتتتد تتوم تتتتتض نة تتتتتا ومتتتتتض  تطوواتتتتتا م تقرتتتتتظ ري تتتتتل م 

وت تتتتتتتضم ا  قتتتتتتتف تتتتتتتتةةض يما تتتتتتتظ ي تتتتتتتو  ملمقك تتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتظ ردتتتتتتتةر  تتتتتتتام وي تتتتتتتو  
 ملم ل  وملي و  ملم اوو  ردةر  ا  

/ لقمن متتتتتتتتظ ملةالم تتتتتتتتظ لقمقك تتتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتتظ ضوو ة ةتتتتتتتتو وم تتتتتتتتم نتتتتتتتتد ض تتتتتتتتم ملتتتتتتتتضو  4
  مل ما  تتتتتتتظ مل اتتتتتتتتظ ملنام تتتتتتتظ وم  تتتتتتتر نمتتتتتتتومم نتتتتتتتد  ندتتتتتتتا  وتيتتتتتتتضة  ن تتتتتتتام م ضمو 

 يما تتتتتتتتتتتتظ ي تتتتتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتتتتاوو  متتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتت   ملم تتتتتتتتتتتتا ضمة 
 وم  تداومة ملتد ت ضم ا لتق  ملضو  
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/ مل تتتتتتانوه مل تتتتتتوضمند لتتتتتتم  يتتتتتتضض دتتتتتتةر م ضمو  مل ما  تتتتتتظا وتتتتتتتو  تيضةتتتتتتض دتتتتتتةق ا 5
لقن تتتتتتتتتتام م  ا تتتتتتتتتتد مل تتتتتتتتتتتا  رتتتتتتتتتتا ضمو  مل ما  تتتتتتتتتتظ مل تتتتتتتتتتتوضمن ظ  نتتتتتتتتتتض تكو ن تتتتتتتتتتتا 

 وتي    ا 

 تتتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  ضوومم / تقةتتتتتتتتل اة6
 نا  م ند يما ظ وتيتةر ي و  ع اا  ا وملضنام  ه ي و  م 

 ثانيًا: التوصيات:
/ اتتتتتتتتووو  ملتو  تتتتتتتتظ ري تتتتتتتتو  ملمتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  وندتتتتتتتتو 1

   انظ ميتومم ي و  ملمقك ظ ملرةو ظ ند مل وضمه 

ندتتتتتتا2   اة تتتتتتظ  ضمو   ما  تتتتتتظ  تتتتتتوضمن ظ  قتتتتتتف ع تتتتتت  يضة تتتتتتظ / اتتتتتتووو  تي تتتتتت   ومإل
تي تتتتت  يما تتتتتظ ي   تتتتتظ ونةالتتتتتظ لقمتتتتت لرةه وعتتتتتتيال ملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  مل تتتتتوضمنةةه 
 قتتتتتتتتتف عه تي تتتتتتتتتل دتتتتتتتتتةر مل ة تتتتتتتتتظ ملةامتتتتتتتتتظ وتكتتتتتتتتتوه تيتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتوم  وشمو  مل  انتتتتتتتتتظ 

 وم   م مل وضمن ظ  ن ا م ن ل وم ون  لقواا مل وضمند 

مل ما  تتتتتتتظ مل تتتتتتتتوضمن ظ تي تتتتتتتت   تتتتتتتتتنضو  / اتتتتتتتووو  عه تتاتتتتتتتتمه اة تتتتتتتتظ م ضمو  3
م تمتتتتتتتتا د لتتتتتتتتتونةو يما تتتتتتتتظ م تما  تتتتتتتتظ لقمتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  

 مل وضمنةةه مه منل ملم ا ض  ملمال ظ وملتيمةه 

/ اتتتتتتتووو  عه ةتتتتتتتن  ملمدتتتتتتتوم ملةوشتتتتتتتد  قتتتتتتتف ن تتتتتتتام م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ ليما تتتتتتتظ 4
ظ ي تتتتتتتتتو  ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو  نتتتتتتتتتد م ترا  تتتتتتتتظ ملةوش تتتتتتتتظ ليما تتتتتتتت

 م 1981ملم ل  ل نظ 

/ ملةمتتتتتتتتر  قتتتتتتتتف  ندتتتتتتتتا   ضمو   ما  تتتتتتتتظ ليما تتتتتتتتظ ي تتتتتتتتو  ملمتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتيال 5
ملي تتتتتتتو  ملم تتتتتتتاوو  ملةتتتتتتتول  قتتتتتتتف م تتتتتتتتو  ملتتتتتتتضو  ملةوش تتتتتتتظ  قتتتتتتتف ع تتتتتتت  يضة تتتتتتتظ 

 تتولف يما ظ عتيال ملي و  ملةول 
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/ اتتتتتتتووو  مناتتتتتتتمام اة تتتتتتتظ م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ مل تتتتتتتوضمن ظ  لتتتتتتتف م تيتتتتتتتاض ملتتتتتتتضولد 6
 لرةه وملمقينتتتتتتتتتةه لكتتتتتتتتتد ةتتتتتتتتتتمةه ملمتتتتتتتتت لرةه وعتتتتتتتتتتيال ملي تتتتتتتتتو  ل مة تتتتتتتتتاة ملمتتتتتتتتت

ملم تتتتاوو  مل تتتتوضمنةةه متتتته يما تتتتظ ي تتتتو  م  الم تتتتام  تتتته طو تتتت  ملتةتتتتاوه متتتتا اتتتتتلم 
 م تياض 
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 املصادر واملراجع
 أواًل: المراجل القانونية:

/ ض  عنتتتتتتتتتتوو عيمتتتتتتتتتتض يمتتتتتتتتتتووها ملمقك تتتتتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتتتتظ ون تتتتتتتتتتام ل ترا  تتتتتتتتتتاة ملضول تتتتتتتتتتتظ 1
 م 2013ومنةه مل وضمن ظا ملطرةظ مل ال ظا وملمةااضمة ملضول ظ ومل 

/ ض  ي تتتتتتام عيمتتتتتتض ي تتتتتتةه مةتتتتتتدا ملم تتتتتت ول ظ مل انون تتتتتتظ ملمتوترتتتتتتظ  قتتتتتتف منت تتتتتتا  2
ي تتتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو ا ملموةتتتتتتتتتش مل تتتتتتتتتوضمند لضوم تتتتتتتتتاة ملمقك تتتتتتتتتظ 

 م 2013ملرةو ظا ملطرةظ م ولفا 

لن اتتتتتتظ / ض  ي تتتتتته ي تتتتتتةه مل تتتتتتومويا ملي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ليتتتتتت  ملم لتتتتتت ا ضمو م3
 م 2005م/ 2004ملةوش ظ لقندوا ملطرةظ م ولفا 

/ ض  ي تتتتتتتتتند ميمتتتتتتتتتتوض   تتتتتتتتتتض ملتتتتتتتتتتضم ما يما تتتتتتتتتتظ ملمتتتتتتتتتتتنراة ملرةو تتتتتتتتتتظ وي تتتتتتتتتتو  4
 م 2015ملم ل ا ضمو ملرةو مل امةدا م  ةنضو ظا ملطرةظ م ولفا 

/ ضمل ا لة ش ا ي تو  ملم لت  وملي تو  ملم تاوو ا تو متظف ض  ميمتض ي تام لطرتدا 5
 م 2003 -ات 1424ا 1لقريو  وملضوم اة م   م ظا   موةش ملمق  ن تر

/ ض  ومتتتتتتتتشي ودتتتتتتتتتاض   تتتتتتتتتض ملتتتتتتتتتويمها ملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو  ليتتتتتتتتت  ملم لتتتتتتتتت ا ضمو 6
 م 2008مل امةظ مل ضةض ا م  ةنضو ظا 

/ ض   و تتتتتتتتته  تتتتتتتتتةةض دتتتتتتتتتنضيا  تتتتتتتتتانوه يما تتتتتتتتتظ ملم لتتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتتاوو ا 7
 مل قطظ مل اا  ظ مل وضمن ظا )ل  ة( 

دتتتتتتتق امدا ملمقك تتتتتتتتظ ملرةو تتتتتتتتظ نتتتتتتتد مل تتتتتتتتومنةه ملةوش تتتتتتتتظا ضمو / ض  دتتتتتتتياتم رو تتتتتتتتل 8
 م 2008مل امةظ مل ضةض  لقندوا م  ةنضو ظا 

 /  اض  دةوي  ةضا ميااومة ند ي  ملم ل ا )لا ه(ا )ل  ة( 9
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/ ض    تتتتتتتض ملتتتتتتتتويمه  ق رتتتتتتتتدا مليما تتتتتتتتظ مل شم  تتتتتتتظ لي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  10
 م 2007ها ملم اوو ا مندوومة مليق د ملي و  ظا  ةووةا ل نا

/ ض    تتتتتتض ملرتتتتتتتا   ةتتتتتتومد ي تتتتتتاشيا ي تتتتتتو  ملم لتتتتتت  نتتتتتتد مل تتتتتتانوه ملم تتتتتتاوها 11
   تتتتتتتتتتاه لقطرا تتتتتتتتتتظ وملت قةتتتتتتتتتتضا  م وو تتتتتتتتتتظ متتتتتتتتتتتو ملةوش تتتتتتتتتتظا ملطرةتتتتتتتتتتظ م ولتتتتتتتتتتفا 

 م 2009

/ ض  ميمتتتتتتتض رتتتتتتتارةو ميمتتتتتتتض مالتتتتتتت ا مليما تتتتتتتظ مل نا  تتتتتتتظ ليتتتتتتت  ملم لتتتتتتت ا )ل  12
 م 2011 -ات 1432ه(ا 

لم لتتتتتتت  نتتتتتتتد مل تتتتتتتانوه ملم تتتتتتتاوها / ض  ميمتتتتتتتض  قةتتتتتتتر ةو تتتتتتت  ع تتتتتتتورةوا يتتتتتتت  م13
م تتتتتتتتتتض ملم   تتتتتتتتتتظ مل امة تتتتتتتتتتتظ لقضوم تتتتتتتتتتاة وملندتتتتتتتتتتوا ل نتتتتتتتتتتتاها ملطرةتتتتتتتتتتظ م ولتتتتتتتتتتتفا 

 م 2008

/ ض  متتتتتتطرف عيمتتتتتتض ع تتتتتتو  متتتتتتووا يتتتتتت  ملم لتتتتتت  نتتتتتتد ملتترتتتتتتاا ضمو مل امةتتتتتتظ 14
 م 2016مل ضةض  لقندوا م  ةنضو ظا 

/ مرةتتتتتض   قةتتتتتر م تتتتتشوم ملتتتتتتو ضا مليما تتتتتظ ملمضن تتتتتظ لي تتتتتو  ملم لتتتتت  ملمال تتتتتظا 15
 م 2015وةش ملضوم اة ملةوش ظ لقندو وملتوش اا متوا ملطرةظ م ولفا م

/ نةتتتتتتتت م م ر تتتتتتتتلا ملمقك تتتتتتتتظ م ض  تتتتتتتتظ وملرن تتتتتتتتظ وملي تتتتتتتتو  ملم تتتتتتتتاوو ا مندتتتتتتتتوومة 16
 م 2008مليق د ملي و  ظا  ةووةا ل ناها ملطرةظ مل ان ظا 

 ثانيًا: المراجل القانونية باللغة اإلنجليزية:
1/ Marketing Crafts and visual Arts: the role of 

intellectual property apractial guide, international trade 

center unctad and world intellectual property 

organization, Geneva, 2003. 

2/ R. F. whale, copy right Evaluation theory and 

practice, Longman London, 1972. 



 2022برمديس( 21) العدد    المجاورة والحقوق  المؤلف لحقوق  الجماعية اإلدارة تنظيم أحكام

 

 

 

150 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

3/ Longman. Group, Intellectual Property Law, 

Longman, London, 1994. 

4/ Haijun Lu, Chinese collective management of 

copyright: the need of extensive changes, Queen mary 

journal of intellectual property, volume 6, Number 2, 

2016, Edward Elgar publishing, 2016.  

 ن:ثالثًا: القواني
 أ/ السودانية:

 م ملمقرفا1996/  انوه يما ظ ي  ملم ل  وملي و  ملم اوو  مل وضمند ل نظ 1

/  تتتتتانوه يما تتتتتظ يتتتتت  ملم لتتتتت  وملي تتتتتو  ملم تتتتتاوو  وملمتتتتتتنراة م ض  تتتتتظ وملرن تتتتتظ 2
 م 2013ل نظ 
 ب/ العربية:

 ما1994/  انوه يما ظ ي  ملم ل  ملتون د ل نظ 1

ظ ي و  ملم ل  وملي و  ملم اوو  ل نظ / ملتدو ا ملنمول د ملةوشد ليما 2
 ما1998

 ما1999/  انوه ملمقك ظ م ض  ظ وملرن ظ ملق ناند ل نظ 3
 ما2002/  انوه يما ظ ي و  ملمقك ظ ملرةو ظ ملمتوي ل نظ 4
 ما2002/  انوه يما ظ ي  ملم ل  وملي و  ملم اوو  م ماومتد م تياضي ل نظ 5
 م 2013  ملم اوو  مل ووي ل نظ /  انوه يما ظ ي  ملم ل  وملي و 6

 رابعًا: االتفاقيات الدولية:
 م 1981/ م ترا  ظ ملةوش ظ ليما ظ ي و  ملم ل  ل نظ 1

 خامسًا: المواثيق الدولية:
/ ملن تتتتتتتتتام م  ا تتتتتتتتتد ل تيتتتتتتتتتاض ملتتتتتتتتتضولد لقمتتتتتتتتت لرةه ومتتتتتتتتت لرد ملمو تتتتتتتتت  ف ل تتتتتتتتتنظ 1

 م 1926
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 سادسًا: الرسائل العلمية:
و  مل ما  تتتتتظ ليتتتتت  ملم لتتتتت  نتتتتتد ملر تتتتتم ومل تتتتتانوها /  ا تتتتتو مو تتتتتف ةرادتتتتتدا م ضم1

 ما2009و الظ ضةتووماا  امةظ عم ضوماه م   م ظا 
/ ملط ةتتتتتتل  متتتتتتو عدتتتتتت  وا مليما تتتتتتظ مل انون تتتتتتظ لقي تتتتتتو  ملم تتتتتتاوو  ليتتتتتت  ملم لتتتتتت  2

 م 2015 ةه ملر م م   مد ومل انوها و الظ ضةتووماا  امةظ ملنةقةها 

 سابعًا: األوراق العلمية:
ض  و  تتتتتتتتاةا م طتتتتتتتاو مل تتتتتتتتانوند ليما تتتتتتتظ ي تتتتتتتتو  ملم لتتتتتتت  وملي تتتتتتتتو  / ض  ميمتتتتتتت1

ملم تتتتتتتاوو    تتتتتتتو من متتتتتتتاة م ضمو  مل ما  تتتتتتتظ نتتتتتتتد مل تتتتتتتانوه ملرق تتتتتتتطةندا  امةتتتتتتتظ 
مل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض ا مندتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوومة مل امةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمو ا م لكتوونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدف 

https://dspace,alqule/alquds.edu/hamdle/250500-2213/  
  تتتظ لي تتتو  ملم لتتت  متتتا ملتط ةتتت   قتتتف / ض    تتتوما م عيمتتتض   تتتوما ما م ضمو  مل ما2

م  تتتالةل ملتكنولو  تتتظا ي تتتو  ملم لتتت  نتتتد ملتتتوطه ملةوشتتتد نتتتد  طتتتاو ملتدتتتو ةاة 
 م 1999ملةوش ظا ملمن مظ ملةوش ظ لقتوش ظ ومل  انظ وملةقوما تون ا 

 ثامنًا: المواقل اإللكترونية:

/ مو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  امةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ مل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض ا مندتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوومة رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي د مل امةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظف 1
https://dspace,alqule/alquds.edu/hamdle/250500-2213/  

/ ملمو تتتتتا ملو تتتتتمد لقمن متتتتتظ ملةالم تتتتتظ لقمقك تتتتتظ ملرةو تتتتتظ  قتتتتتف دتتتتترةظ م نتونتتتتتةف 2
http://www.wiopo.net  

 

 



 2022مبرديس( 21) العدد           العربي المعجمي التأليف في الداللية الحقول نظرية

 

 

 

152 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلد )مجلة الدراسات األفريقية والعربية ال

 

نظرية احلقول الداللية يف التأليف املعجمي العربي : كتاب املطر 
األبي زيد األنصاري 

ً
  منوذج

The Theory of Semantic Fields in Arabic Lexical Composition: The 
Rain Book by Abi Zaid Al-Ansari As An Example 

 د.خالد برمية يوسف مرجبإعداد/ 
Dr.Khalid Briema Yousif Morgab 

 السودان –جامعة غرب كردفان  كلية التربية –أستاذ علم اللغة المشارك 

 15743440-0003-0000 معرف االوركيد

Associate Professor of Linguistics - College of Education 
West Kordufan University - Sudan 

E-mail:khalid3hd@gmail.com 

 15743440-0003-0000 معرف االوركيد

  
 :  املستخلص

تأثر الفكر المعجمي قديمًا وحديثًا بنظرية الحقوو  الدالليوة وكلون ال الحقوو  الدالليوة        
هوي ممثامووة المرتاووئ الوورييت الووكي تقووو  لبيوو  لكورم البنوواا المعجمووير لووكا جوواا  هووك  الدرا ووة 

لبتعريو   لتبيل أهمية نظرية الحقو  الداللية لي رحاب العمل المعجموي  وقود هودل  الدرا وة
وربووول كلووون التعريووو  مالجانوووب الت بيقوووي المتمووو  لوووي التوووألي   بنظريوووة الحقوووو  الدالليوووة لبميووواً 

لمعرلة العالقا  الداخبيوة التوي توربل بويل االفوال داخول الحقول الوداللير ولمعالجوة  المعجمي
هكا الجانب الداللي لي رحواب لبو  المعواج  اتمعو  الدرا وة المونصف الوتوفي التحبيبوي الوكي 
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ة الدرا ة التي مئج  بويل الجانوب العبموي والجانوب الت بيقوير ومول خوال  تبون  بيعينا ب 
المئاوجووة توتووب  الدرا ووة ةلووا لوودم نتووايف لووي مقوودمتصال ةل نظريووة الحقووو  الدالليووة ت وومل 
المفووردا  وتنظمصووا ولووق العالقووا  الداخبيووة التووي تجموو  بوويل هووك  المفووردا   وئيبوو  الدرا ووة 

كتاب الم ر ابي ئيود اانتوارير وقود لك و  هوك  الجوانوب الت بيقيوة  بجوانب ت بيقية مل
 مدى ةلما  العرب لنظرية الحقو  الداللية لي جصوده  المعجمية 

الفووووورو   –المعجوووو  الووووداللي  –الحقووووو  الدالليووووة  –الابمووووا  المفتاحيووووة ل المعوووواج  الب ويووووة 
 الب وية 

Abstract 

Lexical concept, ancient and modern, was influenced by the theory 

of semantic fields, because the semantic fields are the main basis on 

which the idea of lexical construction is based. Therefore, this study 

came to show the importance of the theory of semantic fields in the 

field of lexical work. The study aimed to define the theory of 

semantic fields scientifically and to link that definition to the applied 

aspect used in lexical composition to know the internal relations that 

link words within the semantic field, and to address this semantic 

aspect in the field of lexicology. The study followed the analytical 

descriptive approach that fits the nature of the study that mixed the 

scientific aspect with the applied side. The study reached several 

results, in the forefront of which: The semantic field’s theory 

regulates vocabulary and organizes it according to the internal 

relations that combine them. The study was removed with applied 

aspects of the rain book by Abi Zaid Al-Ansari, and these applied 

aspects reflected the extent to which the Arabs applied the theory of 

semantic fields in their lexicographical efforts. 

Keywords: linguistic Dictionaries - Semantic fields - Semantic 

Lexicon - Linguistic Differences 
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 املقدمة:
 لووي ظوول نظريووة الحقووو  الدالليووة ت ووور  معوواج  المعوواني والمو ووولا  لووي العتوور      

الحووووديير حيووووي ا ووووت ال  نظريووووة الحقووووو  الدالليووووة أل ت وووومل المفووووردا  داخوووول المعجوووو  
وتنظمصووووار وكلوووون ولوووووق العالقووووا  التوووووي تجموووو  مع وووووصا بوووومع  لوووووائدهر  لمبيووووة التوووووألي  

 المعجمي وتعدد  المعاج  الداللية 

 سبب اختيار املوضوع:
صوا الفكورم المعجميوةر لوكا تعتبر نظرية الحقوو  الدالليوة مول أهو  اا وت التوي تبنوا لبي       

 جاا  هك  الدرا ة لتبيل أهمية نظرية الحقو  الداللية لي رحاب العمل المعجمي حديثًا 

 اهلدف من الدراسة:
 هدل  الدرا ة لتحقيق اآلتيل

 التعري  بنظرية الحقو  الداللية -1

 بيال مراحل نظرية الحقو  الداللية لي مجا  العمل المعجمي -2

 ة العبمية والت بيقية لنظرية الحقو  الداللية لي كتاب الم ر ةبرائ الناحي-3

 بيال مدى ا تفادم أبي ئيد اانتاري مل نظرية الحقو  الداللية لي كتام )الم ر( -4

الوقوف لبا العالقا  الداخبية الدقيقة بيل الابما  داخل الحقل الداللي لي -5
 كتاب)الم ر( 

 أهمية الدراسة :
ة لي أنصا تناول  الفكر المعجمي لند العرب وما تج د لي كلن الفكر تامل أهمية الدرا 

مل أ ت وممادئ لبعديد مل النظريا  المعجمية التي ظصر  لي مجا  لب  المعاج  قديما 
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وحديثًا ر وقد أظصر  هك  الدرا ة مدى ن وج الفكر المعجمي العربي قديما وبين  مدى 
 يا  الب وية قديما وحديثًا أتالت  لصو ممثامة المرتائ لجمي  النظر 

 منهج الدراسة:
مل أن ب المناهف التي تعالف  بيعوة درا وة نظريوة الحقوو  الدالليوة )المونصف الوتوفي       

المونصف لبميوًا وت بيقيوًا م يوة الوتوو  لنتوايف تفيود الجميو ر  التحبيبي( لكا اتمعو  الدرا وة هوكا
 التي تصدف ةليصا الدرا ة ولي كلن رب ٍا بيل الناحية العبمية والت بيقية 

 مشكلة الدراسة:
توجووود لوووي المعووواج  الب ويوووة لجووووا  معجميوووة ظووواهرم وهوووك  الفجووووا  المعجميوووة تقت وووي      

تنئيووول مموووادي نظريووووة الحقوووو  الدالليوووة لووووي العمووول المعجموووير وكلوووون يحقوووق  ووومال ال وووور  
 والتحبيل اي لكرم ل وية حواها المعج  

 نظرية احلقول الداللية
هوي مجمولوة مول الابموا  تورتمل دالالتصووا وتو و  تحو  لفوه لوا  يجمعصوار مثووا  : تعريفهاا

وت و  كبموة  لكلن كبمة االوال لي الب ة العربية لصي تق  تح  مظبة المت بح العوا )لول(
 أئر    الخ(   -أتفر -لول ألفال متعددم مثل )أحمر

نموا وتن بق نظرية الحقو  الدالليوة مول تتوور لوا  هوول أل كبموا  الب و ة لو  ت و  ممعثورم واا
هنان نظا  متجانت تاول لي  الابما  لبا  وكل مجمولوا  وتحظوا كول مجمولوة ممجوا  
مفواهيمي ي ووما )الحقوول الووداللي(ر ويقووو  الحقوول الوداللي لبووا أل جميوو  الابمووا  لووي الحقوول 

 لصا معاني متقاربة وكا   ما  داللية م تركة 

 ظريا  تحبيل المعنا ونظرية الحقو  الداللية تعرف مانصا أحدى ن
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لوو  تتببووور نظريووة الحقووو  الدالليووة ةال لووي الع وورينيا  والثالثينيووا  موول القوورل الع ووريل لبووا 
  ( 1910وخاير- 1855هوردور- 1967أيدي لبماا  وي رييل والمال )هيمولر 

 وأه  ت بيقاتصا الممكرم تمثب  لي الدرا ا  االلمانية الو ي ة لأللفال الفكرية لي الب ة -

 احلقل الداليل أو )احلقل املعجمي(:
يعوورف مأنوو  مجمولووة موول الابمووا  توورتمل دالالتصووار وتو وو  لووادم تحوو  لفووه لووا  يجمعصووار 

 مثا  كلن كبما  االوال لي الب ة العربية 

ويعوورف جووورج مونووال الحقوول الووداللي مقولوو ل )مجمولووة موول الوحوودا  المعجميووة التووي ت وومل 
   يحدد الحقل(  لبا مفاهي  تندرج تح  مفصو  لا

تعوورف مأنصووال توئيوو  الابمووا   نظريووة الحقووو  الدالليووة ولووي  وووا مووا يعوورف مالحقوول الووداللي
ولووووق لالقووووا  ت ووووامكية تعوووويل الماحووووي لبووووا تعيوووويل دالالتصووووا ولوووود  الخبوووول بوووويل المعووووانير 

 -والعالقا  نولالل

خورى م وتقة لالقة مبنية لبا المعايير التورية مثل كبمة )تعبي ( لصي تووحي مكبموا  أ-1
 منصا وتنتمي ةلا نفت المجا  الداللي )لب ر تعب ( 

لالقووة مبنيووة لبووا المعووايير الدالليووة لكبمووة )تعبووي ( توووحي مكبمووا  أخوورى مثوولل )تربيووةر -2
 تعب ر تاويل   الخ( 

 دي  وير و   اإل ار العا  الكي يمكل أل تدرت االة الب وية  -

  وير أ بق لبي  العرب مت بح العالقة التورية الكي قا  م  دي -

 ويعد الحقل الداللي أحد ركايئ لب  الداللة وأه  مو ولات  
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 نظرية احلقول الداللية عند العرب:
النووواظر ةلوووا التوووراي الب ووووي العربوووي يجووود لنظريوووة الحقوووو  الدالليوووة ح وووورًا لنووود ااتوووولييل 

معواني لبووا وجوو  والمف وريل والب وووييلر حيووي ألو  العوورب المعوواج  الب ويوة لامووة ومعوواج  ال
الختوو،ر وكانو  معواج  المعواني لموارم لول ر وايل تو يرم لوي مو وولا  مختبفوة وكول 
مو وع ي   مجمولة مل االفال يجمعصوا م وترن لفظوير والمو ووع هوو لموارم لول ولواا 

 يتن  لي  الابما  التي تدخل  مل م ترن لفظي واحد 

 اء اللغة:نظرية احلقول الداللية عند األصوليني واملفسرين وعلم
لصووو  المعووواني لنووود ااتوووولييل مبنيوووًا لبوووا لصووو  مكونوووا  الخ ووواب الب ويوووة وال وووياقية       

والداللةر لكا نجوده  قود تو وعوا لوي لبو  الداللوة الب وانية ومماحوي ال ويا  ال وتنما  ااحكوا  
ال وووورليةر وموووول أهوووو  المملفووووا  لنووووده  مجووووائ القوووورال وظريووووب االفووووالر العالقووووة بوووويل البفووووه 

 نار ت ور معاني االفالر والترادف واا داد والمع

 معاج  المعاني ومعاج  االفال التي تت   مالمنصجية والدقة وال عة والتنظي  والو و  

ومعوواج  المعوواني والمو ووولا  هووي التووي ترتووب االفووال لووي مجمولووا  تن وووي كوول منصوووا 
او  كول واحودم منصوا تح  لكرم واحدم أو محور لا ر وقد بدأ  لي  وكل كتيموا  تو يرم تتنو

 مو ولًا مل المو ولا  

ويعتبوور معجوو  العوويل لبخبيوول بوول احموود الفراهيوودي البدايووة االولووا لبتووألي  المعجمووي العربووير 
لانتب اهتما  النات م  دول ظيور  مول مول المعواج  ااخورى والتوي لو  توئد لنوده  ةال ة وارم 

 لندما يتحدثول لل التألي  المعجمي ال امل 
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 م الداللية:مراحل املعاج
موور  هووك  المعوواج  ممراحوول وأو  هووك  المراحوول تبوون المرحبووة التووي بوودأ ليصووا اإلن ووال        

بتجمي  االفال لي متنفا  بني  لبا لالقة البفه ممدلول ر ويورى الومع  أل الصنوود كوال 
لص  ل ل ال بق لي هكا الجانبر ويرى اخرول أل التينييل ه  مل كال لص  ل ول ال وبق 

المجوا ر ويوورى لريوق ثالوي أل العورب هوو  مول أ  ووا لصوكا الفوول مول الفنوول الب ويووةر لوي هوكا 
وموووا يووود  لبوووا كلووون موووا ورد لوووي تراثنوووا العربوووي مووول معووواج  لبمعووواني والمو وووولا ر لصوووك  
المعاج  ت م  ةلا حد كبير ما يعرف لوي لتورنا الحا ور ممعواج  الحقوو  الدالليوةر لوكا موا 

معوواج  يعتبوور ممثامووة اا ووات الووكي ارتاووئ  لبيوو  جميوو  كتموو  العوورب موول هووكا البووول موول ال
 معاج  الحقو  الداللية لي العتر الحديي  

متوو بح اإل ووتقا  التوو ير الووكي يقووو  لبووا ت ييوور تووورم الجووكرر ولانوو  يبتقووي موو  التووور 
 ااخرى مالدورال حو  نوام المعني 

لبووا يوود لووال  الب ووة  ت ووور  ق ووية القوووى الدالليووة لووي القوورنيل الثوواني ل وور والثالووي ل وور-
االموواني تئيوورر والووكي قووا  بتوئيوو  مقووررا  الب ووة االمانيووة لووي خ وويل ووئلصووا ةلووا موورحبتيل 

 -كاآلتيل

 لي المرحبة ااولا و   التفا  الجيدم والتفا  ظير الجيدم -1

 لي المرحبة الثانية جم  الابما  المرتم ة مالجئيية الدينية والمعرلة والفل -2

نما ا تعمل الحقل المعجمي  ل  ي تعمل تئي  ر مت بح الحقل الداللي واا

نظريوة الحقووو  الدالليوة تقووو  لبووا تجميو  كوول مفواهي  الاووول أو مع ووصا ولوق حقووو  تمثبصووا -
 كبما  مركئيةر وتتفرع لنصا كبما  تنحدر معصا مالمفصو  العا  
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القووارئ ي ووت ي  المعجوو  المتوون  ولووق الحقووو  الدالليووة توورتمل ليوو  الابمووا  ممفوواهي  كبيووة و -
 لص  هك  الابما  ولق لاليقصا مع صا بمع   

 ه(224أو  معج  لربي داللي هو ال ريب المتن  لبقا   بل  ال   )

 ه(320االفال الاتابية لعبد الرحمل بل لي ا الصمئاني  ) –ر ايل ااتمعي 

 ه(421ممادئ الب ة لبدالحفيه اإل كالي  )

  مل حقو  داللة لبا خ وتيلل تعتمد لمبية جم  الابما  وتتنيفصا

 /جم  المادم الب وية ث  تتنيفصا ةلا حقو  داللية 1

 /درا ة العالقا  الداللية بيل كبما  كل حقل 2

وأو  موووول أ ووووار ةلووووا هووووكا الجانووووب والووووكي قووووا ل )ةل الابمووووا  تنوووودرج  وووومل نوووووليل موووول 
 -العالقا (ر وهيل

 تعب (  -)تعبي  أ/لالقا  مبنية لبا الت ام  والتقارب مل حيي البفه

 تاويل   (  -تربية -ب/لالقا  مبنية لبا الت ام  لي المعنا )تعبي 

ومل تبا  اآلراا التوي قوا  بصوا دي ووير بورئ  معو  النظريوا  لوي مجوا  ا وتنما  العالقوا  
 اا ا ية بيل اادلةر ومل كلن نجدل

 -كن وومة الفوورد لبجمالووة لتمووار العالقووا  التراتبيووة موول اادلووة الب ويووةاأ/ بنوواا حقووو  دالليووة م
 وخ وع الخا، لبعا    الخ  -خ وع الجئا لبال
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موو ر -نصوارر حيوام -ب/ و   حقو  داللية بناًا لبوا لالقوة التقابول أو الت واد مثولل ليول
 وت اف ةليصا لالقا  داللة أخرى كالتدرج أو التعاقب ث  الترادف   الخ 

 وووولا  تختبوووو  لووول مثيالتصووووا لنوووود وهوووك  المعوووواج  الب ويوووة ال ووووامبة وااخووورى معوووواج  لمو 
 ال ربييل لي هكا العتر ا ماب أهمصا الئمال وت ور  وتو   الا  الدرت الداللي 

وما قدم  العرب مول جصوود لوي هوكا الجانوب يعود لمواًل رايودًا لوي مجوا  الحقوو  الدالليوة وقود 
 ظبب لبا تبن الجصود الجانب الت بيقي أاثر مل التنظير  

بيقووا  نظريووة الحقووو  الدالليووةر لقووا  توواحم ل )قووا  هووكا الاتوواب كتوواب المختوو، حوووى ت 
مل قبل كيفية و ع  لمنصا تقودي  االو  لواال  لبوا ااخو، لوااخ،ر واإلتيوال مالابيوا  

 قبل الجئييا   

والعرب قد لرلوا نظرية الحقو  الدالليوة منوك القورل الثواني لبصجورمر أموا ال ورب لبو  يعرلصوا ةال 
  ر لي القرل التا   ل

وتعوود معوواج  الحقووو  الدالليووة أ ا ووًا لووي ت ووور معوواج  المعوواني أو معوواج  المو ووولا  لووي 
 العتر الحديي 

 نظرية الحقو  الداللية ت مل المفردا  وتنظمصا ولق العالقا  التا تجمعصا  -النتايف-

المعوواج  لووي ظوول نظريووة الحقووو  الدالليووة ت ووتوجب جميوو  الت يوورا  الدالليووة التووا حمبتصووا -
 لابما  لي م يرتصا التاريخية ا

يوورى الوودكتور أحموود لووئوئ أل ترتيووب الابمووا  لووي مجمولووا  توورتمل مف وورم اإلن ووال وموول -
 التوويختوواي، العقوول اإلن وواني الووكي ما بيعتوو  الميوول نحووو التتووني  والمحووي لوول العالقووة 
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لبيصوا تاول أجئاا هك  المجمولة أو تبنر حتوا يتثنوا لنوا لصمصوار وو و  قوانينصوا ثو  الحكو  
   واال تنتاج

 أبي زيد سعيد بن أوس األنصاري)صاحب كتاب املطر(:
هووو أحوود أيمووة الب ووة واادب ظبووب لبيوو  جانووب الب ووا  والنوووادر وال ريووب  قووا  لنوو  بوول      

خباوووالل )وكوووال يووورى رأي القوووودر وكوووال ثقتووو  لوووي روايتوووو ( ولمكانتووو  روي لنووو  أبوووي لثمووووال 
اا ةلوا حبقوة أبوي ئيود اانتواري لقبول رأ و  وجبوت المائني أن  قا ل )رأيو  ااتومعي قود جو

 ونة 30 ونةر وأخورى  40ولي رواية -بيل يدي  وقا ل )أن  ريي نا و يدنا منك خم يل  نة
 لكال ااتمعي يبجب  ويحترم  

 القوت والترتر اإلبلر الم رر الميا ر النوادر وظيرها أهم مؤلفاته: 

وميتوويل ولموور لموورًا  وووياًل  16-14-كانوو  ولاتوو  مالمتوورم لووي  وونة خمووت ل وورموفاتااه: 
 حتا قارب الماية  

 -التعريف بكتاب املطر)ألبي زيد سعيد بن أوس األنصاري(:
ظصووور  الاتوووب كا  المو وووولا  لنووود العووورب قووووديمًار وظصووور هوووك  الاتوووب لوووي كلوووون       

لب وتص  وكيفيوة تتونيفصا  القوداماالتاريخ ال ارب لي القد  دليول لبوا مودى ا وتيعاب العورب 
تبويبصا وكلن ولق دالالتصار والوكي أدى لتو و  العورب لوي لبو  الداللوة الحاجوة لفصو  الون، و 

القرانووي ودالالتوو  المتنولووةر لاالفووال القرانيووة ألفووال وارلووة الداللووة ويحتوواج لصمصووا ةلووا لمووق 
ومعرلوووة المقتوووود مووول معانيصوووا ولوووي تو ووو  الداللوووة لبفوووه  ال تخالتوووصاتفكيووور ومعووود نظووور 
 با لتاحة الب ة القرأنية لصي ل ة رليعة ةحتار العرب لي أمرها القراني داللة ل
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ويعتبوور كتوواب الم وور ابووي ئيوود اانتوواري واحوود موول تبوون الاتووب التووي تج وود  ليصووا نظريووة 
 اختيووارالمملو  موول هووك  النظريوة لووي ح وول  ا ووتفادالحقوو  الدالليووة لووي أبصوا تووورها حيووي 

لبوووا أبووووواب  اال وووالعاالفوووال ومووودى تنا وووقصا وان وووجامصا ويبووودو كلوووون وا وووحًا مووول خوووال  
الاتوابر حيوي تون  كوول مواب مول هووكا الاتواب ورتمو  ولوق مفصووو  معجموي دالليوومل خووال  
التبويب تتم  الممل  جمي  الت يرا  الداللية التي ت راا لبا البفوه لبور م ويرت  التاريخيوةر 

االفووال التوي تقوو  تحو  مظبووة) ألفوال الم وور( وموا يبحووق بصوا موول وقود حفول الاتوواب ممختبو  
 اانواا وال يو  والرلد والبر    الخ 

بيل لصجا   االختاللا كتاب الم ر جم  لي  الممل  الب ة مل قمايل مختبفة ظصر  لي  
 لي االفال الواردم لي الاتاب مرد  ةلال لاالختالفر  القمايل

لقمايل المختبفة) اختالف القمايل لي ت مية الظواهر وقوع مع  االفال بب ا  ا-1
 المتماثبة( 

 اإل تعما  المجائي لبفه -2

 الت ور الداللي لبفه -3

 لبفه  اال تعما ندرم -4

 اإل تران البفظي -5

 النظ  وما يتعبق م  مل حكف وتقدي  وتأخير واا تقا  -6

 جعًا مل مراج  لبو  الب ة وقد ت مل كتاب الم ر العديد مل الفوايد الب وية لتار مر 



 

 مرجب يوسف بريمة خالد.د                           مجلة الدراسات األفريقية والعربية

  

163 

 

 2022 مبرسدي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

ومل أ صر  معات  تبن ال معة التي ن رها ااب لويت  يخو الي ولي ر م معة بيرو  
   1905لي العا 

 اجلوانب التطبيقية لنظرية احلقول الداللية يف كتاب املطر:
أتحاب نظرية الحقو  الداللية يجددول الابمة مل خال  لالقتصا ممجمولة مل الابما  

 عصا لي داللتصا وتمثل معصا معنا أو مفصو  لا  يجمعصا  ترتمل م

 -املصطلحات:
 حقل الابمة أو الحقل القامو ي لبابمة -

 المجا  الداللي أو الحقل الداللي -

 المجا  الب وي -

 الحقل التركيبي -

 -املبادئ:
 ال بد أل تنتمي كل وحدم معجمية ةلا حقل داللي -

 ي ةلا حقل داللي ليت هنالن وحدم معجمية ال تنتم-

 ال يتح ةظفا  ال يا  الكي ترد لي  الابمة -

 ا تحالة درا ة المقررا  م تقبة لل تركيبصا النحوي -

المعاج  الحديثة ترتب االفال أو الابما  لبا ح ب درجوة تحقوق المعنوار وئاد  المعواج  
 ال ربية لبا كلن أل ترتيب االفال ترتيمًا من قيًا أو نوليًا 
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ب الم ور ابوي ئيود اانتواري تجبو  بو وو  نظريوة الحقول الوداللي وكول حقول مول ولي كتا
الابموا  المتقاربوة التوي تتميوئ بوجوود لناتور أو  هك  الحقو  حوى مجمولة مل المعاني أو

مالمح داللية م وتركةر وتات وب كول مفوردم مول مفوردا  الحقول الوداللي معناهوا مول المعواني 
 والمفردا  المحي ة بصا 

 كلنل الحقل الداللي الكي ورد  لي  مل االفالل )الوابلر ال يير الجودر    الخ( مثا  ل

لجميووو  هوووك  االفوووال كا  معووواني متقاربوووة وتميوووئ  ممالموووح دالليوووة م وووتركة مفادهوووا )أنوووواع 
 الم ر( 

والنووواظر لوووي كتووواب الم ووور ابوووي ئيووود اانتووواري يووورى أل لكووورم الحقوووو  الدالليوووة تقوووو  لبوووا 
ة التوي توربل بويل االفوالر لتنوتف مول االفوال  ومكا  دالليوة تورتمل مع وصا العالقوا  المن قيو

 بمع ر وكلن ولق العالقا  الداللية المألولة لي كال  العرب  

يووورى الووودكتور أحمووود لوووئوئ ةل ترتيوووب الابموووا  لوووي مجمولوووا  يووورتمل مف ووورم اإلن وووال ومووول 
محوي لول العالقوة التوي ختاي، العقل اإلن اني الكي مل  بيعت  الميل نحوو التتوني  وال

لبيصووا تاووول أجووئاا هووك  المجمولووة أو تبوون حتووا يتثنووا لنووا لصمصووا وو وو  قوانينصووا ثوو  الحكوو  
   واال تن اخ

 دالالتصوااالفال داخل الحقل الداللي تتوئع ولق لالقا  ت واابية تعويل الماحوي لبوا تعيويل 
 ولد  الخبل بيل المعاني  

الوحوودا  المعجميوووة التووي ت وووتمل لبووا مفووواهي   وممووا أل الحقووو  الدالليوووة هووي مجمولوووة موول
تنودرج تحو  مفصوو  لوا  يحودد الحقول الووداللي أيل هوي مجمولوة مول الابموا  تورتمل داللتصووا 
وتو وو  تحوو  لفووه لووا  يجمعصووار نجوود أل أبوووي ئيوود اانتوواري ألتموود لووي تتوونيف  وتبويمووو  

 لاتاب الم ر لبا لكرتيلل 
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  Hierarchyأ/التدرج 

  Associative Of Meaningب/تدالي المعاني 

وكلوون ال المجوواال  الدالليووة تعتبووور أبنيووة م ووتقبة موول المعووواني القايمووة لوول التتووني  مووول 
 العامل الخا،ر ولمبية البناا المتدرج تحدد لالقة الابما  مع صا بمع  

ولووي كتوواب الم وور نالحووه ةل الابمووا  لووي الحقووو  الدالليووة توودور حووو  محوواور لامووة ير وود 
لموووابر وهووي تتووودرج مووول العوووا  ةلووا الخوووا، ومووول الابووي ةلوووا الجئيوووي )تووودالي ةليصووا لنووووال ا

 ( واال ت رادالمعاني 

وقوود أ ووار ةلووا كلووون الن ووق الب وووي لوووي الحقووو  الدالليووة دي  ووويور رايوود الب ووانيا  الحديثوووة 
لقا ل )ةل الب ة نظوا  مول العالموا ر وأل هوك  العالموا  تات وب قيمتصوا مول خوال  لالقتصوا 

خوووورى تمامووووًا كق عووووة ال وووو رنف )الفووووارت( لصووووي ال تعنووووي  ووووياًا خووووارج رقعووووة مالعالمووووا  اا
نما ت تمد قوتصا مل خال  لالقاتصا مالق   ااخرى(   ال  رنف واا

ولبووا هووودى كلووون التوووألي  الوووداللي  وووار لبمووواا الب وووة المحووودثيل يتووونعول معووواجمص ر ولووول 
هووكا تختبوو  الب ووا    ريووق هووكا التووألي  يمكوول الوقوووف لبووا البنيووة الدالليووة لاوول ل ووة ولووي

 اإلن انية لل مع صا المع  بإختالف ثقالة ال عوب وتجاربصا 

والمعنووا المعجمووي هووو تبوون الرام ووة والعالقووة بوويل لبوو  الداللووة والمعنووا المعجمووير والمعنووا 
 المعجمي يتتل اتتااًل وثيقًا معب  الداللة ولب  المفردا  ولب  المعاج  

تحموول دالال  معجميووة م ووتقبة موول دالال  ئايوودم لبووا لكوول كبمووة موول كبمووا  الب ووة العربيووة 
 تبن ااتبية وي بق لبيصا الداللة اإلجتمالية 
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هنالن لالقة مبنية بيل لب  المعاج  ولبو  الداللوة الوكي يعنوا موالمعنا الوكي تحمبو  البفظوةر 
 ولي هكا دليل لبا وجود لالقة تعرف مالمعنا المعجمي  

   الب ة الكي يقو  بدرا ة المعنا المعجمي  لب  الداللة هو كلن الفرع مل لب-

لب  الداللة يصت  بدرا ة المعنا المعجمي لوحدم ةال أن  ا ت اع أل يبيل العالقة الالئمة -
 بيل لب  الداللة والمعج  

كول لب  الداللة يصت  بدرا ة المعنا معيدًا لل  -لب  المعاج  جئًا مل لب  الداللة-
 ني المعجمية المعاني الريي ة أيل المعا

 مناذج تطبيقية من كتاب املطر:
كتوواب الم وورل لبمملوو  أبووي ئيووٍد اانتوواري ال ووصير متوواحب النوووادرر وقوود جموو  ليوو  كوول مووا 
ورد لي كتب الب ة لول الم ور وموا يبحوق مو  مول اانوواا وال يوو  وموا  واابصا والرلود والبور  

    الخ 

فووال التووي توود  لبووا أنووواع البوور ر وهووي وقوود أورد المملوو  لووي هووكا الحقوول االأنااواا الباار  : 
 كالتاليل

وهووو البوور  الووكي يبموو  لمعتوويل لمعتوويلر لكووأل ةحووداهما وليفووًا لألخوورىر  البوور  الوليوو ل-1
وكانوا يثقوول مو ر لوكلن كنووا مو  لول المواتوا  وم اولوة الئموال ول و  ااحموةر قوا  ال والر 

 مل هكيلل

 يفال ماا معد  نال النوى***وقد ب  أحبب  برقًا ول
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البوور  الخبووبل والخبووب جموو  خبوووب وهووي تعنووي المخادلووةر والبوور  الخبوووبل هووو البوور  -2
الخادع وال يتحم  م رر تفا  الن ووم )يخودلل ةكا ولودل(ر وكنووا مو  لول ةدموار الئموالر 

 قا  النام ة الجعديل

 ول   بكي مبق كاكب***اال ا كبر  لي الخبب 

 ال الرلوتانا الدنيا مالخبوب أيل المخادلةر قا  

 أي  يا دنيا ألم ي أو لابت مي***ما أرى برقن ةال خبب

البر  الومي ل وهو البر  ال ا   الوكي يتووالا لمعانو ر وقود ورد ككور  لوي حوديي النبوي -3
تول   لبيوو  و وب  ا ووتنادًا ةلووا موا أورد  ابوول دريوود لوي كتاموو  تووفة ال وحارر قووا  توول   

  لوول  ووحامة لكيوو  يوورول برقصووال )أومي ووًا أو لبيوو  و ووب  وهووو ي ووأ  اتووحام  وقوود أخبوورو 
 خفوًار قالوال بل ي ق  قًال أيل ين بق  واًل لي ال حاب( 

 والبر  الخفو هو البر  الكي ال يكاد يبيل وهو خبي  الم ر 

العقيقوووةل وهوووي البرقوووة تظصووور  وووواًل لوووي ال وووحابر ولوووي كلووون يقوووو  العوووربل )لوووق ال ووويل -4
 وقد ورد لفه العقيقة لي قو  ال الر لنترم بل  دادل الحرم(ل ةكا اخترقصا وت عب ليصار

 و يفي كالعقيقة لصو كمعي*** الحي ال ألل وال ل ار 

البوور ل وهووو البوور  الووكي يبموو   وومعيل لمعووة أو أاثوور وهووكا النوووع موول البوور  كووانوا يثقووول -5
مم ر ر ولي كبمة  ومعيل لمعوة دليول لبوا توبره  لوي مراقبتو  كيو  ال يتوبرول لبوا كلون 

الم ر تووورتمل حيووواتص ر وكبموووا كثووور البمووو  لوووي البووور  دليووول لبوووا كثووورم ال وووحاب واحتاوووان ومووو
 ال حب م  مع صا المع  وهكا أدلا لبم ر 
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التالقة أو التاقعةل وهي البرقة بيل ال حاب واار  وتظصر لوي اار  وتحور  موا -7
 تأتي ةلي ر ومما جاا لي ال عر قا  لبيد وت  لارت هبن متالقةل

 والتوالق***مالفارت يو  الاريصة النجد  لجعل الرلد

وظيوور كلوون موول أنووواع البوور  التووي أوردهووا المملوو  لووي هووكا الحقوولر لجميوو  هووك  االفووال توودور 
حو  لكرم لامة وهيل )البر (ر وتختب  هك  االفال لي داللتصوا الدقيقوة )أنوواع البور ( لصوي 

ني يختب  أخوتالف دقيوق لوي معاني تتدرج مل العا  ةلا الخا،ر وكل معنا مل هك  المعا
 المعنا والمعاني ااخرى )الفرو  الب وية( 

 أنواع السحب:
 وقد أورد الممل  لي هكا الحقل الداللي مل االفال التي تد  لبا ال حب وأنوالصال

 القئعل ق   ال حاب المتفرقة لي ال ماا 

 الجفل والجصا ل ال حاب الكي هرا  ماا  

  الحبيل ال ي  القريب الح ل

 ال مابل  م  الدخال يظبل ال ماا 

 ال خاريرل ال حاب الت ار الواحدم تخرور 

الركاميل يتحو  ةلي الركا  المئني المم رر ويقا   حاب ركامي ةل تراا  مع   لبا 
مع ر ويكول ال حاب الركامي لي ارتفالا  منخف ة قريب ةلا اار  ولي أ كا  

 لمودية 

 لي كلن يقو  ال الر لبيد بل ربيعةلالربابل وهو ال يمة الخفيفةر و 
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 لالئع لي الرباب يقود ببقا***محمومة تدب لبا ال حالي

 الريقل هو أو  ال حب الما ر  

 الانصورل وهو العظي  مل ال حابر ولي كلن يقو  العربل )ومي ة لي كنصور ربابصا(  

 الرهفل وهو ال حاب الرقيقر كأن  ظمارر ولي كلن يقو  الصكليل

 داٍر منن لبقبب ح رم***يكول لصا نوا مل العيل موهف لفي كل 

 وألصج  ال ماا ةكا أم ر  

وقد تاول هكا الحقل الداللي مل مجمولة مول االفوال أو الابموا  المتقاربوة التوي ت وير ةلوا 
أنووواع ال ووحاب وجميوو  هووك  االفووال كا  لناتوور أو مالمووح دالليووة م ووتركةر وتات ووب كوول 

لوووداللي معناهوووا مووول معووواني المفوووردا  المحي وووة بصوووا مووو  معووو  مفوووردم مووول مفوووردا  الحقووول ا
 الب وي الدقيق )الفرو  الب وية(  االختالف

 اال ووووترانالقمايوووول لوووي لصجاتصووووا أو الت ووووور الووووداللي لبفووووه أو  اخووووتالفوقووود يعووووود كلوووون ةلووووا 
 البفظي 

 أمساء املطر:
 الوليل ةكا أتا الم ر معد الم ر 

 الرجي ل ةكا رج  يتارر الم ر 

 بيبل هو الم ر الكي يص ل لبا دلعا  ال آ

 الور ل ةكا ا تمر الم ر لي الص و  
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 ال ييل هو الم ر الكي يأتي ليروي النما  

 الوابلل الم ر  خ  الق ر  ديد الوق  

 الجودل الم ر ال ئير الكي يروي كل  يا 

 الديمةل نوع الم ر الداي  م  ال كول  

بما  تدور حو  أ ماا الم ر وقد د  لبوا كلون ا تمل هكا الحقل الداللي لبا مجمولة ك
لنوال المابر وهك  الابما  تتفاو  ليموا بينصوا مول حيوي المعواني ولانصوا جميعصوا ت وير ةلوا 
داللووة لامووة لحواهووا )الم وور( وتعوودد الابمووا  واالفووال موورد  ةلووا التفوواو  لووي المعوواني الووكي 

تو و  لوي المعنوا )الم وترن البفظوي( جاا لبا ال نة القمايل العربية المختبفوة أو مول مواب ال
 أو ظير كلن مل اا ماب التي قا  بصا تاحب الاتاب لي لدم موا   مل كتاب الم ر  

 اخلامتة:
الحمد هلل الكي بنعمت  تت  التالحا ر والتوالم وال وال  لبوا نبينوا محمود بول لبود         

 وتحم  و ب   الةالممعوي مالرحما  ولبا 

ت بيقيووة لبووا كتوواب )الم وور( ابووي  الدالليووة درا ووةا ووة نظريووة الحقووو  ا تعر وو  هووك  الدر 
ئيووود اانتوووارير ولوووي تنووواو  كلووون الجانوووب المعجموووي ولوووق الحقوووو  الدالليوووة تتجبوووا لظموووة 
العبمووواا العووورب ومووودى تمكووونص  مووول ناتوووية الب وووة لقووود قعووودوا لجمووو  هوووك  النظريوووا  الب ويوووة 

 أنصووا وليوودم لبوو  الب ووة الحووديي ونتاجووًا واا ووت والقوالوود التووي يووئل  كثيوور موول النووات جمووالً 
 لعبماا الب ة ال ربييلر وقد توتب  الدرا ة ةلا لدم نتايف منصال

 تعتبر نظرية الحقو  مل أه   النظريا  الب وية لي مجا  تنالة المعاج  الب وية -1
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 لوول  ريووق نظريووة الحقووو  الدالليووة تووت  معالجووة الفجوووا  المعجميووة والث وورا  الب ويووة لووي-2
 مجا  المفردا  

 لص  العرب قديمًا لنظرية الحقو  الداللية وتج يد كلن مل خال  معاج  ل وية -3

حتور الحقول الوداللي لوي كتوواب الم ور ال بوي ئيود  والد كثيوورًا لوي تحديود المعنوا الوودقيق -4
 لبفه وبيال الفرو  الفردية بيل معاني االفال 

الووووداللي تقووووو  لبووووا أ ووووات التمووووايل أو هنووووان لالقووووا  دالليووووة بوووويل االفووووال لووووي الحقوووول -5
 الجئار وكل كلن ي الد لي تحديد المعنا  -الت ادر الال

 املصادر واملراجع:
ابووول دريووودر ااكدير اإلموووا  أبووووومكر محمووود بووول الح وووولر وتووو  الم ووور وال ووووحاب   1

ومانعتتووو  العوووورب الوووورواد مووول المقوووواعر المملوووو  لئالوووديل التنوووووخير المجموووو  العبمووووي 
 . 1963-دم ق

 -أبوالح ل بل ا ماليلر المخت،ر تحقيق لجنة ةحيواا التوراي العربوي-يد ابل   .2
  15ر ،1بيرو  لبنالر ج-من ورا  دار اآللا  الجديدم

 -ابوول قتيبيووةر أبووو محموود لبوود  بوول م ووب ر اانووواا لووي موا وو  العووربر حيوودر اموواد  3
  76 ر ،1956-الصند

 -يخو الي وووووليأبووووي ئيوووود  ووووعيد اانتووووارير كتوووواب الم وووورر ن وووور  ااب لووووويت  وووو .4
   1905-بيرو -الم معة الااثبوكية الي ولية

 ر 1987-1احموووووود  وووووواهر ح وووووونيلر نظريووووووة االاتمووووووا  الب وووووووي لنوووووود العووووووربر    5
،162   

  13احمد لئوئر أتو  تراثية لي نظرية الحقو  الدالليةر ، .6
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 . 1988-5احمد لمر مختارر لب  الداللةر لال  الاتبر    7
-د لبووودالحبي  الما ووو ةر جامعوووة الم تنتوووريةلبووو  الداللوووةر ترجموووةل محمووو -موووالمر  8

   78 ر ،1985-م داد
 .1ج-87دم ق ،-مجبد مجم  الب ة العربية -خالد احمد  9
 .43 ر  أ عار الصئلييلر معة لندل -ال كري   10
توووال  الوووديل ئركووولر الظووواهرم الدالليوووة لنووود لبمووواا العربيوووة القوووداما حتوووا  .11

بيوووورو ر من ووووورا  -نا وووورول  نصايووووة القوووورل الراموووو  الصجوووورير الوووودار العربيووووة لبعبووووو 
  83 ر ،2008-1 -الجئاير-ااختالف

  43لنترم بل  دادر ديوان ر ،  12
كتاب الم رابي ئيد اانتاري درا وة ل ويوةر مركوئ  -لا مة ااميل جمعة  13

 ه 1414-مركئ الدرا ا  الجامعية لبنال -المحوي
   210-204لايئ الدمةر لب  الداللة العربير  )د  (ر ،  14
  79 ر ،1995ر ديوان ر النا ر دار تادرلبيد بل ربيعة  15
محمووود جوواد الووربر نظريووة الحقووو  الدالليووة والمعوواج  الب ويووة لنوود العووربر  .16

 القاهرم  -مجم  الب ة العربية
  76منقور لبدالجبيلر لب  الداللةر ، .11
النام وووووووة الجعووووووودير ديوانووووووو ر تحقيوووووووقل محمووووووود أبوووووووو الف ووووووولر  معوووووووة دار   18

   2009المعارف
19  Desaussare.Courseln ganral linguisties p.110 ) 
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 واقع تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف الفنادق مبدينة بنغازي
 دراسة ميدانية علي الفنادق مبدينة بنغازي

 خالد عطية الصغري د.اعداد / 
 اخللفية النظرية :

حالية المرحةية األوليا كيان  ففي ألي دولة.  االقتصاديإن االهتمام بقطاعات الخدمات يعكس مراحل النمو 
لةسييب باعتبييار لن القطيياا الزراعيي  هييو  الرئيسيي زًا عةييا الزراعيية باعتبارهييا المصييدر األساسيي  مركيي االهتمييام

 االقتصييادي، فمييب زدييادت التطييور االسييتخراةيةالقطيياا الييسي تسييتند إليييل كافيية القطاعييات وعةييا الصييناعات 
ميين ازدادت الحاةيية إلييا المييواد األولييية التيي  تحتاةتييا الصييناعات الولهييدت لييسلغ فقييد  تييرت منيياةم و هرهييا 

بيدلت ميب بدايية الثيورت الصيناعية وتطبهيئ مبياد   والتي ثم تال سلغ مرحةة التصنيب  االستخراةيةالصناعات 
اإلدارت العةمية ف  الصناعات المختةفة ولقد كان  تور الصناعات بمختةي  لكيكالتا يعني   تيور المنافسية 

لتسييويقية التيي  بييدلت فيي  مهييدان وبالتييال  اسييتخدام مختةيي  لسييالهز ةييسز الزيييائن وميين بييهن هييس  األسييالهز ا
الصناعة والسةب الصناعية لسلغ فقد اكتسيبت خصوصيية في  هيسا المهيدان ولخيست مالمحتيا األساسيية فييل، 

 ومن ثم تأت  إلا المرحةة الثالثة واألخهرت وه  التركهز عةا صناعة الخدمات.

 تعريف اخلدمات:
الت  يصعز تعردفتا بدقة وسلغ بسبز اتفقت الدراسات الحدهثة عةا لن الخدمات من المفاهيم  

الخصائص الت  تنفرد بتا مقارنة بالسةب المادية,  وهسا ما لدى إلا تعدد التعارد  بتعدد الكتاز 
 والمتتمهن بتسا المفتوم كما هةا:
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"لحد لككال المنتةات الت  تقوم بإنتاةتا من مات األعمال مثل الفنادق والسياحة  بأنتا عرفت الخدمات
البردد والوزارات والمصالح الحكومية مثل  وهيأتمثل مؤسسات التأمهن  والتهئاتف والمؤسسات والمصار 

 .(1)االتصاالت والمرور والتعةيم"
" النكاطات لو المنافب الت  تعرض لةبيب لو الت  تعرض  تعرد  الةمعية األمردكية لتسودئ الخدمة بأنتا

 . (2)الرتباطتا بسةعة معهنة"
لو منفعة يقدمتا طرف لطرف آخر وتكون لساسًا  هر مةموسة وال  لو إنةاز"نكاط  تاوتعرف الخدمة بأن

 .(3)هنتج عنتا ليل مةكية, ولن إنتاةتا لو تقديمتا يكون مرتبطًا بمنتج مادى مةموس لو ال يكون"
 اةتماع "لكثر من إنتاج لكياء و هر مةموسة فتا تفاعل  فيعرف الخدمة عةا لنتا Eric Voglesلما 
 . (4)ور باتل لثناء عمةية اإلنتاج" احتياةاتلن المنتج والزيون السي يكبب به

بهن مةتز الخدمة والزيون هتدف هسا التفاعل إلا  اةتماع "تفاعل  ويعرفتا قاسم ناه  عةوان بأنتا
 .(5)تحقهئ الكفاءت لكةهتما"

 تصنيف اخلدمات:
 ا:هناغ لنواا عدهدت من الخدمات الت  يمكن تصنيفتا كما هة 
 حسز مكاركة الزيون لو المستفهد: .1

، الطب حهث هتطةز بعض الخدمات حضور الزيون لو مكاركتل لةحصول عةا الخدمة مثل العالج 
السياحة، اإلطعام، بهنما ال تتطةز خدمات لخرى مكاركة الزيون لو حضور  طوال الوقت مثل خدمة 

 .(1)إصالح لو صيانة السيارات

                                                             

 .465, صةمكتبة التوحيد الحديثة, القاهر ساسيات التسويق المعاصرة,(: أ1998جمال الدين محمد المرسي ) -1
 .18ن,صوائل للنشر ,الطبعة الثالثة االرد ريق الخدمات, دا(:.تسو2005هاني حامد الضمور ) -2
 .28عية ,االسكندرية صالتسويق المتقدم ,الدار الجام (:2008بو النجا)د العظيم أمحمد عب -3
4-eric:vogler(2004):management strategique des services,edition dunod,pais,pio 
 .52ردن صالشروق للنشر والتوزيع, األ رت, داالجودة في الخدما إدارة (:2006قاسم نايف علوان المنياوي) -5
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 وه  كالتال :  ء الخدمة:حسز الخبرت المطةوبة ف  لدا .2
 :مثل خدمات األطباء والمحامهن والمستكاردن اإلداردهن والمالههن. خدمات متنية 
 :مثل خدمات حراسة العمارات ومواق  السيارات. خدمات  هر متنية 
 من حهث االعتمادية:  .3

حسز لدائتا , إما عةا المعدات لو عةا األفراد، كما تتنوا اعتمادهاحهث تتنوا الخدمات عةا لساس 
من قبل عمال ماهردن لو  هر ماهردن، وهنا لصبح طةز الخدمة هتأثر بالكخص السي هتولا تقديمتا 
وكسلغ الحال ف  الخدمات الت  تعتمد عةا المعدات، إس ه  األخرى تختة  إسا ما كانت المعدات سات 

 .(2)لم لنل ليس كسلغ سات تسههر 
 حهث يمكن تصنيفتا إلا: حسز الزيون: .4

 وه  الخدمات الت  تقدم إلكباا حاةات كخصية مثل السياحة والتأمهن  ات المستتةكهن:خدم
 عةا الحيات وسمهت هس  الخدمات بالخدمات الكخصية.

 :ه  الخدمات الت  تقدم لتةبية حاةات من مات األعمال كما هو الحال ف   خدمات المنكآت
 االستثمارات اإلداردة والمالية وصيانة المعدات.

 حهث يمكن تصنيفتا إلا: افب مقدم الخدمة:حسز دو  .5
وه  خدمات تقدم من طرف مةموعة من األفراد لو من مات لو ةمعيات إلا  خدمات  هر ريحية:

 مختة  األفراد وليس بدوافب

 .الريح مثل الخدمات المقدمة من طرف الدولة كالتعةيم والعالج الطب  والةمعيات الخهردة 

                                                                                                                                                                                             

العلمية للنشر  ة للتسويق الحديث، دار اليازوري(: األسس العلمي2006يدي وآخرون )عومحمود الص حميد الطائر -1

 .193عمان ص  والتوزيع، األردن
 .70ص  مرجع سبق ذكره،(: 2006قاسم نايف علوان المحياوي ) -2
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 :الريح مثل المن مات الخاصة كالمستكفيات والمدارس تقدم بدافب  الخدمات الريحية
 والةامعات الخاصة.

 وتنقسم إلا:  الخدمات طبقًا لدرةة كثافة العمالة: .6
 :تعتمد عةا العمالة بدرةة لكبر ف  تقديمتا مثل الخدمة الفندقية،  الخدمات الكثيفة العمالة

 خدمات التدردس و هرها.
 :(1)لكبر ف  تقديمتا مثل خدمة النقل والمواصالت و هرهاتعتمد عةا اآللة بدرةة  كثيفة اآللة. 
 وتنقسم إلا: الخدمات حسز درةة االتصال بالمستفهد: .7

 : ِِ مثل خدمات المحام  وخدمات السكن وخدمات النقل  خدمات سات اتصال كخص عاِل
 الةوي وهنا وةود العمهل لثناء تقديم الخدمة ضروردًا.

 :السيارات، التسوق عبر اإلنترنت، وه  بسلغ ال مثل إصالح  خدمات سات اتصال منخفض
 تتطةز وةود عمهل لثناء تقديمتا.

 حهث يمكن تصنيفتا إلا:  الخدمات حسز وةتة الن ر التسويقية: .8
 :يحصل عةهتا الزيون بككل ستل مثل النقل والحالقة. خدمات ستةة المال 
 :لكخصيات مثل خدمة استئةار بعض األكخاص لحماية وحراسة بعض ا خدمات خاصة

 التامة.
 وتصن  إلا:  الخدمات حسز طبيعة الخدمة: .9

 :مثل الخدمات الصحية، التعةيم. خدمات ضروردة 
 :مثل التسةية والترفيل. خدمات كمالية 

 

                                                             

جامعة عين ، كلية التجارة، رسالة ماجستير،قياس رضا العمالء عن جودة الخدمة (:2001) يبركات عل محمد علي -1

 . 59ص ،شمس
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 عناصر إنتاج اخلدمة:
 تتكون المن مة الخدماتية من عدت عناصر تتفاعل فيما بهنتا إلنتاج وتقديم الخدمة الت  تتمثل ف : 

 ت تكغهل الخدمة.ن ام عمةيا 
 .الدعم المادي 
 .العمال المباكردن 
 .الزيون 
 .عرض الخدمات 
هتمثل ن ام عمةيات تكغهل الخدمة ف  اإلدارت العةيا لةمن مة الت  تعتبر  ن ام تكغهل الخدمة: .1

مصدر القرارات المتعةقة بعرض الخدمات تو ه  وتسههر الموارد البكردة وتحدهد لككال 
لزيائن.. إلخ ويسلغ يكون لتسا الةزء من عمةية اإلنتاج تأثهرًا مباكرًا ف  االتصال بهن المن مة وا

 .(1)عمةية تقديم الخدمة وةودتتا
ي تر الدعم المادي ف  التصميم الداخة  لةمن مة التةتهزات والمعدات الضروردة  الدعم المادي: .2

 ة وتقديمتا.إلنتاج الخدمة ف  موقب المن مة ... إلخ وهو هؤثر ف  عمةية إنتاج الخدم
ويقصد بالعمال المباكردن مقدم  الخدمات السهن هتعامةون مباكرت مب الزيائن  العمال المباكرون: .3

ويمثةون المن مة ف  ن رهم ودؤدى هؤالء المو فون دورًا بالغًا ف  عمةية تقديم الخدمة وةودتتا 
 مما تتطةز حصولتم عةا متارات وكفاءات عالية.

 ل مب المن مة ودتةقا سةب وخدمات منتا يعتبر زيونًا لتا. إن كل من هتعام الزيائن: .4
تتمثل النتهةة المتولدت من مةموعة التفاعالت الحاصةة بهن مختة  عناصر إنتاج عرض الخدمات: 

 الخدمة الت  تعتمد تقديمتا ف  الغالز وةود مقدم الخدمة والزيون ف  آن واحد. ويمكن توضيح

                                                             

االعمال جامعة الحاج ,باتنة  وجهة نظر الزبون ,رسالة ماجستير إدارةتقييم جودة الخدمة من  (:2008) صليحة رقاد -1

 . 10:9,ص 
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 طرق تقديم اخلدمة:.
 ة الباردة:.طريقة الخدم 

ةيييراءات سيييهئة فييي  تقيييديم الخدمييية لةعميييالء ,إضيييافة إليييا  تتسيييم هيييس  الخدمييية بانتيييا تعتميييد لسيييالهز واد
تعامالت  هر ةهدت وتواةل مواق  وسةوكًا  هر مناسز من العمالء لنفستم ةراء السيةوكيات  هير المقبولية 

الةانييز اإلةرائيي  )تمثييل  ميين قبييل مقييدم  الخييدمات لييسلغ تكييون الخدميية  هيير مردحيية  و هيير متناسييقة ,وفيي 
الن م واإلةراءات المحددت لتقديم الخدمة(, لما الةانز الكخص  ,)طيرق التفاعيل والتعاميل ميب الزييون عنيد 
تقيديم الخدميية ميين قبييل مقيدم  الخييدمات(, فتمتيياز بأنتييا  هير واضييحة، وعييادت مييا تكيون بيياردت و هيير كييفافة، 

 دمة وال هر بون بتا.وتتسم بعدم االكتراث لةعمالء إس يمقتون هس  الخ
 : طريقة المصنع للخدمة 

إن هيييس  الطردقييية تمتييياز عيييادت بارتفييياا االهتميييام بالةانيييز اإلةرائييي  فييي  تقيييديم الخدمييية, لميييا الةانيييز 
الكخصييي ، فهتسيييم بانخفييياض لهمهتيييل، لميييا فيميييا هخيييص الةانيييز اإلةرائييي  فإنتيييا تيييأت  فييي  الوقيييت المناسيييز 

 ةميب العمالء .وتكون منت مة ومناسبة وتقدم صورت موحدت ل
 :طريقة الحديثة الوردية للخدمة 

إن هيس  الطردقية فيي  تقيديم الخدميية لةعميالء تتمهييز باالهتميام الكبهيير بالةانيز الكخصيي  ميب انخفيياض 
مةحييوب بالمسييتوى اإلةرائيي  الييسي تكييون فيييل الخدميية بطهئيية و هيير متناسييقة، لمييا الةانييز الكخصيي  فتتمهييز 

 ارعة وسةيمة ف  سبل تقديمتا مر وبة من قبل العمالء.الخدمة بأنتا ةسابة والفتة لةن ر وب
 :طريقة جودة وخدمة العميل 

إن هييس  الطردقيية تتمهييز عييادت بارتفيياا الةوانييز المتعةقيية بكييل ميين االتةيياههن اإلةرائيي  والكخصيي  , 
وتعييد ميين لفضييل الطييرق التيي  هييتم اسييتخدامتا فيي  تقييديم الخدميية ,فتتسييم هييس  الطردقيية ميين الناحييية اإلةرائييية 

صورت موحدت لةعمالء، لما عةيا المسيتوى الكخصي  فتكيون سيبل تقيديم  معادت, وتقدبأنتا منت مة ومتناسقة 
 الخدمة ةسابة والفتة لةن ر.

 تعريف جودة اخلدمة:
تعيييددت التعيييارد  بتعيييدد المتتميييهن بمفتيييوم ةيييودت الخدمييية، ليييسلغ سيييهتم عيييرض لهيييم هيييس  التعيييارد  بتيييدف 

 التال  :الوصول إلا مفتوم عام عةا النحو 
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   تعرد  بادهروBadiro  : 
تعيييرف الخييييدمات بأنتيييا مسييييتوى متعييييادل لصيييفات تتمهييييز بتييييا الخدمييية مبنييييية عةييييا قيييدرت المن ميييية الخدمييييية 
واحتياةييات العمييالء ويضييه  سن مةموعييية الصييفات التيي  تحيييدد قييدرت ةييودت الخدمييية عةييا إكييباا حاةيييات 

 .(1)العمالء ه  مسؤولية كل مستخدم لو عامل ف  المن مة
 عرد  آخر : ةودت الخدمة طردقة مكتقة بككل تةردب ، قد تكون مستعمةة مين قبيل المن مية ت

 .(2)لتحسهن نوعية الخدمة
  ،ويعرف آخرون : ةودت الخدمة تعن  مسياهرت توقعيات العميالء , واالرتقياء إلهتيا بكيكل مسيتمر

 .(3)وتحدد بالفرق بهن الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة
  اإلةمال  لةمنيتج مين خيالل خصيائص الخدمية المعرضية لالسيتعمال والتي  تعرد  آخر: األثر

 (4)تحدد درةة تةبية ر بات الزيون 
فهرى لن ةودت الخدمة : ه  مفتيوم يعكيس ميدى مالئمية الخدمية المقدمية   lewis 4 boomsلما 

فات الخدمية بالفعل لتوقعات المتقيدم لةحصيول عةيا هيس  الخدمية , لي تسيةيم الخدمية يعني  المطابقية لمواصي
المقدميية لتوقعييات الخاصيية بتييس  المواصييفات، وعةيييل الييسي يحكييم عةييا ةييودت الخدميية هييو المسييتفهد الفعةيي  

 (.5)منتا
ويمكييين  لن نسيييتخةص لن ةيييودت الخدمييية تمثيييل معييييار  لدرةييية تطيييابئ األداء الفعةييي  ميييب توقعيييات         

سيتفهدهن, ويحقيئ لةمن مية مهيزت تنافسيية العمالء لتيس  الخدمية وبكيكل مسيتمر، مميا يضيمن الرضيا اليدائم لةم
بالنسبة لآلخردن ,وهسا انطالقا من الخصائص المستمدت من هيس  الخدمية، وسليغ عةيا النحيو اليسي يعرضيل 

 الككل التال  :
                                                             

 .40,صرمص قياس الجودة والقياس المقارن .مكتبة ايتراك, (:2006توفيق محمد عبد المحسن ) -1
2- http://www.12managr.com(vule 14-01-2010 a 14h:30) 
3- http://marketer.1talk.net.(vule 13-01-2010 a 14h:30) 
4- Hanan bentaleb(1998):.la qualite de service des systemes.these de doctorat specialite informatiqes, 
 . 291سكندرية, صة وجود الخدمات اللوجستية . الدار الجامعية ,اإلءكفا: (2006دريس )إثابت عبد الرحمن    -5
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 مشكالت تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الفندقي
 معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة:

ما ما هوةد عدد من المعوقات إما بسبز التطبهئ الخاطئ او عدم عند تطبهئ لي ن ام ةدهد دائ 
الفتم لةمطةوز لو عدم وضوح الرؤية لصاًل قبل التطبهئ ويمكن إهةاز لهم معوقات تطبهئ الةودت 

 الكامةة بما هة  :
ت . عدم وةود التزام من اإلدارت العةيا بدعم منتةية تطبهئ إدارت الةودت :حهث توةد كثهر من اإلدارا1

العةيا ال هتمتا مدى النةاح الفعة  ف  التطبهئ وتةمس النتائج بقدر ما هتمتا النةاح الصوري لمام 
 العمالء .

. حداثة  تور عةم إدارت الةودت الكامةة وخاصة ف  البةدان النامية: حهث إن عةم إدارت الةودت منس 2
دا  لةتطبهئ ف  البةدان النامية سوى ف  لكثر من ثالثهن سنة مطبئ ف  لمردكا واليابان ولوروبا لم هةد ص

 التسعهنيات ولعدد محدود ةدا من المن مات حهث تأخر ف  التطبهئ حوالا عكردن سنة .
. عدم توفر الكفاءات البكردة المؤهةة ف  هسا المةال لعدم وةود وضوح لةرؤية الخاصة بتطور عةم 3

  هتم توفهر الكفاءات حسز العرض والطةز عةا إدارت الةودت وعدم إقبال الكركات عةا التطبهئ وبالتال
 الو ائ  .

. تخصيص مبالغ  هر كافية ألةل تطبهئ إدارت الةودت الكامةة لعدم االقتناا بةدوى تطبهئ المنتةية، 4
وخاصة لدى الكركات الت  تحقئ برمةية عالية بدون تطبهئ المنتةية، واعتقاد كثهر من اإلدارات العةيا 

 هر كهئًا .بأن التطبهئ لن يغ
. االعتقاد الخاطئ لدى بعض العامةهن : وخاصة القداما منتم بعدم حاةتتم لةتدردز, حهث كثهر من 5

المدهردن هنكغل بالمحاف ة عةا مقعد  وعدم المساس بل وكسلغ انكغالل بتحقهئ التدف المرةو من 
ت من متامل ف  وةتة و يفتل دون تحمل عزء الدخول ف  متطةبات ولعباء و يفية لخرى قد تكون ليس

ن ر ، وه  وةتة ن ر ورؤية قصهرت المدى، حهث تن ر إلا المصةحة العامة قدر ن رتتا لةمصةحة 
 الكخصية .

. اتباا األسةوز الدكتاتوري ف  اإلدارت وتكدد المدهردن ف  تفويض صالحياتتم حهث يعتقد الكثهر من 6
تعةيمات فقط، ولنل ليس من متامتم وضب األهداف المدهردن لن المو فهن وةدوا لك  هنفسوا األوامر وال
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والتعةيمات وتصحيح االنحرافات وقياس مدى دقة األداء ألن كل هس  المتام من متام المدهردن لنفستم 
حهث ادلا لحد المدهردن بقولل ماسا نفعل نحن إسا هم كاركوا )لي العمال( ف  وضب األهداف وخطط 

ةراءاتل عةا هواهم.  العمل واد
اومة التغههر لدى بعض العامةهن بسبز طبيعة المقاومة لةتغههر لو بسبز الخوف من تأثهرات . مق7

التغههر عةهتم : إن طبيعة النفس البكردة الخوف من المةتول وخاصة إسا كان هسا المةتول مبتمًا و هر 
 واضح المعالم بالنسبة لةعامةهن بسبز حداثة التطبهئ .

حصائية لةةودت حهث ليس من متام العامةهن معرفة األسالهز اإلحصائية . عدم االلمام باألسالهز اإل8
 إال إسا كان من صميم عمةتم الرقابة والقياس وهسا موةود عةا مستوى متدن ةدًا بهن المن مات.

. توقب النتائج السردعة لةفوائد الت  يمكن لن تةنهتا المن مة من إةراء تطبهئ إدارت الةودت الكامةة : 9
غ عةالة ف  ةن  المردود من المبالغ والتكاله  الت  تم صرفتا ف  إدارت الةودت وبالتال  التسرا حهث هنا

ف  الحكم عةا النتائج بعد مضا سنة لو سنتهن وخاصة ف  حالة عدم تةمس النةاحات ف  األةل 
 القصهر .

يًا ف  نفس المن مة . عدم وةود ن ام فعال لالتصاالت والتغسية الرةعية: وخاصة بهن العامةهن داخة10
وخارةيًا بهن المن مة والعمالء والموردهن وهما هؤديان إلا عدم وضوح الرؤية وعدم وةود حقائئ تبنا 

 عةهتا قرارات فعالة تؤدى إلا التحسهن .
. عدم وةود االنسةام والتنا م بهن لعضاء الفردئ لو بهن فرق العمل فيما بهنتا : وخاصة ف  وةود 11

المو فهن التابعهن إلدارت الةودت وهسا هو الواقب ف  كثهر من المن مات وليضًا بسبز  عكوائية اختيار
عدم بث روح التعاون وتوضيح المفاهيم لةعامةهن واالكتفاء بالمكاهدت من خارج الحةبة عةا  الصراعات 

 وعدم تحمل عناء التدخل لحةتا لو الحد منتا لو منب حدوثتا.
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ات عن اإلنةازات الت  يحققتا العامةون والفرق ف  الوقت المناسز: حهث . التأخر ف  إيصال المعةوم12
هتم البخل عةا المو فهن بالنتائج حتا ال تدخل اإلدارت ف  صراعات طةبات زدادت الرواتز والحوافز 

 .(1)والمكافآت واالكتفاء بطةز مزدد من الةتود دائمًا بهن العامةهن
 

 يف الفنادقمعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 
تنقسيييم المعوقيييات التييي  تواةيييل الفنيييادق اليييا معوقيييات تتعةيييئ بالبهئييية الخارةيييية والداخةيييية لةمؤسسيييات 
الفندقييية ومعوقييات تتعةييئ بمتطةبييات تطبهييئ ادارت الةييودت الكييامةة فيي  المؤسسييات الفندقييية وتتمثييل فيي  النقيياد 

 التالية :
 لةمؤسسات الفندقية : لوال: المعوقات المتعةقة بالبهئة الخارةية والداخةية 

 معوقات البيئة الخارجية الخاصة: - 1
وه  تةغ العراقهل الت  تواةتتا المؤسسات الفندقية سواء لكانت عمومية لم خاصة ف  مواةتة قوى 
التنافس الت  تفرضتا عةهتا المؤسسات الفندقية الوافدت من الخارج, السيما فنادق السالسل العالمية 

 ةتون" وما كابتما والت  سوف هتم إبراز لهم ةوانبتا من خالل التحةهل التال  : "كالكهراتون" و"الته
 التفوق الواضح لةمؤسسات الفندقية الوافدت ف  ةميب المةاالت المادية والبكردة والتكنولوةية . -
محدودية القدرت عةا التنافس لدى المؤسسات الفندقية المحةية إزاء هس  االوضاا, عالوت عةا ما سكر  -

سابقا هناغ ضع  التعاون وتقديم الدعم الالزم ,والمساندت القوية من مسهردتا  والمالكهن لتا والعامةهن 
 فهتا  وكل سوي المصةحة بتا .

تنام   اهرت الخدمات البدهةة المتمثةة ف  الفيالت والكقئ المفروكة و هرها, خاصة ف  اماكن  -
 الةسز السياح  وبأسعار ةد تنافسية .

                                                             

الجودة ودورها في بناء الشركات، رسالة دكتوراه، الجامعة االفتراضية  إدارة :(2010زيز عبد العال زكي )عبد الع -1

 .14: 12ص ص  ،الدولية بالمملكة المتحدة
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لمواةتة قوى التنافس هس ، ألن تطبهئ الةودت  استراتهةيةات الةودت، واعتمادها لدات  ياز تطبيق -
 الكامةة هزدد من دافعية العامةهن والعمل عةا تحسهن األداء مما هةعةتم هدخةون التنافسية .

 معوقات البيئة الداخلية للمؤسسات الفندقية :  - 2
ودت الكامةة وهو محور اهتمام برنامج الةودت ولكن  حهث إن العنصر البكري هو األهم ف  من ومة الة

 ت تر المعوقات ف   ياز النقاط التالية :
عدم اإللمام الالزم بمسائل الةودت, حهث إنتا لم هوةد من ُيعنا بقضايا الةودت وترقية مسعاها داخل   -

 هس  المؤسسات وهسا عةا  رار العدهد من دول العالم .
المسؤولهن المتعةئ بالةودت لو التادف إلا تكردس روح التنافس  ياز عنصر التحفهز من طرف  -

واالبتكار واإلبداا، وسلغ من خالل تخصيص ةائزت ألحسن مؤسسة فندقية ف  هسا المةال, وكما هو 
 موةود ليضا ف  العدهد من بةدان العالم .

ن  بكؤون الةودت التياكل التن يمية لةمؤسسات الفندقية خالية تماما من تخصيص وحدت تن يمية تع -
ف  هس  المؤسسات وسلغ كما تمت اإلكارت إليل سابقا إس لنل ال توةد مؤسسة فندقية تمتةغ ن اما 

 . الماض لةةودت وفقًا لما كك  عنل التحقهئ 
هن ر الا مفتوم الةودت ف  لحسن ال روف عةا لنل لعةا تقدهر وعةا لنل يعن  ةودت المنتج لي  -

لن ر إلا بقية الةوانز المرتبكة بتس  الةودت وسات مسؤولية مكتركة عن الخدمات المقدمة فقط دون ا
 إنتاةتا, وه  بالسات الن رت التقةهدية لمفتوم الةودت .

عدم التحكم ف  تقنيات التسههر  وافتقار هس  المؤسسات لةمورد البكري الماهر الك ء عةا  رار  -
. إس يككل هسا الةانز )تقنيات التيسههر( البنية المؤسسات الفندقية لةسالسل العالمية الموةودت   مثال

التحتية األساسية الت  يقام عةهتا مكروا إدارت الةودت الكامةة كون لن هسا األخهر يعد منتةا تسههردا 
 متطورا ف  لساسل. استراتهةيا
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 ثانيا: املعوقات املتعلقة مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية : 
 المعوقات المتعلقة بثقافة إدارة الجودة :  -1
ان  البية العامةهن بالمؤسسات الفندقية لم هدركوا بعد مفتوم الةودت بالحد الكاف  وهسا من كأنل لن  -

هتطةبتا  الت تكون لل تداعيات سةبية إزاء تطبهئ هسا المفتوم, السيما فيما هتعةئ بمقاومة التغههر, 
ت عنل النتائج المتعةقة بدراسة البهئة االةتماعية الثقافية من خالل إلنةاحل  وهسا تأكهد لما ككف

 التطرق إلا البهئة الخارةية العامة لةمؤسسات الفندقية عةا وةل العموم .
هسا ما لدى إلا ضع  االهتمام بقضايا الةودت  بمؤسسات العهنة ,حهث لفادت النتائج ف  هسا  -

 يسة لكافة العامةهن بتس  المؤسسات .السياق لنتا لم تكن ضمن االهتمامات الرئ
 المعوقات المتعلقة بمجال دعم وتأييد اإلدارة العليا لمسعى الجودة:  -2
قةة الموارد المالية المخصصة إلا دعم قضايا الةودت, حهث إن ما هخصص لدعم مكاردب الةودت  -

السي هؤثر إهةابيا يعد تكةفة الستثمار طودل المدى ت تر عوائد  تحدهدا ف  كسز رضا وثقة العمهل 
 ف  تحقهئ ريحية المؤسسة وتعزدز وضعتا التنافس  لضمان بقائتا وتطورها.

 محدودية الةتود الرامية إلا إحداث التغههر اإلهةاب  لدى العامةهن تةا  الةودت. -
كما لنل ثمة لمور تن يمية يمكنتا لن تعهئ مسار هسا التغههر تعود مسؤولهتتا ف  األساس الا  -

 العةيا بتس  المؤسسات .اإلدارات 
 األسةوز المتسةط والدكتاتوري لبعض المدهردن والعامةهن ف  الوقت المناسز . -
 معوقات متعلقة بمجال القياس . -3
 المعوقات المتعلقة بمجال التركيز على العميل )الضيف( :  -4
 التخطيط لةخدمات الفندقية المبن  عةا تحدهد احتياةات وتوقعات العمالء )الضهوف( . -
 ما هةز تسةهل ككاوى واقتراحات العمالء )الضهوف( والعمل عةا معالةتتا .ك -
الفةوت بهن ر بات العمالء والخدمات الت  تقدم ألنل هةز وفئ تطبهئ إدارت الةودت الكامةة تطبهئ  -

 استمارت احتياةات ثم تةب  المؤسسة الفندقية هس  االحتياةات . 
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 سسات الفندقية : المعوقات المتعلقة بمجال العاملين بالمؤ  -5

 هناك بعض السلوكيات التي متارسها املؤسسات مثل :
رضائتم,  - عدم اعتبار المؤسسات الفندقية عامةهتا عمالء داخةههن، هةز عةهتا العمل عةا تحفهزهم واد

بل تن ر لتم عةا كونتم مةرد لفراد عامةهن هبيعون قوت عمةتم مقابل إنةاز ك ء معهن هتم 
 ةورا مقابل سلغ .لمصةحتتا  ودتقاضون ل

القضايا المرتبطة لساسا عدم االهتمام باقتراحات العامةهن والسماح لتم فيما هخص المسائل و  -
 .بأعمالتم

وكسلغ فيما هتعةئ بمسألة تكةه  العامةهن باألعمال الت  تقب ضمن اختصاصاتتم لم تراا بالقدر  -
 الكاف  والمطةوز عةا المستوى ل ةز هس  المؤسسات.

 لمتعلقة بمجال التدريب : المعوقات ا -6
ر م لنل من لهم مباد  الةودت الكامةة االهتمام بالتدردز إال لنل ف  بعض الحاالت يغهز هسا المفتوم لو 

 يكون محدوًدا ةدا وال يكمل ةميب المدهردن والعامةهن بتس  المؤسسات .
مستمر لةودت الخدمات الت  ولم يكن مةديا إزاء إبراز لهدافل كتعزدز روح التعاون وتحقهئ التحسهن ال -

 هتم تقديمتا .
 المعوقات المتعلقة بمجال فرق العمل :  -7

تنادي الةودت الكامةة وتدعم العمل ف  فرق لةتأكهد عةا روح العمل الةماع  والسع  لتحقهئ التدف 
 العام لو الرؤية الخاصة بالمؤسسة .

 :(1)ثالًثا: لخطر ولهم المعوقات وهو مقاومة التغههر
 

                                                             

 ص نيولينك الدولية للنشر والتدريب، القاهرة، مصر،(: السكرتير الفعال في عالم متغير ـ 2015عصام عبد اللطيف ) -1
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 ة التغيري:مقاوم
وف  ضوء حتمية إحداث التغههر الفعال وتطبهئ مباد  الةودت الكامةة تقوم اإلدارت باتخاس العدهد 
من القرارات الت  تستتدف إةراء تغهر ف  البهئة الداخةية لةمن مة بتدف تكهيفتا، والتغههرات الت  تحدث 

ا القوى العامةة ف  المن مة وتنفسها، ف  البهئة الخارةية ويالحظ لن هناغ بعض قرارات التغههر تقبةت
والبعض اآلخر من قرارات التغههر هةقا مقاومة من قبل العامةهن باعتبارها تؤثر سةبيا بصورت مباكرت لو 
 هر مباكرت ف  لوضاعتم االقتصادية واالةتماعية والنفسية والو يفية وخاصة لن قرارات التغههر عادت 

 تكمل :
 لمعدات وفقا لةتطورات التكنولوةية. تبدهل األةتزت واآلالت وا -1
 تغههر الطرق واألسالهز الفنية واإلداردة المتبعة ف  إنةاز األعمال الت  اعتاد العامةون عةهتا. -2
 إةراء تنقالت بهن القوى العامةة. -3
 إعادت الن ر ف  التن يم اإلداري لةمن مة ودترتز عةا سلغ تغههر هيكل الصالحيات والمسؤوليات. -4
 رات وتعديالت ف  سياسات األةور والمكافآت والترقيات.إةراء تغهه -5

 مشكلة البحث - 2

بالر م من اقتناا دول العالم النام  والمتقدم بقضية الةودت واالنتبا  إلهتا وتسابقتا نحو تطبهئ المستحدث 

دارتتا كن م فنية واةتماعية، والوفاء باحتياةات  العمالء ف  مةالتا، فةسفة ومفتوم مدخالت المن مات واد

 وتوثيقتم حاليًا ومستقباًل وتحقهئ إرضائتم إال لن اهتمام المن مات الةهبية بقضية الةودت ال هزال ضعيفًا.

ويمكن استنباط سلغ من خالل عدد من ال واهر والمؤكرات الدالة عةا وةود مككةة ف   

الرضا لدى العامةهن  الخدمات الفندقية وعدم رضا عمالء الفنادق عن هس  الخدمات، وكسلغ عدم توفر
بالفنادق وعدم إكراغ العامةهن ف  عمةية اتخاس القرارات وعدم السماح بإبراز آرائتم ومقترحاتتم وعدم 
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اهتمام اإلدارت العةيا بو يفة الةودت، كل تةغ العوامل تؤدي إلا تدن  مستوى ةودت المنتةات والخدمات 

 الفندقية.

ضع  يعود إلا عدم االهتمام بمقومات إدارت الةودت الكامةة وبالتال  فإن الباحث يعتقد لن هسا ال 
 وعةيل فإنل يمكن تةخيص مككةة هسا البحث ف  التساؤالت التالية:

 ما هو واقب تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق بمدهنة بنغازي؟ 

 البحث  وما هو تأثهر تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  ةودت الخدمات الفندقية بالفنادق محل
 والدراسة؟

   وما ه  المككالت الت  تواةل تطبهئ إدارت الةودت الكامةة بالفنادق؟ وهل هناغ تحدهد لتس
 المككالت لدى إدارت الفنادق ومدى سعهتا لحل هس  المككالت؟

  هل هناغ وع  لدى المؤسسات الفندقية بالتحديات الت  تحتم عةهتا االرتقاء بمستوى األداء؟ وهل
تمراردة والنةاح والبقاء سيكون لألةود ف  ةميب من مات العمل السياح  وفا تع  لن االس

 مقدمتتا مؤسسات اإلهواء الفندق ؟

  واضحة وعةمية تعتمد عةا البحوث والدراسات  استراتهةيةهل تتتم الفنادق محل البحث بوةود
ابة لككاودتم المختصة بالبحث والتقص  عن ر بات السائحهن والمعوقات الت  تواةتتم واالستة

 من تدن  الخدمات الفندقية لتم إن وةدت؟

 أهداف البحث - 3
 التعّرف عةا واقب تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق بمدهنة بنغازي. .1
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

التعّرف عةا لهمية دور إدارت الةودت الكامةة عند تطبيقتا ف  الفنادق باألسةوز العةم  وصواًل  .2
 ف  هس  الفنادق، وبالتال  الوصول إلا رضا السائح )العمهل(.إلا ةودت لداء الخدمات المقدمة 

محاولة التعرف عةا لهم المعوقات والمكاكل ف  تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق محل  .3
 الدراسة والبحث.

تقديم مةموعة من التوصيات والمالح ات الت  هةدها الباحث لنتا تساعد ف  ةودت لداء  .4
 لفنادق، وتؤدي إلا النةاح ف  تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق.الخدمات المقدمة ف  ا

 

 فروض البحث - 4
 ف  ضوء مككةة البحث فقد تمت صيا ة فروض البحث عةا النحو التال :

 الفرض األول:

ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء الخدمة المقدمة 
 نةوم(. 5،  4،  3ةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا لمتغهر )مستوى الفندق: فع

 الفرض الثان :

ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء الخدمة المقدمة 
 ( اكرافية، ادارت وسطا، ادارت فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا لمتغهر )المستوى االداري : ادارت عةيا 

 الفرض الثالث:

ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء الخدمة المقدمة 
سنوات ، لكثر  10-5سنوات ،  5فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا  لمتغهر )سنوات الخبرت: لقل من 

 سنوات(. 10من 
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 رابع:الفرض ال

ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء الخدمة المقدمة 
 فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا  لمتغهر )المؤهل العةم : بكالوردوس ، دبةوم عال  ، دبةوم متوسط(.

 حدود البحث - 6
عامل ف  حدود مدهنة بنغازي وهو يمثل قطاعًا متمًا يكمل البحث كافة مرافئ القطاا الفندق  ال 

من القطاعات االقتصادية ف  الدولة، وتم اختيار مدهنة بنغازي باعتبارها ثانا كبرى المدن الةهبية من 
قهئ هدف لن تكون حهث المساحة والسكان والثقل االقتصادي، والقطاا الفندق  بالمدهنة يستم ف  تح

بنغازي العاصمة االقتصادية لدولة لهبيا، وهو ما يحتاج لتوفهر سعات فندقية مناسبة ولن تكون ف  مستوى 
 لداء متقدم وسات ةودت عالية.

 ( فندقًا منتا:30ودتكون مةتمب الدراسة من ةميب الفنادق الموةودت ف  مدهنة بنغازي وعددها ) 
  فندقهن : خمسة نةوم. 2عدد 
 فنادق: لريعة نةوم. 8د عد 
  فندقًا: ثالثة نةوم. 20عدد 

 ويمثل ليضًا مةتمب البحث العامةهن والمدهردن بتس  الفنادق ةميعًا.

وتم استخدام اسةوز العهنات بدال من الحصر الكامل لمراعات التغطية الكامةة لمككةة البحث 
 نغازي فترت إعداد البحث.وسلغ بسبز كبر حةم مةتمب البحث وال روف التا تمر بتا مدهنة ب

ودةفت الباحث االنتبا  إال لن هسا البحث ل فل باق  المنكآت الفندقية المصنفة بأقل من ثالثة 
نةوم , كونتا ال تطبئ إدارت الةودت الكامةة ولعدم وةود مردود اقتصادي لتا مؤثر ف  السوق الفندقية 

 بالمدهنة.

 (1ةدول رقم )
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 نادق السياحية( بمدينة بنغازي أسماء المنشآت السياحية )الف
 الهاتف العنوان التصنيف اسم الفندق م
 - سهدي حسهن نةوم 5 فندق تبيست  1
 9095166 ةةيانة نةوم 5 فندق لوزو 2
 9095300 ةةيانة نةوم 4 فندق الفضهل 3
 9972091 الصابري  نةوم 4 فندق النوران 4
 9095100 - نةوم 4 فندق عمر الخيام 5
 9972781 الصابري  نةوم 4 واحاتفندق ال 6
 9099781 - نةوم 4 فندق لكبهةيا 7
 3373618 الصابري  نةوم 4 فندق بنغازي  8
 - بنغازي المدهنة نةوم 4 فندق قصر الةزدرت 9
 9092079 بنغازي المدهنة نةوم 4 فندق دوةال 10
 9094894 الصابري  نةوم 3 فندق لفردقيا 11
 9096350 قاردونس نةوم 3 فندق القردة العائةية 12
 9080910 سهدي حسهن نةوم 3 فندق الراحة 13
 - الصابري  نةوم 3 فندق فةسطهن 14
 9093148 بنغازي المدهنة نةوم 3 فندق األنيس 15
 9093180 بنغازي المدهنة نةوم 3 فندق الةبل األخضر 16
 9093179 بنغازي المدهنة نةوم 3 فندق تاقرفت 17
 9097580 بنغازي المدهنة نةوم 3 فندق الممتاز 18
 9090386 الصابري  نةوم 3 فندق البحر المتوسط 19
 9093628 سهدي حسهن نةوم 3 فندق الحديقة 20
 9096997 بنغازي المدهنة نةوم 3 فندق القرضابية 21
 - الصابري  نةوم 3 فندق األمة العريية 22
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 الهاتف العنوان التصنيف اسم الفندق م
 9090016 الصابري  نةوم 3 فندق النةوم 23
 - بنغازي المدهنة نةوم 3 وهاديفندق ب 24
 9097343 بنغازي المدهنة نةوم 3 فندق سرت 25
 - الصابري  نةوم 3 فندق السفهر 26
 9972316 الصابري  نةوم 3 فندق النةمة 27
 9093628 الصابري  نةوم 3 فندق الحديقة 28
 - سهدي حسهن نةوم 3 فندق مودت 29
 - الصابري  نةوم 3 فندق فيكتوردا 30
 
 لمصدر: التيأت العامة لةسياحة ي فرا بنغازي ا
 

 منهجية البحث - 7
يعتبر هسا البحث من النوا االستككاف ، إس يسعا إلا معرفة واقب تطبهئ إدارت الةودت الكامةة 
 ومككالت تطبيقتا ف  الفنادق بمدهنة بنغازي, وبالتال  فإن منتةية البحث تكتمل عةا الةوانز التالية:

 الةانز الن ري: .1

هتتم هسا الةانز بمراةعة األدز اإلداري المنكور ف  مةال إدارت الةودت الكامةة، وسلغ من 
خالل االطالا عةا الكتز والدوردات والرسائل العةمية وكبكة المعةومات العالمية )اإلنترنت( 

 والت  تطرقت إلا هس  الموضوعات.

 الةانز المهدان : .2

سية لةبحث عن طردئ استمارت االستبانة، ولك  يحقئ هتضمن هسا الةانز تةميب البيانات األسا
البحث لهدافل البد من الريط بهن اإلطار الن ري والواقب العمة  والمتمثل ف  القيام بالدراسة 



2022( ديسمبر21العدد )     بنغازي بمدينة الفنادق في الشاملة الجودة ادارة تطبيق واقع   

 

 

 

192 
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المهدانية الت  هتم من خاللتا تةميب البيانات األولية ثم تحةهةتا الستخالص بعض النتائج المعبرت 
 عن واقب مككةة البحث.

 لتحةهة :الةانز ا .3

هتضمن هسا الةانز تحةهل البيانات الت  تم ةمعتا من الةانز العمة  لةبحث لغرض استخالص 
 النتائج منتا باستخدام األسالهز اإلحصائية المالئمة لةموضوا محل البحث.

 : 2012( 1دراسة أمحد عادل سيف النصر)

عةا كركات السياحة ووكاالت  وه  بعنوان " تفعهل مفتوم إدارت الةودت الكامةة: دراسة تطبيقية
 السفر".

ولوضحت هس  الدراسة لن مدى مساهمة المو فهن ف  إدارت الةودت الكامةة هتأثر برؤدتتم لمدى  
تطبهئ رؤسائتم ألسةوز إكراكتم ف  صنب القرارات قبل تبن  من متتم منتج إدارت الةودت الكامةة، ولن 

يحكم المدى السي هسبون إليل ف  دعمتم لمنتج إدارت الةودت  تقهيم المو فهن لمزايا إدارت الةودت الكامةة
الكامةة، ولن هسا التقهيم لةمزايا من ةانز المو فهن هو لهم ف  التنبؤ بإستاماتتم المستقبةية ف  إدارت 

 الةودت الكامةة من إستاماتتم الفعةية المبدئية ف  هسا المنتج قبل تقهيمتم لةمزايا.

 ( :2010) (2دراسة إبراهيم بظاظو)

وهي بعنوان تقييم واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الفنادق، دراسة ميدانية علىى عينىة مىن 
 فنادق الخمس نجوم في األردن.

                                                             

تطبيق على شركات السياحة ووكاالت السفر،  الجودة الشاملة: إدارة، تفعيل مفوم (2012) يف النصرسأحمد عادل  - 1

 .أطروحة ماجيستير غير منشورة، مقدمة إلى كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم
ق ميدانية على عينة من فنادالجودة الشاملة في الفنادق، دراسة  إدارة(: تقييم واقع تطبيق 2010إبراهيم بظاظو ) -2

 .9ص ، 45ة، السنة السابعة العدد يمس نجوم في األردن، مجلة العلوم اإلنسانالخ
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فيي  مدهنيية  وهىىدفت إلىىى بيىىان أهميىىة تطبيىىق مبىىادد إدارة الجىىودة الشىىاملة فىىي المنشىىآت الفندقيىىة
الةيودت الكيامةة في  المنكيآت الفندقيية لدى إليا تطيور سائل ف  فرنسا ,وقيد ل تيرت النتيائج لن تطبهيئ إدارت 

مسييتوى الخدميية السييياحية المقدميية لةسييائح ,كمييا بهنييت نتييائج الدراسيية لن لكثيير المعوقييات إعاقيية فيي  تطبهييئ 
 إدارت الةودت الكامةة بنةاح ه  الموارد البكردة والمكاكل التيكةية واإلستراتهةية.

 ( 2009) (1)دراسة نعيم علي سعد الزوي  -

 وهي بعنوان إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء.
ولوضحت هس  الدراسة عدم مالءمة الثقافة التعةيمية السائدت بمكاتز الخدمات البرددية فيما هتعةئ 

بأنماط القيادت وتحسهن الةودت واألبداا واالبتكار لةثقافة التن يمية المطةوبة لنةاح تطبهئ إدارت الةودت 

ل لتحسهن اإلداء ، وعدم مالءمة ن م إدارت الموارد البكردة السائدت فيما هتعةئ بن ام الكامةة كمدخ

االتصال لن م إدارت الموارد البكردة المطةوبة لنةاح تطبهئ إدارت الةودت الكامةة كمدخل لتحسهن اإلداء ، 

التن يمية بمكاتز  ولوصت قبل البدء ف  تطبهئ إدارت الةودت الكامةة لن تقوم اإلدارت بتتهئة الثقافة

 الخدمات البرددية ونكر هسا االسةوز .

 

 

 
                                                             

(: إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية 2009نعيم على سعد الزوي ) -1

 الدراسات العليا، بنغازي، ليبيا.
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 ( 2005( )1دراسة دمية أكرم استيتة)

وهي بعنىوان إدارة الجىودة الشىاملة وتةلفىة الجىودة : دراسىة تحليليىة لقطىاا صىناعة األدويىة فىي 
 االردن.

الةيودت في  قطياا  وتكةفية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة الجودة الشاملة
صييناعة االدوييية , وقييد توصييةت إلييا عييدد ميين النتييائج لهمتييا :. لن كييركات صييناعة الدوائييية تتبنييا مفتييوم 
إدارت الةييودت الكييامةة الييسي يعكييس محاولتتييا  مواةتيية التحييديات المتماثةيية فيي  زدييادت حييدت المنافسيية المحةييية 

 والعالمية .
 

 مناقشة فرضيات الدراسة
توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت ل السي هنص عةا "هل لإلةابة عةا السؤا 

، طبقا لةمتغهرات التالية ) الةودت الكامةة وةودت لداء الخدمة المقدمة فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة
 مستوى الفندق, المستوى االداري, سنوات الخبرت، المؤهل العةم  (.

 

 الفرض األول : 

ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت  األول عةا : " هنص الفرض 

 4،  3الكامةة وةودت لداء الخدمة المقدمة فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا  لمتغهر )مستوى الفندق: 
 ".نةوم( 5، 

                                                             

جودة الشاملة وتكلفة الجودة: دراسة تحليلية لقطاع صناعة األدوية في األردن، ال إدارة(: 2005تية )ديمة أكرم استي -1

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية.
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, وقد كانت النتائج  -واالسر  –ولةتحقئ من صحة هسا الغرض قام الباحث باستخدام اختبار كروسال 

 (20كما ف  الةدول ) 
 (20الجدول رقم ) 

واالسر للةشف ن داللة الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة  –نتائج اختبار كروسكال 
 حول معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في فنادق بنغازي لمتغير مستوى الفندق.

درةة   المتوسط الحساب محتوى المةال المةال
مستوى  2قيمة  الحردة

 نةوم 5 نةوم 4 نةوم 3 الداللة
 األول
 

معوقات تتعةئ 
 بإدارت الفندق

2.28
07 
 

3.66
67 

3.29
55 

2 
 

88.17
1 
 

0.000 
 

 الثان 
 

معوقات تتعةئ 
بالعامةهن 
 بالفندق

2.43
28 
 

3.45
23 

3.06
34 

2 
 

40.15
2 
 

0.000 
 

 الثالث
 

معوقات تتعةئ 
 بمنكأت الفندق

2.62
93 
 

3.59
19 

3.18
59 

2 
 

44.80
5 
 

0.000 
 

2.69 ةميب المةاالت
66 

3.69
00 

3.42
57 

2 79.19
0 

0.000 

 (.5.99" تساوي )2درةة حردة " =0.05الةدولية عند مستوى معنوية  x2قيمة 
 

نالحظ من الةدول السابئ بأنل ال توةد فروق سات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(0.05≥بهن إةابات الم) ستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة، وبصفة عامة هتبهن لن

( وقيمة ) فاى ترييب ( 0.05( وه  لقل من )0.000قيمة مستوى الداللة لةميب المةاالت تساوى )

(، 2( درةة حردة )≤0.05( عند مستوى داللة )5.99المحسوبة لقل من قيمة الةدولية الت  تساوي )

( بهن إةابات ≤0.05لفرضية لي توةد فروق سات داللة إحصائية عند مستوى داللة )مما يعن  قبول ا
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  فنادق لهبيا )بنغازي(، ودرةب الباحث هس  

 النتهةة إلا لن : 

 لن واقب إدارت الةودت الكامةة ضعه .-
 نادق. ياز تطبهئ مباد  إدارت الةودت ف  الف-

 الفرض الثاني :
ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء ودنص عةا 

الخدمة المقدمة فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا  لمتغهر )المستوى االداري: ادارت عةيا ، ادارت وسطا، 
 –واالسر  –م الباحث باستخدام اختبار كردسكال ولةتحقئ من صحة هسا الغرض قاادارت اكرافية(. 

 (. 21وكانت كما ف  الةدول )
 (21الجدول رقم ) 

واالسر للةشف عن نتائج الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة  –نتائج اختبار كردسكال 
 االداري حول معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في فنادق ليبيا التى تعزى لمتغير المستوى 

 محتوى المةال المةال
 المتوسط الحساب 

درةة 
ادارت  مستوى الداللة 2قيمة  الحردة

 عةيا
ادارت 
 وسطا

ادارت 
 اكرافية

 األول
معوقات تتعةئ 
 بإدارت الفندق

2.756
0 

3.014
6 

2.711
1 

2 
2.35

0 
0.309 

 الثان 
معوقات تتعةئ 

بالعامةهن 
 بالفندق

2.592
3 

2.979
0 

2.951
5 2 

6.86
7 0.032 

معوقات تتعةئ  الثالث
 بمنكأت الفندق

 3.013
2 

2.804
4 

2 1.26
2 

0.532 
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 ةميب المةاالت
3.028

0 
3.218

2 
3.059

4 2 
2.65

4 0.265 

 (.5.99" تساوي )2درةة حردة " =0.05الةدولية عند مستوى معنوية  x2قيمة 

( ≤0.05داللة ) من الةدول السابئ هتضح بأنل : توةد فروق سات داللة إحصائية عند مستوى 

طبًقا  لمتغهر )المستوى بهن إةابات المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق 

 االداري: ادارت عةيا ، ادارت وسطا، ادارت اكرافية(. 

من الةدول السابئ هتبّهن لن قيمة مستوى الداللة لمةال ) معوقات تتعةئ بإدارت الفندق ( تساوي 

( وه  لكثر من 6.867( وقيمة المحسوبة لةمةال المسكور تساوي ) 0.05( وه  لقل من )0.032)
" ما يعن  وةود 2( ودرةة الحردة "≤0.05( عند مستوى معنوية )5.99قيمة الةدولية الت  تساوي )

 فروق سات داللة إحصائية بهن آراء المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق

 تعزى لةمستوى االداري والفروق لمصةحة االدارت االكرافية.

لما ف  بقية المةاالت، فال توةد فروق ةوهردة تسكر ف  آراء المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت 

الةودت الكامةة ف  الفنادق تعزى لةمستوى االداري, حهث إن قيمة مستوى الداللة لكل مةال لكبر من 

( عند مستوى داللة 5.99الةدولية الت  تساوي ) x2 حسوبة لقل من قيمةالم x2(, وقيمة0.05)
(0.05≥" ودرةة حردة )2." 

(، وه  لكبر من 0.263تساوي ) مةتمعة وبصفة عامة هتبهن لن قيمة مستوى الداللة لةميب المةاالت

( ≤0.05ة )( عند مستوى معنوي5.99(، والقيمة المحسوبة لقل من قيمة الةدولية الت  تساوي )0.05)

. 
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

ودرةة حردة، كما يعنا رفض الفرضية؛ لي ال توةد فروق سات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(0.05≥ بهن إةابات المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق، ويعزو )

 الباحث سلغ إلا :
 كثرت لعداد النزالء ف  المواسم لعدد العامةهن بالفندق. -

 تقار العامةهن لثقافة الةودت.اف -

 قةة توفر حوافز كافية لةعامةهن . -

 استخدام الوسائل التقةهدية من قبل العامةهن بالفندق. -

 

 الفرض الثالث :

ال توةد عالقة سات داللة إحصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء ودنص عةا " 
 10-5سنوات ،  5الدراسة طبًقا  لمتغهر )سنوات الخبرت: لقل من  الخدمة المقدمة فعةًيا ف  الفنادق محل

 سنوات(. 10سنوات ، لكثر من 

واالس وقد كانت النتائج كما الةدول  –ولةتحقئ من هسا الغرض قام الباحث باستخدام اختبار كروسكال 
 (22 ) 

 (22الجدول رقم ) 

ن متوسط استجابات عينة الدراسة حول واالسى للةشف عن داللة الغرض بي –نتائج اختبار كروسكال 
 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في فنادق ليبيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

المةا
 محتوى المةال ل

 المتوسط الحساب 
درةة 
 الحردة

لكبر 
 قيمة

مستوى 
لقل من  الداللة

5 
6-10 

 سنوات
سنة 11
 فأكثر
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 سنوات

 األول
معوقات تتعةئ 

 ندقبإدارت الف
2.687

0 
2.840

7 
3.042

6 2 
4.95

4 
0.08

4 

 الثان 
معوقات تتعةئ 

بالعامةهن 
 بالفندق

2.681
8 

2.797
3 

2.987
9 2 

3.96
3 

0.13
8 

معوقات تتعةئ  الثالث
 بمنكأت الفندق

2.852
7 

2.964
2 

3.143
6 

2 4.05
9 

0.13
1 

 ةميب المةاالت
2.953

1 
3.121

5 
3.242

9 2 
5.44

2 
0.06

6 
 5.99" تساوي 2ودرةة حردة "  =0.05ستوى معنوية الةدولية عند م X2قيمة 
 

( بهن  ≥ 0.05نالحظ من الةدول السابئ لنل توةد فروق سات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
استةابة المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  فنادق مدهنة بنغازي )لهبيا( تعزى 

 سنوات(. 10سنوات ، لكثر من  10- 6سنوات،  5لسنوات الخدمة )لقل من 
( وه  لكثر من 0.066وبصفة عامة هتبهن لن قيمة مستوى الداللة لةميب الحاالت مةتمعة تساوي )

( عند 5.99الةدولية الت  تساوي ) X2( وه  لقل من قيمة 5.442المحسوبة تساوي ) X2( وقيمة 0.05)
بول الفرضية الصفردة، لي ال توةد فروق سات " مما يعن  ق2( ودرةة حردة " ≥ 0.05مستوى داللة )

 (. ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 

 ويعزو الباحث ذلك إىل:
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

  يقب عةا عاتئ الفندق متمثال ف  إدارتل نكر ثقافة الةودت، وتدعيم خبرات العامةهن بالدورات
 التدردبية.

 دفب العامةهن ةميًعا إلا تمثل الةودت ال تعتبر سنوات الخدمة عائًقا لمام برامج الةودت بل ت
 ف  لدائتا.

  لن الفئات الثالث هبدون نكاًطا وحماًسا وةدية لةعمل بدرةة متساوية، وكسلغ لداؤهم يعانون
 بنفس الدرةة من المكاكل إن وةدت.

 .الةميب هخضب إلا األن مة والقوانهن نفستا 

 الفرض الرابع :

حصائية بهن مككالت تطبهئ إدارت الةودت الكامةة وةودت لداء ال توةد عالقة سات داللة إودنص عةا " 

الخدمة المقدمة فعةًيا ف  الفنادق محل الدراسة طبًقا  لمتغهر )المؤهل العةم : بكالوردوس ، دبةوم عال  ، 

واالس وقد كانت  –ولةتحقئ من هسا الغرض قام الباحث باستخدام اختبار كروسكال دبةوم متوسط(.
( 23) ةدولالنتائج كما ال
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 (23الجدول رقم ) 

واالسى للةشف عن داللة الغرض بين متوسط استجابات عينة الدراسة حول  –نتائج اختبار كروسكال 
 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في فنادق ليبيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

المةا
 محتوى المةال ل

 المتوسط الحساب 
درةة 
 الحردة

لكبر 
 قيمة

 مستوى 
دبةوم  بكالوردوس الداللة

 عال 
دبةوم 
 متوسط

 األول
معوقات تتعةئ 
 2.5760 بإدارت الفندق

2.941
7 

3.052
9 2 

4.95
4 

0.08
4 

 الثان 
معوقات تتعةئ 

بالعامةهن 
 بالفندق

2.5815 
2.696

1 
2.977 2 

3.86
2 

0.13
8 

معوقات تتعةئ  الثالث
 بمنكأت الفندق

2.8417 2.855
2 

3.151
5 

2 4.04
8 

0.10
1 

 2    ةميب المةاالت
5.33

2 
0.06

6 
 5.99" تساوي 2ودرةة حردة "  =0.05الةدولية عند مستوى معنوية  X2قيمة 
 

( بهن  ≥ 0.05نالحظ من الةدول السابئ لنل توةد فروق سات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ق مدهنة بنغازي )لهبيا( تعزى استةابة المستةهبهن حول معوقات تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  فناد

 لةمؤهل العةم  )بكالوردوس، دبةوم عال  ، دبةوم متوسط(.
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

( وه  لكثر من 0.066وبصفة عامة هتبهن لن قيمة مستوى الداللة لةميب الحاالت مةتمعة تساوي )

( عند 5.99الةدولية الت  تساوي ) X2( وه  لقل من قيمة 5.332المحسوبة تساوي ) X2( وقيمة 0.05)

" مما يعن  قبول الفرضية الصفردة، لي ال توةد فروق سات 2( ودرةة حردة " ≥ 0.05مستوى داللة )
 (. ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 

 ويعزو الباحث ذلك إىل:
  هؤكد عةا ان ادارت الفنادق بدهتا مسؤولية ف  تكر ثقافة الةودت وتقديم الدعم الفن  لةعامةهن

 البكالوردوس لو الدبةوم العال  لو الدبةوم المتوسط. سواء من حمةة

 .ال تعتبر نوا لو درةة المؤهل العةم  عائًقا لمام تطبهئ برامج ادارت الةودت الكامةة 

 .لن الفئات الثالث لدهتم قبول وتنفهس ادارت الةودت الكامةة والر بة ف  تةاوز لي معوقات 

 النتائج: 
 -لهمتا :لقد توصل الباحث الا عدت نتائج 

لن واقب تطبهئ إدارت الةودت الكامةة ف  الفنادق محل الدراسة ضعه  ف  مةمةتا وهو ما هؤثر عةا 

 -تحسهن ةودت الخدمة المقدمة، وتبهن سلغ من خالل اختبار الفروض حهث توصل الباحث الا انل:

 افتقار العامةهن بالفنادق محل الدراسة الا ثقافة الةودت.  - 1

 عامةهن بالفنادق الوسائل التقةهدية ف  لداء عمةتم وقةة توافر الحواز الكافية لةعامةهن.يستخدم ال - 2
العامةون بمختة  مستوياتتم الو يفية وسنوات خدمتتم الفعةية لدهتم الر بة والحماس لتطودر عمةتم  - 3

يم خبرات العامةهن وهم دميعا هخضعون الا االن مة والقوانهن نفستا وتقب عةا ادارات الفنادق متمة تدع

من خالل الدورات التدردبية ونكر ثقافة الةودت وصيا ة ونكر ن ام بمرتبط بمفتوم ومتطةبات الةودت 

 الكامةة بحهث يعزز لدى العامةهن قيم مثل:
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 اداء العمل بصورت سةيمة من اول مرت هتعامل فهتا مب نزالء الفندق. -

 الخدمة الفندقية.ضرورت العمل المستمر والدؤوز لخدمة متةق   -

 .التأكهد عةا العمل بروح الفردئ -

 

 املقرتحات:
 ومن خالل الدراسة توصل الباحث الا عدد من المقترحات لةتغةز عةا المعوقات:

 تفعهل استخدام ن م المعةومات الحدهثة ف  الةانز اإلداري. .1

 قيام بالمتام التخطيطية.إعادت تخطيط الميكنة اإلداردة والتوصه  الفن  لةمدهردن بما يسمح لتم ال .2

 اعتماد ن ام الحوافز لتكةيب المو فهن ألداء لعمالتم بكفاءت. .3

 تعزدز الثقة بهن إدارت الفندق والعامةهن، وكسلغ بهن العامةهن لنفستم. .4
 العمل عةا تأههل العامةهن ف  المةال اإلداري من خالل: .5

 تبصهر اإلداردهن بمفاهيم الةودت وتطبيقتا وفوائدها. -ل

 االرتقاء بالطاقم اإلداري. –ز 

 عقد الدورات وورش العمل لتطودر قدرات اإلداردهن. -ةي 

انكاء وحدت إلدارت الةودت ف  كل قسم بالفندق ووضب دلهل اركادي لةودت الخدمة واالداء  .6

 ..بالفندق
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 2022سمبر  ديالعشرون/ الحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 التوصيات:
 وف  الختام هوص  الباحث باآلت :

 دام التقنيات الحدهثة ف  تنمية وتتهئة العامةهن تحةهل مواقب الضع  والقوت ف  االداء واستخ

 بالفنادق من خالل التدردز وحةقات الةودت والعص  السهن  وخردطة السبز واالثر.

 .الحد من المركزدة ف  اتخاس القرارات، وضرورت مكاركة العامةهن ف  اتخاس وصنب القرار 

  بحهث تكون قائمة عةا المودت توفهر األةواء النفسية والعةمية واالةتماعية ف  الفنادق؛

 واالحترام المتبادل بهن اإلدارت والعامةهن.
 .العمل عةا إهةاد ونكر ثقافة مفتوم إدارت الةودت الكامةة 

  عمل دراسات بهن فندق وآخر ويهن االقسام لةمساعدت ف  تحسهن ةودت اداء الخدمات

 الفندقية

 رةتا من ناحية ةودت الخدمة وطرق عمل دراسات مقارنة بهن فنادق ف  لهبيا وفنادق ف  خا

 التعامل من معوقات تطبهئ الةودت الكامةة وآلية التعامل معتا.
 

*** 
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 2022سمبر دي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

 املراجع
 أواًل: المراجع باللغة العربية:

 الةتب: - أ
 مصر, اهتراغ مكتبة.  1ط ، المقارن  والقياس الةودت قياس ، المحسن عبد محمد توفهئ -1

 .م2006 ،
. العريية النتضة دار المنتةات، ةودت مراقبة و خطيطت المحسن، عبد محمد توفهئ -2

  م1998 القاهر ،
 اإلسكندردة, الةامعية الدار الةوةستية، الخدمات وةود كفاءت ، إدردس الرحمن عبد ثابت -3

 م2006 ،
 الحدهثة، التوحهد مكتبة المعاصر، التسودئ لساسيات ، المرس  محمد الدهن ةمال -4

 م1998 ، القاهرت
 القاهرت ي لةنكر الدولية لهنغ نهو ي متغهر عالم ف  الفعال السكرتهر ، ه الةط عبد عصام -5

 2015 ، مصر
 ، األردن,، لةنكر الكروق  دار, الخدمات ف  الةودت إدارت ، المنياوي  عةوان ناه  قاسم -6

 م2006
 م2008 ، الةامعية الدار المتقدم، التسودئ ، النةا لبو الع يم عبد محمد -7
 م2005 ، االردن,  لةنكر وائل دار ، 3ط ، الخدمات سودئت. ، الضمور حامد هان  -8

 المجالت:-ب

 عةا مهدانية دراسة الفنادق، ف  الكامةة الةودت إدارت تطبهئ واقب تقهيم ، ب ا و إبراهيم -1
 العدد السابعة السنة اإلنسانية، العلوم مجلة ،األردن ف  نةوم الخمس فنادق من عهنة
 .م2010 كتاء ،45

 مية:الرسائل العل-ج
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 كركات عةا تطبهئ: الكامةة الةودت إدارت مفتوم تفعهل ، النصر، سه  عادل لحمد .1 
 م2012 الفهوم، ةامعة والفنادق السياحة منكورت،  هر ماةيستهر لطروحة السفر، ووكاالت السياحة

 ف  ألدويةا صناعة لقطاا تحةهةية دراسة: الةودت وتكةفة الكامةة الةودت إدارت ، استهتية لكرم ديمة .2
 .م2005 ،، األردنية الةامعة ماةستهر، رسالة األردن،

 ةامعة ، منكورت  هر ماةستهر رسالة ، الزيون  ن ر وةتة من الخدمة ةودت تقهيم ، رقاد صةيحة .3
 م2008 ، الةزائر ، باتنة

 منكورت،  هر دكتورا  رسالة الكركات، بناء ف  ودورها الةودت إدارت ، زك  العال عبد العزدز عبد .4
 م2010 ، المتحدت بالممةكة الدولية االفتراضية الةامعة

 كةية.  ماةستهر رسالة  ، الخدمة ةودت عن العمالء رضا قياس. ، عة  بركات عة  محمد .5
 م.2001 ، كمس عهن ةامعة. التةارت

  هر تهرماةس رسالة األداء، لتحسهن كمدخل الكامةة الةودت إدارت(: 2009) الزوي  سعد عةا نعيم .6
 .لهبيا بنغازي، العةيا، الدراسات لكاديمية منكورت،

 

 ثانًيا: المراجع باللغة اإلنجليزية: 

Abdulhakim , A . al – babtain , Methods and philosophy of 
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الشيخ الدكتور حسني حسن أبكر ودوره يف اجملتمع التشادي من 
 م2018 – 1942

 حممد / فيصل حسنالباحثاعداد 
 محاضر بجامعة سار وجامعة الملك فيصل بتشاد

 

 املستخلص
جاءت الدراسة التي  كانت بعنوان الشيخ حسين حسن أبكر ودوره في المجتمع    

ة تهدف  لمعرفة الشيخ حسين حسن أبكر م، هذه الدراس 2018_  1942التشادي من  
ومساهمته في نشر الثقافة االسالمية بتشاد، يكمن فيها اربعة مباحث ،المبحث االول  
تناول نسبه ، ومولده ، وتالميذه ،  ودرجته العلمية ، ومراحله التعليمية ، وشيوخه ، 

اسباب وصوله الى المبحث الثاني تناول الوظائف التي تقلدها، الداخلية والخارجية ، و 
اللجنة العليا للفتوى االسالمية بجمهورية تشاد سابقا، المبحث الرابع تناول دوره في بناء 

 المساجد.

 ومن خالل هذه الدراسة توصل الباحث الى نتائج وتوصيات التالية:

 النتائج :

 تمكين  اللغة في مراسم االحتفاالت العلمية والدولية .1
 المية في تشاد  نشر الثقافة العربية واالس  .2
 تكوين جيل المستقبل من الباحثين والمثقفين بالعربية .3
 اعداد األئمة  ونشر المساجد ما يحتاج اليها المجتمع التشادي  .4
 التوصيات
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على المجلس االعلى لشؤون االسالمية بجمهورية تشاد، ان يدون انجازات  .5
 الشيخ حسين حسن ابكر

 يخ وتطويرها بصورة اكبرعلى المجلس  ان يحافظ  على انجازات الش .6
على الحكومة التشادية والمؤسسات التعليمية االهتمام بما قدمه الشيخ حسين  .7

 حسن للمجتمع التشادي .
Abstract 
  The study was titled Sheikh Hussein Hassan Abkar and his role in 

Chadian society from 1942-2018 AD. This study aims to know 

Sheikh Hussein Hassan Abkar and his contribution to spreading 

Islamic culture in Chad. There are four topics in it. The first topic 

deals with his lineage, birth, students, and academic degree. , his 

educational stages, and his elders, the second topic dealt with the 

jobs he held, internal and external, and the reasons for his arrival to 

the Supreme Committee for Islamic Fatwa in the former Republic of 

Chad, the fourth topic dealt with his role in building mosques. 

Through this study, the researcher reached the following conclusions 

and recommendations: 

a. Results  :  

1. Enabling language in scientific and international 

ceremonies 

2. Spreading Arab and Islamic culture in Chad 

3. Formation of the future generation of researchers and 

intellectuals in Arabic 

4. Preparing imams and spreading what Chadian society 

needs in mosques 

B. Recommendations 
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1. The Supreme Council for Islamic Affairs of the Republic of 

Chad should record the achievements of Sheikh Hussein 

Hassan Abkar 

2. The council should preserve the Sheikh's achievements and 

develop them further 

3. The Chadian government and educational institutions should 

pay attention to what Sheikh Hussein Hassan presented to the 

Chadian community. 

 
 

 مقدمة:  
الحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، وسخر له الكون عبرة ليعرف من خلق،  

ليكتب ويؤرخ بالقلم، والصالة والسالم على سيد األمم نبينا محمد  وينظر إلى آثار خلقه
 وعلى آله وأصحابه ذو الكرم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم ال ينفع فيه الندم.

 أما بعد:
جاء البحث تحت عنوان: الشيخ حسين حسن أبكر شخصته ودوره في المجتمع  

ميالده ونشأته وهجرته إلى م، يتناول شخصيته بدءا من 2018 – 1942التشادي من 
السودان لتلقى العلم وبيان مراحل دراسته، وتقلده للمناسب الداخلية والخارجية، وعالقته 
الدبلوماسية وعالقته  الداخلية والخارجية والدور الذي قدمه للمجتمع التشادي في شتى 

لخالوي القرآنية متطلبات الحياة الدينية والدنيوية والتي تفسر في بناء المساجد وتطوير ا
والمدارس اإلعدادية والثانوية والمعاهد والجامعات وتكوين حفظة كتاب هللا أساتذة باحثين 
نشاء مراكز صحية وتدريبات أئمة المساجد والدعاة والداعيات،  ودكاترة جامعين وبرلمانين وا 

وغيرها من وكفالة اليتيم وحفر األبيار والتبرعات لشيوخ المهتدين إلى أداء مناسك الحج 
 أعمال الخيرية. 
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 مشكلة الدراسة:*
فترة مرحلتي بجامعة الملك فيصل تعلق قلبي بكتابة تاريخ تشاد الحديث والمعاصر 
وخاصة الشخصيات الظاهرة والمشتهرة في تشاد مما أدى الختيار لهذا الموضوع دور 

جمهورية تشاد الشيخ حسين حسن أبكر في تطوير الثقافة االجتماعية والصحية والدينية ب
 م. 2018إلى  1942في الفترة ما بين 

 أهمية البحث
 تضمنت أهمية البحث في اآلتي:

شخصية الدكتور الشيخ حسين حسن أبكر ودوره النادر والمتميز بين الشخصيات  .1
 أبناء جمهورية تشاد.

بيان حبه للوطن وخدمة المسلمين التي خلفها بعد وفاته في متلف جوانب الحياة،  .2
 الثقافة المتنوعة بجمهورية تشاد.وتطوير 

االعتناء بهذه الشخصية لدى معاصريه خشية أن ينسى ما قدمه للمجتمع  .3
 التشادي. 

 أهداف البحث
 جاءت أهداف البحث في اآلتي:

 معرفة شخصية الدكتور حسين حسن أبكر. .1
 توضيح منهج ودوره في تطوير الثقافة المتنوعة بجمهورية تشاد. .2
 جتماعي، والتعليمي، في الصحة والديني في تشاد.مساهماته في دوره اال .3

 منهج الباحث 
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اتبع الباحث المنهج التاريخ والوصفي والتحليلي لوصف شخصية الدكتور حسين حسن 
 أبكر، وتحليل بعد الكلمات في دوره ومنهجه في تطوير الثقافة العامة بجمهورية تشاد.

 أسئلة البحث
 يطرح البحث االسئلة التالية:

 الشيخ حسين حسن أبكر؟  من هو -
 ما الدور الذي قدمه في بناء الوطن؟ -
 ما هي انجازاته الثقافية واالجتماعية، والصحية، والدينية. -

 املبحث األول : شخصية الشيخ الدكتور حسني حسن أبكر
 نسبه  -

 الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رحمه هللا تعالي هو من قبيلة السالمات .
 مولده -

كلم من مدينة )أمدم ( إقليم دار سيال كناتو  5ي الرحيد تبعد لمسافة ولد في قرية تدع
 1942داجوا شرقا في عام 

 نشأته -
نشا الشيخ حسين حسن أبكر وترعرعا في مدينة ) أمدم ( عند أسرته بين والدي حسن 

خوته  ذكور وامرة  وكان في عائلة كريمة ومحترمة بين  6أبكر  ووالدته دقجة بحر، وا 
 المجتمع .

 علميهت -
بدا تعليمه القرءان الكريم مع الشيخ ادم عبدا هلل في مدينة )أم درمان ( السودان وبعد ختمه 
للقران الكريم انتقل إلي علوم الشريعة عند الشيخ ادم بركة في مدينة )أبشا( تشاد وتلقي 
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م مع 1965منه الفقه والحديثة واللغة العربية والسيرة النبوية ثم عاد إلي السودان في عام 
 (1)أخيه األكبر جبريل حسن أبكر لتلقي العلم في السودان )أم درمان ( 

 مراحل األكاديمية  -
 / مرحلة اإلعدادية : بمعهد أم درمان العلمي 1
 / المرحلة الثانوية : معهد أم درمان العلمي 2
 / المرحلة الجامعية : الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة )السعودية ( 3
 الدراسات العليا : جامعة أم درمان اإلسالمية )السودان ( / مراحل 4
 شيوخه -

تتلمذ علي عدد من المشايخ في تشاد والسودان ، ونذكر منهم علي سبيل المثال ) الشيخ 
ادم عبدا هلل ( تشادي والشيخ ادم بركة )تشادي ( والشيخ محمد جبريل يمين )تشادي ( 

بد الماجد )سوداني ( الشيخ مجذوب مدثر والشيخ ادم عباس )سوداني ( الشيخ خليل ع
 مفتي السودان ) سوداني ( 

 تالميذه -
 التالميذ الذين تلقوا منه العلم سواء في السودان أم في تشاد كثيرون ال يحصر لهم  عدد ، 

م وكان له حلقة علم 1970الشيخ الدكتور حبسن حسن أبكر بدا التدريس في السودان عام 
فحلقته مليئة بالطالب العلم وأيضا ، في مسجد أم مدرمان في مسجد الخرطوم الكبير 

الكبير يحصر فيه الكثير من طالب العلم ، وله درس في مسجد الشنقيط بحي البصطا 
م انشأ له حلقة واسعة النطاق في مسجد الملك فيصل 1990وعندما رجع التشادي عام 

                                                             
1

( محمد ، فيصل حسن  : الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر وجهوده في النهضة بالثقافة اإلسالمية بجمهورية تشاد بحث اعد 

 9-6نشور ص م غيرم2021-2020لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث ، جامعة الملك فيصل عام 

 15:45م، الساعة 2022 – 8 – 10(  مقابلة  مع الشيخ جبريل حسن أبكر ، بحي السالمات بأبشه ، يوم2
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ي أم رقيبة ، فنبدأ بإبراز بالسوق الكبير ، ثم انتقل يدرس في مسجد عثمان ابن عفان بح
عنه العلم في السودان إلي عن  وصل تشاد منهم مفتي البالد (1)تالميذه الذين اخذوا.

الشيخ احمد النور الحلو )تشادي( أمين الدعوة والدعاة الشيخ صالح محمد رمضان 
)تشادي ( والشيخ يوسف سعيد )بمنقامي ( قيرا والشيخ الغالي خليل عمر نائب رئيس 

يخة التجانية بجمهورية تشاد هؤالء اخذوا عنه العلوم في السودان تلقوا منه علم المش
 الحديث ومصطلح الحديث وأصول الفقه وفقه اإلسالمي ) اقرب المسالك ( 

 درجته العلمية  -
م الشهادة 1979قد نال الشهادة الثانوية بمعهد أم درمان العلمي بحي الفتيحاب عام 

 م 1984المية بالمدينة المنورة عامالجامعية في الجامعة اإلس
 نال الدبلوم العالي لتدريس األئمة والدعاة بمكة المكرمة -
 نال شهادة )ماجستير ( بجامعة أم درمان اإلسالمية -

م وكان الموضوع : تخريج 1997نال الدكتوراة  بجامعة أم درمان اإلسالمية عام 
 ب البن منظور ، األحاديث المرفوعة في الجزء األول من كتاب لسان العر 

 املبحث الثاني: الوظائف التي تقلدها 
أ/ الوظائف الداخلية : تقلد الشيخ الدكتور حبسن حسن أبكر في داخل وطنه ) جمهورية 

م أصبح رئيس المجلس األعلى للشؤون 1990تشاد ( مناصب عديدة نذكر منها ففي عام 
م 1993 -1991ي عام م وف1990م  وفي عام 2018 14/1اإلسالمية إلي حين وفاته 

 أصبح رئيسا لجامعة الملك فيصل .
تم تعينه كمشرف علي مركز الملك فيصل بأنجمينا ، وكان رئيسا للجنة بعثة الحج عددت 
مرات ، ومدير إذاعة القرءان الكريم بمجلس األعلي لشؤون اإلسالمية بجمهورية تشاد ، 

                                                             
1

 مرجع سبق ذكره   9-6في النهضة بالثقافة  صمحمد ، فيصل حسن : وجهوده    
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د ، وعضو للجنة المبعوثة إلي ورئيس مكتب مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة بتشا
 أمريكا من اجل استخراج نفط جمهورية تشاد 

ب/ الوظائف الخارجية : تولي الشيخ الدكتور حبسن حسن أبكر مناصبا عدة ومشرفة في 
خارج البالد منها : كان عضو المجلس تأسيس لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، 

دان وعضو في مجلس أمناء منظمة الدعوة وعضوا في مجمع الفقه اإلسالمي بالسو 
 اإلسالمية بالسودان .

 وعضو مجلس أمناء الهيئة الخيريةاالسالمية العالمية بدولة الكويت .
 وعضو الملتقي العالمي األول للعلماء المفكرين بمكة المكرمة .

وهذا قليل من كثير الذي تحمله هذا البطن والفيض الجاري الشيخ حبسن حسن التشادي 
رحمه هللا تعالي وادخله فسيح جناته مع النبيين والصدفين والشهداء والصالحين وحسن 

 (1)أولئك رفيقا. 

 املبحث الثاني: عالقاته الداخلية واخلارجية.
 أـ العالقات الداخلية:

من المعروف لدا الشعب التشادي من يشاهدوه عبر اإلعالم السمعي والمرئي 
ن أبكر له عالقات حميمة وقوية ومتينة مع حكومة جمهورية والمقرئ تأكد أن الشيخ حسين حس

تشاد تربطهم عالقات دبلوماسية جيدة، من أجل األمن وبناء الوطن وخاصة مع رجال الكنائس 
فيما يخص بالتعايش السلمي في ربوع البالد، أيضًا مع الوزراء  والحكام وعلى رأسهم فخامة 

ركه في مشورته لكل كبيرة أو صغيرة في ما يخص رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو كان يشا
األمور الدينية وتكوين جيل صالح للمستقبل، ومن عالقاته الموثوقة بينهما حيث بعثه فخامة 
رئيس الجمهورية مع مجموعة من الوزراء إلى واشنطن عاصمة واليات المتحدة األمريكية 

                                                             
1

 مرجع سابق  10-6( محمد ، فيصل حسن : وجهوده في النهضة بالثقافة اإلسالمية ، ص 
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ًا واحتراما لفضيلة الشيخ/ حسين لتصديق مستندات النفط للبالد التشادية، كما شرفا مميز 
حسن،ذكر رئيس القبيلة للسالمات الشيخ طاهر موسى عند لقائه مع رئيس الجمهورية إدريس 
دبي إنتو بمدينة أم جرس قال له رئيس الجمهورية تشاد ) أنا أحببت أناسًا في حياتي كثيرين من 

ن حسن( لذا أيضا كان له األسرة وغيرهم، ولكن لم أجد شصًا وقع في قلبي مثل الشيخ حسي
عالقات طيبة مع الوزراء التشاديين والبرلمانيين وسفراء الدول في جمهورية تشاد، والمنظمات 

 الخيرية هؤالء جميعهم ربطوا جسرا قويًا دبلوماسيًا بين فضيلة الشيخ حسين حسن أبكر.
كز ملك فيصل لقائه مع الدبلوماسيين من بينهم ممثل صندوق األمم المتحدة في حفلة بمر 

الصحي وبعد ختام الحفل ألقى الشيخ حسين حسن أبكر شكره للوفد على المساعدة التي قدمت 
للمركز ودعا فيها وزير الصحة إلى اإلسراء بتقديم المساعدة، فبدأ بالبسملة والحمد هلل وبالصالة 

المرافقين له  على النبي صلى عليه وسلم )قال األخ: ممثل صندوق أمم المتحدة للسكان واإلخوة
واألخ مدير المركز الصحي واإلخوة العاملين والعامالت والذين وفدوا ألجل العالج في هذا 
المركز واإلخوة الصحفيين من الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة الكل أحييكم بتحية اإلسالم 

بة تقديم هدية يبلغ وأقول السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته اجتمعنا في صبيحة هذا اليوم بمناس
قدره ستة مليون فرنك  سيفا من األخ ممثل صندوق أمم المتحدة، وأخيرا قال لهم شكرا وألف شكر 
لهذه الهدية التي جاءت في وقتها( يرى الباحث أن هذا الحفل قد أثلج صدر الشيخ حسين حسن 

 أبكر مما الحظت في كالمه حين رى الهدية التي قدمت لمركز الصحي قال: 
أعتبر ستة مليون كأنه ستون مليونًا، وبدال من شكر واحد قال ألف شكر وأيضا في مجال    

يمتد  سراً التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين قد ربط الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر ج
لى األسقف ماتياس أنغارتاري عالقة دبلوماسية جيدة ا من مجلس األعلى للشؤون  إلسالمية وا 

ونتجت ثمارها في ربوع البالد خاصة في جنوب تشاد يعيش المواطنون في ود وسالم وفي إطار 
العالقات بين رجال الدين قد أفادتنا جريدة أنجمينا تم لقاءات عديدة بين رئيس المجلس األعلى 

دين المسيحية بمختلف مناهجهم ونذكر من تلك اللقاءات منها لقاء للشؤون اإلسالمية مع رجال ال
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مع أسقف ممثل كنيسة الكاتلوكية بتشاد ماتياس أنغارتاري في عالقات دينية التي تربط بين رجال 
  1الدين اإلسالمي والمسيحي في تشاد.

م، كل من أسقف مدينة أنجمينا ومعه رئيس 2012/  5/ 31فقد قام في يوم الخميس        
جمع الكنائس اإلنجيلزية سونيا بوتيفار بزيارة إلى مقر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الكائن ت

بجامع الكبير للملك فيصل بأنجمينا، وذلك لتقديم التعزية إلى األمة اإلسالمية التشادية عبر 
ؤون جهاز المسلمين بمناسبة وفاة الشيخ علي حسن عبد هللا الكانمي عضو المجلس األعلى للش

م، بعد مرض طويل، وقد كان في 2012/ 27/5اإلسالمية الذي وافته المنية يوم األحد 
استقبالهما رئيس المجلس وبهذه المناسبة أوضح أسقف  ماتياس أنغارتاري بقوله إننا سمعنا بأن 
خوتنا أعضاء  المجلس فقد احد أعضائه البارزين وبهذه المناسبة أتينا نتقاسم الحزن مع أشقائنا وا 
المجلس ففي وقت الشدائد والوفيات يعرف األصدقاء واألهل، كما تعلمون أن رجال الدين في 
تشاد يعملون سويا منذ أكثر سنوات من أجل الوحدة أتباعنا ليكونوا شعبًا واحدا وأمة واحدة ألب 
واحد حول هذا المقصد، ) أما رئيس تجمع الكنائس اإلنجليزية سونيا بوتيفار، فقد أعرب عن 

عوره بهذه المناسبة قائاًل: نحن جئنا إلى إخواننا ألننا أمرنا أن نواسي بعضنا ونتبادل الحزن ش
ونتقاسمه ، أن أعضاء المجلس هم أخواننا وأصدقائنا فنحن نعمل سويا في مختلف المجاالت 

يتغمد  وهذا ليدعونا ليعزز قوتنا وترابطنا حول هذا السدد نقدم لهم تعازينا وأسفنا، ونسأل هللا أن
الفقيد بواسع رحمته (، من جانب رئيس المجلس فقد وصف الزيارة بقوله ) طبعًا من االبتالءات 
واالمتحانات ابتلينا الل هذه األيام بفقدان عالم جليل أفنى كل عمره في خدمة اإلسالم والمسلمين 

أملنا تماما في سند أساس للجنة اإلسالمية وهو محب لدمة اإلسالم والمسلمين والوطن... ( لو ت
هذه الجلسة الودية بين رجال الدين المسلمي والمسيحي على رأسهم فضيلة الشيخ: حسين حسن 
أبكر والوفد الزائر على رأسه أسقف أنغارتاري يتضح لنا أن هناك تعايش سلمي بين المسلمين 
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)ال ينهاكم هللا عن وهذا األمر قد كلفنا هللا سبحانه وتعالى حيث قال والمسيحيين في أرجاع تشاد، 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن هللا يحب 

 (1)المقسطين. 
 العالقات الخارجية:ب ـ 

كان الشيخ الدكتور أبكر عالقات متينة دبلوماسية مع سفراء الدول ومن أهمية هذه 
بمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، زيارة السفير العالقات يترددون إليه بالزيارات عند مقره 

األمريكي لدا البالد يرافقه السكرتير األول للسفارة األمريكية ومدير مكتب شؤون الثقافية بالسفارة 
م، عند مكتب الشيخ: يستقبل فضيلة الشيخ حسين 4/2/2012في زيارة ودية صباح الجمعة 

رافق له ،وكان الهدف من الزيارة هو التهنئة المجلس حسن مارك بلوار السفير األمريكي والوفد الم
بذكرى مولد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وفي نهاية اللقاء صرح الرئيس المجلس بوسائل 
اإلعالمية بالتالي بأن يشاركوا في جميع أفراحنا خاصة األعياد الثالثة عيد المولد الشريف / 

 وعيد الفطر المبارك / وعيد األضحى.
دما حان دور خطاب السفير ) وقال أن جاء من أجل زيارة المجلس األعلى للشؤون وعن  

اإلسالمية يهنئهم بذكر النبي صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نيابة عن شعب 
األمريكي( يرى الباحث تحلياًل لكالم السفير األمريكي أن هناك اعتبار كامل للشعب 

ريكية في سياستها  الراهنة ، وخاصة المسلمين في تشاد التشادي لدى واليات المتحدة األم
م، 2012-12-14تربطهم عالقة سلمية مع واليات المتحدة األمريكية، وفي يوم الخميس 

استقبل فضيلة الدكتور حسين حسن أبكر وعدد من أعضاء المجلس للشؤون اإلسالمية 
ير السودان لدا تشاد عباس بمكتبه وزير الخارجية جمهورية السودان  علي كرسي يرافقه سف

عربي عبد هللا وكانت الزيارة ودية انتهز الوزير فرصة وجوده في عاصمة وطنه الثاني 
انجمينا من أجل المشاركة في القمة االستثنائية لقادة تجمع دول الساحل والصحراء رغم 
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وإلخوة لتفقد  ضيق الوقت واالزدحام البرامج افتتح الوزير من وقته وقام بهذه الزيارة الودية
أحوال المسلمين عن طريق مجلسهم الذي يرى شؤونهم ، وقد صرح الوزير في نهاية الزيارة 
بالتصريح التالي: )بسم هللا الرحمن الرحيم أنا شاكر لكم هذه الفرصة لمخاطبة األهل من 
تشاد فهذا أمر طبيعي نحن اخوة في السودان وفي تشاد شعب واحد من البلدين كما يقولون 
تمر أحوال الدنيا بالناس ما نعلم جميعا ولكن بطل العهد بيننا قائم بأننا شعب واحد وأننا 
أسرة واحدة وامر والتداخل بيننا ثقافي وعلمي واعراف موجودة  في تشاد وموجودة في 
السودان وكلما تشكل شعبًا  واحدا وامتدادننا نحن في السودان موجودة منا وامتداد الشعب 

ود معنا في السودان ... (ثم يرد الرجل المضيف رئيس المجلس األعلى التشادي موج
للشؤون اإلسالمية الشيخ حسين حسن حول الزيارة أعوذ باهلل من الشيطان والبسملة طبعا 
زيارة معالي وزير خارجية جمهورية السودان زيارة أخ تضيق لشقيقه وتفقد أحوالنا وأحوال 

تشاد وتطلعنا نحو اخوتنا في  اطلعناه نشاطنا الذي تقوم بهالعلماء والمشائخ في هذه البلد و 
السودان أصحاب األيادي البيضاء الندبة السخية التي وصلنا وننتهي ان تصلحا في 

 -05-10هـ، الموافق: 1434المستقبل أكثر في مما كان وشكرا ، وفي أول أيام 
 (1)بكر بمكتبه.استقبل فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حسن أ2012

زارة وزير خارجية المغرب مقر المجلس األعلى م 2013 -02 -15وفي قيل عصر الجمعة 
للشؤون اإلسالمية بجمهورية تشاد معالي وزير السيد صالح الدين بابانا نائب سفير المغرب 

 بتشاد وعضو في السفارة.

المجلس أمام بواب استقبل الوفد الذكر فضيلة الشيخ حسين حسن أبكر وعدد من أعضاء 
المجلس، وبعد وفد من االستراحة توجه الوفد الذكر ورئيس المجلس وأعضائه نحو حي دفيل 

                                                             
1

 م06/02/2012( االثنين 179جريدة أنجمينا الجديدة رقم )(  



 2022مبرديس( 21) العدد     التشادي المجتمع في ودوره أبكر حسن حسين الدكتور الشيخ

 

 

 

220 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

رياضي لتنفيذ العاملين تنسيد جامع الملك السادس ووصلوا هناك أن الجامع كبير المساحة 
ة وأبدو اكتملت المئتدنة والمباني وقيت خدمات أخرى وال خيرة عند ذلك تفاجأ العمال بالزيار 

فرحتهم بها واستمع الوزير من الرئيس األعلى من المهندس المشرف على المشروع وصافح 
 العاملين والتقط معهم الصورة التذكارية.

وفي األخير قدم رئيس المجلس شكره وفرحته ولمحة في كلمته تجاه المكتبة فقال: معالي     
لمكتبة التي جاءتنا من المملكة العربية الوزير أنا أقول ال توجد مكتبة حيث الكم والكيف مثل ا

عبر وزارة األوقاف كل الطالب الجامعات والمعاهد الجامعية والدراسات المعمقة والماجستير 
إلى هذه المكتبة التي رأيتموها، ومن هنا أن أتقدم ألخي رئيس جمهورية تشاد  والدكتوراه يلجؤون 

إدريس دبي إتنو حينما أخبرناه بهدية الملك محمد السادس لشعب إدريس إتنو األرض التي 
ترونها ألن مترامية ألطراف كانت سوق عامرة فرفع السوق وسلمت ألصحابه أمكنة أخرى 

ع، كانت  هذه االرض سوق للمواشي األغنام واألبقار والجمال، ومنحت هذه االرض لهذا المشرو 
ومن طرف ثاني سوق الحطب للوقود الطعام فتم تحويل سوق المواشي إلى دقيل زافايربما رأته 
في الدول العربية في ربط العالقات الخارجية مع بلده جمهورية تشاد فنتجت ثمارها منها ناسب 

كة تشاد في المسابقات القرآنية الدولية، وعند زيارته لدولة خلية الدراسات اإلسالمية ، مشار 
الكويت فربط عالقة قوية وودية مع أمير دولة الكويت الراحل، كذلك مع أمير قطر الراحل ومع 
أمير دولة اإلمارات المتحدة الراحل عالقات مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

اراتي  حاكم الشارقة ـ عالقة مع الشيخ حمدان بن راشد إلى القاسمي عضو المجلس االتحاد االم
مكنوم وزير المالية اإلماراتية  ـ عالقة مع الشيخ طحنون بن محمد الى ثاني نهاية باالمارات، 
وعالقة مع الشيخ األزهر الشريف عند زيارته لجمهورية مصر العربية ، عالقة مع األمين العام 

 لرابطة العالم اإلسالمي.
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الباحث أن هذه العالقات الدبلوماسية ينر من توضيح جهود وتطور ودور كبير لشيخ  يرى     
حسين حسن أبكر مع تلك الدول العربية كما تشاهد انتشار المنظمات الخيرية ومؤسسات 

 (1)التعليمية من المعاهد والجامعات العربية كل ذلك نتج من هذه العالقات المؤثرة.

شيخ الدكتور حسين حسن أبكر، عن طريق شقيقه الشيخ/ جبريل ومما تعارف في شخصية هذا ال
حسن أبكر تحدث عنه أنه أخذ الشيخ حسين حسن أبكر من البدو قرب مدينة أم دم في عام 

م، وكان عمره عشرة سنوات ودخل به مدينة ابنه بمنزلة الشيخ/ آدم عبد هللا وكنت في 1962
هللا ، وبعد ختم للقرآن الكريم انتقل إلى فضيلة الشيخ بيته ث ابتدا القرآن الكري مع الشيخ آد عبد 

آدم بركة بابنه ونال من العلوم ما قسم هللا له ثم انطلق به الشيخ جبريل حسن وهو أخيه األكبر 
لشيخ حسين حسن أبكر إلى أم درمان ) السودان( ونزال بحي أبو روف زاوية الكبرى للتجانية 

شيخ ميذوب مؤثر وفي ذلك الوقت وجد الشيخ محمد جبريل يمين للخليفة والمفتي العام للسودان ال
خديمًا للزاوية  وتلميذ لشيخ التجانية ميذوب مدثر والذي يقرأ للشيخ المتون عند التدريس وحكى 
الشيخ حسن أبكر له اتباع في التعليم بصورة  غير معتادة لألطفال، كان ال يرى جريدة أو مجلة 

ها حريسًا على التعليم والقراءة من غير ملل وال كلل، ثم التحق بالعهد على التراب إال رفعها وقرأ 
أم درمان العلمي كما أسلفناه في مراحل التعليمية للشيخ حسين حسن أبكر، حتى نال  الشهادة 

 الثانوية وسافر السعودية بجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 
 

 مية العليا للفتوى.املبحث الثالث:  وصول الشيخ إىل اللجنة  اإلسال
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م في السودان عند ما كان يدرس الشيخ صالح محمد رمضان مع 1988وفي عام 
الشيخ حسين حسن أبكر في حي أمبدا بأم درمان، وفي تلك الفترة حدث فيضان أدى 
لتدمير المساكن ضمنها منزل الشيخ حسين حسن أبكر، ومن ثم ذهب الشيخ صالح محمد 

أبكر أي بعد وقوع تلك الكارثة  وقدم له خبزًا كهدية ففرح رمضان إلى الشيخ حسين حسن 
الشيخ بذلك أشد الفرح وحينها أخبره بأنه ينوي العودة إلى تشاد، وذهبا لزيارة مكتبة الدار 
 –السودانية للكتب، اشترى منها الشيخ حسين حسن أبكر كمية من الكتب كالعشماوي 

عزية، وزبد العقائد في العقيدة األشعرية، واألخضري، وباحث الحثيث في علم الحديث، وال
وكتبا في التصوف...وغيرها، فسأله الشيخ صالح محمد رمضان عن ماذا يصنع بتلك 
 -الكتب فرد الشيخ حسين حسن أبكر عليه قائاًل: إني أريد أن أنشأ مكتبة  وأُعلم بها الناس

طنه تشاد، ومن تهيأت  له فرصة العودة إلى و  1990م، وفي عام 1989وذلك في عام 
َثّم  عاد ايضا الشيخ صالح محمد رمضان ووجد الشيخ حسين حسن  بمنزل اإلمام بدوي 
عووضة، فطلب من الشيخ محمد صالح رمضان أن يبحث له منزاًل للكراء ولم يوفق، وفي 
هذه الفترة طلب رئيس الجمهورية من اإلمام الشيخ موسى إبراهيم ضيف ليأتي ويتولى 

ة فاعتذر وقال للرئيس إني كبرت في السن، وهذا العصر تتطلب القيادة القيادة الديني
الدينية إلى ُأناس درسوا النظامية وتحصلوا على شهادات عالية فهناك شخص مؤهل لذلك 
وهو اليخونك والتخونه ومخلصا في عمله وغيورا لوطنه  يقطن اآلن عندكم، ولكن  دعني 

ة سأمر بكم بتشاد وأطلعكم  عليه وأجمع بينكما، حتى أكمل رحلتي إلى المغرب وعند العود
فلما كان الشيخ موسى إبراهيم راجعا من رحلته تلك مرَّ بتشاد وقابل الشيخ حسين حسن 
أبكر وطلب منه أن يتولى القيادة الدينية تلبية لطلب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو 

وسى إبراهيم هذا الرفض وقال: فرفض الشيخ هذا العرض رفضا باتا فلم يقبل منه الشيخ م
ال تخذلني ألنني قد زكيتك عند الرئيس، فبناء على رغبته طلب الشيخ حسين حسن أن 
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يمهله واحد وعشرين يوما للتفكير وبعد هذه المدة قبل أن يتولى هذه القيادة الدينية ليكون 
 (1)رئيس لجنة الفتوى اإلسالمية بجمهورية تشاد.

المعلومات المذكورة آنفًا التي تلقاها  من أحد تالمذة الشيخ  يرى الباحث بناء على تلك
وهو الشيخ  صالح محمد رمضان، أن الشيخ أصال ما كانت له عالقة مع هذا النظام 
الحاكم مسبقا لوال أن الشيخ موسى إبراهيم هو السبب لوصول الشيخ حسين حسن إلى 

يم والتعلم في السودان وسبب عودته القيادة الدينية بتشاد، فقد كان الشيخ شغله هو التعل
إلى تشاد هو إلنشاء مكتبة علمية وتدريس العلم كما جاء في مقابلته مع الشيخ  صالح 
محمد رمضان فهذه المقابلة تنفي كل األقاويل التي تنسب إلى الشيخ حسين حسن أبكر 

من الصحة من أنه دخل مع الثوار ويحمل بندقية كقائد عسكري هذا الكالم  ال أساس له 
 فالذي يقف على هذه المقابلة يدرك الحقيقة.

لذلك فإن الشيخ حسين حسن أبكر لم يخيب حسن ظن الشيخ موسى إبراهيم ضيف لمقالته 
 السابقة بتزكيته عند الرئيس إدريس ديبي إتنو.

 تأسيس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية

ء بأفكار بناءة م بعد وصول الشيخ حسين حسن أبكر الذي جا1990وفي عام 
ومطورة لثقافة اإلسالمية بتشاد فعقد بدأ باإلدارة أوال وهي إدارة شؤون المسلمين خاصة، 

 (2)فقد قام باستبدال كلمة لجنة بمجلس، وثم ترجمت من العربية إلى الفرنسية. 
بخط األستاذ عطية جار النبي نائب عميد كلية اآلداب والفنون بجامعة آدم بركة 

بارة عن هيئة إسالمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وهي عبأبشة. 
مستديمة لها قائمتها المستقلة ومعاملتها القانونية، ولها الحق في التقاضي باسمها، ورئيس 

                                                             
 م عند الساعة الثامنة مساء.2019/ 15/09ان ، أمين الدعوة والدعاة بالمجلس ، بتاريخ( مقابلة مع الشيخ صالح محمد رمض1
: 20م ,الساعة 28/7/2019بأبشة , يوم والفنون, جامعة ادم بركة  الدكتور: عطية جار النبي, عميد كلية اآلداب مع مقابلة2

 صباحا. 11
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المجلس هو الممثل للمسلمين في الداخل والخارج نيابة عن رئيس الجمهورية، وهذه األمانة 
 رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.والمقام الرفيع بأمر من فخامة 

ويؤكد الباحث أن تلك المقولة كان الرئيس يكررها في كل لقائه مع المجلس في 
األضحى( في كلمته المشهورة التي بثت عبر اإلعالم المسموع –أيام العيدين )الفطر 

يط والمرئي حيث قال: )أن المجلس من مسؤوليتي ولكنه  أمانة لديكم ليس بيني وبينكم وس
...(، وقد قال هذه الكلمة أيضا في آخر لقائه مع الشيخ حسين حسن أبكر مع رفقة 

 م. 2017أعضاء المجلس أثناء زيارتهم المعتادة بعيد الفطر المبارك عام 

 أهم أهداف اجمللس للشؤون اإلسالمية جبمهورية تشاد
 .تبليغ الدعوة اإلسالمية بالمنهج الوسطي للمسلمين بالتي هي أحسن 
 هتمام بحديثي العهد باإلسالم.اال 
 .نشر الثقافة اإلسالمية والتربية الوطنية لتأهيل جيل صالح للمستقبل 
 .محاربة الفساد االجتماعي، والتصدي على أبواب ووسائل الفتن بين المواطنين 
  حمالت دعوية عبر المنابر والمحاضرات لوحدة المسلمين والتعايش السلمي فيما

-عمل–مين من أجل بناء الوطن كما شعار وطننا الحبيب)وحدة بينهم ومع غير المسل
 (1)تقدم(. 

في مجاالت الثقافة وخاصه الثقافة  ابكرلقد قدم الكثير فضيله الشيخ الدكتور حسين حسن 
الدينية طور فيها الكثير والعديد من المنشآت، تناول الباحث نموذجًا حيا كتابة وصور في 

ضخم لمقر المجلس االعلى لشؤون اإلسالمية بجمهوريه المالحق بما يخص انشاء مبنى 
تشاد ألول مره في تاريخ تشاد لقاده الدينيين، بداية المجلس االعلى للشؤون اإلسالمية منذ 
تكوينه كان مقره الى اليوم بمسجد الكبير للملك فيصل الكائن بجوار السوق المركزي 

                                                             
 ، مرجع سبق ذكرهوالفنون، جامعة آدم بركة ،  مقابلة مع الدكتور عطية جار النبي ،عميد الكلية اآلداب1) 
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ائرة المرور في تشاد وباألخص مدينه الكبير شماال ويعتبر المسجد مساحته وموقعه اكب د
انجمينا، واصبح المقر ضيقا لإلدارة ففكر الشيخ حسين حسن ابكر رئيس المجلس بأنشاء 
مقر واسع مستقال من مساحه المسجد الكبير الحالي، فسبق للمجلس مساحه واسعة بحي 

المرآه و الكركنجية جوار محطة ابشة واتيا ومنقو الحالي هذه المساحة تشمل بين مقر 
المعقة ابعنا كله ملكا للمجلس، فاستشارت السيدة المرآه االول هنده ديبي اتنو بواسطه 
رئيس الجمهورية المارشال ادريس بان تبني للمرآه التشاديه مقر في جزء الجنوب للمساحة، 

 فوافق الشيخ حسين حسن ابكر بذلك وتم بناءه اآلن.

م، 2011ى للشؤون اإلسالمية عم تم موضوع حجر االساس لمقر المجلس االعل
بحضور وفد من نيجيريا علي راسهم فضيل الشيخ العالمة الشريف ابراهيم صالح، بداية 

م، ميزانية البناء من رئيس الدول فقامة ادريس ديبي اتنو طلب 2012العمل شهر ستة 
ل  منه الشيخ حسين حسن ابكر فأجابه لذلك، وليس الول مرة بل طلب منه ان يبني في ك

والية من واليات التشادية مسجد كبير وبني في ثالثة وعشرين والية وبعض المحافظات، 
 مليون فرنك سيفا. 500وكل مسجد الذي بناه ال يقل ميزانيته عن 

ام بناء مقره المجلس الكائن بحي انجار بجوار بيت المرأة شماال بقرب محطة ابشة فكرة 
ر، الذي قرربناء مقر المجلس في سنين عديدة، بناءه من قائد وهو الشيخ حسين حسن ابك

فاستشار رئيس الجمهورية فخامه ادريس دبي اتنو فأجازه لذلك فنسق الشيخ حسين حسن 
ابكر مع شركه اخونا لبناء المقر واستكمل في اربعه مبنى كبيرة وثالث متوسطة يضم هذا 

ت وغرف لإلدارة المبنى صاله كبيره للمحاضرات واالجتماعات وصاالت صغار وحماما
غرفه متورعه في الطابقين وهذه المواصفات لكمن في اربعه  15فكل مبنى ال يقل عن 

 مبنى ذو طابقين على النحو التالي:
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  غرفه  18مبنى ذو طابقين برئاسة المجلس ويعد اكبر مركز الشتماله على
 اداريه.

 .مبنى ذو طابقين لهيئة التعليم ودعوه 
 دمات اإلعالمية والوثائقية.مبنى ذو طابقين بمركز الخ 
 ( .1مبنى ذو طابقين للخدمات الخيرية) 

 املبحث الرابع: دوره يف بناء املساجد
ووفقا لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ) من بنى هلل بيتا كمفحصي قطاة بني هللا 
 له بيتا في الجنة(قام الشيخ حسين حسن أبكر في بناء المساجد وتعميرها بالمدارس العربية
دعما وتطويرا للثقافة اإلسالمية وتزويد المساجد بآبار المياه للشرب، جهود الشيخ في هذا 
المجال واسعة يصعب حصرها لكن مالم يجمع كله ال يترك كله، قام الشيخ  لهذا المشروع 

الهالل  –األزهر الشريف  -الهائل، بدعم  كل من  منظمة الدعوة اإلسالمية العالمية
الهيئة الخيرية العالمية  -بيت الزكاة الكويتي -منظمة قطر الخيرية -ياألحمر اإلمارات

 –وزارة األوقاف الكويتية  -وزارة األوقاف المغربية -جمعية الشارقة الخيرية  -الكويتية
جمعية التكاتف  –مؤسسات األمم المتحدة العالمية  في تشاد  -دائرة األوقاف بالشارقة

 للتنمية.
المنظمات بعضهم شارك في بناء المساجد واآلخر في حفر هؤالء المشاركون من 

اآلبار وبناء المدارس، وكفالة األيتام وغيرها من االحتياجات لذلك تم خالل هذه الفترة التي 
مسجدا للجمعة موزعة على معظم المحافظات واألقاليم  500عاشها الشيخ ببناء أكثر من 

                                                             
م الساعة 09/11/2022( مقابل مع رئيس القضاء للمجلس سابقا، الشيخ موسي عبدالعزيز عمر في منزله بحي انجاري، يوم 1

 مساء    3:45
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برين بالعاصمة هما مسجد الشارقة الذي والقرى الوطنية التشادية من ضمنها مسجدين ك
 (1)يبلغ سعته أكثر من أربع هكتار ويقام فيه إحياء ذكر المولد النبوي الشريف.

أيضًا المسجد الثاني هو مسجد جاللة الملك محمد السادس بحي دقيل سوق البقر القديم 
سنة، اآلن م، وقد سلمه الشيخ لحلقة عبدهللا بن عباس قبل وفاته ب2016تم بناؤه عام 

  أصبح مركزا لحلقة عبدهللا بن عباس فيه كل األنشطة الدعوية للحلقة.
 8مساجد، وفي شرق البالد إقليم وداي وبه  6وفي وسط البالد إقليم قيرى به 

مسجدان، هذه هي المشاريع التي تم  2مساجد، والجنوب الشرقي إقليم السالمات وبه 
 بناؤها من شركة الحاج كربا فقط.

همية الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر في دور المساجد قد عانا فيها الكثير ومن أ 
من سوء التفاهم بينه وبين البعض المواطنين ، وقد ضحى في ذلك الكثير منها اغتياله في 
مدينة أم دم من أجل افتتاح المسجد ) سمعت أنجمينا الجديدة باغتيال الشيخ حسين حسن 

 -5 -27الحادث  وكان الحادث يوم الجمعة الموافق:  أبكر وأرادت االستفسار عن هذا
م، ومن ثم زارت أنجمينا الجديدة الشيخ حسين حسن أبكر بعد وصوله في العاصمة 2011

أنجميا بنزله واطمأنت على صحته ومن ثم قابلت األمين العام النائب للمجلس األعلى 
 للشؤون اإلسالمية بجمهورية  تشاد.

الذي كان ضمن الوفد المرافق للشيخ في هذه الرحلة وبعد  ) األستاذ الهادي نعيم(
السالم سألناه أن يحدثنا عن رحلتهم بصيغة  الشيخ إلى أم دم وماذا حصل بالضبط فيا؟ 
األستاذ الهادي نعيم أوال بسم هللا الرحمن الرحيم الحقيقة أن رحلة الشيخ حسين حسن أبكر 

 ( .2جد الكبير بأم دم )والوفد المرافق له كان من أجل افتتاح المس
                                                             

ة بمقره الكائن في مقابلة مع الحاج كربا بكر أنقاري مدير ومؤسس شركة التعمير المنشآت ووكالة سفريات الحج والعمر (  1
 صباحا. 11:00الساعة   م ،2019-10-5)باري كنغوا( أنجمينا يوم 
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 (1)والجدول التالي يوضح ما ذكرناه مبيننا عدد المساجد واآلبار
 بئر العدد المدارس العدد المساجد العدد األقاليم م
 بئر 160 مدرسة عربية 5 مسجدا 38 إقليم شاري األوسط  .1
 بئر 18 مدرسة 1 مسجدا 14 إقليم مندول  .2
     مسجدا 14 إقليم تنجلي  .3
     مسجدا 14 م ليري إقلي  .4
 بئر 46   مسجدا 43 إقليم شاري باقرمي  .5
 بئر 36   مسجدا 12 إقليم حجر لميس  .6
     مسجدا 16 إقليم كانم  .7
     مساجد 6 إقليم قيرا  .8
     مساجد 8 إقليم وداي  .9

     مساجد 2 إقليم سالمات  .10
 1 مساجد 4 إقليم سيال  .11

1 
 مدرسة

 مركزصحي
  

     مساجد 4 بنقور  .12
 

 

                                                             
 ، المرجع السابق .مقابلة مع الحاج كربا بكر أنقاري مدير ومؤسس شركة التعمير المنشآت( 1
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 اخلامتة:
 وتشمل) النتائج ـ التوصيات (

 أـ النتائج:
 من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: 

نشر وترشيح الثقافة اإلسالمية في تشاد عبر الدارس ومعاهد والجامعات وتطويرها  -1
 إلى الدراسات العليا .

 لعامة والدولية.تمكين اللغة العربية والنقط بها رسميا في مراسم االحتفاالت ا -2
 تكوين رجال المستقبل في الباحثين والمثقفين ذوي الكفاءة والخبرة في الدولة. -3
 إعداد حفظة القرن الكريم ودمجهم ومشاركتهم في األكاديمية. -4
دور كبير واسع النطاق  في النطاق في جانب االجتماعي والصحي والديني  -5

 والتربوي في المجتمع التشادي.
ر قوي بين تشاد والدول العربية من أجل تطوير الثقافة نسج هزة تواصل وجس -6

 اإلسالمية بجمهورية تشاد.
 ظهور الخالوي القرآنية النموذجية الحديثة. -7
 انتشار المساجد وحفر آلبار وتوسيع دائرة إفطار الصائم على األرض للتشادية. -8
بية من زياد عدد المنظمات الخيرية القادمة لألداء ودعهما المتواصل للدول العر  -9

 خدمة المجتمع التشادي.

 التوصيات
 بعد عرض النتائج التي توصل إليها الباحث يوصي بمايلي:

على المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية تشاد أن بدون آثار وانجازات الشخصيات  (1
 البارزة في خدمة الوطن والمجتمع.
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مجلس بقيادة على المجلس أن يحافظ على تلك االنجازات التي تم تنفيذها ن قبل ال (2
 الشيخ / حسين حسن أبكر ، وزيادة تطويرها مستقباًل.

على الحكومة أن تكون بدعم الباحثين الذين يقومون بكتابة آثار الشخصيات  (3
 البارزة لخدمة المجتمع.

على المثقفين وأساتذة الجامعين أن يدونوا  ما قدموه  الشخصيات الدينين  (4
 مستقبل.والسياسيين ليبقى مصدر للباحثين في ال

على العلماء ورجال الدين أن ال ينسوا أفراد أصدقائهم أمثال الشيخ : حسين حسن  (5
 أبكر ، لتدوين أعمالهم التي قدموها في حياتهم ليقتدي من خلفهم .

على الخريجين سواء من مرحلة الجامعة أو الدراسات العليا بالتدارك فيما فات  (6
 على الباحث والكتابة عنه .

لمؤسسات المعاهد والجامعات ورجال األعمال أن يترجموا هذا على الحكومة وا (7
الكتاب بالفرنسية ليعم النفع واالقتداء لهذا الرجل ما قدمه للوطن ومجتمع التشادي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 2022-8-8ين حسن أبكر، بأبشه حي السالمات بمنزله مقابلة مع شقيقه الشيخ/ حس

  دقيقة. 25:04الساعة: 
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 جتليات فن السرية يف كتاب:
 " رجل شريف ماجد، سرية وأزمان احلاج السري أبي بكر تافاوا باليوا"

 شوقي صالح نوح الفرماويإعداد/ د.
 جامعة اسوان –مدرس األدب والدراسات األدبية قسم اللغات األفريقية 

 مستخلص:
ية، فيحدد معناها، والفرق لوًنا من ألوان األدب الهوساوي، هو السيرة الفن يتناول هذا البحث

بينها وبين الترجمة، وقصة الحياة، ويحدد أنواع السيرة والفرق بين الذاتية والغيرية، وعالقة 
فن السيرة بالتاريخ والرواية، وذلك بالتطبيق على الكتاب موضوع البحث، وهو كتاب: 

اتب الكبير: "تريفور "رجل شريف ماجد، سيرة وأزمان الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا" للك
 Sabri Muhammad، ترجمة الدكتور: "صبري محمد حسن  Trevor Clark"كالرك

Hassan يجمع بين السيرة والتاريخ، فهو يؤرخ لزمن أبي بكر، وفي نفس  ". وهو كتاب
فن السيرة في الكتاب،  يستخلص تجليات البحث أنمن أهمية هذا و . الوقت سيرة غيريه له

 تاريخ.من ال ويستخلصها

Abstract  

This research deals with a type of Hausa literature, the artistic 
biography. It identifies the meaning of the art of biography, the 
difference between it and translation, and the story of life. It 
identifies the types of biography and the difference between 
subjectivity and otherness, and the relationship of biography to 
history and novel, by applying to the book in question, which is a 
book: "A Sharif Majid Man, Biography and Times of Hajj Sir Abi 
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Bakr Tafawa Balewa" by the great writer: "Trevor Clark", translated 
by Dr. Sabri Muhammad Hassan. It is a book that combines 
biography and history, as it chronicles the time of Abu Bakr, and at 
the same time, other biography of him. It is the importance of this 
research to show the signs of the art of biography in the book, and 
rid it of history. 

 تقديم: 
مادة هذا البحث كتاب جمع بين فن السيرة والتاريخ، فهو يؤرخ لزمن أبي بكر تافاوا باليوا، 

 وفي نفس الوقت يعد سيرة فنية غيرية ألبي بكر تافاوا باليوا رحمه هللا.

صاحب السيرة نفسه المؤلف الزعيم ابن ويمثل الكتاب مع كتاب سيرتي الذاتية لمؤلفه و  
األكرمين الحاج أحمد بللو رحمه هللا، يمثالن نشأة فن السيرة الفنية، الذاتية والغيرية في 

 اآلداب اإلفريقية في غرب إفريقيا، وبخاصة في األدب المكتوب باللغة الهوساوية.

لبحث فإن البحث هنا أما عن الكتاب األول، سيرة أبي بكر تافاوا باليوا موضوع هذا ا 
يعنى باستخالص تجليات فن السيرة الفنية في الكتاب، وتخليصها من التأريخ لصاحب 
السيرة، وزمانه. ويرى النقاد الهوساويون الكتاب بعين الفن السيري في المقام األول، فهو 

تية هذه هي السيرة الذا" كتاب سيرة يضم التاريخ معها، يقول تريفور كالرك مؤلف الكتاب:
، رئيس م(1966يناير 15 - 1912ديسمبر ) األولى للحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا

وزراء نيجيريا المستقلة، والكتاب يعد دراسة وافية لحياة الرجل وأزمانه، فضاًل عن كونه 
رًا جديدًا في تاريخ أكثر الدول اإلفريقية، سكانا في القرن العشرين، وربما تكون  أيضا تبصُّ

ة فريدة لرجل فريد يرويها واحد من أهم ا لدول اإلفريقية، على حد ِّ قول البعض، الكتاب قصَّ
أولئك الذين يعرفون أبا بكر حقَّ المعرفة. وهذا الكتاب بمثابة مساهمة خجولة ومتواضعة، 
، في اتجاه تقدير وتقييم مستقبلي واسع النطاق  من أجنبي يفخر بأنَّه يذكره بالخير وبالحب 
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ون الراحلين بنك الرجل وهامته المرتفعة، وبكلمات الهوسا التقليدية، عندما يؤ لقامة ذل
  . (1)"أجدني أقول: يرحمه هللاالعظام 

وقد نقل حكيم نجم الدين في مقالة له بعنوان أبو بكر تافاوا باليوا صوت أفريقيا الذهبي 
ًا بأنَّ الرجل كان الذين عاصروا أبا بكر، لقد اعترفوا جميعهذه الكلمات وأضاف إليها "

 .(2)صاحب عقل مفتوح"

 

 :لبحثمنهج ا
فدددي هدددذا البحدددث علدددى المدددنهل الوصدددفي التحليلدددي  فهدددو المناسدددب لطبيعدددة وتعتمدددد الدراسدددة   

الموضوع، فالوصف لعرض مفاهيم السيرة وأنواعها وخصائصها، والتحليدل لتحديدد تجليدات فدن 
 . السير أبي بكر تافاوا باليوا" السيرة في كتاب "رجل شريف ماجد سيرة وأزمان الحاج

 مادة البحث:
نموذجا فريًدا من سير القادة والزعماء في نيجيريا،  – الدراسةموضوع  -يمثل الكتاب   

فقد كتبه المؤلف الشهير تريفور كالرك، وعنون له بعنوان "رجل شريف ماجد سيرة وأزمان 
بري محمد حسن إلى اللغة العربية، الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا" وترجمه الدكتور ص
(، وصدرت الطبعة األولى 1531ونشره المركز القومي للترجمة بمصر تحت رقم )العدد

م، ويقع في أربعة أجزاء من القطع المتوسط. وقد جمع الكاتب في لغة 2010منه عام 
 الكتاب بين اللغة الهوساوية واللغة االنجليزية. 

                                                             
(1)

عة الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا، ترجمة الدكتور صبري محمد حسن، الطب وأزمانشريف ماجد سيرة  تريفور كالرك: رجل 
  .237، ص2ج م، 2010، الطبعة األولى عام 1531األولى، منشورات المركز القومي للترجمة، القاهرة، عدد رقم 

، منشورة على األنترنت "أفريقيا الذهبي ( صوت1966 - 1912تافاوا باليوا ) أبوبكرحكيم نجم الدين: مقالة بعنوان "الحاج  (2)
 م.2018مارس 2بتاريخ بموقع مدونة حكيم نجم الدين، 

http://ar.hakeemnajim.me/2018/03/Abubakar-Tafawa-Balewa.html
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 املؤلف:
ب االسكتلندي تريفور كالرك، تخرج في جامعة أكسفورد، وهو محام مؤلف الكتاب هو الكات

غير ممارس في مدينة مدل تمبل. عمل هذا الرجل ضمن القوات البريطانية في كل من 
قوات الحدود اإلفريقية الغربية الملكية، في فترة الحرب العالمية  وبخاصةسيراليون وجامبيا 

الفرقة الحادية والثمانين المتمركزة في وادي كالدان. الثانية باعتبار هذه القوات جزًءا  من 
بعد انتهاء حرب المحيط الهادي، جرى إلحاق تريفور كالرك على الفرقة الثانية والثمانين 
في رانجون عاصمة بورما برتبة رائد. التحق تريفور كالرك بخدمة صاحبة الجاللة اإلدارية 

فة رئيس حي مساعد ممارسة ناجحة. ، ومارس الرجل وظي1948في نيجيريا في العام 
كان الرجل مساعًدا لرئيس حي كاتاجوم في بلده آزار ثم أصبح بعد ذلك رئيس حي االري، 
ثم بعد ذلك رئيًسا لباوتشي ثم سكرتيًرا مناًبا للمجلس التنفيذي، في مكتب حاكم نيجيريا، في 

كيني. وفي باوتشي مجلس وزراء الشمال، ثم أصبح رئيس حي أول في بلدة إجبيرا في أو 
تعرف على السير أبي بكر تافاوا باليوا والتقيا بعد ذلك كثيرا في كادونا وأوكيني وليجوس. 

 .(1)م1977ثم تقاعد تريفور كالرك من الخدمة العسكرية في العام 

 

 املرتجم:
ترجم الكتاب إلى اللغة العربية صبري محمد حسن أستاذ اللغويات غير المتفرغ، حصل 

الدكتوراه في الدراسات األفريقية تخصص دراسات لغوية هوسا في جامعة  على درجة
القاهرة، وعمل بالترجمة والتأليف، وله أكثر من عشرين كتابا مترجما وأكثر من عشر 
روايات مترجمة، وأخيًرا عمل بالتدريس بقسم اللغات األفريقية بكلية الدراسات اإلفريقية 

                                                             
 .505، ص2الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا، ج وأزمانشريف ماجد سيرة  تريفور كالرك: رجل (1)
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لغة الهوسا، وقد اختتم الترجمة بترجمة ذاتيه لنفسه العليا بجامعة القاهرة كخبير في 
 .(1)241، 240ومؤلفاته وترجماته في الجزء الرابع، ص

 التمهيد: 
تنقسم السيرة الفنية إلى نوعين  السيرة الذاتية، والسيرة الغيرية، والعنوان يدل على   

سارد إلى الكتابة المضمون، فالسيرة الذاتية يكتب فيه السارد عن نفسه، في حين يتوجه ال
العربي من أول كتابات  األدبتعد السيرة النبوية في تاريخ عن غيره في النوع األخير. و 

السيرة قاطبة، ولكن ها تختلف في كونها سيرة غيري ة، أي كتبها شخص غير صاحبها، وفي 
المرحلة الراهنة فإن  أصحاب السير من المشاهير يعهدون بالكتابة والصياغة إلى أحد 

 وفيما يلي بيان لكال النوعين:لكتاب المتمكنين بعد إعطائهم المعلومات الالزمة. ا

تنتشر كتب السيرة الذاتية حول العالم وتنال القدر األكبر من عناية القر اء  :السيرة الذاتية   
والمهتمين، حيث تؤكد اإلحصاءات أن  كتب السيرة الذاتي ة للمشاهير هي األكثر مبيعًا في 

ة أوروبا الغربية. كل من  يتجه القر اء إلى و الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، وأوروبا، خاص 
السير الذاتية لعدة أسباب أهمها استكشاف الحقائق التي كانت مجهولة عن حياة أصحاب 
ة مع معرفته أن   السير لفترة طويلة من الزمن، المليئة بالتشويق واإلثارة بالنسبة للقارئ، خاص 

 داث حقيقي ة وليست من خيال المؤلف كما هو الحال بالنسبة للروايات، ويعتبر النقاد أناألح
أول كتاب يوضع في السيرة الذاتية ما كتبه جان جاك روسو بعنوان اعترافات، وقد القى 
قدرًا كبيرًا من النجاح في قار ة أوروبا وخارجها لمساهتمه في تحريك مشاعر القر اء نحو 

سبة الن فس، وانتقلت السيرة الذاتية إلى اللغة العربية على يد طه حسين المكاشفة ومحا
 بوضعه كتاب األيام الشهير الذي يعد سراًجا ينير طريق المكفوفين في العالم كله. 

                                                             
 .594، ص3جشريف ماجد سيرة وأزمان الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا، تريفور كالرك: رجل (1)
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إن فن كتابة السيرة الذاتية نوع قديم من األدب وهو قد مر بتغيرات مع مرور الوقت ألن 
العصر الجاهلي أيضا . وهذا يعني أن هذا الفن ليس  العرب كانوا يعرفون هذا الفن في

حديثا في األدب العربي بل إنه نوع معروف من األدب العربي. وكذلك شهد فن كتابة السيرة 
الذاتية تطورات مع مرور الزمن،وهو ال ينحصر في كتابة تراجم الكتاب والمؤرخين بل إنه 

واالعترافات، والقصة،  يوميات،والمذكرات،وال برز في أنواع مختلفة من األدب مثل التاريخ،
 . (1). واتصف هذا الفن بمواصفات شخصية ونفسية والرواية

ووصفه وسط الناس،  الشخصالسيرة في اللغة العربية هي الطريقة والسن ة والمنهل، وحالة 
فيقال أن فالنًا سيرته حسنة كإشارة إلى حسن خلقه وفعله، أم ا من حيث المصطلح فإن  

رة الذاتي ة هي أحد األنواع األدبي ة التي يعتمد كاتبها على انتقاء األحداث الحقيقي ة السي
 وترتيبها وعرضها بصورة شي قة وفني ة لكن دون تزييف أو محاولة خلط للحقائق. 

إلى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، حينما أصدر  الذاتيةترجع أصول كتابة السيرة    
عام ألف وسبعمائة، وتبعه العديد من الكتاب والمفكرين في أوروبا، كتابه االعترافات في 

حتى انتقلت كتابة السيرة إلى اللغة العربية على يد الشيخ أحمد فارس الشدياق، ولكن ه قد 
أصدر كتابه في باريس في عام ألف وثمانمائة وخمسة وخمسين. أصدر عبد الرحمن شكري 

ة أسماها االعترافات في مدينة اإلسكندري ة، ومع في ألف وتسعمائة وستة عشر سيرة ذاتي
ذلك يعد طه حسين رائد كتابة السيرة الذاتية العربي ة بإصداره كتاب األيام الذي ُعد األشهر 
في األدب العربي المعاصر، ومن بعده أصدر العديد من األدباء والمفكرين سيرهم الذاتي ة 

براهيم المازني، وعباس محمود العقاد، كما قامت الشاعرة نازك المالئكة  كأحمد أمين، وا 
 برواية سيرتها الذاتي ة للكاتبة حياة شروات التي نشرتها بعنوان سيرة من حياة نازك المالئكة. 

                                                             
(1)

مجلة القسم العربي العدد الثالث والعشرون ، فن السيرة الذاتية وأنواعها في األدب العربي :عبدالمجيد البغدادي 

 . إسالم آباد، 190م6201
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 ال. فقدلمجا هذا في ملموسة بجهود الساسة وفي جانب األدب األفريقي نجد أنه قد "ساهم
السواء،   على وعنواناً  سياقاً  الحرية أجل من بلده بكفاح ومزجها مسيرته الذاتية نكروما كتب

 الذاتية سيرته فكتب نهجه على كينيث كواندا ذاتية( وسار سيرة  :)غانا  بعنوان فجاءت
 سيرته في مبوبا توم فعل وكذلك  Zambia shall be free)"  حرة ستكون  )زامبيا  بعنوان
 الذاتية السيرة هذه هكذا. وفي( و Freedom and Afterوما بعدها،  )الحرية  بعنوان الذاتية
 ال نعدم لكننا والنضالية،  السياسية تجربتهم خالل من أصحابها نلتقي الطابع السياسي ذات

 الذاتية تجاربهم في التفاصيل الدقيقة نعدم ال كما األسلوب،  وطالوة العرض وحسن التشويق
 عامال يشتغل ألب فقيرة أسرة في نشأت سيرته كيف في يروي  مثال مبوياً  الحياة. فهذا في
 السلم أسفل من حياته وبدأ مبويا،  كافح هذا الشهر. ومع جنيها في ويتقاضى كينيا في

الحركة  في انخرط ثم صحة،  مفتش منصب إلى وصل حتى فيه يرتقى االجتماعي وراح
 لىإ جهوده،  من بقسط كبير فيها فساهم الوطنية الحركة وشدته بلده،  في والنقابية العمالية

، واإلشارة جلية إلى الزعيم الراحل (1)بالصحة عمله من عاماً  ١٢ بعد للعدل اوزيرً  أصبح أن
 محمد أنور السادات الذي كتب سيرته الشهيرة بعنوان: البحث عن الذات قصة حياتي. 

أنواع التعبير األدبي الكتابي، والتي  إحدىُتعر ف السيرة الغيري ة بأنها  :السرية الغريية
الحياة الشخصي ة لشخٍص ما، حيث يقوم المؤل ف بإعادة بناء حياة الشخص الذي تختص ب

يكتب عنه بتفاصيلها بناءًا على وجهة نظره الشخصي ة، بالطبع باالعتماد على الدالئل 
رة، محكي ة أو مكتوبة. غالبًا يتم النظر للسير الغيري ة بأنها إحدى  الموجودة سواء أكانت ُمصو 

صوصًا تلك التي تتحد ث عن الحياة الشخصي ة ألحد الشخصيات البارزة، أنواع التاريخ، خ
ثة عن  واليخلو األمر من بعض العوائق أثناء كتابة السير الغيرية، وبالذات تلك الُمتحد 
تها، إذ أن  التحدي  أشخاص قد فارقوا الحياة، بسبب قل ة المصادر وصعوبة التحقق من صح 

                                                             
(1)

، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 171األدب اإلفريقي، سلسلة عالم المعرفة رقم علي شلش: األدب األفريقي،  

 .176، صم1993يت، الكو
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ي ة هو الحصول على المعلومات بشتى األساليب والطرق األكبر خالل كتابة السير الغير 
تها  . (2)والتأك د تمامًا من صح 

أن ها تتحد ث عن شخص حقيقي وليس من  تمتلك السيرة الَغيري ة عددًا من الخصائص أهم ها:
 وحي الخيال، حيث تختلف عن الُمذكرات التي باإلمكان إدخال بعض الخيال إليها. 

وليس من وحي الخيال، حيث تختلف عن الُمذكرات التي  حقيقيأن ها تتحد ث عن شخص 
باإلمكان إدخال بعض الخيال إليها. ُتعتبر المعلومات التي تحتويها صحيحة التشوبها 
شائبة، إذ البد من َتحر ي األمور قبل كِّتابتها. يتم كِّتابتها تِّبعًا للوقت الزمني الذي عاش فيه 

التسلسل الزمني منُذ الوالدة حتى الوفاة. يتم الشخص المكتوب عنه، مع الحرص على 
كتابتها بأسلوب شي ق، حيث يتم سرد األحداث بشكل أقرب للرواية. ُتعتبر كتابتها أسهل من 
كتابة السيرة الذاتي ة، إذ أن الحديث عن األشخاص اآلخرين أسهل من الحديث عن أنُفسنا 

نفسه. يتم الكتابة عن شخص واحد  بسب ُصعوبة الكِّتابة بموضوعي ة عند كتابة الفرد عن
 .(1) فقط، والدخول بكافة تفاصيل حياته

ة عناصر يتم كتابتها بشكل متسلسل وبأسلوب ممتع  تشتمل السيرة الغيري ة الناجحة على عد 
تاريخ والدة الشخص ومكانها، باإلضافة لتاريخ الوفاة في حالة الكتابة عن شخص قد  هي:

ئلة الشخص المكتوب عنه. اإلنجازات واألحداث الهام ة في فارق الحياة. معلومات عن عا
مها للمجتمع. للحصول على سيرة غيري ة  تاريخ حياة الشخص. تأثيرات الشخص التي قد 
ناجحة البد من االستناد في كتابة المعلومات لألدلة والحقائق، باإلضافة لكتابتها بشكل مثير 

، إذ يجب كتابتها بطريقة تحفيزي ة جذ ابة ومثيرة لالهتمام، خصوصًا في الجملة األولى للسيرة
 .(2) لالهتمام

                                                             
(2)

  Paul Murray Kendall: "Biography" ،www. Britannica. com, Retrieved 29-9-2018. 
(1)

 Richard Norquist (29-3-2018), "Biographies: The Stories of Humanity" ، 29-9-2018. 
(2)

 Grace Fleming (7-8-2018), "How to Write an Interesting Biography"  29-9-2018. 
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يتناول فن السيرة جانبا من جوانب األدب العالمي، وله أهمية كبيرة فيما يعود علينا من 
معلومات وأخبار ألبرز األعالم، فلوال فن السديرة كدان هدؤالء مدن الغدابرين، فمدثال سديرة 

وسدل م حفظدت لندا الكثدير مدن التفاصديل عدن شخصديته وأخالقدهَ  الرسدول صدلى الل ده عليده 
وآثداره، ولدوال هدذا الفدن بقيدت مالمدح هدذه الشخصدية العظيمدة غامضدة، وظل العالم جاهاًل 

 عظمدة هدذه الشخصدية وفضدلها علدى اإلسدالم والمسدلمين. 

يرة:الطريقة، يقال:سار بهم سيرة التعريف اللغوي: جاء في لسان العرب البن منظور:"الس
، وفي القاموس المحيط لفيروز أبادي : "والسيرة :بالكسر: السنة (3)حسنة، والسيرةالهيئة"

، وفي المعجم العربي األساسي: "سار يسير: مشى، وسار سيرة (4)" والطريقة، والهيئة والميزة
 ي هي الطريقة والهيئة. ، ومن ثم فالسيرة في تعريفها اللغو (5)حسنة: سلك سلوكا حسنا"

التعريف االصطالحي: "السيرة علم وفن، فهي علم تاريخيا ومعرفيا، وأدب نوعا وشكال، فمن 
الناحية األولى تتحرى تصوير الحقائق والوقائع التاريخية، ومن الناحية الثانية تصاغ في 

 أسلوب راق وبخصائص فنية متميزة. 

دي حكائي، ينتظم في فضاء زماني ومكاني يعرفها "محمد صابر عبيد بأنها "نمط سر 
، فهي تساهم في تحقيق التواصل بين جميع بلدان العالم على مر األجيال، لذلك ال (1)محدد"

تخلو أمة من األمم من التراجم ألبطالها فهي : "نوع من األنواع األدبية التي تتناول التعريف 
أو يبدو على السطح، تبعا لحالة بحياة رجل أو أكثر، تعريفا يطول أو يقصر أو يتعمق 

العصر الذي كتبت فيه الترجمة وتبعا لثقافة كاتب الترجمة ومدى قدرته على رسم صورة 
 .(2)"واحدة دقيقة منَ  مجموع المعارف والمعلومات التي تجمعت لديه عن المترجم له

                                                             
(3)

 . 317، ص: 7، مج2005، 4، لبنان، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت 
(4)

 120/  2م، 1999، 3لبنان، ط: -الفيروز أبادي، قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت 
(5)

 251المنظمة العربية للتربية والثقافة، المعجم العربي األساسي، د ط، د ت، ص:  
(1)

 109م، ص: 2007، 1مد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربد، ط:مح 
(2)

 .75، ص م2007، دار نوميديا للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، محفوظ كحوال، األجناس األدبية النثرية والشعرية 
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ابة عن وتسمى أيضا: ترجمة حياة" ويعرفها عز الدين اسماعيل بهذا المصطلح: "هي الكت
فالسيرة هي  (3)أحد األشخاص البارزين لجالء شخصيته والكشف عن عناصر العظمة فيها" 

بحث يستعرض فيه الكاتب حياته أو حياة شخصية بارزة من خالل ما تحقق في مسيرة حياة 
المتحدث عنه. ويعرفها أنيس المقدسي" بتعريف موجز وجامع فيقول:"نوع من األدب يجمع 

ريخي واإلمتاع القصصي ويراد به درس حياة فرد من األفراد ورسم صورة بين التحري التا
فهي نوع أدبي يجمع بين التاريخ والقصص من خالل التحري والمتعة. ، (4)دقيقة لشخصية"

ولما كثرت تسميات هذا اللون األدبي الفني وتعددت، ما بين "الترجمة"، و"ترجمة حياة"، 
لما كثرت هذه التسميات كان لزاًما أن يحدد البحث في  و"قصة حياة"، وغيرها من التسميات،

 ات األخرى. يهذا الموضع بعض الفروق بين السيرة وغيرها من التسم

يعرف الباحثون الترجمة بأنها ذلك النوع األدبي الذي يتناول  الفرق بين الترجمة والسيرة: 
ور حوله الترجمة. التعريف بحياة شخص تعريفا يختلف باختالف العصر والشخص الذي تد

أما السيرة فهي "ضرب من الترجمة، تنفسخ أمامها وتزخر بالحديث الموسع، فالترجمة إذا 
طالت تسمى سيرة، وكانت كلمة سيرة وثيقة الصلة بما كتب عن الرسول صلى هللا عليه 

، وبهذا فإن التعريف (5)وسلم لكنها خرجت عن هذا الحيز المخصوص إلى آفاق واسعة"
ذا طال فهو سيرة، فالتقسيم يعتمد على الطول بشخص إذ ا كان قصيرا فهو ترجمة، وا 

والقصر، ويؤكد هذا التقسيم كثير من الباحثين في مجال الدراسات األدبية، فيقول أحدهم: 
"والسيرة ترجمة مطولة تنفرد بمصنف على حده، وهي تختلف عن الترجمة في كون حجمها 

. ثم يورد خصائص تفرق بين السيرة والترجمة، حيث (1)أطول وأوسع بكثير عن الترجمة"
 وضع لكل منهما خصائص تميزه عن األخرى:

                                                             
(3)

 203عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص:  
(4)

 م،2000، 6لبنان، ط: -أنيس المقدسي، الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة، دار العلم للماليين، بيروت 

 547ص
(5)

 215محمد صالح الشنطي، فن التحرير العربي، دار األندلس للنشر والتوزيع، د ط، د ت، ص:  
(1)

 76ية، ص: محفوظ كحوال، األجناس األدبية النثرية والشعر 
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للسيرة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من األلوان األدبية األخرى، ومن 
تحري ، وتاألحداث وفق تسلسل زمني، حسب ما أوردتها المصادر القديمةذلك أنها تورد 

اعتماد العقل والبعد عن الهوى ، ومنها على األدلة والبراهين القوية عتمدوتالدقة والموضوعية 
تباع المنهل ، و والتقيد الصارم بالحقيقة اتخاذ األسلوب القصصي الذي يقوم على السرد وا 

ضرورة ربط أشخاص السيرة ببيئتهم، وكذا حياتهم السياسية والدينية لمعرفة ، مع المشوق 
على التحليل النفسي، إلجالء المواقف الغامضة والوصول إلى  االعتماد، و التأثير والتأثر

عرض الروايات المختلفة إن وجدت، مع ترجيح الرواية األكثر صدًقا ، ثم األحكام الحقيقية
 . (2)مع التدليل والبرهنة

ويمكن إجمال هذه الخصائص في أن السيرة تعتمد التسلسل الزمني مع تحري الدقة 
قل على العاطفة، كما أنها تربط الشخصية بمحيطها االجتماعي والموضوعية وتغليب الع

والسياسي والديني، بخالف الترجمة فهي تقتصر على حياة الشخصية المترجم لها، وهذا ما 
تتناول الترجمة الشخص المترجم له ابتداء من ذكر اسمه ، من أنها نالحظه في خصائصها

على بعض الدالئل المادية من ، وتعتمد ووفاته وكنيته ونسبه ونشأته، وتعلمه وأسفاره. . . .
ببعض الدراسات  ، وتستعينروايات وآثار قصد تأكيد األحكام الصادرة في حق المترجم له
في حلة أنيقة،  أنها ترد ا، كمالنفسية لتفسير بعض المواقف وبعض السلوكيات الغامضة

 . (3)خاصة التراجم المكتوبة من طرف األدباء

ب الترجمة يحرص على تسجيل األحداث والوقائع ورصد حقائق العصر إن الذي يكت   
التاريخية والسياسية واالجتماعية بأسلوب فلسفي يكشف عن دالالت العصر، أما كاتب 
القصة فيقدم على تسجيل تسلسل األحداث الخاصة بحياة الشخصية من والدتها إلى وفاتها، 

الترجمة هو تأمل األحداث والمواقف  يقول محمد صالح الشنطي: " إن الذي يهم كاتب

                                                             
(2)

 81، ص: السابق 
(3)

 . 82، 81، ص: السابق 
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واستنطاقها والكشف عن دالالتها الخاصة والعامة، ووضعها في سياق فكري فلسفي يميط 
اللثام عن حقائق الشخصية وعالمها، وتسليط الضوء على المرحلة التاريخية التي عاشت 

نما  فيها. . . وليس الهدف من الترجمة مجر د الرصد والتسجيل وجمع المعلومات وتأليفها وا 
ذلك من شان قصة الحياة التي تعنى بالتسلسل الخطي لحياة الشخصية منذ والدتها وحتى 

 . (1)وفاتها" 

ما غيرية، فأما يعرفها عبد العزيز شرف بقوله: " السيرة فالسيرة الذاتية:  والسيرة إما ذاتية، وا 
فيليب لوجون فقد وضع تعريفا  ، أما(2)الذاتية تعني حرفيا ترجمة حياة إنسان كما يراها هو"

اكثر دقة ووضوح فقال: "هي حكي إستعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده 
. ويبين يحي إبراهيم (3)الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته"

اتية التي عبد الدرايم أهمية اتباع النسق الفني في الكتابة بقوله: "وأخص مالمح الترجمة الذ
تجعلها تنتمي إلى الفنون األدبية أن يكون لها بناء مرسوم واضح يستطيع كاتبها من خالله 
أن يرتب األحداث والمواقف والشخصيات التي مرت به ويصوغها صياغة أدبية محكمة" 

، ويؤكد هذه األهمية أنيس المقدسي فيقول: "فهي لسيت مجرد أخبار تاريخية ال هي (4)
ت نفسية أو اجتماعية، بل هي كل ذلك مسبوكا في قالب فني ذي طالوة مجرد تحليال

. كما أن لكاتب السير الذاتية خصوصية تميزه عن غيره، فهو قريب إلى قلوبنا ألنه (5)ورواء"
إنما كتب تلك السيرة من أجل أن يرجد رابطة ما بيننا وبينه وأن يحدثنا عن دخائل نفسه 

السيرة الشعرية، والسيرة الذاتية  رة الذاتية إلى أقسام كثيرة، منها. وتنقسم السي(6)وتجارب حياته
 القصصية، والسيرة الذاتية الروائية، والسيرة الذاتية النقدية.

                                                             
(1)

 216محمد صالح الشطي، فن التحرير العربي، ص:  
 . 27م، ص1992، 1:ط لونجمان، للنشر العالمية المصرية الشركة الذاتية، السيرة أدب شرف، العزيز عبد (2)
(3)

، 1ة عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، طفيليب جون، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ األدبي، ترجم 

 . 8م، ص1994
(4)

 . 81يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث، ص 
(5)

 . 551أنيس المقدسي، الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة، ص 
(6)

 . 101، ص ، بدون تاريخ4وت، لبنان، سلسلة فنون أدبية رقم فن السيرة، دار الثقافة، بيرإحسان عباس،  
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وتسمى أيضا الموضوعية، وهي الشكل اآلخر من أشكال السيرة، فهي وأما السيرة الغيرية، 
ارزة، "أي ترجمة حياة اآلخرية، فإنها السيرة التي يترجم فيها الكاتب لغيره من الشخصيات الب

نقل عن طريق الشواهد والشهادات والوثائق . . . ومترجم غيره يقف موقف الشاهد ال 
. فهي بحث يعرض فيه الكاتب حياة أحد المشاهير فيسرد حياته ويفصل (7)القاضي"

السيرة،  المنجزات التي حققها وأدب إلى شهرته وذيوع صيته وأهلته ألن يكون موضعا لهذه
ي لومن بين كتب السيرة الغيرية الموضوعية األصمعي لعبد الجبار جومرد، خليل مطران لع

وتنقسم السيرة الغيرية الموضوعية إلى ، أدهم، والحسن البصري إلحسان عباس. . . . إلخ
  ائية.، والسيرة الغيرية القصصية، والسيرة الغيرية الرو السيرة الغيرية الشعرية أقسام كثيرة منها:

اختلف الباحثون حول الفرق بين وفارق كبير بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية، فقد 
السيرتين، فذهب بعضهم إلى التشابيه بينهما، ومن ذهب اآلخر إلى االختالف، خاصة في 
الغاية والمنهل، يقول محمد صالح الشنطي: "فالترجمة الذاتية تعبير مباشر فيه قدر كبير 

ة، والترجمة الغيرية توثيق وتحقيق وضبط واستنتاج فيه قدر كبير من الموضوعية، من الذاتي
. إال أن عز الدين إسماعيل (1)دون غياب للجانب الذاتي والحقيقة تظل نسبة في كليهما"

ينفي الحقيقة التي تقول بأن: "أصدق حياة يمكن أن يكتبها اإلنسان هي ترجمته لحياته 
بها"، فيقول معلقا على هذه المقولة: "ولكن يبدو أن هذا غير الخاصة ألنه أعرف الناس 

صحيح في كثير من األحوال، ففهم اإلنسان لنفسه أمر مشكوك فيه، فربما كانت قدرته على 
، ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن معرفة (2)فهم اآلخرين أكبر من قدرته على فهم نفسه"
ر عنها وتصويرها، فربما مال الكاتب إلى تبرير اإلنسان بنفسه ال تستوجب الصدق في التعبي

تصرفاته وتجميلها، ورما كان على العكس فيميل إلى جلد ذاته، وهذه أمور نسبية تتوقف 
على شخصية المؤلف سواء كان يكتب عن نفسه أو عن غيره، الن كتابة السيرة تتطلب 

                                                             
(7)

 . 112السابق، ص 
(1)

 . 222محمد صالح الشنطي، فن التحرير، ص 
(2)

 . 210عز الدين اسماعيل، األدب وفنونه، ص 
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ا يتطلب موضوعية صدقا وضميرا متيقظا، وال سيما فيما يكتبه اإلنسان عن نفسه، كم
وتحريا دقيقا وجمع المعلومات الكافية من مصادر موثوقة فيما يخص كتابة السيرة الغيرية، 
يجاز فيقول: "أن السيرة الذاتية ذاتية مع شيء من  ويلخص إحسان عباس هذا الفرق بدقة وا 

 . (3)الموضوعية، وأن الغيرية موضوعية مع ذرات صغيرة من الذاتية"

يربطها علي السيرة في اآلداب اإلفريقية بظهورها في األدب االنجليزي، ف ويرتبط ظهور فن
 كما-تختلف اإلنجليزية في الذاتية السيرة ولكنشلش ربًطا وثيًقا باللغة اإلنجليزية إذ يقول: "

 وفيها نشأت،  اإلنجليزية األخرى. ففي واألوربية المحلية،  اللغات في زميلتها عن-وكيفا
 الجدير بالتأمل لالنتباه. فمن الفتة خاصة ظاهرة شكلت حتى دهرت، واز  تطورت،  أيضا
 اإلنجليزية الذاتية. وكانت السيرة حضن في ولد الغربية اللغات في األفريقي األدب أن

العربية.  مجال خارج ألفريقي سيرة ذاتية أول لندن في صدرت م،  ١٧٩٠ عام قابلته. ففي
 الشيقة )القصة  :الكتب عناوين وضع في ين القدماءالمؤلف عادة على طويال عنوانها وكان
 مؤلفها ". أما م ١٧٩٠ عام بقلمه كتبها األفريقي،  فاصا إكويانو أوجوستافوس أوالده لحياة

   (1)نفسه عن هو كتبه مما أكثر عنه كثيرة تفصيالت فال توجد

حديث عنها في ومشاركة السياسيين فش كتابة هذا الفن في األدب األفريقي جلية، وسبق ال
 تخلو فال المتفرغون  األدباء يكتبها التي الذاتية السيرة موضع سابق من هذا التمهيد، أما

 الحياة،  بدال تجربة عليها تدور التي األرضية من جزءا تجعلها ولكنها من السياسة،  بدورها
 والزعماء الذاتية.  الساسة سير في الحال هي كما األرضية كل تكون  أن من

 بداية في التي صدرت أبراهامز بيتر الجنوبي الكاتب سيرة السير هذه أوائل ومن 
: "قل للحرية"، ومن الجنوب تأتي سيرة مفاليلي بعنوان" في الشارع  بعنوان الخمسينيات

 Blame me التاريخ على هو لمني طريفا عنوانا وتحمل موديزيني الثاني"، وثالثة لبلوك

                                                             
(3)

 . 110إحسان عباس، فن السيرة،  
(1)

 215إحسان عباس، فن السيرة، ص 
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on History مزجه في مفاليلي من كاتبها وفيها يقترب م،  ١٩٦٤ عام صدرت ( وقد 
ن بالرواية،  السيرة  الذي صاحبها عمل بحكم الصحفي األسلوب ما إلى حد عليها سيطر وا 
 في األسود عليهما يقتات اللذين واأللم بالحزن  تنبض سيرة لندن. وهي في بدوره يعيش

  (2) جنوب أفريقيا

 وولي النوبلي األديب النيجيري  سيرة هي األخيرة تالسنوا في باإلنجليزية سيرة أبرز ولعل
 العنوان هذا تحت وظهر(  بعنوان )آكيه م،  ١٩٨١ عام لندن في ظهرت شوينكا. وقد

 طفولته بين تاريخ شوينكا ربط الطفولة( وفيها )سنوات :يفسره صغير آخر عنوان الغامض
م  ١٩٣٤ عام مولده من اءالتاريخيين ابتد هذين أحداث من الكثير بالده،  وصور وتاريخ
 -١٩٤٧عامي  النسائية والحركة الوطنية الحركة مظاهرات حتى ألبويه،  بكر كابن

التاريخيين  نيجيريا. وقد سجل وحياة حياته من عاما ١٣ أو ١٢ يساوي  ما أي م، ١٩٤٨
 بين الماضي بحرية يتحرك السينمائي الذي التقطيع أسلوب إلى أقرب شاعري  بأسلوب معا
 حين يروي  والسيما الجمع،  المتكلم وضمير المفرد المتكلم بين ضمير ضر وزواجوالحا

 وهو الطفل،  منظور كله من هذا يسجل أن طفولته. وحاول وأصدقاء بأترابه متعلقة مواقف
 الضوء من الكثير ألقى خفيف الروح. كما المزاج،  متقلب مشاكس،  عنيد ذكي،  طفل هنا
  .(3)ذلك بعد ومسرحياته رواياته التي شغلت الحقيقية الشخصيات بعض على

 

 :امليثاقالعقد السريي أو 
يوجد في كل سيرة فنية ما يسمى بالميثاق السير ذاتي، وهو ما يفيد "تحديد هوية النص 
بأنه سيرة ذاتية من خالل النص ذاته، دون اللجوء إلى عوامل خارجية إلثبات هذه 

                                                             
(2)

 219علي شلش: األدب األفريقي، ص 
(3)

 224السابق، ص 
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بين األجناس األدبية، ويضع النص السيري تحت ، والميثاق يمثل حد الفصل (1)الهوية"
جنس السيرة الذاتية، ويعتبر اتفاق وعهد ضمني من المؤلف إلى القاري، أو هو العقد على 
حد تعبير فيليب لوجون الذي يقول: "مصطلح عقد يستتبع ويفرض وجود قواعد صريحة 

اتب الشرعي الذي يتم ثابتة ومعترف بها التفاق مشترك بين المؤلفين والقراء بحضوؤ الك
، فهو إذا الرابط بين القارئ والمؤلف. (2)التوقيع عنده على نفس العقد، وفي نفس الوقت"

وقد أعلن المؤلف "تريفور كالرك" نفسه عن هذا الميثاق، وعقد العقد مع القراء من عنوان 
 الكتاب، والعناوين أنساب للمضامين، فلم يترك من شك وال اجتهاد في توضيح جنس
العمل المكتوب في الكتاب موضوع البحث، وتصنيفه تحت جنس السيرة الفنية، فإذا به 

 يعنون له بعنوان: رجل شريف ماجد سيرة وأزمان الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا.

ومن مراجعة العنوان يتضح التداخل الكبير بين التاريخ والسيرة، ولعل الكاتب أراد أن 
افاوا باليوا تأريًخا وتاريًخا لإلنسان المسرود له، ولألرض يجعل من سير أبي بكر ت

المسرود فيها في آن واحد، فكان الخلط الذي وقع فيه، بأن ظهر الكتاب باعتباره كتاب 
تاريخ لفترة في حياة األرض، أكثر من كونه سيرة للمسرود له. ولكن الحق يقال، بأن 

وان إنما كان يعني أنه يورد نًصا أدبًيا الكاتب عندما عطف "أزمان" على "سيرة" في العن
يندرج تحت فن السيرة الفنية، وهو تاريخ لنفس المسرود له في نفس الوقت. والكاتب بهذا 
العنوان أبرم الميثاق السير ذاتي الذي يقوم على العقد المبرم مع القراء لغاية التأكيد على 

لمسرود له أبي بكر تافاوا باليوا، التطابق بين البطل كشخصية رئيسية في الكتاب، وبين ا
والرجوع بكل شيء إلى االسم الشخصي المكتوب على الغالف، وهذا اللون تحقق في رجل 
شريف ماجد سيرة وأزمان الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا، إذ نالحظ التطابق بين 

 المسرود له والشخصية الرئيسية في الكتاب.

                                                             
(1)

، 1أمل التميمي: السيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 

 .205م، ص2005
(2)

، 1ط فيليب لوجون: السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ األدبي، ترجمة عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 

 .13م، ص1994
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مصطلح العقد، بقوله: "لقد استهواني مصطلح ميثاق يفضل لوجون مصطلح الميثاق على 
السيرة الذاتية، ألن الميثاق يثير صوًرا خرافية مثل المواثيق مع الشياطين التي تغمس فيها 
ريشتنا في دمنا من أجل بيع الروح، في حين يحيل العقد على داللة أكثر نثرية، وأن 

، وعند تقصي الميثاق السير (1)"مصطلح عقد يفرض وجود قواعد صريحة ثابتة معترف بها
ذاتي في كتاب: رجل شريف ماجد سيرة وأزمان الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا نجده 
يبدأ من العنوان ذاته كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، ثم ال ينفك يظهر بين الحين والحين في 

"هذه هي السيرة الذاتية ثنايا الكتاب، فهذا المترجم يقدم للكتاب في ترجمته وتحقيقه فيقول: 
األولى للحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا، رئيس وزراء نيجيريا المستقلة، والكتاب يعد 
دراسة وافية لحياة الرجل وأزمانه، فضاًل عن كونها أيًضا تبصًرا جديًدا في تاريخ أكثر 

قية على حد قول الدول اإلفريقية سكاًنا في القرن العشرين، وربما تكون أهم الدول اإلفري
البعض. الكتاب قصة فريدة لرجل فريد يرويها واحد من أولئك الذين يعرفون أبا بكر حق 

 .(2)المعرفة"

وفي موضع آخر يقول: "وأنا ال يسعني هنا سوى القول إن كل أولئك الذين تحاورت أو 
ذكريات رجعت إليهم في كل من نيجيريا وبريطانيا كانوا شغوفين لمساعدتي بما لديهم من 

 .(3)عن أبي بكر تافاوا باليوا، كما قدموا لي أيًضا كثيًرا من النصح واإلرشاد" 

وأحياًنا ينقل الكاتب بعض آراء المعارضين للمسرود له ليبين موضوعية عرضه ألحداث 
سيرة أبي بكر تافاوا باليوا، وذلك حتى ال يتهم كما أشار في غير ما موضع بأنه يكتب 

يسين، فها هو يقول: "كتب هذا المؤرخ يقول: لو أن رئيس الوزراء سيرة قديس من القد
الراحل كانت فيه ذرة من السمات والصفات التي عزيت إليه من باب المبالغة في الكرم، 
لما تطلب األمر انقالًبا أو حكًما عسكرًيا إلزالة الفوضى الناجمة عن عدم الكفاية، والحكم 

                                                             
(1)

 .59فيليب لوجون: السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ األدبي، ص 
(2)

 تريفور كالرك: رجل شريف ماجد سيرة وأزمان الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا، ص المقدمة. 
(3)

 .33،ص 1السابق: ج 
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قامت بها الحكومة. افتقار رئيس الوزراء الراحل إلى السيء، والسرقات، والخيانة التي 
الرؤية، والشجاعة واإلقناع، اللهم باستثناء متابعته للمزايا السياسية الضيقة، باعتبارها على 
النقيض تماًما من االلتزام السياسي باألهداف الوطنية وأهداف الوحدة األوروبية، أمر ال 

رًدا موثًقا مرة ومنطقًيا مرة من المؤلف على كل  ، وال يعدم القارئ (4)يصدقع عقل... " 
 اتهام تم توجيهه إلى المسرود له.

 الدوافع:
لكل سيرة حافز أو مجموعة من الحوافذ الدافعة لكتابتها، وقد تكون الحوافز داخلية أو 
خارجية أو هما مًعا، وقد يسيطر أحد هذه الدوافع على غيره، مما يجعله هو الغالب، وهذا 

ي إلغاء بقية الدوافع، "وأول ما يهدف إليه كاتب السيرة الذاتية إيجاد رابطة بينه ال يعن
. والكاتب ربما يخالف البطل (1)وبيننا، ألنه يثير فينا رغبة في الكشف عن عالم نجهله"

أحياًنا، فيبدوا موضوعًيا في سرده، مجافًيا لرغبات المسرود له، فها هو يقول: "ربما كان 
بوبكر، شأنه شأن أليفر كرمويل، يريد أن نرسم له صورة بمالمحه الغليظة، الحاج السير أ

وبثرائه، وفاسافيسه السغيرة وكل شيء، نحن لم نتستر في هذا الكتاب على أي شيء مما 
، وهذا يتوافق (2)يتمكن البحث من اكتشافه بغض النظر عما إذا كان مشيًنا أو غير مشين"

 ف الدوافع لدى كل من السارد والمسرود له.مع الميثاق السيري، ويبين اختال

ن كان في بعض األحيان يميل إلى مناصرة المسرود له إال أنه أحياًنا يجد  ولكن الكاتب، وا 
نفسه مضطًرا إلى الصدق، سواء كان الصدق الداخلي مع نفسه، أو الصدق المفروض 

ظم من المتشككين فين عليه من الخارج، فهو الذي يقول: "يزداد على ذلك أن السواد األع
خصومه الذين عاصروه لم يذموه مطلًقا على أنه مواطن من نوع خاص، ومع ذلك عثر 
المعلقون أصحاب الفكر الحر الذين لم يحظوا مطلًقا بمتعة امتياز قيادة الحكومة وا غراءاتها 

                                                             
(4)

 .232،ص4السابق: ج  
(1)

 .94إحسان عباس: فن السيرة، ص 
(2)

 .237، ص4، جالحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجل كالرك:تريفور  
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لى هذا وأخطارها، على الكثير الذي يمكن أن يستنكروه، وهنا يتعين علينا أن نورد مثااًل ع
 . (3)النوع من اإلدانة، مخافة أن يحسب الناس هذا الكتاب نوًعا من سير القديسين.. "

إبراز الصفات النفسية التي كان عليه المسرود له هدف كبير سعى إليه السارد، فهو 
المعجب بأبي بكر تافاوا والمبهر بصفاته، وبشجاعته، والحزين أيًضا على نهايته، ولم يكن 

ه بهذا الشعور، فهذا أحد شهوده يقول: "وال يسعني هنا إلى أن أشير إلى قول الكاتب وحد
آخر من أقوال هذا الرجل: "إذا لم يعد هذا الشعب راغًبا في وجودي، فكل ما عليه هو أن 
يعطيني مهلة ساعيتين فقط، وهما تكفيان لحزم متعلقاتي هنا ثم الريل عن هذا المكان على 

 .(1)"أن الرجل لم يعط هذه الفرصة فقد كان الرجل يعني ما يقول الفور"، ومن سوء الطالع

وأخيًرا فإن الكاتب هدف بهذه السيرة إلى إعطاء المخلصين من أبناء نيجيريا مثااًل يحتذى 
به في مستقبلهم، يقول: "هؤالء اللذين يحبون هذا البلد يتشوقون إلى معرفة المزيد عن واحد 

وفي موضع آخر يقول: "كان عدد كبير من أصدقائي  .(2)"من أحسن أبناء هذا البلد
البريطانيين يعرفون هذا الرجل، معرفة حميمة، قبل معرفتي له بوقت طويل، وشأني شأن 
هؤالء الذين عرفوا ذلك الرجل، وجدتني أغير حكمي عليه بصورة مطردة، وبحكم كوني 

ئه وأحسست بعد ذلك بأنه إدارًيا مبتدًئا وجدتني ال أتأثر إلى بإخالص هذا الرجل ووال
     . (3)"صديق بحق وفي النهاية وجدتني معجب بأمانته الفريدة في الحياة العامة وفي السياسة

 :الصدق واحلقيقة
من أسس بناء العمل السيري الناجح الصدق والحقيقة والصراحة، فجميعها من الشروط 

رتباطهم بالميثاق السيري سابق الواجب توافرها في كتابة السيرة الفنية الغيرية، وذلك ال

                                                             
(3)

 .238، ص4ج السابق: 
(1)

 .27، ص1، جالحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجلتريفور كالرك:  
(2)

 .31، ص1السابق: ج 
(3)

 .32، ص1السابق: ج 
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الذكر، ولتميز السيرة بشكل دقيق بهده األسس عن غيرها من األجناس األدبية األخرى 
فيجب على السارد أو كاتب السيرة "أن يبني ما يكتبه على أساس  كالرواية والقصة، لذلك

متين من الصدق التاريخي، فإذا ضعف عنصر الصدق في السيرة فإنها ال تسمى سيرة 
، فالصدق والحقيقة (4)ألن الخيال قد يخرجها مخرًجا جديًدا يجعلها قصة منمقة ممتعة"

، ويلملم أطراف السرد السيري داخل ومطابقة التاريخ ... كل ذلك يحد من ثورة الخيال
حدود الفن الخالص المميز ن غيره من الفنون األخرى، فإن كان "القصصي حر في الخلق 
والبناء... فإن كاتب السيرة البد له من مذكرات ورسائل وشواهد وشهادات من األحياء، 

رة التزام الكاتب ، ويطرح النقاد سؤااًل حول مدى قد(5)أحياًنا، يعتمد عليها في كل خطوة"
السيري بالصدق والصراحة المطلقة، ومطابقة التاريخ واألحداث المعروفة، ويجيبون عن 
هذا بقولهم: "الجواب عن هذا التساؤل سهل ال يحتاج إلى كثير من التدقيق، فالصدق 
الخالص أمر يلحق بالمستحيل، والحقيقة الذاتية أمر نسبي، مهما يخلص صاحبها في 

 .(1)الها ولذلك كان الصدق في السيرة الفنية محاولة ال أمًرا متحقًقا"نقلها على ح

وبمراجعة السيرة موضوع البحث يتبين لنا أن السارد أو المؤلف قد التزم الصدق التاريخي، 
على األقل من وجهة نظره، في سيرة أبي بكر تافاوا باليوا، حتى أن الكتاب يعد عند الكثير 

اب أدب وسيرة، كما التزم بإيراد األدلة والشهادات التاريخية على كتاب تاريخ أكثر منه كت
صدق ما يورد من أخبار المسرود له، وكأنما أراد من الكتاب أن يكون دلياًل ومرشًدا على 
يجابياته،  هذا العصر الذي عاشت فيه نيجيريا في أيام المسرود له، بأحداثه، وتطوراته، وا 

به اللورد هوم وكيل الوزارة لعالقات الكمنولث في الفترة من وسلبياته، فتراه يستشهد بما كت
رئيس وزراء  1963إلى  1960للشئون الخارجية في الفترة من  1960إلى  1955

، والذي كتب عن المسرود له وأشاد به 1964إلى  1963بريطانيا العظمى في الفترة من 

                                                             
(4)

 .74ص إحسان عباس: فن السيرة، 
(5)

 .76السابق: ص 
(1)

 .113إحسان عباس: فن السيرة، ص 
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أخرى لد "هوم هرسل، وكولد  وتصديرات . (2)"في كتاباته وشهاداته لقرابة الثالث صفحات
ستريم، وبيرويك شاير، والسيد آديتوكوينو أدموال جوكون قاضي قضاة نيجيرا في الفترة من 

 . (3)"م ورئيس مؤسسة الكمنولث1972وحتى  1958

 :األحداث

األحداث الفنية في السيرة هي العنصر األبرز في الحكاية السيرية، وذلك بعد الشخص 
فالحكاية هي مادة السيرة، وهي العالم الذي يقدمه النص السيري، وهي المسرود له بالطبع، 

الشخوص واألحداث والزمان والمكان. وأدق تعريفات للحادثة قول "مييك بال" بأنها تمثل 
قد يعتمد السارد في عرض الحدث على طريقة من طرق و . (4)"االنتقال من حال إلى حال "

ة التي تسمح بها طبيعة بناء السيرة، تلك الحرية ال كثيرة، وتلك الكثرة مردها إلى الحري
تحدها القواعد كل التحديد. فالعبقرية هي التي تعينه على اإلفادة من الطريقة التي يختارها، 
أو على االنتفاع بكثير من الطرق، فقد يبدأ المؤلف سيرته من أول حوادثها، فيصف نشأة 

ع في ذلك منهًجا زمنًيا في عرض الشخوص، وميالد عالقاتهم بعضهم ببعض. ويتب
األحداث، وقد يبدأ من مشاهد النهاية، ثم يسرد األحداث بعد ذلك في شكل االسترجاع. وقد 
يبدأ من فترة خاصة من حياة الشخصية الرئيسية. في منظر صامت، يعتمد على الوصف 

المنظر الذي قدمه اعتماًدا كبيًرا، ثم يقف ليرجع إلى الوراء سنين طويلة، يشرح بهذا الرجوع 
أواًل. ولكن على الكاتب أن يحتاط في السرد حينئذ، فيبرر الحكاية بما يحيط بها من مجال، 

 .(1)لتكون مقنعة من الناحية الفنية

                                                             
(2)

 .23، ص1، جالحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجلتريفور كالرك:  
(3)

 .25، ص1السابق: ج 
(4)

 –صرية العالمية للنشر عربي، سلسلة أدبيات، الشركة الم-محمد عناني: المصلحات األدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي 

 . 27م، ص1996لونجمان، القاهرة 
(1)

 . 517: 513، صم1987دار العودة، بيروت، محمد غنيمي هالل: النقد األدبي الحديث،  
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الحدث في السيرة الفنية له طابع فني متميز، "فليس مجرد مجموعة األحداث الجزئية   
قية بينها، وليس كذلك مجموعة من المتتابعة التي تقع لشخص واحد، دون عالقة منط

األحداث المتجاورة المتشابهة التي ال ترابط بين أجزائها بحيث إذا سقط الجزء ال ينفرط عقد 
نما هو حدث كلي يشكل كائًنا عضوًيا نامًيا متآزًرا، بحيث لو حذف منه جزء أو  الكل، وا 

ن للجزء أن ينفرد بأداء تغير موقعه في النسق التعبيري اختل الكل  ومن ثم فإنه ال يمك
وظيفة معينة مستقلة عن األجزاء األخرى، ألنه يستمد وظيفته وتأثيره من تفاعله وعالقاته 
ببقية أجزاء الحدث. . . ومعنى هذا أنه ال بد من خضوع األحداث الجزئية لمنطق خاص 

باب يحدد وجهتها، ويلم شتاتها، ويحكم حلقاتها، وهو منطق السببية، حيث ترتبط األس
بالمسببات، وتؤدي المقدمة إلى النتيجة، وهذا يتطلب تركيز األحداث حول شخصية محورية 
وهي شخصية المسرود له، تستقطب ما عداها من الشخوص الثانوية، بحيث ترتبط بها 
األحداث، وتدور في فلكها، ويكون وجودها ذاته هو منطقة الجذب للفعل ومناط التبرير 

ت السيرة مادة البحث حول الشخصية المحورية التي تدور في فلكها . وقد دار (2)واإلقناع"
 .أبي بكر تافاوا باليوا األحداث وتستمد وحدتها منها وهي شخصية

بدأ الكاتب سيرة باليوا بمولده في مدينة باوتشي، ثم تعليمه، وتتبع حياته حتى عمل مدرًسا 
ن األقدم إلى األحدث حتى اغتياله في مدرسة في باوتشي، ثم تتبع حياته تتبًعا تاريخًيا م

رحمه هللا على أيدي بعض الموتورين من ليجوس، ومروًرا بكل المراحل والصراعات 
 السياسية التي عايشها المسرود له حتى ترأس وزراء نيجيريا في فترة ما قبل اغتياله.

 املنهج: 

ن كان يدافع عنه التزم الكاتب الموضوعية بقدر كبير في السيرة، فلم يجامل المسرود ل ه، وا 
كثيًرا، لكنه كان يورد آراء الخصوم في كثير من المواطن، وهو فخور بأنه يرى التاريخ 

                                                             
(2)

 . 45، 44ص مكتبة الشباب، بدون تاريخ، عبد الفتاح عثمان، بناء الرواية، دراسة في الرواية المصرية، 
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يصحح نفسه في موقف الناس من المسرود له بعد وفاته، فيقول: "يجري تصحيح الوقائع 
لة التاريخية، وهذه هي صورة الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا ال تزال تظهر على العم

الورقية النيجيرية، ال يزال الرجل يكرم من قبل معاصريه الذين ال يزالون على قيد الحياة، 
وعلى اختالف أعراقهم، بما فيهم أيًضا أولئك الذين كانوا خصوًما له في يوم من األيام، أما 
جيل الشبان، الذين سنحت لهم الفرصة بالتعلم أو بالعمل في الخدمة العامة في واليات 

دة عن مواطنهم، ومساقط رءوسهم، فقد أصبحوا يقرون اآلن أن قصة آبائهم قبل بعي
االستقالل لم تكن قصة مذرية مثلما أكد المنقحون، هذا الجيل يعترف أيًضا أن أبا بكر كان 

 .(1)"بحق وحقيقة واحًدا من أبناء بلدهم العظماء، وواحًدا من المؤسسين الحقيقيين ألمتهم

ب أن يصحح المغالطات التاريخية في حق المسرود له، يقول:"حاولت وكان من منهل الكات
تحاشي بعض المغالطات التاريخية التي ارتكبها بعض الباحثين االجتماعيين وذلك عن 

   .(2)طريق إصدار بعض أحكام بمعايير أزمان الحقة لزمن ذلك الرجل" 

ا طريقة ثابتة، فقد قسم السير إلى وقد اتبع الكاتب في سيرته الغيرية عن أبي بكر تافاوا باليو 
تسع وأربعين فصاًل، وعنون لكل فصل بمثل هوساوي يقصد من معناه أشياء كثيرة يستبينها 
القارئ في ثنايا قراءة الفصل، ويتساءل المترجم، ونتساءل معه، لماذا لجا المؤلف إلى ذلك؟ 

 Alfarma naيقول:  وقد وجد المترجم الرد على هذا السؤال في المثل الهوساوي الذي
Kano, Sarauta na Sakkwato, Yaki na Zariya, Karin Magana na Bauci 
بمعنى: "اقصد كانو بحًثا عن المظهر الخارجي، واقصد سكتو بحًثا عن السلطة، واقصد 

ولكن يمكننا القول  .(3)"زاريا بحًثا عن الشجاعة في الحرب، واذهب إلى باوتشي طلًبا لألمثال
ب لجأ إلى هذا تقرًبا للقارئ النيجيري بشكل عام، والقارئ الهوساوي بشكل خاص، بأن الكات

                                                             
(1)

 .237، ص4، جالحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانماجد سيرة  شريف رجلتريفور كالرك:  
(2)

 .33،ص 1السابق: ج 
(3)

 21، ص1السابق: مقدمة المترجم، ج 
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إذ يتسع نطاق انتشار لغة الهوسا إلى دول غرب إفريقيا كاملة، وكأن الكاتب أراد استمالة 
آراء الناطقين بالهوسا إلى آرائه حول المسرود له، وتلك من حيل اإلقناع لدى الكاتب، وال 

يتوافق مع طبيعة الكاتب االسكتلندي الجنسية والثقافة، وقد انتشرت كتابة مانع من أن هذا 
   األمثال في بالده.

 الشخصيات:

الشخصية هي كل مشارك في أحداث الحكاية، سلًبا أو إيجاًبا، أما من ال يشارك في الحدث 
فال ينتمي إلى الشخوص، بل يكون جزًءا من الوصف. الشخصية عنصر مصنوع، مخترع، 

عناصر الحكاية، فهي تتكون من مجموع الكالم الذي يصفها، ويصور أفعالها، وينقل  ككل
مركز األفكار العامة، والمعاني اإلنسانية التي تدور هي الشخصية . و (1)أفكارها وأقوالها"

حولها األحداث في السيرة، فال يمكن لألديب أن يعرض لقضاياه العامة وأفكاره إال ممثلة 
مكن لألفكار أن تحيا بدون األشخاص، فبدون الشخصية ال يمكن أن في أشخاص، وال ي

توجد السيرة الفنية، "فاألفكار تحيا في الشخصية، وتأخذ طريقها إلى المتلقي عبر أشخاص 
والحديث  .(2)معينين لهم آراؤهم، واتجاهاتهم، وتقاليدهم في مجتمع معين وفي زمن معين"

السيرة، ومفهومه، وموقف كتاب السيرة المعاصرين  عن الشخصية يقود إلى مسألة البطل في
منه. ذلك أن في كل سيرة شخًصا أو أكثر يقومون بدور رئيس فيها إلى جانب شخوص 
أخرى ذات أدوار ثانوية. وال بد أن يقوم بينهم جميًعا رباط يوحد اتجاه السيرة ويتضافر على 

يها، وذلك بتالقيهم في حركتهم نحو إثمار حركتها، وعلى دعم الفكرة أو األفكار الجوهرية ف
مصائرهم، وتجاه الموقف العام في السيرة. وكال النوعين من الشخوص مأخوذ من الحياة. 
ذا كانت الشخوص ذات األدوار أقل في تفاصيل شئونها فليست أقل حيوية وعناية من  وا 

مواضع السيرة السارد. وكثيًرا ما تحمل الشخوص الثانوية آراء المؤلف، أو تقفز في بعض 

                                                             
(1)

 . 113لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مرجع سابق، ص 
(2)

 . 107عبد الفتاح عثمان: بناء السيرة دراسة في السيرة المصرية، مرجع سابق، ص 



 

 شوقي صالح نوح الفرماوي . د                     مجلة الدراسات األفريقية والعربية

  

255 

 

 2022 مبرسدي/ الحادي والعشرون ( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

إلى المحل األول، وكل شخصية في السيرة ذات رسالة تؤديها على الوجه الذي يريده منها 
  .(3)القاص

لعل من المناسب أن تكون الشخصية المسرود لها هي الشخصية الرئيسة في السيرة، وهذا 
ما تحقق في الكتاب موضوع البحث، فنجد الشخصية البطل دوًما هي شخصية صاحب 

رة، واسمه بالكامل أبوبكر تافاوا باليوا، وهو من مواليد شهر ديسمبر من العام السي
، وتوفي في اليوم الخامس عشر من شهر يناير من العالم الميالدي 1912الميالدي 

سنة.  44، هذا يعني أن الرجل مات وهو في ريعان شبابه إذ كان عمره حوالي 1966
المستقلة. تلقى تعليمه كمدرس،  نيجريا في رئيس وزراء أبو بكر تفاوا بليوا أول السيركان 

عيمًا مفوهًا لمصالح الشماليين كواحد من القلة النيجيرية المتعلمة آنذاك. وكان ثم أصبح ز 
كذلك رجل دولة عالمي، يحظى باحترام واسع في القارة األفريقية كأحد الزعماء الذين 

  .منظمة الوحدة األفريقية شجعوا تشكيل

، أي رئيس مقاطعة مسلمة، وهي مقاطعة في باگري  ، وكان أبوهتشيباو  ُولِّد أبو بكر في
ومثل معظم أقرانه، درس في  تشيفي باو  قرآنية . بدأ تعليمه االبتدائي في مدرسةوتشيبا

ليدرس في  تشيبعد ذلك حتى حصل على دبلوم المعلمين. عاد إلى باو  كاتسينا كلية
، مع قلة من المعلمين المثقفين من الشمال، تم 1944اإلعدادية. وفي  تشيمدرسة باو 

ولدى عودته إلى ، جامعة لندن في معهد التعليم اختياره للدراسة في الخارج لمدة عام في
نيجريا، أصبح مفتشًا على المدارس إلدارة اإلحتالل والحقًا دخل خضم السياسة. تم انتخابه 

. 1947، لمجلس عموم الشمال للمستعمرة، ثم للمجلس التشريعي في 1946 عام
وكمشرِّ ع، كان نصيرًا مفوهًا لحقوق شمال نيجريا، وبسبب فصاحته وتمكنه من أدوات 

، وكان له رواية كتبها وُنشر في ”صوت أفريقيا الذهبي”الخطابة وآالتها, ُلق ب تافاوا باليوا بد
” باليوا“، ُمنح 1960في يناير عام . أو شيهو عمر  Shaihu Umar بعنوان 1955عام 

                                                             
 . 533، صالسابق (3)

https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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  .(KBE) من قبل الملكة إليزابيث الثانية وسام الفارس القائد لإلمبراطورية البريطانية
 .(1)م1960وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة شيفيلد في مايو 

هتومن االنتقادات التي  ل لديه وج  ن كان باليوا إلى باليوا أنه مواٍل للغرب ومفض  م, حتى وا 
نفسه انتقد بشدة سياسات التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وُخطط فرنسا الختبار 
األجهزة النووية في الصحراء الكبرى األفريقية. وكان آخر تصرف علني له أن عقد مؤتمر 
 لرابطة الكمنولث في الغوس لمناقشة اإلجراءات الالزم اتخاذها ضد إعالن البيض )إعالن

 (2) من جانب واحد( باستقالل روديسيا )زيمبابوي حاليا(

من مقر إقامته الرسمي من قبل الجنود الذين ” باليوا“، ُاختطف  1966يناير عام  15في 
مفقودا لعدة أيام. وبالرغم مما ” باليوا“نفذوا أول انقالب عسكري في نيجيريا. وكان الحاج 

ة الجنود المتمردين وسيتم إطالق سراحه كجزء ُأشيعْت أنه على قيد الحياة وأنه في قبض
بما فيهم السجين )الزعيم( أوبافيمي أوو لوو, إال أن جثته ُعثِّر  –من صفقة تبادل السجناء 

أبيوكوتا, ُدفن الحاج الزعيم في -عليها بعد بضعة أيام، ملقاة في جانب من طريق الغوس
التي ولد فيها(, ويضم القبر مكتبة قبٍر أُعلن نصبا تذكاريا وطنيا في َبْوتشي )واليته 

ومسجدا. وأعيد تسمية ساحة السباق الشهيرة في مدينة الغوس باسمه تخليدا لذكراه. كما 
نايرا(, وسمي ت جامعة أبو بكر تافاوا  5تم وضع صورته في إحدى العمالت النيجيرية )فئة 

 .(1) باليوا في بوتشي على شرفه

، كما كان الحال مع  1966يناير  15في  سكري عتمت اإلطاحة به وقتل في انقالب 
العديد من القادة اآلخرين ، بما في ذلك رفيقه القديم السير أحمدو بيلو . مالبسات وفاته ال 

                                                             
 ، بتصرف.8، ص1مقدمة المترجم، ج، الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجلتريفور كالرك:  (1)

(2) Federal Ministry of Information (1964), Abubakar Tafawa Balewa, Mr. Prime Minister: A 
Selection of Speeches Lagos, Nigeria. 

(1)  Balarabe Abubakar Tafawa Balewa (1994), Governing Nigeria: History, Problems, and 
Prospects. Malthouse Press, Lagos. 
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تزال دون حل. تم اكتشاف جثته على جانب طريق بالقرب من الغوس بعد ستة أيام من 
اغتياله أعمال شغب  أثارت أنباء . Bauchi في Balewa إقالته من منصبه. تم دفن

عنيفة في جميع أنحاء شمال نيجيريا وأدت في النهاية إلى االنقالب الدموي المضاد في 
 (2)1966يوليو 

عن مسلم تقي استجابة  قصيرة ، وهي رواية  عمر خشي واي، كتب بال 1934في عام 
تب ك لطلب ترويل أدب الهوسا من قبل روبرت إيست ، رئيس مكتب الترجمة االستعماري 

في شكل عظة نثرية. تناولت األحداث والموضوعات في الرواية تجارة الرقيق والعالقات 
، وتم عرض شيهو عمر على األسرية والمواضيع اإلسالمية المتعلقة بالخضوع إلرادة هللا

 (3)م1955شكل مسرحية في السبعينيات ونشرت ألول مرة عام 

لكة إليزابيث الثانية أبو بكر تافاوا باليوا ، منحت جاللة الم 1960في يناير : مرتبة الشرف
حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة . وسام فارس من وسام اإلمبراطورية البريطانية

حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة  كما 1960شيفيلد في مايو 
  .1961نيويورك في يوليو 

عند وفاته ، شملت أصوله الرئيسية  ا متواضعةوصف ثروة باليوا بأنه: الحياة الشخصية
فداًنا حيث كان يقضي إجازته عندما يريد  50منزله في باوتشي ومزرعة مساحتها 

في الطريق إلى قرية تافاوا باليوا على بعد حوالي تسعة  تقعاالسترخاء. كانت المزرعة 

                                                             
اإلسالم واالستعمار: الردود الفكرية لمسلمي شمال نيجيريا على الحكم  .(2006) ساني ، عمر ، محمد أ ب ج (2)

 . ISBN 900413946X. OCLC  62554253 ل. رقمليدن: بري  .االستعماري البريطاني
كامبريدج.  الديمقراطية والسياسة السابقة في نيجيريا: صعود وسقوط الجمهورية الثانية .(2014فبراير  6جوزيف، ريتشارد ) (3)

 . OCLC  864086426 .9781107633537 . ردمك34ص. 
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جوده في المنصب في أميال خارج بوتشي   تم اتخاذ العديد من القرارات الرسمية أثناء و 
 (1) .المزرعة. تزوج باليوا من أربع نساء أنجبن له تسعة عشر طفالً 

ومما قيل في طهارة يد باليوا أنه تحاشى محاباة ذوي القربى من أهله وناسه، فقد كان ألبي 
بكر أخ غير شقيق اسمه إينوا فايس، أمضى إينوا وقًتا طوياًل مع أبي بكر وفتح له أبو بكر 

جارًيا وأعطاه خمسين جنيها على سبيل الهدية، تحرك البعض من أجل توظيف إينوا محاًل ت
في أحدى شركات المقاوالت المقيمة في البالد، لكن أبا بكر علم أن أخاه غير الشقيق 

 .(2)تحاشى العمل في هذه الوظيفة ألسباب تتعلق بالقرابة

نيجيريا واستطاع فيه التنبؤ بأن ألف أبوبكر باليوا عندما كان في لندن كتابا عن مستقبل 
نيجيريا المستقلة سوف يرجع لها النهوض على الرغم من الخالفات القبلية والفساد القبلي، 
هذا الشاب "الصغير الذي ال يزال غًرا في المجتمع الدولي والذي كان ال يزال على طريق 

ايدة، التي تمثلت في اكتساب الخبرة والحكمة وقدر له تحمل الكثير من االلتزامات المتز 
ن شئت فقل في العاصمة ليجوس  الحكم المحلي في البداية ثم بعد ذلك في الحكم المركزي وا 

 (3)التي كانت غريبة وأجنبية عليه" 

وتكثر الشخصيات في الكتاب موضوع البحث، ولكنها شخصيات ثانوية، وعلى رأسها 
المسرود له، والشخصيات شخصية السارد نفسه، والشخصيات المتصارعة سياسًيا مع 

الشاهدة، وحتى شخصية المترجم تظهر أحياًنا في ثنايا الكتاب، فهو الذي يقول: "ونحن ال 

                                                             
تحليلية لتطورات صنع الدستور في نيجيريا والعوامل التاريخية والسياسية كالو إيزيرا، التطورات الدستورية في نيجيريا: دراسة  (1)

 م1960التي أثرت على التغيير الدستوري ، 
 . 16، ص1ج، الحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجلتريفور كالرك:  (2)
 . 18، ص1ج السابق: (3)
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نبالغ إن قلنا إن أبا بكر تافاوا باليوا أهم الشخصيات البارزة في غرب إفريقيا بصفة عامة، 
  . (4)"وفي نيجيريا على وجه الخصوص

 ملكاني:احليز ا

كاني في السرد السيري عنصًرا هاًما في البناء الفني السيري، ويتصل يمثل الحيز الم   
اتصااًل مباشًرا، بقدرة السارد على تكوين موضوع السيرة، وصياغته، والربط بينه وبين 
المسرود له واألحداث واللغة بروابط الزمان والمكان، بغية الوصول إلى الهدف الذي يقصده 

لى ذلك أشار  النقاد إلى أنه ال يجوز للسيرة أن تكون بمعزل عن الحيز الكاتب بسيرته. وا 
الذي هو عنصر هام في تشكيل العمل السيري حيث يمكن ربطه بالعناصر الفنية األخرى. 

ال يقصد بالحيز المكاني أو المكان داللته الجغرافية المحدودة المرتبطة بمساحة محدودة من و 
نما يراد داللتها ال رحبة التي تتسع لتشمل البيئة بأرضها، وناسها، األرض في منطقة ما، وا 

وأحداثها، وهمومها، وتطلعاتها، وتقاليدها، وقيمها، "فالمكان بهذا المفهوم كل زاخر بالحياة 
والحركة يؤثر، ويتأثر، ويتفاعل مع حركة الشخوص وأفكارها، كما يتفاعل مع الكاتب 

 . (1)ذاته

ر تافاوا باليوا، وعمل مدرًسا في باوتشي، تلك في حي إسالمي في مدينة باوتشي ولد أبو بك
الوالية التي تشيع فيها روح الحياة الفقيرة، صاحبة األغلبية المسلمة، وذات األراضي الزراعية 
الواسعة، التي يتعين على كل واحد فيها أن يزرع قطعة من األرض حتى لو كان موظًفا، 

بدًءا من رؤساء األحياء وكبار المسئولين "يجب التنويه هنا إلى أن الناس في هذا المجتمع 
وصواًل إلى عمال المدارس يتعين على كل واحد من هم القيام بزراعة قطعة من األرض 
تمنح له أو قد يجري تأجيرها له طبًقا لمنظومة شبه إقطاعية من الناحية التأجيرية، هذه الفئة 

  يعملون عليها على شكل منحة من الناس كانوا يبنون بيوتهم على قطع األرض التي كانوا 
                                                             

(4)
 .21، ص1السابق: ج 

 . 59دراسة في الرواية المصرية، ص ،مان: بناء الروايةعبد الفتاح عث (1)
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من األمير أو رئيس الحي وهم الذين كانوا يقومون ببناء مجتمعاتهم السكنية بعون من بقية 
  .(2)"أفراء العائلة والجيران

وهنا يظهر المكان روح التعاون واالرتباط باألرض مصدر الخير والنماء والعطاء   
سرود له، ويؤثر عليه، فالمكان في السيرة الالمحدود، فيما يظهر بعد ذلك في شخصية الم

صاحب دور كبير في تفسير الكثير من تصرفات المسرود له، وتبرير ردود أفعاله في 
الصراع السياسي، إذ كان يميل إلى لم الشمل النيجيري خاصة في فترة ما بعد االستعمار 

لتوسعية المغروسة البريطاني، وتوحيد الصف األفريقي في غرب إفريقيا كله بحسب ميوله ا
 فيه بحسب مكان النشأة.

يستخدم النقاد المحدثون مصطلح "الحيز المكاني" للتعبير عن مستويين مختلفين للبعد     
أو "الفراغ" المكاني: أحدهما محدد يتركز فيه مكان وقوع الحدث، ويمكن تسميته بد "المظهر 

اتساًعا، ويعبر عن الفراغ المتسع الخارجي المباشر" أو "المظهر الجغرافي"، واألخر أكثر 
الذي تتكشف فيه األحداث الفنية، ويمكن أيضا تسميته بد"المظهر غير المباشر للمكان أو 

المظهر الجغرافي المباشر للمكان: فهو ذلك المكان الذي يبدو فأما . (1)المظهر الخلفي"
ذي يدور فيه مطاًل في النص السيري من خالل الوصف الجغرافي إلى حد ما للحيز ال

الحدث، فيصف الكاتب األرض، والبناء، والشوارع، والبيت، والحجرة، وهكذا باستخدام 
وأما المظهر الخلفي غير  الكلمات التي تدل على المكان والمساحات واألشكال واأللوان. 

المباشر للمكان: وهو ما يعبر عنه بتعبير غير مباشر ويكون له دالالت المكان، كقول 
"رحل، خرج، دخل، سافر، ركب البحر، سمع المنادي لصالة الصبح،. . . فمثل السارد: 

هذه األفعال أو الجمل تحيل القارئ إلى عوالم ال حدود لها، وهي كلها أماكن وأحياز في 
 معانيها، فالذي يسافر، يتحرك وينتقل من حيز إلى حيز آخر، ومن مكان إلى مكان آخر. 

                                                             
 .9، ص1، جالحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجلتريفور كالرك:  (2)
 . 78: 74مرجع سابق، ص، سيزا قاسم: بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ (1)

 . 146: 143ة الرواية بحث في تقنيات السرد،مرجع سابق، صنظريفي عبدالملك مرتاض: وانظر أيضا: 
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لما جاء ذكر ليجوس، والصراع السياسي فيها، وبروح البريق يطل المكان بروح الصراع ك    
والتطلع إلى الصيت الواسع، والكلمة المسوعة في الشمال، يقول الكاتب: "عاد أبو بكر إلى 
كادونا مرة أخرى، التي أكد فيها المستشار السياسي الرئيسي الموافقة على آرائه الجديدة بعد 

فيذي في الشمال هو وكبار األمراء كانوا قد أطلقوا يد تعديلها، هذا يعني أن المجلس التن
الرجل باعتباره الزعيم الفيدرالي المناب، وجرى التصالح مع استمرار الدور الذي كان يلعبه 

 .(2)"الردل في ليجوس

 :احليز الزماني
يمكن تحديد مفهوم الزمن السردي السيري بأنه: سير األحداث المتتابعة، وفق نظام     

عتمد على الترتيب والتواتر والداللة الحينية، وذلك بهدف التعبير عن الواقع الخيالي لغوي ي
الذي يعيشه السارد، وهذا التتابع في سير األحداث ال يرتبط باألحداث الفنية وحدها دون 
غيرها من العناصر الفنية للسرد السيري، بل يمتد إلى كل العناصر، إذ لم يعد الزمن مجرد 

بط األحداث بعضها ببعض، ويؤسس لعالقات الشخصيات بعضها مع بعض، خيط وهمي ير 
ويظاهر اللغة على أن تتخذ موقعها في إطار السيرورة، ولكنه اغتدى أعظم من ذلك شأنا، 
وأخطر من ذلك ديدنا، إذ أصبح األدباء الكبار يعنتون أنفسهم أشد اإلعنات في اللعب 

يز، واللغة، والشخصيات. . . حذو النعل بالزمن، مثل إعنات أنفسهم في اللعب بالح
 .(1)بالنعل

الزمان السيري نوعان  زمان خارج النص، وهو زمن موضوعي، وزمان داخل النص،      
وهو زمان تخيلي خاص منفصم عن الزمان الموضوعي، متداخل مع النسيل السيري تداخاًل 

مل فنية مرتبطة بالخطاب شاماًل، وله أهمية كبيرة في بناء النص السيري، إذ يحدد عوا
 السيري أو كانتقاء األحداث. 

                                                             
 .18، ص2،  جالحاج السير أبي بكر تافاوا باليوا وأزمانشريف ماجد سيرة  رجلتريفور كالرك:  (2)

  
(1)

 . 225ة الرواية بحث في تقنيات السرد، مرجع سابق، صنظريفي عبدالملك مرتاض:  
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وقد كانت البنية الزمانية للسيرة الكالسيكية تخضع لمبدأ التتابع، حيث تتوالى األحداث     
السيرية بطريقة خطية، يأخذ الزمن منحى تصاعدًيا من بداية السيرة إلى نهايتها، والسارد 

فيه لتداخل األزمنة، أما في السيرة الحديثة، فيشترط  يرتب أحداثه ترتيًبا تاريخًيا ال مجال
لالنتقال من العالم الخارجي إلى العالم السيري بخاصية الزمن، فالسيرة الحديثة تعامل 
الماضي بشكل مألوف، أي كما لو كان ماضيها الخاص. والذي يحدد السيرة عند أصحاب 

لزمن، والزمن عنده ليس زمًنا بالمعنى هذا الرأي إنما هو التجربة والمعرفة والممارسة في ا
نما هو أحد مستويات التراتب لألزمنة والقيم  . (2)الضيق للكلمة وا 

شهر وقد التزم الكاتب الترتيب الزمني التاريخي في حياة المسرود له، فبدأ مع ميالده في    
نهاية  ، وتتبع األحداث مطابًقا للتاريخ حتى وصل إلى1912ديسمبر من العام الميالدي 

، هذا 1966حياته إذ توفي في اليوم الخامس عشر من شهر يناير من العالم الميالدي 
. وكثيًرا ما يذكر سنة 44يعني أن الرجل مات وهو في ريعان شبابه إذ كان عمره حوالي 

الكاتب اليوم والشهر والسنة في ذكر الحدث وذلك توثيًقا لما يورد من أخبار أبي بكر تافاوا 
 ن ناحية، وليتابع التسلسل الزمني المنطقي للحيز الزماني السيري في سيرته.باليوا م

 
 املراجعقائمة 

شريف ماجد سيرة وأزمان الحاج السدير أبدي بكدر تافداوا بداليوا،  تريفور كالرك: رجل -1
ترجمددة الدددكتور صددبري محمددد حسددن، الطبعددة األولددى، منشددورات المركددز القددومي للترجمددة، 

 م.2010، الطبعة األولى عام 1531القاهرة، عدد رقم 
أمل التميمي: السيرة الذاتية النسائية في األدب العربي المعاصرر، المركرز الثقرافي  -2

 م.2005، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
، 4إحسان عباس: فن السيرة، دار الثقافدة، بيدروت، لبندان، سلسدلة فندون أدبيدة رقدم  -3

 بدون تاريخ .
                                                             

(4)
 . 39: 33، ص1988يوسف الحالق، دمشق وزارة الثقافة، لسنة  باختين، الكلمة في الرواية، ترجمة 
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هل المعاصدددرة لدراسدددة األدب، دار الكتددداب الجدددامعي، سدددمير سدددعيد حجدددازي: المندددا -4
 م.1996الكويت، 

شددددوقي محمددددد المعدددداملي: السدددديرة الذاتيددددة فددددي التددددراث، مكتبددددة النهضددددة المصددددرية،  -5
 القاهرة، بدون تاريخ .

عبدددد الملدددك مرتاضدددي: فدددي نظريدددة الروايدددة بحدددث فدددي تقنيدددات السدددرد، سلسدددلة عدددالم  -6
الدددوطني للثقافدددة والفندددون واآلداب، الكويدددت،  ، الطبعدددة األولدددى، المجلدددس240المعرفدددة رقدددم 

 م.1998
 380عددز الدددين بددوبيش: فددي نظريددة السددرد وتحليددل الخطدداب، الموقددف األدبددي ع  -7

 م. 2002كانون 
، المجلددس الدددوطني 171علددي شددلش: األدب اإلفريقددي، سلسددلة عدددالم المعرفددة رقددم  -8

 م. 1993للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
 م .1991،الزمان الداللي، مكتبة األنجلو المصريةكريم زكي حسام الدين  -9

، مكتبددة النهضددة المصددرية، القدداهرة، 1مدداهر حسددن فهمددي:  السدديرة تدداريخ وفددن، ط -10
 م .1970

فيليررب لوجررون: السرريرة الذاتيررة، الميثرراق والترراريخ األدبرري، ترجمررة عمررر حلرري،  -11

 م.1994، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط
، دار نوميرررديا للنشررررر ، جنرررراس األدبيرررة النثريرررة والشررررعريةمحفررروظ كحررروال، األ -12

 م.2007الجزائر، د ط، 
، مكتبدة الشددباب، عبرد الفتراح عثمران، بنرراء الروايرة، دراسرة فرري الروايرة المصررية -13

 القاهرة، بدون تاريخ.
مفهددوم الددزمن، ترجمددة فريددق الترجمددة والمراجعددة فددي مركددز اإلنمدداء : مددارتن هيدددجر -14

 القومي، بيروت.
 .م1987دار العودة، بيروت، غنيمي هالل: النقد األدبي الحديث، محمد  -15
هدانز ميرهددوف:  الددزمن فدي األدب، ترجمددة أسددعد رزق، مراجعدة العوضددي الوكيددل،  -16

 م  .1972مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة د نيويورك سنة 
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17- Federal Ministry of Information (1964), Abubakar Tafawa 
Balewa, Mr. Prime Minister: A Selection of Speeches Lagos, 
Nigeria. 
18-  Max Siollun (2010), Nigeria’s Forgotten Heroes: Alhaji Sir 
Abubakar Tafawa Balewa. 
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ا ما بني االصالة 
ّ
عبد اهلل األمني، حممد سعيد العباسي، عمر البن

 واملعاصرة
 إعداد:

 د /إميان الطريفي عبد الرمحن حممد  
 جامعة البحر األحمر قسم اللغة العربية أستاذ مشارك 

 د/ سامية حسني سعيد عبد احلفيظ 
 جامعة البحر األحمر قسم اللغة العربية أستاذ مشارك  

 emanhbi@gmail.comايميل 

 مقدمة:
وقد أشاار  صطاى ع ضاو  ش رشاار  فاي ت   ا  . الشعر في السودان، قديم قدم تاريخه   

ل و ااا  اريرياا  أن الشااعر السااودافي ضريااه فااي تاريخااه، وياادده ض ااع  لاا  صااا و ااد  ض صاااا  
  ا  فاي الصفااىه المديصا    ا  كاان  اتم  فشااد ا اآليار صن كتاراا  ضان صفاشال ال ياا  الصخت

وغفا  ااااا فااااي صفاساااارا  ال اااارم و  اااان  تتااااويل الص ااااو   رفااااان الصصالاااا  الفو ياااا  المديصاااا  فااااي 
 1السودان قب  صيند الصسيح ض يه السنم.

م( شااعرا  1821ا  1504و ااا   العطااور الن ماا    اا  شاالد ضلااد الساا ىف  ال رقااا      
 ل فاا، ركاا  صاا فياه صاان    ابياا  وسا بيا ، ياام كاان العلاد التركااي  ساودافيا  تام تدويفااه ووطا 

م(   ااا  وطااا   ل فاااا أي اااا  1898 1885م( يااام ضلاااد دولااا  الصلديااا    1885ا  1821 
 صفلصا شعر صكتوب. 

وتواطاا  العىااا  فااي سااا  الصسااتعصر ابف   اا ق صاااع بداياا  الماارن العشااارين، وفراا  فااي ت ااا   
 لا لم رالبفاان، ضرفاوا فاي صطار والساودان ض اع الساوا .  ال تر   تع اليني فياا  شاعرا  يشاار

                                                             
 .9م، ص2008، 1مصطفى عوض هللا بشارة، مواقف ورؤى في الشعر السوداني المعاصر، شركة مطابع العملة، ط 1

mailto:emanhbi@gmail.com
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وسلر  صنصح فل   أدبي  الت صا  رسساا الشاعر العر اي الصعروفا  صاع رعا  الت د اد فاي 
الرؤى والصعافي والصو وضا ، في فتر  لم يكن الشعر السودافي قد تاسير ف لاا رعاد رالصادارا 

 اردبي .
ل تار  تعب ار  العطار ال اد  ( وقااد ضفلاا   أصاا لمد أى ه ضبد الص  د ضابد ن ض اع ت ا  ا   

الشااعر ال ااد   فكي اار فاااي السااودان كياار  ص  وسااا ، وشااعرا   اا ا ا ت اااا  قااد  خىاا لم العاااد 
كصاه 1لكيرتلم. ولكن أكير م لم يىرعوا دواويفلم ولم  تح للم أن  فشرو ا ل فااا  . وقااد  ن  ك

لتم  اادق وأ صلااا فااي فساار  ينياا   واستشاالاد  فااي ر يااه صسااتصد صاان دواوياان الشااعر السااودافي ا
د وان العراسي ل شاضر ص صد سع د العراساي، د اوان البفاا ل شااضر ضبادش ص صاد ضصار البففاا، 

 اا ا صااع تسك ااد  ض ااع و ااود  2ود ااوان ال  اار الطااادع ل شاااضر ضباادش ضبااد الاار صن ارصاا ن.
وصان  3(.لساودانتااري  ا أكير صن خصس  وأر ع ن شااضرا  أ طاا م ضبادش  سا ن فاي كتااب 

شعرا  العطر ال د    ص   الص   ىفب  وتوف ه طالح  بريا  وضباد الار صن شاوقي وصادير 
وأ صد ص صاد طاالح ويوساص صطاى ي التفاي، وكي ارون ضاشاوا  4البوشي وطالح ضبد المادر

صر    صا قب  التاسيهر رالصا ا ب اردبيا  وصر  ا  بادايا  تاسير الساوداف  ن   صر  ت ن صتداخ ت ن
 .وصافسيف رالر 
 

 الدراسة اإلجرائية: 
 :قبل المستعمر وأّول عهده وتأثيره على الشعراء واقع التعليم في فترة ما

فتااار  صاااا قبااا  التاااسيهر رالصااا ا ب  الشاااعرا  الااا  ن تساااتلدفلم  ااا   الدراسااا  فاااي،  ااام شاااعرا    
دا  كاااان سااا دا  فاااي السااودان ل تاار  ىوي ااا   أق صفاا  ضلاااد  اردبياا ، ضايشااوا واقعاااا  تع يصيااا  ص اادئ

ففساااام التع ااايم كاااان . ال ااوفل، صااارورا  رالتركيااا  الساااارم ، يااام الصلديااا   أ  و اااو تع ااايم الخااانوق 
اادا  فااي ت اا  ال تاار   تااع باادايا  الماارن العشاارين،  رتكاا  فااي  ص تااه ض ااع التع اايم  فساصااا  صوَّ ئ

                                                             
 .223م، ص1976، 2يخ الثقافة العربية في السودان، دار الثقافة، طعبد المجيد عابدين، تار 1
 .224، ص المرجع السابق2

 .224ص نفسه،3 
 .161م، ص 1975،  1صالح الدين المليك، شعراء الوطنية في السودان، دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم، ط 4
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 1.بساانصيالاد في الا ق  او اصتااداد لفساام التع ايم الاا ق كاان ساا دا  فاي صعساام أف اا  العاالم ا
وضفااادصا  اااا  ابف   ااا  فاااي بدايااا  ضلاااد م  ااااولوا صماوصااا  فساااام الخااانوق رفاااه يساااتفد ض اااع 
. التع ايم الاد في، ولكافلم لام  ف  اوا فااي  لا ، فا اىروا لصساا رته ودضام الخانوق الفصو  ياا 

ولكاافلم باادأوا فااي  فشااا  الفسااام الاا ق  ريدوفااه فااي تعاااينظ صااع الخاانوق، و ااو فسااام الصاادارا 
والخنوق التي أضافلا ابف     كاف  صطدرا  لصدفِّ كي ر صان الصؤسساا  التر ويا  فاي .  ال د ي

 لاااا  الوقاااا  رى بتلااااا صياااا  ك ياااا  تاااادريب الصع صاااا ن وصدرساااا  العرفااااا  والم ااااا  الشاااارض  ن أو 
وقااد س ئاا   اا   الخاانوق تصااده الصاادارا ارولياا  رى بتلااا  لااع ضااام . الصدرساا  الطاافاضي  ال فياا 

خ او  تساتوضب صاا يمارب صان  768ضدد  ا   الخانوق الفصو  يا  الصعافا  م     ب   1930
 2.دارا 29.000

لمد ت مئع شعرا  ت   ال تر  تع يصلم أو   في الخنوق،     ا  تصاام الكب ار راالمران الكاريم    
وض وم الد ن وال غ  العر ي  وادابلا، وت اد  لا  فاي السا ر  ال اتيا  للاؤ   الشاعرا  الا  ن   ا  

وقاااد أيئااار  لااا  ض ااا لم فاااي شاااعر م صااان   ااا  الصعاااافي وارسااا وب  3.عسصلااام الماااران الكاااريمص
صاا  وصاان  فااا كااان ارياار الااد في قويااا  فااي  اا ا الشااعر، وقااد كااان أكياار . واختيااار ارل ااال وال ك

شااعرا  ت اا  ال تاار  صاان ر اااد الااد ن ال ملااا ، ويلااتم الكي اارون صاافلم رالصاادا ح الفبوياا  وابشاااد  
افااب الاافئسم فااي ارغاارا  ارخاارى كالصاادم والغاا د والوطااص والريااا ، وأكياار م رالااد ن  لااع  

ويت  ئاااع  لااا  رطاااور  أو اااح فاااي د اااوان ال  ااار . يص  اااون الشاااعر بااادضوا  الاااوض  وابرشااااد
 .،    ف د الشعر يص    لع التو يه والفطح والوطي  وابطنم4الطادع

فلاااا قاااد الت صااا  راااسو ان الخ  ااا  ابااان وصااان  تطااا ئح دواويااان الشاااعرا  فاااي ت ااا  ال تااار    اااد أ   
أ صد، ورك  صواط ا  الشعر العر ي المديم صن تشى ر وقافي ، ورع لا بادأ كعااد  الشاعرا  
العاارب الماادصا  رااالغ د فااي ضاادد صاان اربيااا  ياام الولااوو صاان  لاا   لااع الصو ااو  ارسااااا، 

                                                             
 .112،  111، ص 1ار الجيل بيروت، طعون الشريف قاسم، اإلسالم والعروبة في السودان، د 1
 .113المرجع السابق، ص  2
 م.1968، 3محمد سعيد العباسي في مقدمه ديوانه، ديوان العباسي، الدار السودانية، ط 3
 .224، صعبد المجيد عابدين، تاريخ الثقافة العربية في السودان 4
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ن، وقاااد و خاطااا  ضفاااد الشااااضر ضباااد ش ضباااد الااار صن ارصااا  1وت اااد  لااا   تاااع فاااي الصاااديح
 .في تشى ر الشعر( التخصيا أ اف رع  الشعرا  صي  ص صد سع د العراسي 

أصااا الم ااايا التااي تفاوللااا  ااؤ   الشااعرا  فمااد كافاا  تعبفاار ضاان روم ضطاار م وصشااكنته،     
فلاام قااد أكيااروا صاان الصااديح الفبااوق وصاان شااعر . وتى هعااا  الشااعب السااودافي فااي ت اا  ال تاار 

فااااي تطااااف ص أشااااعار م، ( الفبويفااااا  د الفبااااوق واسااااتخدصوا تعب اااار الصفاساااارا  الد فياااا  كالصولاااا
و خاطااا  ضباااد ش البفاااا وضبااادش ضباااد الااار صن، ولكااافلم لااام  فساااوا ق اااايا ضطااار م فاااي ت ااا  
ال تاار ، صياا  التع اايم وص  ااس الماارن وفااوادق الخااري  ن والم ااايا الوىفياا  السياسااي  كالصعا ااد  

 ااؤ   كاا ل  الىبيعاا  فااي أشااعار م، ووطاا و ا  وتفاااود. ابف    ياا  الصطااري  وق ااايا اردب
وا اااتم . رس صاا  اروطااااف، صي صااا فعااا  ص صااد ساااع د العراسااي وضبااادش ضبااد الااار صن ارصاا ن

قااا  اااصون دواويااافلم  لاااع .  اااؤ   راااالصرايي والصاااديح وا  تصاضياااا  وق اااايا صت رفِّ كصاااا كاااافوا يمسف
 . ل ..الفبويفا ، ا  تصاضيا ، الريا ، الصت رفقا   أبواب صي 

 ن صا ص ف  ت   ال تر  صن تاري  السودان، التي تصتد صن صى ع المارن العشارين  لاع بدايا      
اليني فياااا  صفاااه،  ن اردراااا  ف لاااا لااام  تاااسيفروا رعاااد رالصااا ا ب العالصيااا  الصعروفااا  فاااي اردب 

. الماديم وقد كاف   ك ه الصؤيفِّرا  ض ا لم تاستي صان تارا  أصاتلم ويمافتلاا ود فلاا وشاعر ا. وال ن
و ااا ل  كافااا  أشاااعار م فاااي ىريمااا  فسصلاااا صتاااسيفِّر  رالشاااعر العر اااي التم  ااادق الماااديم وراااال كر 

 .ابسنصي
  ن يساتىيع ابفساان أن    وفي قو  تسي ر ابسنم في السودان يمود ضاون الشاريص قاسام   

  يمااود  ن كاا  السااصا  ا  تصاضياا  التااي يصتااا  بلااا شااعب السااودان، وكاا  الماايم والصؤسسااا
ا  تصاضياا  واليمافياا  التااي تككسااب الص تصااع السااودافي شخطاا ته الص اادد ،  ااي فت  اا  ل عاا  
ابسنم في  يا  الص تصع السودافي لمرون ىوي  ، رصعفاع أن الشخطاي  الساودافي  ارطا    
التي تتصتع رص ايا ص دد ، و ي ص ايا قاد تتغ فار ق اين  أو تخت اص رعا  الشاّ بتغ فار الساروف 

افئ  الصشارف ا  تصاضي  وفت  ا   2. ،  ي ول د  التارا  ابسانصي الفاارع صان الماران الكاريم والسه

                                                             
 .1م، ص1947عبد هللا عبدالرحمن، الفجر الصادق، ط 1
 .23يف قاسم، اإلسالم والعروبة في السودان، ص عون الشر 2
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لتصس  أدرا  السودان في ت   ال تر  رابسنم، كاان تصساكلم رال غا  العر يا ، ودفااضلم ضفلاا، 
 .كصا سيستي ت ط  ه فيصا رعد

ر ال يا  رك فِّ  وافبلاا    السياساي  وا قتطاادي   أصا صن فا ي  الص صون، فالصعروف أن تىوه
واليمافيا  وا  تصاضياا ، كاان  ااؤيفِّر صفا  فلاياا  العطار ابساانصي ارود ض اع ص ااصون الشااعر 

و اااا   فتااار  ارفااادلا لتااادخ  تىاااورا  ض اااع الشاااعر فاااي صو اااوضاته ورعاااا  . وصو اااوضاته
أشااكاله با ااافا  لاام تخاارو ضاان أو ان الشااعر العر ااي التم  اادق الصعروفاا  وأسسااه التااي يمااوم 

وصن  فاا كاان صان الىبيعاي أن ف اد ص ااص ن وصو اوضا  صسات د  فاي أشاعار ت ا  . اض  ل
 (.العطر ال د   ال تر  التي أى ه ض  لا ضبد الص  د ضابد ن ط   

وضفاادصا تختااار الرا ياا  ينياا  شااعرا ، صاان ت اا  ال تاار  لتسخاا  م بوطاا لم فصا  ااا ، وتساا فل    
ضباد الار صن ارصا ن وضبادش ص صاد ضصار ال و  ض  لم، و م ص صاد ساع د العراساي وضبادش 

البفااا، فااان  لاا  يااستي رفلاام ارشاالر، ولو ااود اضتااراف بلاام صاان صعساام الرااا ي ن ض ااع أساااا 
أفلاام أ اام أضاانم ت اا  ال تاار ، وقااد اشااتلروا و ا  طاا تلم فااي صطاار والسااودان ض ااع السااوا ، 

اار أ أضصااااللم فااي   فلاااا فااي الطااا ص فااي الب اااد ن،   ساايصا وأن صعسااام  دواوياان الشاااعر وفكشِّ
وكاا ل  كااان تع فااه أدرااا  وشااعرا  . السااودافي كافاا  تااتم ىراضتلااا فااي  لاا  ال اا ن فااي صطاار

شعا  يمافي  .  ت   ال تر  و بهلم لصطر كب را ، رفلا تصيف  في فسر م صطدر  لصلم وا 

 الشاعر عبد اهلل عبد الرمحن األمني:
لِّااد فااي   ياار  تااوتي  ضااام    ضباادش ضباادالر صن ارصاا ن، وك

م(، 1964م، وتكااوفيئ ضااام 1892 
لااي ض ااع  ااد أبيااه و ااد ، فااتع ئم المااران الكااريم، وال مااه وض ااوم العر ياا ، ياام  وت مئااع تع يصااه اروف

م(. ضصا  بتادريا 1911 تاع تخارئو فاي ك يا  غاردون، راالخرىوم   واطا   ياتاه التع يصيا 
تف   يا  والسااتفِّ في ، وكاان ض او صااؤتصر الخاري  ن ول فتااه ال .غااردون  ال غا  العر يا  فااي ك يا 
ارشاما ، والااوىفي ا ت اادق، وض ااو ا صراسان  لص صااع ال غا  العر ياا   كصاا كاان ض ااو  ا ب

في الما ر . أ م أشعار  ا توا ا د وان  ال  ر الطادع( ال ق اضتبر  ضباد الص  اد ضاباد ن أ ام 
 .  1يني  دواوين في ت   ال تر 

                                                             
 .223عبد المجيد عابدين، تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص 1
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م لااه السااراضي ب     ااوصي أسااتا  اردب العر ااي رك ياا  دار الع ااوم د ااوان  ال  اار الطااادع( قاادف
ن الد وان صن خصسا  أباواب، بادأ ا رالشاعر الاد في الا ق تصيئا  فيصاا  د. ويتكوف  اصع  فؤاد اروف
كان يمود صان  فبويئاا ( فاي  كار صولاد الرساود  طا ع ش ض ياه وسا فم(. وقاد كتاب فاي  لا  

ااا ف لااا يم فااهك المااوق ورو ااه الااد في  اابك الشااعر قااوئ  ضشاار قطااا د ت صئ سِّ ي ي ااان ض يااه صااا يككأ
اا ي ض يااه يااوب ال ااند وتصتااد الفا ياا  الد فياا  لتشااص  كي اارا  صاان قطااا د الااد وان . التااسي ر ويك أ

 .صي  قط دته ضفد افتتام  اصع  ورا، وقط دته ضفد افتتام  اصع  د  ال رير
وقااد فطااب . وانو ااو أرو  أبااواب الااد . والراااب اليااافي اتخاا   ل وىفيااا  وفيااه  اااد وطاااد   

ب  ل لاا فرالاه وألفاب صان أ  لاا قوصاه  تاع ي مفِّماوا ل اوىن اصالاه  لف سه فيه أر ع  أ اداف، طاوئ
اانأ  اا ئ ارصاا  ض يااه . فيعاا ه  افرااه ويرت ااع شااسفه د  اا   ار ااداف الع اام، و ااو أكياار صَّ كااان أوئ

ااا ياااافي وأ.            وسااعع بلااا  لااع افتتااام دكورِّ ِّ  تااع  ااااو   قطااا د  فااي  لاا  العشاار صف
والرااب اليالا  .     ار داف فصراركته رفدي  الخري  ن التي افتشر  رسصفلاا  صادن الساودان

صااان أبااااواب الااااد وان  ااااا  فاااي ا  تصاضيااااا ،   اااا  دضااااا  لاااع ص  ااااس الماااارن فكاااار    تااااع   ا 
ولااام ي تاااه أن يسااا ئ  ق اااايا . اسااات اب لاااه قوصاااه سااا ف   لااا  الف اااام رمطااا دته ص  اااس المااارن

أصااا الراااب الرارااع فلااو فااي . 1اضياا  التااي تخااالل ف سااه رعفاااوين صبتكاار  ىري اا الشااؤون ا  تص
والصن ااا  ض اااع الاااد وان أفاااه لااام يشاااتص  ض اااع الصااادم . الصراياااي والرااااب الخااااصا ل صت رقاااا 

فشااااعرا  ت اااا  ال تاااار  كااااافوا طااااادق ن فااااي صشاااااضر م . الشخطااااي الاااارخي  و  ض ااااع الل ااااا 
 . وصتصسك ن رآداب د فلم

د وان رعااد  لاا  رشااي  صاان الت طاا  ، ف ااد  ا كصااا أساا  فا ا باادأ رسشااعار ضاان وا  ا تترفعفااا الاا 
وراااالىرع (. الفبوياااا  الااا ق يشاااكفِّ  المااادو ، رعفاااوان ( طااا ع ش ض يااا  وسااا فم الرساااود الكاااريم 

كعااااد  الشاااعرا  العااارب الماااداصع بااادأ ا رشاااي  صااان الغااا د، يااام ضااارئو  لاااع الصو اااو  ارسااااا 
  قا ن  

  دظ كاصا   ِّ   رصايندِّ الفبيفِّ وصا   ِّ  أ صشارقكلا رعِّ 
 فبيفظ كان ل دفاايا  صا   و خاارا  ل عاديم ول غفيفِّ 

 فبيًّ قد  ك  رك ض ع ال يالي   ا صا  ِّ أنَّ رارصارِّ ال رقفِّ 
                                                             

 م.1947ط  مقدمة السباعي بيومي ، عبد هللا عبد الرحمن، ديوان الفجر الصادق، 1
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 لعصر َّ صا الفبيه فدتأهك ف سي رصفى هِّ ال سانِّ ض ع الب قفِّ 
رالعاااام الل ااارق و اااا   و اااي قطاااا د فاااي ا  ت ااااد ( الل رياااا  يااام يعااارو رعاااد  لااا   لاااع   

  المط د  ارولع رعفوان  يفِّ اللند
يهِّ    يفِّ اللااندَّ و كفِّرفا رصا ايهِّ   واشار أ  راضَّ َّ في  هفظ تكؤدفِّ

اعرَّ  ك أكيهِّ   وأق فأ رشعرِّ َّ في الفادق تل ه رهِّ   شعورَّ قوصِّ َّ  نئ الشفِّ
ال تاار  يطاا   لااع  ميماا  أفلاام  والصتترفِّااع لااد وان ضبااد ش ضبااد الاار صن وغ اار  صاان شااعرا  ت اا   

كااااافوا  لتصااااون غاياااا  ا  تصااااام را  ت اااااد رالصولااااد الفبااااوق الشااااريص وا  ت اااااد رصى ااااع العااااام 
الل ارق فاي كا  ضاام   ا   ارد  لا  بو اوم فاي قطاا د م، و  ا  أفلام صساتوضبون ل ميماا  

رى تف اع أن الصمطود را  ت اد ليا ا  ت اد ر دف  اتاه، ولكان الصى اوب  او التا ك ر، فالا ك
الصااااؤصف ن، التاااا ك ر ر اااارور  ا لتاااا ام رااااآداب الااااد ن ال ف ااااص ورميصااااه، والتاااا ك ر رااااالبرفِّ ركاااا فِّ 
فوا ياااه، و ااام  ريااادون سااا ر  الصطاااى ع طااا ع ش ض ياااه وسااا فم صااان أ ااا  ا قتااادا  راااه، و ااا   

 .الصعافي ك هلا ت د ا في أشعار م
ا  تصاااام بلااااا وتع هصلااااا وضاااادم وصصاااا ا ااااتم رااااه شاااعرا  ت اااا  ال تاااار  ال غااا  العر ياااا  و اااارور     

ولاا ل  كتباااوا قطااا د بلااا ا . ك ااص   و اااي لغاا  الماااران الكااريم. فلاام صشااا مون ض  لااا.   صاللااا
  الصعفع، وك ل  فع  الشاضر ضبد ش ضبد الر صن   ن كتب قط د  يمود ف لا
ادِّ داضيا     فافئيَّ أدضكااو ل تفِّي  ِّيَّ أقاومك  بفِّي وىفي  ن قص ك ل  ئ

1 
مك لمد و  بأارِّ وا راهللِّ صا شك صك  يئه شك الروابِّاال ب ااففا   فن تفمك ك

مك   أرى ال ادَّ في السودانِّ أصس أ غرير   وأبفاؤ ا أصسا أ للم تت لئ
ااوارا  فلي   تتك ئمك   وسا  أ صماصا  فلي يَّكأ َّع  ا يفٌ    وض ئ أ  َّ

 :حتى يقول
رِّ وال  ارِّ ىالعا    و  مك أفا وال يالي العشأ رك في ابسنمِّ    ص رف  صا ال  أ

غَّصوا وا دا َّ ا و و فاااتٌ    تلوفوا وفي غ رِّ العرور ِّ تكدأ    ا لم ت سه
ااوا ض  لا رالفوا ا ِّ  ففلا   سن كصو  ن تخ ااعكو ك   صتصو   فع ه

                                                             
 (..كبيرا   لهم أجرا   أن   ن يعملون الصالحات  يالمؤمنين الذ    ويبشر   للتي هي أقومهذا القرآن يهدي  إن  انظر سورة اإلسراء )  1

 .9اآلية
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 سنٌم ض يكم  نأ فماادتكم ب اافلا   سنٌم ض ع ال ط ع سنٌم ليكصو
ااركم بِّاصا  يمرفِّ كااكم صفأاه فطَّ هوا وس فِّصكواأكطَّ فِّي ض ايه يم أ كفِّ 

1 
ا  رال غا  العر يا  ال طا ع، لغا  الماران     وفن   فاي  ا   المطا د ، لايا فمال دضاو  ل تصسه

أدضاو ل تاي  فعرارا  صي  . الكريم، ولكن أي ا  فن   أن ارخ  صن المران والتسيهر ره وا ح
( طاااا هوا وساااا فِّصوا و( سااااا   صماصااااا   و(   تفم ااااوا و( وال يااااالي العشاااار وال  اااار ، ( ااااي أقااااوم

ااوَّوظ  و صاا  صااسخو   صاان المااران الكااريم صاان ايااا  (  ضر يااا  غ ااار  ق ضِّ ك هلااا ص ااا يم وأل ااال و ك
وا ض  لا رالفوا  ِّ    و فال  صا  و صسخو  صن السفئ  صي . صشلور   (.فع ه
ا صان الصعاافي، وصان التسك اد للا صاا للا( ابسنم وىن فمص رعد  ل  ضفد قط د  رعفوان     

ض ع الرارل ابسانصي بوطا لا رارىاا  أساساا   رقاع فاوع كا  الاروارل ارخارى، والتسك اد أي اا  
ض ع أ صي  ال غ  العر ي  وأ صي  التصس  بلا، وف لا أي ا  ارخ  وا قترااا صان الماران الكاريم 

      يمود
واراأ  فاساأاسلو ا لو ترده  اَّوارا  صن ضلدِّ ا رالف اىام ن طَّ

2 
صَّع  ورالىارد نَّ الخا  َّ فيه ضرَّارا  صتع ضلدك ا رال ا د نَّ ضن ال ِّ

لم ورالصك اسف ن الكاساص ن لغيسِّ
 ورالىا ب ن الىا ارين ييارا 3

 ورال ات اا نَّ الغا سا نَّ ضدوئ م   وصكتأرِّكي أر َّ العادوفِّ  رارا
 :ويختمها بالقول

وا ل كتابِّ أصااوركم تعالكوا فركده
صكو  و العرنِّ صافه صيارا  4  ي ركك

صو  لصا تسألَّمك ارفرادك صفه ويااسبع فن د نَّ  تع يسألم ال ردك صفاكك
5 
ااٌد  ر اكم كراصا  أض ف    أ رغكون ضن غابِّ الشريع ِّ غارا ص صف

6 

                                                             
 .8عبد هللا عبدالرحمن ، ديوان الفجر الصادق، ص1

 
 .9المرجع السابق، ص 2
اء  ) «.آل عمران  سورةانظر  3 اء  َوالض ر  يَن ي ْنف ق وَن ف ي الس ر   يحبه المحسنيَن ( . .وهللاه َوالْعَاف يَن َعن  الن اس   َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيظَ ال ذ 

 .134 اآلية
س ول   فَُردُّوهُ إِلَى اَلّلِ فَإ ْن تَنَاَزْعت ْم ف ي شَْيٍء  انظر سورة النساء: 4  .59اآلية  ...َوالر 
ن وا ف ي اْبت غَاء  الْقَْوم  انظر سورة النساء:  5 ْ فَإ ن ه ْم يَأْلَم وَن كََما  إِْن تَكُونُوا تَأْلَُمونَ َوََل تَه   .104اآلية  لَُمونَ تَأ
َحمَّدٌ سورة الفتح: ) انظر 6 ه  َرسهوله مه ينَ ۚ   اّللَّ دَّاءه  َمعَهه  َوالَّذه َحَماءه  الْكهفَّاره عَلَى  أَشه ، سورة  29ركعاً. .( اآلية  تََراههمْ بَْينَههْم ۖ  ره

د وَن ف ي َسب يل  اَلل    أَِعّزة  المائدة: )... يَن ي َجاه   . 54آلية( ا ...َعلَى اْلكَاف ر 
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يصا و الشااضر با ن  راه لوىفاه و راه لد فاه ال ف اص ( و  رق ك  ضام فميصه  وفي قط د    
يطااص بفااي قوصااه رالطاا ا  ال سااف  ور ساان ال ااوار ويؤكااد أي ااا  فااي الاا ق  ااو وىاان لااه، و 

طاانم   ا   المطاا د  أساراب ا ت اااللم رالعااام الل ارق و ااي ا كصاا أساا  فا ا الادضو  ل خااو  وا 
  الف ا،     بدأ كالعاد  رالغ ليا  يم يمود

ار ص ياقا  للا وضلكودا أك به رندق  بئ ص فونِّ ضاصرظ   وأ كك
1 

  ف صك وأ اا كهك   بف سيَّ ارا   باااه و دكوداوصا ب دق    ال
   لع أن يمود

 و  رقه كاا ف ضااامظ فم اصكه   وف ااع ك صفهك ل خاوئ ِّ ض دا
نِّ وأف ساا   أى أنَّ ض ع غ ر الصما دِّ قعودا ا أ صِّ  وفكط ِّحك ضادا ظ سَّ
عك أر ابَّ العا ومِّ لرشادِّ م   فصا ك ه صن أكوتِّيَّ الع ومَّ رشِّ دا  وفكر ِّ

اانأ  اا ئ    وصاان الصو ااوضا  الصلصاا  التااي تفاوللااا الشاااضر الاادضو   لااع العِّ أاام، و ااو أكياار صَّ
ار وقاد تفااود .   ارص  ض يه وسعع بلاا  لاع افتتاام دكورِّ ِّ  تاع  ااو   قطاا د  فاي  لا  العَّشأ

افتتام الصدرس  ار  ي  وص  اس المارن وصدرسا  ار  ااد وصاؤتصر الساودان و  ا  ك يا  غاردون 
ألما ااا فااي   اا  افتتااام ( ال ااوم تفتشاا ون صاان أ  ااادكم فاا كر صيااا   قطاا د  رعفااوان الساافوق، و 

  م 1936صدرس  ار  اد ضام 
ال وم   شااِّيٌَّع و  أ  ابك   ب اللوَّى ف صيعكفا أ رابك 

2 
فِّعَّ الصنمك بلا وركدئ العااابك  تكلا أ  ااي   دك  رارصاِّ قد ش فدأ

 رفِّ في  فراتِّلا تسكابك و ف أ ك رالمرن الطغاا ر صن  ا  ل ب
كم صتسافد نَّ لكم بالِّم  ض ابك   وال وم تفتش ونَّ صن أ اا ادِّ

وفااااي ص اااااد الىبيعاااا  تغفئااااع الشاااااضر باااارع  صفاااااىه السااااودان، ويباااادو ص توفااااا  رصسااااا ر    
      قاد 3الىبيع  في ت   الرما 

 كم ل ىبيع ِّ في السودانِّ صن فتنظ  وكم رىيار ا صن س ر أل انِّ 

                                                             
  .17عبدهللا عبد الرحمن، الفجر الصادق،ص  1
 .34عبدهللا عبد الرحمن، الفجر الصادق، ص2
 م. 1975، 1صالح الدين المليك، شعراء الوطنية في السودان، دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم، ط 3
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 لص لصا ِّ الشعر فيه وصا  أ ادف ا ل د بِّ اللاادمِّ الرافيصا أكير ا
 الرص ك ضفد   افِّ الف  ِّ ت سركهك  لعا الش ا ِّ  ن ا بي ك أسفانِّ 
 صا ل كلاربِّ س ىاٌن ض ع قاصرظ و  ض ع الشصاِّ س اىاٌن لبفيانِّ 

مافا  وضفدصا فتط ئح د وان الشاضر بتاؤد  ف اد ب افاب  لا  قطاا د  ضان ا  تصاضياا  والي   
وتس    ابف ا ا  التي تص  فاي ضلاد  صيا   سار الف ا  ارباي  وسلاور الصا يا  والتصي ا  

 .والصىارع، و ا  ب ل  د وافه صتفوفضا   تفاود صخت ص  روب ال يا  في ضطر 

 الشاعر حممد سعيد العباسي:
 و ص صد ساع د العراساي بان الشا   ص صاد شاريص بان الشا   فاور الادا م بان الشا   أ صاد    

فرالسودانالى ب صؤسا الىريم  السصافي   كاان والاد  الشا   . ، ويعد قىرا  ضفد أ   التطاوه
ت صاا  ض ااع  ديااه ص صاد شااريص فااور الادا م خ ي اا  ل ىريماا  السااصافي  وكاان  ضيصااا  ىا  يااا  كب ارا  ت

كي ار صان ار صا  والع صاا ، وياا كر رسفاه قاد كاان أساتا ا  لص صااد أ صاد الا ق طاار يعارف فيصااا 
 .رعد رالصلدق

ففِّيَّ ضاااام  م1880ضاااام  الف ااا  ارباااي ولاااد العراساااي رصفىمااا      الت اااه لصاااد   1.م1963وتكاااوه
، يااام تركلااا قبااا  التخاارهو، وتت صاا  فاااي صطاار ض اااع  ااد الشااا   رصطاارضاااص ن رالك ياا  ال ر يااا  

 .ال فاتي، وكان يكنه له  را  ضسيصا  وقد ريا  رمط د  را ع 
كااان العراسااي طااا ب يمافاا  ضر ياا  ود فياا  واسااع ، وكااان يعاارف ر رااه وضشاامه لصطاار،    

واد الفل ااا  اردبيااا  الشاااعري  فاااي ويعاااد العراساااي صااان ر  .وكتاااب ف لاااا قطاااا د كي ااار  و ص  ااا 
 .العطر ال د  

ره الكي ر صن المطا د   د  الطافع، بديعا  ( د وان العراسي   ل عراسي د وان شعر رعفوان  
 .  وضصيم  الصعفع التكوين،  كي  التعب ر،

 ديوان العباسي:

                                                             
حيفة الخرطوم اإللكترونية من بحث قدّمع حفيده أسعد ترجمة حياة الشاعر مأخوذة من مقدمة ديوانه )العباسيات ( ، ومن ص 1

 الطيب العباسي ، ومن ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/1880
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ي تام ىرعاه ضاد  صارا ، و او يسخا  ف اا فساه الادواوين التاي كافا  تطادر فاا 1 ا ا الاد وان  
ت ا  ال تار ، أق الفطاص ارود صان الماارن العشارين،   ا  كاان  ااتم تمسايصلا  لاع أباواب ض ااع 

 . سب صو و  المط د ، ول ل   ا  الد وان في شك  أبواب
و او رااب  تفااود ق اايا (. ا تصاضياا  الراب ارود في د وان العراسي كان ت   ضفوان    

التااي تع فاه بلاا ق اب الشااضر، صيا  ص اايل قطا د ، تفاولا  الصادن الساودافي   29صتعادد  ضبار 
وساافار والفلااود ووادق  ااور واربااي  وغ ر ااا، كصااا تفاولاا   كريااا  الشاااضر، و رئااه لصطاار، 

أصااا الراااب اليااافي فمااد كااان ضاان الصرا ااي،   اا  ريااع . وا تصاصااه رااالتع يم وغ ر ااا صاان الم ااايا
وي اّ الرااب . أ راراه والد  وابصام ضباد الار صن الصلادق واخارين ب ا  ضادد م أ اد ضشار صان

  وفاي  ا ا يماود العراساي. وق اايا صت رفِّقا ( التخصايا وفياه ( صمتى اا  اليال  ت   ضفاوان 
الراب ارود فاي ا  تصاضياا ، والياافي فاي الرياا ، واليالا     ع  ك صن الد وان يني  أبواب 

اااع أ لاااه وختصااا ك كااا   ااا ا بتخصااايا لاااي ل مطااا د  ا لرا يااا  فاااي صمىوضاااا  للاااا وقعلاااا لصاااا وك ِّ
ادأ َّن الغاو  ر اي ش ضفاه فاي اداب الصرياد الساال  ىرياه  الصشلور  الصفسور  لسا دق أباي صِّ
الموم وفشر  صعه تخصيس ن أ د صا بصام العارف ن سا دق ص  اي الاد ن بان ضر اي، وياف لصاا 

 2. لس دفا وأستا فا ال    العارف راهلل والداد ض يه والدق الش   ضبد الص صود فور الدا م
  ا الد وان  تص ف ، كغ ر  صن دواوين رفيميأه ال  َّ أن اخترفا صا صعه للا ا الر ا ، رسفاه يماوم    

ض ااع أسااا الشااعر العر ااي المااديم الصعروفاا  صاان أو ان الخ  اا  باان أ صااد والتشااى ر والمافياا ، 
د ن فاااي  العطااار  ولكااان الت د اااد شاااص  الصو اااوضا  والااارؤى و ااا ل  فلاااو يعتبااار صااان الص ااادفِّ

تصاا  تسااصي  ضطاار  باا ل  ل ت ريااه ب فااه و اا ن صااا ساارمه صاان ضلااود الصلدياا   ،   اا (ال ااد  
والااااد وان  تص فااااا  رساااانص  وسنساااا  ال غااااا ، فلااااو صااااان . والتركياااا  السااااارم  والسااااا ىف  ال رقااااا 

ااك ن رال غااا  العر ياا ، وقاااد ت مفااع تع يصاااه أوف   فااي الخااانوق،   اا    ااا  المااران وقواضاااد  الصتصسفِّ
وأدخ اه والاد   : وفاي  ا ا يماود أساعد الى اب العراساي. الماديمالف و وال د   والشعر العر ي 

خ و  ضصفه الش    ين العابد ن الش   أبي طالح ضفدصا ب   صن العصر سرع  أضاوام، يامف خ او  
ا ، وفاي التاساع   الش   ضو  الكاريم ار  ارق، وتفمئا  با ن الخ اوا   تاع ب غا  العشارين ضادف

                                                             
 م.1968محمد سعيد العباسي، ديوان العباسي،  1
 م .1968محمد سعيد العباسي، ديوان العباسي،  2



 2022مبرديس( 21) العدد     ا بين عبد هللا األمين، محمد سعيد العباسي، عمر البّنا م

 

 

 

276 

 

 2022  مبرسدي/ العشرونالحادي و( العدد 5مجلة الدراسات األفريقية والعربية المجلد )

 

صلادق كان ي    المران الكريم كاصن ، وكاان والاد  ص صاد شاريص أساتا  ابصاام ص صاد أ صاد ال
ايأ العاارو  والمااوافي،  ياسصر  ر  اا  صاتن ار روصياا ، وي يفااه ض اع قاارا   صاتن الكااافي فااي ضِّ صَّ

ر.   1وي  ب له رع  الع صا  فيسخ  صفلم صا تيسف
وا  ا كاااان العراساااي تم  ااادق الف ضااا  فاااي تراك راااه الشاااعري ، ويبااادو ل فااااسر الت اصاااه الطاااارم    

ل  لام يكان صان فسار   لاع اروا ا   ففصاا كاان رشك  المط د  العر ي  ارط    غ ر أنف صرع   
صن شك   ياته التي ضاشلا ب ن البوادق والتي تشره فاي ب  تلاا ب  ا  ال  يار  العر يا ، فعفادصا 
 ت دئ  العراسي ضان الفاقا   ت ادئ  ضان ت ر ا   ميميا  وليسا  ص ا يا  أو تم  ديا  فماد كافا  

لشخطااي  ارىااند وارىيااار ووضااور  اريااافه  ااي وساا  ته فااي التفماا ، وقااد صا  اا  ت ر تااه ا
 2الدرب.

 

 3املدن السودانية يف شعر العباسي:
الشااااضر العراساااي غااا ا   ااابه الراديااا  وضشاااملا فسخااا  فاااي ا تيااااب سااالوب غااارب الساااودان   

وكردفااااان ض ااااع سلاااار فاقتااااه، ف فاااا   فااااي صوا ااااعلا وصاااادفلا، كااااوادق  ااااور، ووادق الر ااااد ، 
ا ، وصفلاااا يعاااود  لااع سااافئار، وقاااد كاااان للااا   الصااادن واربااي ، وص ااايل، والفلاااود، ودار  ال صااار 

والصوا ااع  سلااا الصاسااي ضفاادصا وقعاا  باا ن  اادق العراسااي وفااي  ااوا  فسطااابلا صفااه الخ ااود 
 4ضفدصا أ  د للا ضىا   الشعرق رص ر  وصودف . و    قط دته  ص يل يمود ف لا 

 وادِّ  الغادق و اد وادي ِّ  ا ال ففا ِّ صن  يفا ِّ  ص فيلك( طوبك العار ِّ 
 الطادق ضَّ َّبظ يكش ي الخ يئ ويروق غك ف َّ  فكم   و ِّ لفا صن صفساارظ 

 أخاا  أ صففا الصىايا با  ااافظ وا  خااادِّ  أفسَّ أتِّفي بَّرأمَّ ا صي وصا
 صفاساارَّ ا أكفٌا ل ق و شاا ظ، رِّ ٌع لصرتادِّ  كيرافك ِّ الع رك صا أبلع

 بِّ رن كدظف وا  لادِّ صن    ِّ الس اا فراسهك الفخ ِّ ص  ك الىاارفِّ   يم
 ارت ااع أ أضنمك  ينظ بفا ا فااوع أىااوادِّ  كسفه ورصا    وله
                                                             

1 م.2/11/2011أسعد الطيب العباسي، الخرطوم، صحيفة إلكترونية، بحث منشور بتاريخ    
 المرجع السابق. 2
 نفسه. 3
 .41محمد سعيد العباسي، ديوان العباسي، ص  4
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  ااداوللا طوارصا  ضر و ا غا رَّ أغصادِّ  وأض نك الصا ِّ ت رق صن
عك تلتصك وارسااندك   وارفٌ  والريااٌح تدفاعك صاايفادا  لصيفادِّ  والوكرأ

اااا  فااااي أبيااااا   اااا   المطاااا    ص أ وطاااا ا  صكل رااااا   ن الرا ياااا  ضفاااادصا تتسصئ  د  تاااارى أفلااااا أوف  قاااادف
ل ىبيعاا ، فيااه صااا فيااه صاان التطااوير،  تااع وكااسنف الشاااضر  فىااه صاان الخياااد لروضاا  الصشاالد 
الاا ق تكاااد تاارا   رأق العاا ن( ر عاا  ضصااه التطااوير. ويافيااا  اسااتخدم الشاااضر ص ااردا  وأل اسااا  

الاا   شاايىان  ميمااي اسااصه ساال     لاا ، ف لااا صااا ف لااا صاان ال اانو  وال صاااد،  تااع وكااسنف  ف
شاااايىان الشااااعر( أو ااااع لااااه بلاااا   ارل ااااال والص ااااردا  غ اااار العادياااا ، وضفاااادصا تتعااااافه ت اااا  
الص ااردا  صااع رع االا تعىااي فغصااا   صااين  لاايا لااه صي اا . وياليااا  تتصتفااع المطاا د  ببفااا  لغااوق 

 ص كم  فم ضن قدرا  ضالي  في الفسم.
لشااعرا  العاارب المااداصع رالفساا ب، أق الغاا د، أصااا قطاا دته ضاان الفلااود فمااد باادأ ا كعاااد  ا    

وقد ص و الغ د رالصد ف  رصا  او ي راالغ د فاي فتاا ، وض اع العصاوم  اا   المطا د  فاي غايا  
 الروض      يمود في صى علا 

دِّ الغ اااااااااااااادِّ  ااااااااااااارئ  1راتااااااااااااا أ تباااااااااااااااال ك فاااااااااااااي ضااااااااااااا ألي وت ف اااااااااااااادق    وتمت ااااااااااااا في ضلااااااااااااااودَّ الخك
ااااااااارا ضفاااااااااي فصاااااااااا أفاااااااااا فاااااااااي     ساااااااااا اااااااااودِّ وقاااااااااد ف اااااااااوأ ك الطف  ار ساااااااااعدى و  أ  افلاااااااااا السه

خاااااااااانف الصواض اااااااااادِّ   ساااااااااا ص ك صاااااااااان شاااااااااارض  ال اااااااااابئ ايفتاااااااااا ن  صااااااااااا      ااااااااااار الااااااااااد دِّ وا 
   تعااااااااااااااا ل في فااااااااااااااافي ال ااااااااااااااومَّ صفطااااااااااااااارٌف    يااااااااااااااا  اااااااااااااااا   للاااااااااااااااوى الصلريئاااااااااااااا ِّ المااااااااااااااودِّ 

والشاضر العراساي فاي  ا   المطا د  رالت د اد قاد ت ادف  ضان اببا  التاي  اي وسا    تفمه ِّاهِّ    
دك بلااا كصااا  كرفااا فاااي صخت ااص صفاااىه السااودان. و ااي التاااي فااي ت اا  ال  تاار ، فمااد كاااان  ت ااوئ

 ص تااه ليىااوف بت اا  الصاادن التااي تغففااع بلااا. وقااد كااان الشااعرا  العاارب فااي العطاار ال ااا  ي 
وصاا رعااد   فشاادون ل فاقاا  ويى ماون ض  لااا اروطاااف وارسااصا . وقاد ت ااد قطاا د  فااي غاار  

في ص بو ته، يم الت ده  ضن الفاق ، يام  ادلص لصو او  صن ارغرا   بدأ ا الشاضر رالغ د 
 المط د . وف د  ل   فا في قط د  العراسي ضن الفلود     قاد ضن الفاق   

                                                             
 .98المرجع السابق، ص   1
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ره له    ف سي وغ ر بفا ِّ الط دِّ صن ض دِّ   لم  بأهَّ غ ر السااهرَّى صا تكسَّ
رق وتم  دق  الصكدفياتي صن ر أااىي وصن ف رق    والصكرعداتي ضن أسأ

 رتلا و ي رالخاارىومِّ فافتب  أ    تكادك تماا فك   اصودا  ب  صودِّ أي
 تؤمه ت ما َّ صن فلااوى وكم قىع     بفا رىاا ا  وكم  اب أ لط أخودِّ 

ده  رفااعكفا اٌد ويخ اا فا اٌد    وت  ااسفا ب ااٌد  لع ب اادِّ  ِِّ فَّلِّ
1 

 التعليم يف شعر العباسي:
اااد  ضصاااه  يصافاااه بتع ااايم الااافن ، وطاااار أ اااد قطااا د  العراساااي رعفاااوان   اااوم التع     ااايم( أكف

أبياا   ا   المطا د  صان اربياا  الشال ر  التااي ساار  بلاا الركراان فاي كا  صكاانظ و صااان، و  
ابك ك   اد   ا الب   تص  شلرته اآلفاع، و و الب ا  الما ا    فع فِّصاوا الاففنأ َّ ض صاا  تساتب نك راه سك

شالرته أفاه ر ال الع ام الا ق وطا ه رسفاه كاالفور  تساتب نك  ال يا ِّ وقب  العاا مِّ أخنقاا( وصطادر
اابك ك ال ياا ِّ( رااارخنع التاي أضىا ااا ارولويا ، والصعااروف أن الاو ار  الصعفياا  بلا ا الشااسن  راه سك
يكى ااه ض  لااا فااي السااودان  و ار  التر ياا  والتع اايم( و لاا  ر صياا  تر ياا  الاافنأ  وقااد  ااا  فااي 

 المط د  
 2السعاد ِّ كم  دَّى وكم ف ئ أغن   وأىأواقاالع مك يا قومك  فبو ك 

بك ك ال يا ِّ وقب  الع مِّ أخنقا  فع فِّصوا الففنأ َّ ض صا  تستب نك ره سك
اقا   ن الشعوبَّ بفورِّ الع مِّ صؤت ِّما  سار  وت ا  لوا ِّ الع م خ ف

اسي:
ّ
 الذكريات وحب مصر لدى العب

الساوداف  ن. فماد كافا  صطار  ب صطر أصر صتواتر في شاعر العراساي وشاعر غ ار  صان    
قب   العالم ابسنصي صف  ضطور، وكان ف اللا فاي العماد الياافي صان المارن العشارين ص لصاا  
ل شااعوب العر ياا  وقا اادا  رشااواقلا وتى عاتلااا. و اا ن كتااب العراسااي  اا ا الشااعر كااان الشااراب 

  الساا ون السااودافي يستشاالد فااي صعااار  الك ااام ويمااص أصااام ص اااكم ا سااتعصار وياا وق داخاا
راساام و ااد  وادق الف اا  وصاان أ  لااا. وقااد تخت ااص دوافااع العراسااي ضاان دوافااع أول اا  الشااراب، 
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اٌد صعلام فاي اللادف ولكفاه صكتئ ِّ
. ل عراساي فاي د وافااه قطا د   اي صان أرو  صاا قااد، ف لاا صااا 1

ف لا صن تعب ر ضان صشااضر  وصواق اه وارا اه ال ري ا ،   ا  ضبفار ف لاا ضان  راه لصطار وضان 
م   كرياتااه ف لااا، وقااد غادر ااا و ااو شاااب ياام ضاااد للااا يافياا  و ااو كلاا . وفااي  اا   المطاا د  قاادف

 الفطح والرأق وفرفه ل دروا والعبر، وقاد صا في ف سه أن يمود   ن أفشد 
ااااارا أقطاااار ك صاااا  ضاااااااد ال صااااانك  صكسااااتغ ِّرا وغ اااار ك لصاااااا  اااااا في  فسقأطَّ

2  
ااااٌر وصااااا صطااااٌر سااااوى     ئ الااااورى كاااا بلاااار أ بياقااااب فورِّ ااااا الشااااصاِّ التااااي صِّطأ
  أكمفِّ المكاااااارى  أسااااااعع لىاااااااا ر َّ أو  لااااااع كسفصااااااا ولمااااااد سااااااع  ك لااااااالا فكااااااااف ك 

عااااااارك فاااااي ااااا ِّرا وال اااااومَّ ضاااااد ك راااااه لاااااون الد ااااااع فارقتكلاااااا والشئ   طااااارا ا  صكسأ
  يك تااااارى  ل فااااااا ضااااان صطااااااارظ  اااااد يا   ف ففلاااااا كااااا ب الااااا ق ساااااانف السفاااااونَّ 

ااااافا  فصلااااام راااااه، شخاااااااٌ  قاااااد رأى والفاااااااك فيااااا ِّ ايفاااااان سأ   خااااارك    ااااارى وا  ك
ت   وق ا  صع الشاضر ص صد سع د العراسي كاان المطاد صفلاا   اا ا  لارع  ال وافاب    

فاي شخطاا ته وأشاعار  و صوصااه فاي  لاا  العطار الاا ق أضماب فتاار  الياور  الصلدياا ، وكاان فااي 
 الشعر كسفه ضطٌر وسيٌل ب ن صا ص ع، وصا  و صمب  صن تسيهر رالص ا ب اردبي .

ا:عبد اهلل حممد ع
َّ
 مر البن

م، و  ا  الماران فاي 1890ولد الشاضر ضبد ش ص صاد ضصار البفئاا رصد فا  أم درصاان ضاام     
الخ و  رسم درصان والعصار ، يم درا فاي كتفااب رفاضا  وصفلاا  لاع ك يا  غاردون قسام الصع صا ن 

را  م( وتخارئو ف لاا صع فِّصاا . والاد  الشاا   ص صاد ضصار البفاا صان شااع1912ا  1906والم اا   
 الصلدي  الصشلورين.

وكااان فااي دراساا  الشاااضر ضباادش البفااا و  سااه ل مااران الكااريم، واىنضااه ض ااع كتااب التاارا ،  
 3ود وان الشعر العر ي، خ ر صع ن ض ع شاضريته التي تتسم رال  ال  ال  سي .

                                                             
 . 49/50م، ص 1989، 2محمد المكي إبراهيم، الفكر السوداني أصوله وتطوره، ط 1
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د اااوان البفاااا تصااا  ىراضتاااه يااان  صااارا   الىرعااا  ارولاااع، صىرعااا  ال  اااار ، الخرىاااوم     
م، أصاااا 1976. الىرعااا  اليافيااا   ت م اااه ض اااي الصااا (، دار  اصعااا  الخرىاااوم ل فشااار م1922

م. وفشااار 1999الىرعاا  اليالياا  فطاادر  ضاان دار الب ااد ل ىراضاا  والفشاار والتو يااع فااي ضااام 
. ويعاد 1شعر  في ص ن   ال  ر،   ار  السودان، الخرىوم، طو  السودان، الارأق العاام

دان في العطر ال د   رعد شعرا  الصلديا . فاي شاعر   صن الىرم  ارولع صن شعرا  السو 
قو  أسر و صاد أس وب، صع طادع العاى ا  ويارا  الخيااد، وتغانظ رسص ااد العرورا  وابسانم، 
صااع تفااااود ضص ااه لصخت اااص الم اااايا ا  تصاضياا  والسياساااي . اشاااتلر بوطاا ه الباااديع ل راديااا ، 

 .2العر ي  واردب ابسنصي ويسلر في شعر  الصف ع التع يصي  رفه صن كرار صع صي
د ااوان البففااا، صي ااه صياا  د ااوان رفيمااه ضبااادش ضبااد الاار صن ارصاا ن ،  باادأ رالفبويااا  و اااي    

ضرااار  ضاان ضشاار قطااا د ت اادف  ف لااا ضاان خطاااد الرسااود الكااريم، ص صااد   (، و ااو فااي 
 لااا  يسااا ر ض اااع خىاااع السااا ص الطاااالح صااان شاااعرا  الصاااديح الفباااوق، وف لاااا طااادى  لااا ا  

أصا الراب اليافي فمد  اا  رعفاوان  ا  تصاضياا ( و او   3افي التي كان قد ىرقلا أول  .الصع
راالىرع يمطااد ق اايا الص تصااع ضصوصااا  ولايا ص تصعااه الخااا . فلاو فااي  اا ا الرااب قااد دضااا 
قوصااه  لااع الو ااد  ولاامفِّ الشااص ، ودضااا  لااع تع اايم الصاارأ  فااي وقاا  كافاا  فيااه صياا   اا   الاادضو  

غ بياا  أوليااا  ارصااور، وكافاا   فالاا  ى يعاا  صاان السااوداف  ن تمااود  اا   تنقااي صعار اا  صاان أ 
لاع التصسا  راارخنع  الدضو  رغر  خ ه التوضي . كصاا دضاا  لاع ا  تصاام رال غا  العر يا ، وا 
ال ص د . وخطف  الشاضر الرااب اليالا  لسا دفا ضيصاان بان ض اان،   ا  ت ادف  ضان سا رته 

ا  تاااع صمت اااه ض ياااه ر اااوان ش. وفاااي  ااا ا الرااااب وأخنقاااه وف اااا  ه، وضااان ال تفااا  وأسااارابل
تساا    ل تاااري . و ااا  الراااب الرارااع فااي الصاادم ل ضصااا  وأضيااان ضلااد   ابصااام ضبااد الاار صن 
الصلاادق، والساا د ضبااد ش ال ا اا  الصلاادق، والساا د  ساا ن شااريص، وطااا ب ال  اا    شاا   

ص، وغ ار م صِّصئان ي ساون ض صا  السودان ارستا  أباو الماسام أ صاد  اشام والسا د ص صاد شاري
ضفاد  رااب ند والتماد ر. الرااب الخااصا أى اه ض ياه تعب ار اردبياا ، أصاا الساادا فلاو فااي 

 الشعر المططي، والسارع في الصرايي.
                                                             

 م.27/1/2011سعد عبد هللا الحميد، موقع شخصي على االنترنت،  1
 المرجع السابق. 2
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 أجماد العروبة واإلسالم يف شعر البنا:

عر  تغففااع البففااا شااعرا  رسص اااد العروراا  وابساانم كااسن لاام  ااتغنف بلااا أ ااد، وف ااد  لاا  فااي شاا   
 اا كافا  قصا   ا ا التغفئاي.  ا   المطا د  صان  1339ركير  ولكن قط د  ت ي  العاام الل ارق 

الصن م الشعري  الصلص  ل بففا، و او فاي  لا  يسا ر ض اع خىاع شاعرا  ضطار  وفاي صمادصتلم 
ضبد ش ضبد الر صن ارص ن فاي ا  ت اا  رالعاام الل ارق، كصاا ي ت اي رالصولاد الفباوق أي اا . 

مطاا د  ضرااار  ضاان ص  صاا  شااعري  تاريخياا  ت كااي أص اااد العروراا  وابساانم وشاااصا   و اا   ال
د،  د فااي ف اار ابسااانم. و ااو يسسااع ف لااا ض اااع  اااد ارصاا  وك ااص تبااادف وخطاااد قادتلااا اركوَّ
وض اع  اللااا فاي  اا ا ال صاان، وياادضو أصتاه لل سااان والع ام وارخاانع ال ا ا   لكااي تت اااو  

سااا  وضباار، وفااي صياا   اا   المطااا د قاااد طاانم الااد ن ص فتلااا، والمطاا د  ف لااا دروا وض
الص ي     ن     المطا د التي ألمو ا سنم اصتشامو   ا ن فمادوا أسا  تلم  صيعاا  و اي ص ااد 

ياااار  وضاااي. وصفلاااا الفوفيااا  الصشااالور  التاااي فسصلاااا ضباااد ش البفاااا     ااا  يماااود فاااي 1ترطااار  وا 
 صى علا 

فيَّا أَّوِّ الااااا ااااانِّ الااااااده ، ضَّ اااااندَّ ،يَّاااااا  ا اللِّ ااااادفِّ أ فاااااا َّ يَّشااااا ِّ فِّي دفِّ نِّ      َّ ااااادِّ يا  صِّ فاااااانئ  َّ
2  

ااااغَّرظ  اااا ه فاااااي طِّ ااااا َّد َّ  َّا الفهاااااونِّ     ىَّ َّعاااا َّ كاااااالفهونِّ  َّ تَّفأ َّ فئاااا َّ قااااادأ شَّ   ىِّ ااااان ، وَّا 
اااااابأ  لَّاااااامأ تَّركَّ ااااااا َّرأ َّ فكو ااااااا  وَّ اااااا ِّ فَّتَّهك    وَّأفاااااا َّ أَّفاااااا َّ فتااااااع  فِّااااااي ضَّطاااااارِّ    ِّاااااا نِّ  سَّ   سَّ

ااااارِّ  اااااياركولَّاااااع   ااااادفِّ أ ضااااانِّ ارَّضطك فِّي فاااااانئ أَّخرَّاااااارَّ  ااااا ا العَّطاااااارِّ تكركِّ فِّ كَّ   لِّتك اااااا ِّ
ااان  ر (. وفااي     و فالاا  ب افااب  اا   الص  صاا ، قطاا د  أخاارى ضاان ساا دفا ضيصااان باان ض ف

 ااا ا يماااود ض اااي الصااا    فصو اااو  الخ  اااا  الراشاااد ن صو اااو  ص بئاااب، فاااان كافااا  شخطاااي  
ااان ليكاااون ضصاار باان الخىااااب قااد اساااتلو   اااف  ابااارا يم، فااان البفاااا قااد ايااار ضيصاا ان بااان ض ف

صو اااوضا  لمطااا دته الىوي ااا . والمطااا د  تسااارد تااااري  الخ ي ااا  ضيصاااان ولص اااا  صااان التااااري  
ابساانصي، كاا   لاا  فااي سااياع قططااي، كسفصااا الشاااضر  اا كر صلصتااه ودور  الااوىفي الاا ق 
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ااا قالااه فااي ف اا  الخ ي اا  ضيصااان أبيااا  ت اا  ضفااوان  1ارت ااع، و ااو أن يع فِّاام الفاااا.  وصصف
 د الفبي  ط ع ش ض يه وس م(  صف لته ضف

ن سف ا  يم ِّ الأصكختارِّ أويَّمَّلا أ ر أ َّ صِّ   2وا  سافَّا  ِّطاف ا وأكصَّ َّلا  ك
 و أيَّ صفأ ل ٌ  فكف َّ 

اٌد في الكونِّ   ووَّ ابفتَّيأهِّ   صَّن كافَّا صا فالَّلا أ َّ
صفِّ  َّ  ا الفهورين   ن بدا ل ا  لر صمروف ا سك دافَّا سفا َّ رالطفِّ  وصك أ

 أة:تعليم املر
وصصاااا اشاااتلر راااه البفاااا دضوتاااه لتع ااايم الصااارأ  وفاااي  ااا ا يماااود ضفاااه ص صاااد الصكاااي  بااارا يم     

 ويت  فااع  اا ا الصوقااص ال طاا ص فااي صعركاا  تع اايم ال تااا  التااي باادأ ا الشاااضر ضبااد ش ص صااد 
ضصااار البفاااا، ف ااام  فااااقن الصو اااو  ض اااع طاااع د  فساااافي وا تصااااضي،  فصاااا ل اااس  لاااع أسااا وب 

فشاان   وصااا   اااريا  ض ااع الفسااا  ال ااا ن  كسفصااا  كاانفِّ الصسااؤو   ضاان الت ب ااب والترغ ااب 
  3 ل لنئ 

 وا  رأ سب  َّ ال ا ن ِّ فاِّففصا رال ل ِّ تصتلنك الرندك وتخربك 
  كانفِّ ال واتي  ار نئ صروفٌ  صصا يمكا أنِّ وقوللنفِّ صكا ئبك 
  انف ال اواتي  و لنئ صلدٌد رال مار  كف َّهك صالهك أو  كفلَّبك 

 

 نتائج الدراسة: 
تخ ااا  الرا يتاااان صاااان  ااا   السااايا   الص اااادود  فاااي دواويااان ينياااا  شاااعرا  صااان العطاااار    

 ال د    لع أن الشعر في ت   الصر    قد كان  تسم رصا   ي 
 اؤ   الشااعرا  الاا  ن أضمبااوا الياور  الصلدياا  وشااكف وا بداياا  العطار ال ااد   فااي الشااعر  أواًل:  

صلم أوف   فاي الخانوق، قبا  أن   ت ماوا رالصادارا ال كوصيا  التاي أسسالا السودافي، ت مهوا تع اي
ابف   ااا . وفاااي  ااا   الخااانوق تع فصاااوا الماااران الكاااريم، وض اااوم الاااد ن وال ماااه، والسااا ر  الفبويااا  
الشاااري  ، وال غااا  العر يااا  وادابلاااا، واى عاااوا ض اااع دواويااان ف اااود شاااعرا  العااارب فاااي العطااار 

                                                             
 .16)الجزء األول(، ص عبد هللا هللا البنا، ديوان البنا  1
 .110، صالمرجع السابق 2
 .80، صنفسه 3
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ااكوا بلااا وأيفاار  ال ااا  ي وف اار ابساانم و اا ا  ، وكافاا  باا ل  يمااافتلم ضر ياا   ساانصي  تصسف
ض ع أشعار م، ولم تكان للام طا   رالصا ا ب ال د يا  فاي اردب وال ان التاي فشاس  وافتشار  

 في الغرب و دأ  في ا فتماد ل شرع.
ااه  ثانيااًا:   ااع الصشااىفر وفأ اام  ااؤ   الشااعرا  خىااع الشااعر العر ااي التم  اادق الصااو ون الصم ئ ترسف
ان الخ  ااا  بااان أ صاااد، صاااع   اااافا  تتع فاااه راااالتخصيا، ولكااافلم  اااددوا فاااي صو اااوضا  أو  

 الشعر وفي الطور الشعري ، واستخدصوا ص ردا  ال داي  في ال غ  وفه ضطر م.
  أض ن  اؤ    ابئلم ل غا  العر يا ، لغا  الماران الكاريم، ودافعاوا ضفلاا ودضاوا الفااا  لاع ثالثاً   

اااروا ض اااع  ااا اااص  لااام تمتطااار ض اااع الساااودان التصسااا  بلاااا، وت سف عص ا  تصاااام بلاااا. وت ااا  سِّ
 و د ، ب  ف د في ارقىار العر ي  ارخرى صي  ت   الدضوا .

  اضتااا ف  اااؤ   الشاااعرا  رسص ااااد العااارب والصسااا ص ن، وضص اااوا ض اااع تااا ك ر الفااااا بلاااا، رابعااااً   
قلاااا وتشااتهتِّلا  لااع أ ااا اب وىوا  ااص، رن فاااي ودضااوا  لااع العصااا  ض ااع و ااد  ارصااا  وضاادم ت ره

قلااا  ااع ا ، وكتباوا ضاان  ابفِّلم ل رسااود  طاا ع ش ض ياه وساا م( وصااد و ،  و ادتلا قااو   وفاي ت رف
 وكافوا ي ت  ون شعرا  رالعام الل رق ورصولد الصطى ع  ط ع ش ض يه وس فم(.

 كان و ه الشره كب را  ب ن الشاضرين ضبد ش ضبد الر صن ارص ن وضبد ش ص صفد ،وأخ را     
ضصر البفا، في العد د صن فوا ي شعر صا وصو وضاتلصا، وك ٌّ صفلصا افتتح د وافه 

صا . أصا  ِف رالفبويفا ، وا تمف رالعام الل رق ورالصولد الفبوق الشريص، وكن صا كان صع فِّ
الشاضر ص صد سع د العراسي فمد اشتر  صعلصا في سروف الفشس  ارولع وتع يم الخنوق، 

طر ويتع فه ق ره بلا، وفي السصا  ارساسي  صن ىريم  الفئسم قب  أن    ب  لع ص
والتصسه  رال غ  العر ي ، وك ل  الصو وضا  ال و ري  والدضو  ل تع يم والت اوب صع 

الصشكن  واللصوم الوىفي  العاص ، و و رالىرع صن صدرستلصا، ولكفه صن     
صن     تفمف ه رالرادي  وكتابته ضن  الصو وضا  كان له ا تصام أكبر رالىبيع  وال غرافيا،

الصدن وارصاكن السودافي  التي  ار ا. وصن فا ي  أخرى تص ف  ضبد ش البفا بافراد  رارا  
 ل شعر المططي. و صئن شعر  الصص فِّ ا  التي  كرفا ا للصا، فلم أبفا  صفل ظ وا د
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