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دعــــــــــوة إلى الــكتاب والباحـــــــــــــــثٌن
للنـــــشر فـــــــــً مجـــــــــــــــلة
(العلوم والهندسة )المحكمة
ترحب مجلة العلوم والهندسة بإسهامات الكتاب والباحثٌن فً جمٌع المجاالت
(علوم طبٌعٌة ،علوم اجتماعٌة) ،الهندسة بكافة تخصصاتها والكٌمٌاء ،علوم النفط
والفٌزٌاء واألحٌاء ،واالقتصاد والتجارة والعلوم السٌاسٌة ،الطاقات البدٌلة،
والقانون ،وعلوم البٌئة ،والموارد الطبٌعٌة ،واإلدارة ،والمحاسبة ،والرٌاضٌات،
والجغرافٌا والجٌولوجٌا( ،مع التركٌز بشكل خاص علً العلوم الطبٌعٌة والهندسٌة،
وتلك التً تخدم األغراض التً أنشئ من اجلها المعهد).
قواعد النشر فً المجلة -:
 -1االلتزام بمعاٌٌر البحث العلمً فً توثٌق المراجع وكتابة الهوامش.
ٌ -2شرط أن ال تكون المواد المرسلة للنشر فً المجلة قد نشرت أو أرسلت
للنشر فً مجالت أخرى.
 -3تخضع المواد الواردة للمجلة للتحكٌم.
 -4تحتفظ المجلة بحقها فً نشر األعمال المجازة وفق الخطة المتفق بشأنها فً
لجنة التحرٌر.
 -5أن ال ٌزٌد حجم الدراسة أو البحث عن  25صفحة بما فٌها المراجع
والمالحق (الشرط للنشر الورقً فقط).
 -6تقبل األبحاث للفئتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة.
 -7ترحب المجلة بنشر مراجعات الكتب ،على أالا ٌكون قد مر على صدور
الكتاب أكثر من عامٌن ،على أن تتضمن المراجعة بٌانات المؤلف ،وكذلك
(عدد الصفحات ،دار النشر ،تارٌخ النشر ) مع خالصة لمحتوٌاتها .كما
ترحب المجلة بعرض ملخصات الرسائل الجامعٌة (ماجستٌر – دكتوراه)
بذات الشروط مع إضافة بٌانات لجنة الحكم علً الرسالة.
 -8ترحب المجلة بتغطٌة المؤتمرات والندوات وورش العمل ،علً أن تتضمن
التغطٌة مكانها ،وأبرز المشاركٌن فٌها ،أهم ما ورد فً أوراقها ومناقشاتها،
والتوصٌات التً خرجت بها.
 -9ترسل المشاركات بصٌغة ملف  wordإلى برٌد المجلة االلكترونً:
 Hinstitofenergy@gmail.comأو تسلم على قرص مدمج إلى الشؤون
العلمٌة بالمعهد.
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تككف في مستكل طمكحات قرائيا كمتتبعييا ,كنعاىد انفسنا كقرائنا بأننا سنبذؿ ما في كسعنا مف
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نمتزـ بتشجيع اإلبداع الفكرم في إطار الدقة كالجكدة كالعممية.
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الرقي كتطكير مجمتكـ.
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رسالة المعيد وأىدافو:

في الوقت الذي ندرؾ فيو أىمية التعميـ الكاديمي ،إالَ أننا ندرؾ تماما أف النيضة

التنموية التي نحتاجيا تعتمد بشكؿ أساس عمي شريحة التقنييف والمختصيف المؤىميف تأىيال
عاليا ،ولذا البد مف العمؿ عمي خمؽ تمؾ القاعدة مف الكوادر في أوقات قياسية ،ونرى أف

المعاىد التقنية العميا أداة جيدة لتأىيؿ وتخريج العناصر البشرية المطموبة ليذه المرحمة ،ولذا

رائينا ضرورة التحوؿ إلى ىذا النوع مف التأىيؿ ،والذي يساىـ في سد احتياجات السوؽ مف

العناصر المدربة ،وكذلؾ إيجاد عناصر فنية مبدعة تساىـ في تحريؾ عجمة التنمية.
 رسالة المعيد:

نسعى في المعيد العالي لشؤوف الطاقة إلى توفير نظـ تعميمية متميزة ،إلعداد خريج

مؤىؿ لممنافسة في سوؽ العمؿ ،واعداد التقني المبدع الذي يساىـ في رفعة ونيوض
مجتمعو .كما نمتزـ بأداء خدمة تعميمية متميزة في جو ودي يسعى إلي تنمية روح الفكر

واعداد التقني وفقا لمعايير الداء القياسية ،وبما يتناسب مع التطور التقني في العالـ.

 الىداؼ:

نسعى في المعيد العالي لشؤوف الطاقة إلى تحقيؽ جممة مف الىداؼ يمكف إيجازىا في

التالي:

-1تكويف العناصر البشرية المؤىمة مف حممة المؤىالت التقنية وفقا لتخصصات الطاقة

المختمفة.

-2إعداد كوادر مف التقنييف المطمعيف عمى أحدث التقنيات في مجاؿ تخصصاتيـ.

-3تنمية روح اإلبداع واالبتكار بيف الطالب مف أجؿ الرفع مف مستواىـ وتحفيزىـ عمى

المنافسة.

-4إعداد تقنييف أكفاء لسوؽ العمؿ الميبي ،وكذلؾ قادريف عمي المنافسة في أسواؽ العمؿ

الخارجية.

-5إعداد التقني القادر عمي قيادة فريؽ أو العمؿ مف ضمنو ،والقادر عمى التواصؿ مع أقرانو،
ولديو الرغبة في تطوير نفسو بشكؿ مستمر.
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الجزء األكؿ

العمكـ الطبيعية كالتطبيقية

المعهد العالً لشؤون الطاقة أجخرة
مؤسسة معنٌة بدراسات الطاقة ،تابعة للهٌئة العامة للتعلٌم التقنً والفنً ،حدد
القانون رقم 18لسنة 2010م مهامها فً تزوٌد المجتمع بالكفاءات المتخصصة،
لخدمة االغراض التنموٌة واالقتصادٌة.
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الممتقػػػػػػػػػػػػػػى التوعػػػػػػػػوي التدريبي الوؿ
عقدت إدارة السبلمة كحماية البيئة بشركة مميتو لمنفط كالغاز بالتعاكف مع المعيد
العالي لشؤكف الطاقة /أجخرة بتاريخ  ,2019\1\16ممتقى تكعكم استيدؼ عدد كبير مف
شرائح المجتمع كمؤسسات المجتمع المدني ,كتضمف العديد مف المناشط التكعكية في

مجاالت السبلمة المختمفة.
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Antifungal activity and green synthesis of silver nanoparticles from
the Libyan Date palm
Mohamed A. El-Raey1

Farag AL. Dagane2

Abstract:
Nosocomial infections caused by fungi have increased greatly in recent years.
However, the available antifungal therapeutic arsenal is limited, and the development
of new drugs has been slow. Therefore, the search for alternative drugs with low
resistance rates and fewer side effects remains a major challenge.
Silver nanoparticles (AgNPs) molecules have high surface to volume ratio and
remain effective even at a very low concentration and minimizes the chance for tissue
toxicity and reported for their potential antimicrobial activity. Moreover, synthesis of
AgNPs using plant materials as reducing agents were reported to have low toxicity
than those prepared by ordinary chemicals.
Date palm tree (Phoenix dactylifera L.) reported for its high content of phenolic
constituents which act as potential reducing agents. These phenolics, in turn will
facilitate preparation of AgNPs. Phoenix dactylifera L. leaves and unripe fruits were
extracted by aq. methanol and mixed with definite amount by AgNO3.The formation
of nanoparticles were traced by change in the color and by UV spectroscopy. Prepared
AgNPs, and fats were mixed together for preparation of natural cream for fungal
infection treatment. These creams were tested for their antifungal activity by its
ability for preventing appearance of fungal spores on the bread (mold bread). Both
Phoenix dactylifera L. leaves and unripe dates AgNPs creams showed potent
antifungal activity but leaves cream is more potent than unripe dates.

1

Phytochemistry and plant systematics, Pharmaceutical Division, National Research Center, Dokki,
Cairo, Egypt
2
Chemistry Department, Faculty of Arts and Science (Al Wahat), Benghazi University, Libya

4

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

3102 \ العذد االول

جملت العلىم واهلنذست

Keywords: Silver nanoparticles; Green synthesis, Antifungal; Phoenix dactylifera
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1. Introduction:
Fungal infections are common throughout much of the natural world. In
humans, fungal infections occur when an invading fungus takes over an area of the
body and is too much for the immune system to handle. Fungi can live in the air, soil,
water, and plants. There are also some fungi that live naturally in the human body.
Like many microbes, there are helpful fungi and harmful fungi. When harmful fungi
invade the body, they can be difficult to kill, as they can survive in the environment
and re-infect the person trying to get better. Many fungal medicines are used but they
may cause side effects including itching or burning, redness, feeling sick, tummy
(abdominal) pain, diarrhoea, rash, an allergic reaction liver damage, loss of appetite,
vomiting, nausea, jaundice, dark urine or pale faces and tiredness or weakness [1]
(Schäfer‐Korting 2003).
The repeated or long-term use of antifungal agents in medicine has facilitated
the development of resistance in clinically relevant species. When it occurs,
antifungal resistance can be a serious clinical problem due to the limited number of
available agents. In general, the incidence of antifungal resistance among human
fungal pathogens is low to moderate, especially compared to the incidence of
antibiotic resistance among bacterial pathogens. Antifungal resistance occurrence
must be considered independently for each antifungal class and for each fungal
species. Moreover, epidemiological data regarding the incidence of resistance among
fungal species are not identically distributed worldwide. Taken together, the small
number of available antifungal agents and the occurrence of resistance reveal the need
for novel active compounds [2]. Thus, new antifungal agents are needed to match the
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currently increasing rate of urgent systemic fungal infections and the development of
resistant fungal strains [1]. As an alternative to synthetic fungicides, the use of silver
nanoparticles (Ag NPs) as antifungal agents has become more widespread, as
scientific progress make their production more cost-effective [3].
The advent of nanotechnology has permitted conversion of metallic silver into
its fine nanoparticle form. These nano-sized silver particles are more effective than its
pure form against microbial organisms and holds the promise of making topical silver
therapy more effective and better tolerated [4]. Silver nanoparticles (AgNPs) has a
unique and strong antimicrobial properties and reported for its ability to fight
microbial resistance. The silver nanoparticles show efficient antimicrobial property
due to their extremely large surface area, which provides better contact with
microorganisms. The nanoparticles get attached to the cell membrane and also
penetrate inside the bacteria. The bacterial membrane contains sulfur-containing
proteins and the silver nanoparticles interact with these proteins in the cell as well as
with the phosphorus containing compounds like DNA. When silver nanoparticles
enter the bacterial cell it forms a low molecular weight region in the center of the
bacteria to which the bacteria conglomerates thus, protecting the DNA from the silver
ions. The nanoparticles preferably attack the respiratory chain, cell division finally
leading to cell death. The nanoparticles release silver ions in the bacterial cells, which
enhance their bactericidal activity [5-6].
The chemical methods for synthesis of AgNPs are the most popular but the use
of toxic chemicals during synthesis produces toxic by-products. The physical methods
require large amount of energy to maintain high pressure and temperature required for
the reaction. Thus the chemical and physical methods have their own limitations;
these are considered expensive and unsuitable for sustainable ecosystem. The
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synthesis of silver nanomaterials using biological entities among them plants
constituents as capping or reducing agents is gaining momentum and called green
synthesis. Green synthesis methods using bacteria, fungi, yeast, algae and plant
extracts are providing, nontoxic and environmentally acceptable “green chemistry”
procedures [7-8]. The use of plant extracts in nanoparticle synthesis is considered
advantageous over microbial based system because it reduces the elaborate process of
maintaining cell cultures.
Among the edible plants which contains high phenolic metabolites is palm date
(Phoenix dactylifera). Phenolic compounds were reported for its capability of
synthesis AgNPs.
Date palm tree (Phoenix dactylifera L.) is considered as one of the oldest and
main staple and ancient crops in Southwest Asia and North Africa. Besides, dates can
be grown in Australia, Mexico, South America, southern Africa, and the United
States, especially in southern California, Arizona, and Texas. Date palm tree belongs
to Arecaceae family (Angiosperms, monocotyledon) consisting of about 200 genera
and more than 2,500 species. Phoenix (Coryphoideae phoeniceae) is one of the genera
with approximately 14 species, which are native to the tropical or subtropical regions
of southern Asia or Africa, including Phoenix dactylifera L. The name of the species
dactylifera means “finger-bearing” which refers to the fruit clusters produced by this
plant. Dactylifera is a grouping of the Greek word dactylus, means “finger,” and the
Latin word ferous, mean “bearing”. Very recently the whole genome of date palm tree
was re-sequenced yields insights into diversification of a fruit tree crop. Flowers of
date palm tree are small and yellow colored attached directly to spikelets which
develop as fruits called date palm fruits. Economically and due to the fast growing
demand, the production of the dates has been increased over the years. Taking in
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consideration the top 20 date producing countries, the production of dates was
ripeness stages during growth and development of the date, different external and
internal changes are observed with color, sweetness, texture and chemical
composition. Date fruit is good source of high nutritional value food. It is rich in
carbohydrates, dietary fibers, proteins, minerals and vitamin B complex, such as
thiamine (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantothenic (B5), pyridoxine (B6), and
folate (B9). Date fruit is rich in phytochemicals such as carotenoids, polyphenols
(e.g., phenolic acids, isoflavons, lignans, and flavonoids), tannins, and sterols [9-10].
Date fruit extracts have been reported to possess antiulcer, anticancer,
antidiarrheal, hepatoprotective, antitumor antimutagenic, antioxidant, aphrodiasiac,
antiinflamatory,

antimicrobial,

antigenotoxic,

antihyperlipidemic

and

nephroprotective activities [10-11].

2. Material and methods:
Plant material:
Date (Phoenix dactylifera) leaves and unripe date were collected from owned farm in
Jalu, Libya on 7th July 2018. This species called by local farmers as “Seedi”.
Extraction:
129 g and 78 g of fresh unripe date (green date) and leaves respectively, were refluxed
by 400 ml distilled water. The water extracts of both organs were evaporated on a
water bath up to dryness. The leaves and unripe date extracts were re-extracted by
methanol to get rid of high sugar content to yield 1.186 g (Leaves methanol extract)
and 0.600 g (date methanol extract) .

8
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Synthesis of sliver nanoparticles (AgNPs):
Sliver nanoparticles were prepared by the reduction of 10 mL of aqueous
AgNO3 solution (1 mM) with 0.4 ml of Phoenix dactylifera leaves and unripe date
methanolic extract at room temperature. The mixture was hand shaken and allowed to
stand in the dark at room temperature. To study the effect of extract quantity on
AgNPs synthesis, the quantity was varied from 100 μL to 1000μL/10 mL of silver
nitrate solution (1 mM). The obtained nanoparticles solution was prepared by adding
600 μL and 700 μL of the leaves and unripe date extracts, respectively, to 10 mL of
silver nitrate and purified by repeated centrifugation at 12000 rpm for 20 min
followed by redispersion in the deionized water. This process was repeated thrice to
isolate the pure AgNPs and exclude the presence of any unbound plant extract
residue.
Characterization of AgNPs:
Reduction of silver nitrate by Phoenix dactylifera leaves and unripe date
methanolic extracts was monitored using a Schimadzu UV-1601 scanning
spectrophotometer UV–visible (Schimadzu Corporation, Japan). The UV-visible
spectra were recorded between 200-600 nm.
Characterization of phenolic constituents;
a. FeCl3 test: specific for phenolic compounds:
Add few drops of 1% FeCl3 methanolic solution [12].
b. Vanillin/ HCl test: characteristic for condensed tannins:
Sample volume was 0.5 ml of extracts added to 1.5 ml of 8 % w/v vanillin in
methanol and1.5 ml of concentrated hydrochloric acid [13].

9
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c. Tests for Flavonoids:
Shinoda Test (Magnesium Hydrochloride reduction test);
To the extract solution add few fragments of magnesium ribbon and HCl drop wise,
pink scarlet, crimson red or occasionally green to blue colour appears after few
minutes [12].
Preparation of the cream:
5 grams of butter fat added to and 25 and 50 mg of prepared AgNPs of both extracts
were mixed and stirred vigorously to get homogenous AgNPs cream of both Phoenix
dactylifera leaves and unripe date methanolic extracts.
Antifungal activity:
Antifungal activity was estimated by adding the AgNPs Cream to the bread and put in
in cover for a week followed by observing the spores growth (Mold on the bread).
3. Results and discussions:
3.1. Characterization of phenolic constituents:
Table 1. Characterization of phenolic constituents;
Extract

FeCl3 test

Vanillin / HCl test

Shinoda test

Unripe date

Dark green

Red color

Red color

Phoenix leaves

Dark green

Red color

Red color

As shown from Table 1.Both of Phoenix dactylifera leaves and unripe date
methanolic extract extracts possess high phenolic content (dark green with FeCl3),
contain also flavonoids (red color with Shinoda test) and also contains condensed
tannins (red color with vanillin test). Therefore, these extracts having reducing ability
or they are capping agent group so the will be capable of reduction of silver nitrate to
form AgNPs [14].

10
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3.2. Formation of nanoparticles:
Formation of nanoparticles was traced by change in color of Phoenix dactylifera
leaves and unripe date extracts from yellow to red then dark brown extracts and UV
absorption at 460 nm was measured.
It was reported that reduction of plant extracts with silver nitrate are accompanied by
change in the color and UV absorption prove the formation of AgNPs of both extracts
[14-15].

Phoenix dactylifera leaves nano cream

unripe date nano cream

Figure1. Phoenix dactylifera leaves and unripe date extracts, prepared AgNPs,
Creams

11

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

3102 \ العذد االول

جملت العلىم واهلنذست

3.3. Antifungal activity:
The prepared creams 25 mg (0.05 %) of prepared AgNPs of both extracts mixed
vigorously with local 5 gram of butter were applied to fresh bread and covered at
room temperature for a week to observe the microbial growth.
It was observed that both extracts possess potent antifungal activity against breads
mold. However, the AgNPs of leaves showed activity more than that of unripe date.
Thus, Phoenix dactylifera leaves are recommended to be used as antimicrobial agent
for treatment of microbial infection.

Phoenix leaves

Phoenix unripe date

Untreated bread
Figure 2. Effect of AgNPs cream of Phoenix leaves and unripe date on the
formation of molds on the bread.
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4. Conclusions:
Phoenix dactylifera leaves and unripe dates extract are potential reducing agents for
preparation of AgNPs. Phoenix dactylifera leaves AgNPs creams possess potent
antimicrobial agent. Thus, it is recommended to be used as antifungal cream for
treating different fungicidal ailments. Silver nanoparticles have potential applications
in industry and health thus, AgNPs of the two extracts should be further investigated
for new applications.
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Improving the load curve of the Libyan Eastern electric network
And CO2 reducing emissions by using solar cooling
.Dr. Awad S. Bodalal1

Abdalhafid M. Ettajuri2

Abstract:
Due to the growing demand of electrical energy consumption in refrigeration and
air-conditioning and because of the high pollution levels, and that led to an increase in
global warming due to fossil fuel use, as well as a rise in oil prices, which requires the
use of clean technologies with lower cost. In the present work, a single effect waterlithium bromide absorption cycle powered by solar parabolic trough collector and for
efficient operation during the no sunny periods, an insulated thermal storage tank was
introduced to store thermal energy of the working medium, and an assisting heater
uses liquid fuel to make up any temperature drop inside the tank, which must not be
less than 73 ° C to ensure the effectiveness of the cooling system operation. This
system has been applied in Benghazi city 24.3 kW cooling peak load. In addition, the
amount of carbon dioxide that can be reduced during periods of operation of the
system compared to the solar system with the classic electric-powered resulting from
the use of fossil fuels was calculated. Furthermore, the contribution factor of the solar
system was calculated and attained the value of 78.1 % for a period of seven months,
with efficiency ratio 0.69.
The obtained results were compared with previous experimental and theoretical
studies with acceptable agreement.
The cooling load included in the eastern electric network was calculated for a
summer day 15ᵗ of August 2016 and for one year and found that respectively 5112.1
Mwh,981.2 Gwh.
The effect of the use of solar cooling to cover this load on the gecol eastern and
national networks load curves, morning and evening peaks ,the maximum available
load, and the disconnection time period were studied.
The eastern network load lowered by 13.3 % and 1.3 % of the national network
and the eastern network morning and evening peaks lowered by 3% and 2.9%
respectively.
The annual fuel, money saving and CO2 avoided was calculated. Improving the
reliability and quality of power supply, increasing spinning reserve, lowering the cost
of delivered energy, enhancing load factor, optimizing economic dispatching,
(1 (Mechanical Engineering Department Teaching stuff -University of Benghazi
(2) Mechanical Engineering Department M.Sc. Student-University of Benghazi.
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reducing investments in generation sectors, contributing to the economic
development, and minimizing adverse environmental impacts.
Introduction:
1. Energy in Libya:
Libya is an oil exporting country located in the middle of North Africa, with 6
million inhabitants distributed over an area of 1,750,000 Km2. In Libya, the energy
sector plays a vital role in achieving social and economic development through
satisfying the energy needs of the different economic sectors, in addition to the
sector’s effective contribution, particularly the oil and gas sector, to the GDP. In spite
of such vital role, the sector has several features that can affect its contribution to the
achievement of sustainable development this is mainly due to unsustainable energy
production and consumption patterns, particularly in the end use sectors, the sector
has its adverse environmental impacts on air, water and soil resources.
Libya has continues increasing in total primary energy supply with average annual
growth of about 5 % and the oil has the largest share, while the total energy demand
reached 9.1 Mte in 2003 with highest consumption in oil sector. The present energy
supply in most countries cannot be considered as a sustainable sources of energy, as
the energy costs are exploding, the sources are limited, and because of the
environmental issues. For Libya the conventional sources of energy are limited to two
sources.
1. Oil: With total discovered resources estimated to 40 billion bbl.
2. Natural Gas: With total discovered resources estimated to 1300 billion m3.

Non-Technical Line
Loss
16%

Residential
21%

Technical Line Loss
17%

Light Industrial
3%
Commercial
8%

Heavy Industrial
8%

Public Lighting
11%
Government
8%

Agriculture
8%

Fig.(1-1)summer system electricity consumption per sector (2010)[ 16]

17

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

3102 \ العذد االول

جملت العلىم واهلنذست

miscellaneous and
other
14%

hot water
6%
light
17%

HVAC
63%

Fig.(1-2)Electricity consumption per subsector summer period (2010)[ 17]

Fig.(1-3) The Growth of Peak Load in Libya

The national electric grid consists of high voltage network(400 kv) of about
2,290 km,(220kv) about 13,891 km ,and a medium voltage network of (66kv)about
14,477km and (30kv) 13,826 km.
The generated power is 32,558Gwh with a peak Load of 5,759 Mw, for the year
2010 with annual growth of 7 % and 9 % respectively compared with 2009 and the
generated electric power in 2015 36212 Gwh with annual growth of 10 %compared
with 2010[23]. The generated power depends mainly on fossil fuel ,where 34 % of
generated electricity by light fuel ,18% by heavy fuel ,and 37% by natural gas while
only 11% of electricity generated by no fuel ( C.C).
The cost of fuel represents the biggest share of the company payments40 % of
total payments(707,188,758 LD)in 2010 and The State supports the fuel price
difference(400,000,000 LD in 2010) to meet the growth of peak loads figure (1-3).In
spite of that; there are many villages and remote areas located far away from these
net-works. Economically these areas cannot be connected to the grid, owing to its
small population, and small amount of energy required. In the past these facts dictate
the use of diesel generators as a power supply.
The use of diesel generators needs continuous maintenance, continuous supply
of fuel. For these reasons we are pushed to look into some other sources like
renewable energy.
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Moreover renewable energy provides clean and reliable energy sources which
can be used in many applications in remote areas (electricity, water pumping, air
conditioning etc.).
The use of renewable energies has been introduced in a wide range of
applications due to its convenient use and being economically attractive in many
applications.
The most important renewable energy sources are solar energy, wind energy,
and biomass,[2 ].
In 2050 the price of oil barrel may reach more than 200 $. It is expected that
Libya needs about 70 million barrels of oil per year for its electricity requirement and
this will cost about 14 billion dollars per year. The question then is whether it will.
Be better to sell the oil or to burn it. The answer will depend on the availability
of other sources which can replace the conventional sources of energy,[1].
1.1. Renewable Energy in Libya:
Libya is located in the middle of North Africa with 88% of its area considered to
be desert areas, the south is located in the Sahara desert where there is a high potential
of solar energy which can be used to generate electricity by both solar energy
conversions, photovoltaic, and thermal,[3 ].
1.1.1. Solar radiation:

Fig.(1-4) The average monthly Daily global radiation on the horizontal surface

Fig.(1-5) Libya’s solar potential[18]
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1.1.2. Wind Potential:
The measured of wind energy showed high potential of wind energy in Libya.
1.1.3 .Other sources:
Other renewable sources are available in Libya like geothermal, Biomass, tidal
waves, all these sources have less potential in Libya.
Libya has a good renewable resources ( solar energy and wind energy ) as
mentioned in previous figure(1-5),figure.(1-4) . At the same time Libya has
interconnection with neighboring countries as shown in Fig. (1-6), which gives the
merit to this country to invest in the solar and wind energy technologies (i.e.
exporting the electricity produced by renewable energy ) .renewable could be one of
the 10 high growth potential sectors for the diversification of the Libyan economy ,as
shown in Fig.(1-6),[3 ]

Fig(1-6) Interconnection with Neighboring Countries

1.2. Solar energy conversion:
Solar energy can be converted directly or indirectly into other forms of energy ,
such as heat and electricity by the use of solar thermal technologies , and photovoltaic
energy . Photovoltaic energy is the conversion of sunlight into electricity through
photovoltaic cell . Solar energy has the following advantages over conventional
energy The energy from the sun is virtually free after the initial cost has been
recovered, silent, and nonpolluting source of energy pay backs can be very short when
compared to the cost of common energy sources used and Solar and other renewable
energy systems can be stand-alone .
There are three solar thermal power systems currently being developed the
world industry : Parabolic troughs , power towers , and dish / engine systems .
Because these technologies involve a thermal intermediary , they can be readily
hybridized with fossil fuel and in some cases adapted to utilize thermal storage . The
primary advantage of hybridization and thermal storage is that the technologies can
provide dispatch able power and operate during periods when solar energy is not
available . Hybridization and thermal storage can enhance the economic value of the
electricity produced and reduce its average cost, Price,H. and Kearney D.,[5] .
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The solar radiation in Libya considered being very high.
The daily average of solar radiation on a horizontal plane is 7.1 kWh/m2/day
Fig(1-4) in the coastal region, and 8.1 kWh/m2/day in the southern region, with
average sun duration of more than 3500 hours per year. The solar radiation in Libya is
equivalent to a layer of 25 cm of crude oil per year on the land surface.[ 3 ]
Currently, solar parabolic trough collector is employed for variety of
applications such as power generation, Stuetzle,T., et. al.[4], industrial steam
generation, and hot water production , Osuna,R.,[5]. Parabolic trough collector is
preferred for steam generation because high temperatures can be obtained without any
serious degradation of collector’s efficiency, Arsu ,A.V.and Sornakumar,S.T., [6] .
Solar thermal power plants based on PTC are presently the most successful solar
technologies for electricity generation, as showed by the SEGS plant at kramer
junction in California,USA[4,5] .
Bodalal and . Ettajuri [7]modelleda single effect LiBr-H2Oabsorption unit
with a peak cooling load of 24.28 kw powered by parabolic trough solar collector
provided with a thermal storage tank aided with auxiliary heater for a house of 200m²
area. The results compared with previous experimental and theoretical which was in
good agreement, and the achieved C.O.P = 0.702 and C.O.Pc.= 1.02.
K. Sumathy[8] Based on experiences with an operating solar cooling system in south
China, the author proposed a low temperature driven solar cooling system, and
developed a new model of two-stage lithium bromide absorption chiller. Test results
have proved that the two-stage chiller could be driven by low temperature hot water
ranging from 60 to 75 C°, which can be easily provided by conventional solar hot
water systems. an integrated solar cooling and heating system with two-stage
absorption chiller was constructed (cooling capacity = 100 kW). Preliminary
operating data of the system has indicated that this type of system could be efficient
and cost effective. Compared to the conventional cooling system (with single-stage
chiller), the proposed system with a two-stage chiller could achieve roughly the same
total COP as of the conventional system with a cost reduction of about 50%.
A. Syed, et. al. [9] they reported novel experimental results derived through
field testing of a part load solar energized cooling system for typical Spanish houses
in Madrid during the summer period of 2003. Solar hot water was delivered by means
of a 49.9 m2 array of flat-plate collectors to drive a single-effect (LiBr/H2O)
absorption chiller of 35 kW nominal cooling capacity.
Thermal energy was stored in a 2 m3 stratified hot water storage tank during
hours of bright sunshine.
The results clearly demonstrate that the technology works best in dry and hot
climatic conditions where large daily variations in relative humidity and dry bulb
temperature prevail.
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This case study provides benchmark data for the assessment of other similar
prototypes and for the validation of mathematical models.
G.A. Florides et.al[10] presented the modeling, simulation and total
equivalent warming impact (TEWI) of a domestic-size absorption solar cooling
system.
The system consists of a solar collector, storage tank, a boiler and a LiBr–water
absorption refrigerator.
The final optimum system as obtained from the complete system simulations,
consists of 15 m2 compound parabolic collector tilted at 30° from horizontal and 600 l
hot water storage tank. The typical insulated house considered, requires an annual
cooling load at 25 °C of 17,600 kWh with a peak load of 10.3 kW and an annual
heating load at 21 °C of 3,530 kWh with a peak load of 5.5 kW.
The present price of diesel, which is C£ 0.171 l_1 indicated that it is economical
to replace about 10,000 kWh with solar energy collected with 15 m2 of CPC.
Referring to the global warming issue, conventional air conditioning machines
contribute both to the release of HFC refrigerants and the emission of carbon dioxide
for their energy requirements, to the destruction of the ozone layer. The TEWI of a
conventional R-22 air conditioner is about 112,000 kg of CO2 or 1.2 times greater
than that of the absorption solar cooling system. This factor is in favor of the
absorption solar cooling system .
2.The Proposed Mathematical Model:

qloss

(solar Insulation)

q conv. , W +qRad

qI=IBΔX
Tc¸i

do

T1,

dio

αcqI
qconv.,f

T2

Tf,i
Copper Tube

Figure (2-1) Black-Painted Copper Tube Receiver Element.
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2.1. Governing Equations:
In the present work the basic conservation equations are applied
simultaneously on both the fluid and receiver tube elements as described in
Figures.(2-1) . The energy equation is also applied on the storage tank in lumped
stratified conditions.
The storage tank is generally assumed well insulated. Also it is assumed that the
pipes connecting the receiver to the storage tank are well insulated and the pumping
work is negligible.
2.1.1. Black-coated copper tube receiver:
The receiver is computationally divided into a number of elements along the
axial direction. Each element is decomposed into two parts (the tube wall and the
fluid elements) as shown in Fig.(2-1). The energy-equation is applied on each of the
two elements as follows.
2.1.1.1. Copper-tube element:
In the present model the tube surface is assumed black painted and the
collector is oriented north-south such that the optical efficiency opt is assumed
independent of the apparent solar time throughout the entire day, [11]. The energy
equation for the copper tube element is.

Tc
1
  A I t   UAs,o Tc  T   hi As,i TC  T f

t
 c CpcVc c opt. a



(2-1)

In the present analysis the time dependent solar Insulation I(t) is approximated by:I(t) = I" sin (

t
). (2-2)
12

2.1.1.2.Flowing Fluid element:
Therefore, the energy equation for the fluid element is







T2
1

mCp f T1  T2   hi As,i Tc  1 T1  T2 
2
t  f Cp f V f
where,

Vf = (( di2x) / 4)
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2.1.1.3.Uniform temperature storage tank model:

(2-4)

dTst t 
1

mCp f T fi t   Tst t   qloss
dt
 f Cp f Vst







2.2. Initial Conditions
a) For receiver tube walls;
b) For fluid ;

Tc(x,0)= T ,

for x =0 to L.

T1(x,0) = T2(x,0) = Tf(x,0) = T, for x = 0 to L.
c) For the stored fluid ;Tst.(0) = T

2.2.1. Boundary Conditions:
1)-For receiver tube walls;
Tc(0,t) = Tst.(t), for t = 0 to 12 hr.
2)- For fluid ;
T1 (0 ,t) = Tst (t),

for t =0 to 12 hr.

2.3. System Performance Characteristics:
The system performance is evaluated by calculating the collector efficiency c
as, c t  

mCp f T2 (l , t )  T1 (o, t ) 
I t Aaopt .

(2-5)

2.4.Absorption Cycle:
Component

Thermal governor equation


evaporator

Q e= m ref (h10−h9)


absorber

Q a= m 6h6+ m 10h10− m 1h1


generator

Q g= m 4h4+ m 7h7− m 3h3


condenser

Q c= m ref ( h7 − h8 )


coefficient of performance
cop 

Qe


Qg
Heat exchanger
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.Figure. (2-2). Schematic diagram of solar absorption cooling system

2.4.1. Mathematical model:
the basic assumptions are: There are steady state conditions, Pressure drops and
heat losses in components and tubes are negligible, Pump is isentropic and Expansion
valves are adiabatic.
Table2.1 summary of the governing equations of the absorption cycle

2.5. Case study:
For Alkdhra (Gardena) 5000 housing project, the following calculations will be
performed for one house based on figure(1-2) then results will be generalized on the
5000 units.
Cooling peak load estimation [ 7,13,14,16 ]:
A house of 200 m² need

38000 BTU/h.

A family of 6 persons

3600

Total area of glass exposed to sun

BTU/h.

5 * 1000 = 5000 BTU/h.

Electric equipment's10543.08 BTU/h.
Total load

= 57143.08
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of total load a added for safety 2857.154 BTU/h.

40 % of total load added for the absence of insulation 22857.232 BTU/h.
Cooling load of the house 82857.466 BTU/h = 24.3 Kw
Electricity required to air conditioning the house[12]:
̇

(2-19)

Where:
Ew. total annual energy consumption of air condition (Kw).
̇ e. cooling load (Kw).
. Is known as equivalent full load hour's operation of air condition (hr).
Cop. Coefficient of performance of the air condition unit = 3.

(2-20)
Where:
Oh. Annual operating hours of air condition
Oh = 7 * 12 * 30 = 2520hr.
Tavg . annual average temperature of outside air (30 C°).
Ts . design temperature of air conditioned space (24 C°).
Tdes. Design temperature of outside air (37.5 C°)
Ew =( 24.3* 1120) / 3 = 9072 ( Kw hr)
To calculate the life cycle running cost(LCRC) of the air condition unit running with
electricity the following equation is used.
(2-21)
Where,
(L.Dlife cycle running cost
:

: (.

electricity tariff in Libya ( the actual cost of 1 kwh is 0.1 L.D in 2015).

:equivalent full load hour's operation of air condition (hr).
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total annual energy consumption of air condition (Kw).
Life time of the air condition(hr/year).
= (9072/1120)*0.1*1120*10 =9072 L.D.
To estimate the solar collector aperture area equation(2-22) can be used.
̇

(2-22)

Ac the solar collector aperture area(m²) , ̇ the amount of heat needed by the
generator to operate the cycle,Ip solar radiation perpendicular to the surface (kw/m²).
Ac = 34.5/(0.896*0.55) = 70m²
The amount of CO2 emitted into the environment due to electricity by the
conventional air condition unit is[ 13 ] :
(2-23)
Where:
(Emission) CO2 : life time greenhouse gas emission ( Kg).
FG : rate of CO2 emitted per Kw hr (Kg / Kw hr) .
For Libya FG =0.9 Kg per 1 Kw hr of electricity [7,30].
(Emission) CO2 = 9072 *0.9*10 = 81.648 ton.
2.5.1.Degree day method
frequently, in energy calculations, simpler methods are required. One such
simple method, which can give comparatively accurate results, is the degree day
method. This method is used to predict the seasonal energy consumption.
For cooling, the monthly or seasonal cooling load or demand in kJ is given by
(2-24)
Where:
QcCooling Load (kw)
DDc Cooling Degree day
( T – T )design outdoor-indoor temperature difference (℃ )
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Table 2.2Cooling Load for all months in Benghazi city
Month

Cooling degree day

Dc (GJ)

L (GJ)

January

7.37

1.15

1.15

February

2.09

0.33

0.33

March

27.9625

4.35

4.35

April

71.915

11.18

11.18

May

113.7975

17.7

17.7

June

239.8475

37.3

37.3

July

259.07

40.29

40.29

August

276.87

43.06

43.06

September

188.4725

29.31

29.31

October

159.6375

24.83

24.83

November

67.82

10.55

10.55

December

5.0525

0.79

0.79

Table 2.3 Monthly Average Calculations for Benghazi city
̅̅̅̅
̅

Month

N

δ (°)

hss(°)

h´ss(°)

January

17

-20.92

76.1

76.1

0.38

1.27

1.16

11.93

February

47

-12.95

81.7

81.7

0.42

1.46

1.25

16.46

March

75

-2.42

88.5

88.5

0.37

1.2

1.12

19.48

April

105

9.41

84

84

0.34

1.04

1.02

21.63

May

135

18.79

77.7

77.7

0.39

0.33

0.94

20.70

June

162

23.09

105.5

91.3

0.39

0.84

0.89

22.52

July

198

21.18

104.1

91.1

0.37

0.86

0.90

23.22

August

228

13.45

98.6

90.7

0.36

0.96

0.96

22.67

September

258

2.22

91.4

90.1

0.34

1.14

1.08

22.29

October

288

-9.60

83.9

83.9

0.35

1.38

1.24

19.13

November

318

-18.91

77.6

77.6

0.35

1.64

1.41

16.27

December

344

-23.05

74.5

74.5

0.4

1.79

1.46

12.19
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tilted collector surface from the daily total horizontal solar radiation, ̅ . For this
estimation, the average day of each month is used, together with the declination
for each day. For each of those days, the sunset hour angle, hss, is required, given by
Eq. (2.23), and the sunset hour angle on the tilted surface, h'ss, given by Eq. (2.24).
The calculations for all months are tabulated in table(2.3)
hss =

(2-25)

h'ss = min{hss,

}(2-26)

̅̅̅̅
̅

̅

(2-27)
̅в

(2-28)
̅̅̅̅
̅

̅

[

̅̅̅̅
]̅
̅

̅̅̅̅
[
̅

]

[

(2-29)
2.5.2.Solar fraction:
Estimation of solar contribution ( solar factor) [7,15,20,21]:
(2-30)
Where:
L:monthly heating load or demand ( MJ).
̅̅̅: monthly average ambient temperature.
: is the number of seconds in a month.
Ac: collector area m2.
: = 5.65 W/m2c°
: = 0.98
:

= 0.98
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(2-31)

f = 1. 029Y - 0 065X - 0 .245Y²+ 0. 0018X²+ 0. 0215Y³ (2-32)
Where:
̅̅̅: monthly average daily total radiation on the tilted collector surface
(MJ/m2).
and
̅̅̅̅̅̅

: are readily available from standard collector tests .

: = 0.96
:= 0.82

Table 2.4 The annual fraction of load covered by the solar energy system
Month

X

Xc

Y

f

L(GJ)

fL

January

37.6

33.5

16.9

1

1.15

1.15

February

119.7

106.6

74.2

1

0.33

0.33

March

9.5

8.5

7.1

1

4.35

4.35

April

3.4

3.1

3

1

11.18

11.18

May

2.1

1.9

1.9

1

17.7

17.7

June

0.93

0.83

0.95

0.72

37.3

26.9

July

0.89

0.79

0.93

0.71

40.29

28.61

August

0.82

0.73

0.85

0.66

43.06

28.42

September

1.18

1.05

1.19

0.85

29.31

24.91

October

1.5

1.34

1.25

0.86

24.83

21.35

November

3.67

3.27

2.42

1

10.55

10.55

December

54.15

48.19

25.15

1

0.79

0.79

220.84

176.24

Total=
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the annual fraction of load covered by the solar energy system is[15,20]:
∑
∑

(2-33)

For one year F = 0.798 = 79.8 %
For 7 hot months F = 78.1%

Table2.5 Thermodynamic Properties of each state point of the absorption cycle
Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ṁ(kg/s)
0.12894
0.12894
0.12894
0.11819
0.11819
0.11819
0.01074
0.01074
0.01074
0.01048
0.00026

h (KJ/kg)
83.02361
83.02361
145.3813
212.1920
144.1655
144.1655
2627.979
189.6150
189.6150
2511.798
25.17572

P(kpa)
0.9343
9.7319
9.7319
9.7319
9.7319
0.9343
9.7319
9.7319
0.9343
0.9343
0.9343

T(℃)
34.858
34.858
65
90
54.7536
44.4931
85
44.4616
6
6
6

X(%LiBr)
55
55
55
60
60
60
0
0
0
0
0

Remarks
Sub-cooled liquid

Superheated steam
Saturated liquid
Saturated vapor
Saturated liquid water

Table 2.6 Heat transfer rate of Components and performance parameters of the system
Component
Absorber (Qa)
Condenser (Qc)
Generator (Qg)
Evaporator (Qe)
Pump P(Wp)
Coefficient of performance ( COP)
Carnot Coefficient of performance ( COPc)
Efficiency ratio (η)

Heat transfer rate (kw)
32.6719
26.2000
34.5720
24.3
0.6999
0.7029
1.02
0.69

Table2.7Results obtained from the proposed case.

Parameter

Cycle

Conventional vapor
compression cycle

Vapor absorption cycle
( LiBr-H2o)

Qe(kw)
Ew(kwh)
LCRC(L.D)
Emission Co2 kg
COP

24.3
9072
2709
81,648
3

24.3
Negligible
2591.4
1256
0.702-0.81
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2.5.3.Economic analysis:
Solar systems are commonly known by high investment and low operating cost. In order to
estimate the payback time, total annual energy saving must be determined.
The payback time is determined by Equation,(2-32 )[15]:
PB =

[

]
[

]

(2-34)

Where C is the capital cost of installed solar cooling system, E is the energy saving, i is the
energy inflation and PB is the payback time.
The cost of equipment's summarized in table (2.7) and the cost of energy is shown in table
(2.8)[19].

Table 2.8. Cost of equipment's
Equipment
LiBr-H2O Absorption chiller
Auxiliary heater
Storage tank
Cooling tower

cost
500 $/kw
50 $/kw
790$/kw/ m³
65$/kw

Table2.9. Cost of energy
Energy
Electricity
Oil
Natural Gas

Cost
0.33$/kwh
1.580$/t
0.40$/m³(2010)

Furthermore, during the economic analysis some basic assumptions are needed,
such as maintenance costs which are 1% of investment cost, installation costs 12% of
the equipment costs[19 ], the energy inflation 2%.Consequently, the total energy and
money saving are shown in table (2.8).
Table2.10total energy and money saving for one house for 7 months.
Annual energy
saving (Mwh)
44.2

Annual money
saving(LD)
2190

Annual light fuel
saving(m³)
14.6

CO2 avoided(ton)
39.8

Table2.11total energy and money savings for 5000 unit for 7 months.
Annual energy
saving (Gwh)
221

Annual money
saving(LD)
10,950,000

Annual light fuel
saving(m³)
73000
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Thus, with calculating PB through equation (2-32), the payback time is estimated
approximately 12.8years which would be reasonable for solar cooling systems[19 ].
The proposed eastern network included the loads of the 5000 housing project of
Gardena plotted in figure (3-10).
2.5.3.1. Load curve improvement method:
Agricultural, industrial, residential, governmental, commercial and public
lighting. Where the load rate of the agricultural is 8 % of the overall load, 21%
residential housing , 11% public lighting, 8% commercial, 8 % governmental and
20% industrial . This method will focus on the remove a part of the load (HVAC)
which represents a main contributor to peak load from residential Load and cover this
part by solar cooling technique to get convergence between the minimum and
maximum figure (3-9).
Table2.12 Eastern network annual savings due to proposed solar cooling
technique.
energy savings
(Mwh)

Money savings
(LD)

982

19,985,080

Fuel savings (m³)

CO2 avoided
million(ton)

Light
Heavy Gas
110,150 58,378 119,852,375 501

3. Results and discussion:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

The coefficient of performance of the proposed absorption unit is 0.709 to
0.812.
The amount of fuel consumed to keep the temperature constant in the storage
tank during the operation of the system with solar contribution was 2.3215
litters and the amount of carbon dioxide produced by burning the fuel is 6
Kgs.
The amount of carbon dioxide produced by covering the cooling load of the
house (24.3 Kw) by electricity for 12 hours is 271.94 Kgs per 12 hours.
Solar contribution for the system for 12 months was 79.8 % and for the hot7
months was 78.1%.
Figures (3-1) shows an acceptable agreement with (Abdel Moneim) in the
temperature distribution inside the black painted bare copper tube at X/D =50.
Figures (3-2) shows a good agreement between the present work and
experimental work of (Hegazi)
From eastern network load curves the load reduced by 13.3% figure(3-3)while
it reduced by 1.3 % in the national network figure (3-4).
Eastern morning peak load reduced by 13.2 % figure (3-5) and evening peak
load by 13 % figure(3-6).
National morning peak load lowered by 3 % and evening peak load by 2.9%
figure(3-7),(3-8).
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Figure(3-9) shows improved eastern network load curve by converging
between minimum and maximum loads.
CO2 reduced by 13.3 % in the eastern network and 1.26 % in the national
network.
By introducing solar cooling technique the annual fuel savings in the eastern
net work is 110,150m³ of light fuel,58378m³ heavy fuel, and
119,852,375m³Natural gas Table(2.12)

•
•

70
60
Water Temperature iInside
The Reciever at X/D=50

50
40
30
20

calculated values of present work

calculated values by ref.[11]

10
0
7

9

11

Time in hours

13

15

17

19

Outl e t Water Te mperture C°

Figure (3-1) water temperature distribution inside the black painted bare copper tube at
X/D =50 Ac=3m²
di=0.04 m=0.0167 kg/s
I˭=510 w/m²

60

present work

50

expermental work ref.[13 ]

40
30
20
10
0

12

13

14

15

Time in hours

16

Figure (3-2) out let water temperature from the bare black painted tube receiver at
m=0.125 kg/s

Ac=5.415m²

I˭= 864 w/m²
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Figure(3-3)Eastern network load and generation curves daily report 15/8/2016[23]
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Figure(3-4)National network load and generation curves daily report 15/8/2016[24]
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Figure(3-5)Eastern network morning peak August 2016[26]
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Figure(3-6) Eastern network evening peak August 2016[28]
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Figure(3-7) National network morning peak August 2016[25]
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Figure(3-8) National network evening peak August 2016[27]
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Figure(3-9) Eastern network improved load curve.
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Figure(3-10) Eastern network load curves included Gardena 5000 housing project load
daily report 15/8/2016[27]
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4. Conclusions and Recommendations:
In this paper, an attempt has been made to study the combination: parabolic
trough solar collectors and single effect absorption cooling system. The main results
obtained are concluded below:
The Calculated Temperature distributions inside the receiver and storage tank in
this work was compared with previous theoretical results of (Abdel Moneim, S.A) and
experimental results of (Ahmed S. Hegazi and Mohamed M. Elmadany) and the
comparison showed a good qualitative and quantitive agreement.
When the evaporator temperature is maintained constant at6C° and condenser
temperature is 65C°and generators temperature is varied from 73 to 90C° the
maximum
COP is 0.8121
The quantity of diesel fuel used to provide auxiliary load is very small and
consequently the CO2 gas emissions is very small comparing with the case of pure
electricity drive the absorption unit. Considering that the pressures and temperatures
at other points of the unit are kept constant, the COP of the unit is lowered when the
generator temperature is increased, The calculated theoretical values are compared to
experimental results derived for small unit with a nominal capacity of 1 kW of (G.A.
Florides et al.) with a good agreement.
This paper presented a case study covers reshaping the system load-curve by
cancelling the subsector HVAC loads from residential sector; and therefore,
improving system reliability through decrease in demand, increasing the reserve ,
reducing the losses , which has deep impact in both economy and environmental
saves.
This study recommends the adoption of thermal insulation in homes, especially in
the new infrastructure projects to reduce the electric power used to run airconditioning units and reduce carbon dioxide emissions .
It is necessary to diversify energy such as solar and wind power and other
sources.
Adoption of the Green Cities specifications in the new infrastructure projects.
NOMENCLATURE:
Unless otherwise mentioned SI units are used.
A

Area



Density

B

Concentrator width

R

Reflectivity
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Cp

Specific heat



Summation

D

Shield tube diameter



Stefan-Boltzman constant

d

Receiver tube diameter



Transmissivity

E

Energy

G

Gravitational acceleration

H

Heat transfer coefficient
Subscripts:

I(t)

Time dependent solar insulation

1

element inlet condition

I”

Maximum normal solar insulation

2

element exit condition

k

Thermal conductivity

a

aperture

L

Receiver tube length

c

copper, collector efficiency

l

Characteristic length

Conv.

heat transfer by convection

m

Fluid mass flow rate

Cond.

heat transfer by conduction

Ni

Total number of elements(Ni=L/x)

eff.

effective

f

fluid, final
input

: Number of days in a month.
q

Rate of heat transfer

I

T

Temperature

i
number

t

Time

U

Overall heat transfer coefficient

V

Volume

x

Axial distance measured from

inlet, inner diameter , element

Loss

heat losses

o

outlet, outer diameter, initial

opt.

optical

Rad.

heat loss by radiation

S

surface, system efficiency

W

wind



ambient condition

Receiver inlet.
X: dimensionless parameter.
Y: dimensionless parameter
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plan (GECOL)"International MESO Symposium Damascus , 17-19 June
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absorption cooling system with heat pipe solar collector" World
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الجزء الثاني

العمكـ االجتماعية كاإلنسانيات

المعهد العالً لشؤون الطاقة أجخرة
نظام الدراسة:

مدة الدراسة بالمعهد ثالث سنوات مقسمة الى ستة فصول دراسٌة نظرٌة وعملٌة،
وٌخصص الفصل األخٌر للتدرٌب المٌدانً وتقدٌم مشروع التخرج ،وٌتحصل
الطالب بعد انجاز دراسته على مؤهل دبلوم عالً فً مجال تخصصه.

جملت العلىم واهلنذست
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إدارة التنــــمٌة المستــــــدامة فــــــً أجخرة
فً اطار التعاون المشترك قام السٌد /مدٌر إدارة التنمٌة المستدامة
بالمؤسسة الوطنٌة للنفط بزٌارة للمعهد العالً لشؤون الطاقة /أجخرة،
بهدف االطالع عن قرب على احتٌاجات المعهد والتً ٌمكن للمؤسسة أن
تسهم فً توفٌرها.
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العدالة غاية مثالية لمقانوف (دراسة في فمسفة القانوف)
د .عاشكر سميماف صالح شكايؿ

1

تمييػد:
القانكف ليس غايػػة في حد ذات ػػو ,بؿ كسيمة لتحقيؽ غايػػة يسعى إلييا .فاألنكاع المختمف ػ ػػة
لمنشاط اإلنساني يختمؼ تقديرىػا ,أك الحكػػـ عمييا بحسب الغاي ػػة التي تسعى إلى الكصكؿ

إليي ػػا(.)2كتجمع كؿ المذاىب الفمسفية أف القانكف قد كسع في تحقيؽ ىدؼ معيف .كىذه ىي
طبيعتو الخاصة بو ,فكمما ضعؼ ,أك زاؿ الشعكر بيذا اليدؼ كمما انفتحت أبكاب العكاطؼ

كأصبح كؿ مف يعمؿ في حقؿ القانكف يفسر نصكصو كفؽ أىكائو كغرائزه ,كلذلؾ يذىب الفقيو

إىرنج إلى القكؿ بأف" :الغاية ىي التي تخمؽ القانكف كمو ,كما مف قاعدة قانكنية إال كتجد منبعيا

في ىدؼ محدد كباعث عممي"(.)3

كالقانكف لو غاية ,أك ىدؼ فكرم ,أك حاؿ يسعى عمى تحقيقو ,كيطمؽ عميو البعض اليدؼ

الفني  ,le but Techniqueاتفؽ الفبلسفة عمى أف الغاية الفنية ,أك الحاؿ لمقانكف كالتي تتعمؽ

بفرع معيف مف فركع القانكف ,أك خاصان بدكلة ,أك بمد معيف ىك حماية أشخاص القانكف ,كاختمفكا
حكؿ مكضكع الحماية .كما ييمنا في ىذا البحث النظرة الشاممة لمقانكف في مجممو ,كذلؾ بدراسة

اليدؼ البعيد ,أك المثالي لمقانكف  ,le but finalأك نيائي  ,Le but idealكتعتبر مف القيـ
المثالية كغاية لمقانكف العدالة مف خبلؿ الدراسات الفمسفية ىي ركح النظاـ القانكني كالغاية

األسمى التي يجب أف يحافظ عمييا.

كعمى ضكء ذلؾ تقسـ دراستنا إلى مبحثيف عمى النحك اآلتي:
الوؿ :تحديد مفيوـ العدالة وعناصرىا.

الثاني :صور العدالة.

1أستاذ القانون العام المشارك – كلٌة القانون ،جامعة بنغازي وعمٌد مدرسة العلوم القانونٌة – األكادٌمٌة اللٌبٌة
بنغازي.
( )2افبلطكف مف فبلسفة اإلغريؽ أخذ مف الغاية لمتميز بيف األنشطة اإلنسانية المختمفة ,ككذلؾ لمتمييز ما بيف
القانكف ككسائؿ األنظمة االجتماعية األخرل ,كالتي يمكف أف يختمط معو مثؿ ػ األخبلؽ ػ عمـ االجتماع كالسياسة

كاالقتصاد ,حيث كاف التمييز بينيا عمى أساس الغايات .راجع ذلؾ:
MIEHER VILLEY , philosophic du droit , I-d'etinition et fins du droit . 3e , ed
dalloz, paris. 1982.P.47
( )3راجع /د .منذر الشاكم ,فمسفة القانوف ,منشكرات دار الثقافة العربية لمنشر كالتكزيع ,دكف سنة ,ص.285
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المبحث الوؿ

تحديد مفيوـ العدالة وعناصرىا
إف الشعكر بالعدالة قديـ عند اإلنساف كأستمر عبر القركف ,سكاء كاف ىذا الشعكر فطريان,
أك مكتسبان فيك مكجكد .ففي كؿ زماف كفي كؿ مجتمع تكجد لدل األفراد فكرة عما ىك عادؿ كما
ىك غير عادؿ .كقد تتنكع فكرة العدالة كتتغير ,إال أف الشعكر بيا يبقى دائمان في النفس البشرية
في كؿ األزمنة كفي كؿ الحضارات ميما اختمفت ,كعند البشر ميما تنكعت ثقافاتيـ كشرائحيـ
االجتماعية ,كاإلنساف يفتخر بأنو يمتمؾ ىذا الشعكر كيعمؿ عمى احترامو بالقانكف ,كاذا كاف
الشعكر بالعدالة طبيعيان عند اإلنساف ,عندىا نسأؿ ما ىي العدالة في الحقيقة؟
تأسيسان عمى ما تقدـ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي:
الوؿ :مدلوؿ قيمة العدالة.
الثاني :عناصر العدالة.
المطمب الوؿ

مدلوؿ قيمة العدالة
العدالة تمثؿ الغاية األساسية التي يسعى القانكف إلى تحقيقيا ,فاالرتباط كثيؽ بيف العدالة

كالقانكف .فالقاعدة القانكنية عندما تككف غير عادلة ,ال تصمح أف تككف قاعدة قانكنية ,بؿ تككف

مف األعماؿ المادية غير المشركعة.

فما ىي فكرة العدالة كمفيكميا؟ نكضح ذلؾ في فرعيف عمى النحك التالي:
الفرع الوؿ

فكػػػػػرة العدالػػػػة
إف فكرة العدالة ,ميما اختمفت اآلراء الفكرية كالمذاىب القانكنية بشأنيا ,فنقاط الخبلؼ

ليست عميقة كبعيدة عف بعضيا.

فأنصار القانكف الطبيعي اقتنعكا بالتدريج ,بأف القانكف عبر الزمف يختمؼ مف بمد ألخر,

كتكصمكا إلى رده إلى فكرة العدالة .كحيف نبحث عف العدالة فإننا ال نبحث عف العدالة المجردة
أم العدالة في ذاتيا ,فميس لمعدالة كجكد مكضكعي ,فيي ال تكجد بذاتيا كلذاتيا ,بؿ ىي تصكر

إنساني فرضتو معطيات اجتماعية معينة ,فالعدالة تصكر ,أك فكرة يفرضيا الكجكد االجتماعي.
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فمف خبلؿ كجكد اإلنساف في المجتمع ,تككنت فقط لديو عند تصرؼ اإلنساف ,فكرة التصرؼ

العادؿ كاإلنساف العادؿ .فالعدالة إذف فكرة يفرضيا عيش اإلنساف في المجتمع ,كىي فكرة
اجتماعية أف صح التعبير(.)1

كعند أفبلطكف الغاية األساسية لمقانكف ىي تحقيؽ الفضيمة في المجتمع ,كالفضيمة لتحقيؽ
التربية كالتعميـ كالتكجيو الخمقي ,كيتطمب ىذا كجكد مجمكعة مف رجاؿ القانكف مف أىدافيا

األساسية التربية كالتكعية ,كمف جانب أخر ربط أفبلطكف بيف غاية القانكف في العدؿ كغاية

تحقيؽ الخير العاـ .فالقانكف يعرؼ عند أفبلطكف( ,)2بغايتو كغاية القانكف ىي تحقيؽ العدؿ,

كخير الجماعة كىك الغاية األساسية لمقانكف ألف التركيز عمى المصمحة العامة يؤدم إلى تقكية

نظـ المجتمع كتؤكد تماسكو(.)3

كلقد نادل  J. Sturict Millكىك مف االتجاه النفعي ,بضركرة أف تقكـ القكانيف بالتكفيؽ

المتناسؽ بيف سعادة كمصمحة كؿ فرد كبيف سعادة كمصمحة المجتمع ككؿ ,كيجب أف ترسخ في

األذىاف شدة الترابط الكثيؽ بيف سعاد كؿ فرد كسعادة المجمكع كالتعكد عمى انتياج السمكؾ الذم

يحقؽ المصمحة العامة(.)4

يربط  Millبيف العدالة كالمصمحة االجتماعية ػ أف فكرة العدالة تختمؼ باختبلؼ الناس
كباختبلؼ الظركؼ كاألماكف ,فالعدالة ػ في نظره ػ التعد فكرة مجردة ,بؿ ىي مصمحة اجتماعية

كىك الحكـ السميـ عمى معنى عدالة ,أك عدـ عدالة القاعدة القانكنية ,فالعدالة ػ كفقان لكؿ ذلؾ ػ

تعني عدـ القياـ بأم تصرفات تسبب ضر انر مباش انر لمغير ,أك تحرمو مف خير يحصؿ عميو.

كلما كانت المصمحة االجتماعية ىي معيار العدالة؛ فإف الفرد العادؿ ىك الشخص الذم
ّ
يمتزـ بعدـ المساس ,أك اإلضرار بحقكؽ اآلخريف التي يرتبيا القانكف كالعرؼ كاألخبلؽ ليـ,

( )1راجع /د .محمد الشقنقيرم ,محاضرات في تاريخ النظـ القانونية واالجتماعية ,القاىرة :دكف ناشر كسنة,
ص .44

( (2افبلطكف كتابان خاصان لبحث مشكمة العدالة كىك كتاب المجمكعة ( )la republiqueسميت الجميكرية بأنيا
"رسالة في العدالة ككاف ىدفيا مفيكـ صحيح عف العدالة".

راجع ىذا لمرأم كأخرل لدل :د .فايز محمد حسيف ,فمسفة القانوف ,دار المطبكعات الجامعية ,اإلسكندرية :سنة

 ,2009ص.117

( )3راجع /د .أحمد إبراىيـ حسيف ,غاية القانوف دراسة في فمسفة القانوف ,االسكندرية :دار المطبكعات
الجامعية ,2002 ,ص 217كما بعدىا.

( )4راجع /د .نعيـ عطية ,اتجاىات فمسفة الخالؽ ,دكف ناشر ,دكف تاريخ ,ص 33كما بعدىا.
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ككذلؾ الغرض ىؿ كؿ شخص ما يجب عميو لمدفاع عف حقكؽ المجتمع كتحقيؽ الصالح

العاـ(.)1

كاذ كانت العدالة تدرؾ مف خبلؿ المجتمع ,أك بعبارة أخرل أكثر دقة مف خبلؿ تنظيـ

المجتمع أم مف خبلؿ القانكف .كاف ىناؾ عبلقة أكيده بيف القانكف كالعدالة ,عندىا يجب أف

ننظر إلى العدالة مف خبلؿ القانكف كننظر لمقانكف مف خبلؿ العدالة(.)2

كحتى تستكمؿ فكرة العدالة؛ عمينا أف نحدد العبلقة بيف القضاء كالعدالة .فالعبلقة جد كثيقة

كتكاد تككف مصيرية بيف القضاء كالعدالة كالقانكف .فتشكيبلت الدكلة المكمفة بتطبيؽ القانكف
يطمؽ عمييا في التعبير الجارم العدالة ,كالمجكء إلى المحاكـ يعني المجكء إلى العدالة ,فالمحاكـ

ىي (دكر العدالة) ,كىكذا كانت التسمية منذ القرف العشريف.

كاذا كانت العدالة ال تتحقؽ إال عف طريؽ القضاء؛ فإف القضاء ال يحقؽ العدالة إال عف

طريؽ القانكف ,إذان ىناؾ ارتباط أساسيان بالقضاء مف خبلؿ تطبيؽ.
كبعد أف طرحنا فكرة العدالة ,ندرس بالفرع التالي مفيكميا.
الفرع الثاني
مفيػػوـ العدالػػػة

بعد االنتقادات التي كجيت إلى المذىب الفردم كاالجتماعي كغاية مثالية لمقانكف( .)3كتبنى

عدد مف الفبلسفة كالفقياء القيـ كغاية مثالية( ,)4أك بعيدة لكافة القكانيف رغـ تعددىا كتعارض

بعضيا .كالخبلؼ حكؿ تدرجيا(.)5

( )1د .نعيـ عطية ,مرجع سابؽ ,ص .72

( )2راجع /د .منذر الشاكم ,مرجع سابؽ ,ص .286

( )3راجع ذلؾ /د .احمد إبراىيـ حسف ,مرجع سابؽ ,ص  78كما بعدىا ك ص  105كما بعدىا.
( )4راجع ذلؾ /د .نعيـ عطية ,مرجع سابؽ ,ص 15كد .أحمد إبراىيـ حسف ,المرجع السابؽ ,ص 116كما

بعدىا.

( (( )5ىذه القيـ تعددت كتنكعت ,كقاـ بعض الفقياء بمرتبيا حسب ظيكرىا لدل الفبلسفة مف ناحية تاريخية,

فكانت الخير لدل افبلطكف ػ كالعدالة عف ارسطك ػ كالنظاـ عند شيريف ػ كالسبلـ عند القديس أكغسطيف ػ كالخير

العاـ عند ساف تكماس االككبيني ػ كالسمطة عند مارشيفاؿ ػ كاليقيف عند بيككف ػ كاألمف عند ىكيز ػ كالمساكاة
كالديمقراطية عند جاؾ جاؾ رسك ػ كالمنفعة العامة عند بنتاـ  -كالدكلة عند ىيجيؿ...الخ )) .
-H. BATIFFDL. Probemecs de base de philosophie du droit
راجع في ذلؾ/
.g'en'erale , 1979 , P.394 et na , no.315 paris , librairie
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إال أف إجماع الفقياء انعقد عمى اعتبار قيمة العدالة غاية مثمى ,عمى كؿ نظاـ قانكني أف

يسعى إلى تحقيقيا ,إال أف الخبلؼ سرعاف ما عاد لمظيكر حكؿ تحديد مفيكـ العدالة.
كترتب عمى ذلؾ تعدد آراء الفقياء في تحديد مفيكـ العدالة عمى النحك اآلتي:
أوالً  -مفيوـ مطمؽ وآخر نسبي لمعدالة:
( )1المفيوـ المطمؽ:

كيعني أف العدالة ثابتة ال تتغير باختبلؼ الزماف أك المكاف لدل البعض( .)1كتشمؿ جميع

القيـ( .)2فالعدالة المطمقة مبنية عمى بعض المسممات الثابتة غير القابمة لمتبديؿ أك التغيير,
بغض النظر عما تحدثو التقمبات االجتماعية مف تغيير في المفاىيـ كفي أذىاف الناس.
( )2المفيوـ النسبي:
ىذا النكع مف العدالة عندما تسعى الدكلة إلى تحقيقيا ,بمعنى أف العدالة منظك انر إلييا في

مجتمع معيف ,كفي زمف محدد ,فإف العدالة بالنسبة لمبعض مثؿ القانكف كنتائج المجتمع بما فيو

مف ظركؼ مختمفة(.)3

كعمى ما يبدك فإف الرأم الذم ينظر إلى العدالة باعتبارىا قيمة اجتماعية ,كبالتالي ذات

مفيكـ نسبي كىك االتجاه الغالب في الكاقع ,حيث يؤيده الكاقع التاريخي مف ناحية كتقمبات آراء

الفبلسفة مف ناحية أخرل .فمف الناحية التاريخية ,عدالة أثينا لـ تكف ىي بذاتيا عدالة اسبارطة,

قديمان كانت المبارزة احدل دكاعي الشرؼ كالعدالة ,أما اآلف احدل الجرائـ التي يعاقب عمييا
القانكف ,كمف ناحية أخرل فإف زنا المرآة في الشرائع القديمة كاف معاقب عمييا باإلعداـ ,أما

اليكـ أغمب التشريعات الحديثة تضع ليا عقكبة أقؿ مف اإلعداـ(.)4

( )1راجع/

-RAUCENT. Pour une theorie critique du droit , bruxelles , duculot
,1975, p.203

( )2راجع-M. VILLEY , seize essays de philosophie du droit Paris , dolloz. 1969, P.221 /
.et
( )3راجع/

-RAUCENT. Cop. Cit , PP. 203,204

( )4د .أحمد إبراىيـ حسف ,مرجع سابؽ ,ص .134
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فأرسطك الذم يعد مف أكائؿ الفبلسفة الذيف درسكا مفيكـ العدالة ,قد اعترؼ باسـ العدالة

بكجكد الرؽ كبعدـ أىمية المرأة ,كمنتسكيك الذم كانت العدالة تعد بالنسبة لو مثبلن أعمى قد دافع
()1

باسـ العدالة عف امتيازات الطبقة االرستقراطية

مقابؿ حقكؽ العامة.

كيمكف القكؿ أف العدالة ليست نسبية ,ألف القيمة المكضكعية ليا يجب أف تتغمب عمى
المضمكف النسبي ,كما تؤدم النسبية إلى إرجاع القيـ إلى األحكاـ الصادرة عف المجتمع ,ىذا

مف ناحية ,كمف ناحية أخرل فإف العدالة المطمقة ال تتناسب كمجاؿ القانكف كالسياسة ,كبالتالي

فإف العدالة ىي الكسطية بيف المثالية المطمقة كالنسبية ,كىي ال تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف

بؿ ثابتة ككاضحة(.)2

ثانياً  -العدالة بالمفيوـ العاـ والعدالة بالمفيوـ الخاص:
يميز أرسطك في كتاب األخبلؽ بيف العدالة بالمفيكـ العاـ كالعدالة بالمفيكـ الخاص,

ككأف ليذه التفرقة األثر الكاضح كلفترة طكيمة في تاريخ الفكر القانكني في أكربا ,كذلؾ االرتباط

الكثيؽ بيف القانكف كاألخبلؽ( ,)3كلتكضيح ذلؾ:
( )1العدالة بالمفيوـ العاـ:

العدالة في معناىا العاـ الشمكلي ,ىي االنسجاـ كالتكافؽ بيف اإلنساف كاإلنساف .كتعني
تحقيؽ التكافؽ كاالنسجاـ بيف األفراد في العدالة داخؿ المجتمع ,فالعدالة انسجاـ كتكافؽ ,كىي

ذات بعد اجتماعي كفردم تمميو طبيعة اإلنساف الفردية كاالجتماعية في ذات الكقت(.)4

كتيدؼ العدالة العامة إلى تحقيؽ الخير العاـ ,ىذا الخير العاـ يتمثؿ في نطاؽ سمكؾ

األفراد مع ما تأمر بو التشريعات( ,)5كليذا كاف أرسطك يقكؿ دائمان أف سيادة القانكف في الدكلة,
( )1راجع في ذلؾ/

-.RAUCENT . op. cet , P.203

( )2راجع بشكؿ مفصؿ /د .صميحة عمي صداقة ,العدالة واالنصاؼ في القانوف الدولي ,طبرؽ  :مكتبة دار
اليدل ,سنة  ,2016ص .14كفي نفس المعنى /د .أحمد إبراىيـ حسف ,مرجع سابؽ ,ص . 164

( )3العدالة كما يقكؿ ارسطك ,فضيمة اخبلقية ,أك مف ىنا جاء القكؿ الشائع بأف القانكف ييدؼ لتحقيؽ العدالة,
فميمة القاضي تحقيؽ العدالة ,خبلؿ تطبيؽ القانكف ,كىذا االرتباط بيف العدالة كاالخبلؽ يرجع إلى زمف بعيد,

ففي مكسكعة جستنياف تقترف كممة  juذلؾ أم القانكف بكممة  Justitieأم العدالة فيقاؿ القانكف كالعدالة .راجع
في ذلؾ /د .أحمد إبراىيـ حسف ,المرجع السابؽ ,ص ,135ككذلؾ /د .صميحة عمي صداقة ,مرجع سابؽ,

ص 14كما بعدىا.

( )4أنظر /د.منذر الشاكم ,مرجع سابؽ ,ص .285
()5

-RISTOTE , th nicomachean ethies of Aristore Troduction , London ,
.Weldon London , Macmillan 1922 books ,V. chap, 11, P.139.
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ىك الكسيمة العممية الكحيدة لتحقيؽ الحياة الفاضمة ,ألنو عندما ييذب اإلنساف يككف أفضؿ,

كلكف عندما ينعزؿ عف القانكف كالعدؿ يككف أسكأىا بصيصان(.)1
( )2العدالة بالمفيوـ الخاص:

العدالة بالمفيكـ الخاص ,تعني المساكاة كالتناسب فالقانكف يككف عادالن إذ كاف يعطي لكؿ

شخص حقو كفقان لمبدأ المساكاة كالتناسب ,كبالعكس يككف ظالمان ,إذ لـ يراع المساكاة كالتناسب
عند مخاطبة األفراد أثناء تنظيمو لسمككيـ(.)2

ىذا النكع مف العدالة أطمؽ عمبو أرسطك اصطبلح العدالة الخاصة Justice particuller

 .parti cullereكيطمؽ عمى ىذا النكع العدالة السياسية  La justice politiqueألنو يمثؿ
الكسيمة التي بمقتضاىا تحقؽ الدكلة العدالة بيف األفراد(.)3

كتنقسـ العدالة الخاصة إلى نكعيف :ىما العدالة التكزيعية ,كالعدالة التبادلية ,ندرسيا

بالمطمب الثاني.

المطمب الثاني
عناصػػػر العدالػػػة

لقد ارتبط القانكف عمى الدكاـ بفكرة العدالة باعتبارىا الغاية المثالية ,أك البعيدة التي يسعى

القانكف تحقيقيا.

كالعدالة أيان كاف مفيكميا ,تقكـ عمى ركنيف أساسييف ىما المساكاة كالعمكمية ,كلتكضيح

ذلؾ تقسـ دراستنا إلى فرعيف عمى النحك التالي:

الفرع الوؿ
عنصػػػر المسػػاواة
يرل أرسطك أف المساكاة ىي الترجمة الحقيقية لمعدالة ,المساكاة ىي شكؿ كجكىر العدالة.

فإذا لـ تُحترـ المساكاة فمف يككف لمعدالة كجكد عمى اإلطبلؽ( .)4كلقد اجمع كؿ مف نادكا بالعدالة
( )1أنظر /د .فايز محمد حسيف ,مرجع سابؽ ,ص.124
( )2راجع /محمد الشقنقيرم ,مرجع سابؽ ,ص.162

( )3تقكـ فكرة العدالة عند ارسطك عمى المساكاة  L`egaliteفالعدؿ عند ارسطك ,تطابؽ مع المساكاة.
راجع في ذلؾ/

()4

-M. VILLEY , teconsid hisetoire de la philosophie du droit , ch. Abrege
.du droit naturel, classiqte , classique, Dalloz , 1962 , PP.109-165
.J. DABIN , la theurie general du droit , dalloz, Paris , 1969 , P.309
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كغاية مثالية لمقانكف عمى اعتبار أف المساكاة ىي العنصر األساسي كالجكىرم لمعدالة ,حتى قيؿ

أف المساكاة ركح العدالة  L`egalite est L`ame de la justiceكالمساكاة ىي التعبير الكاقعي
عف الفكرة المجردة لمعدالة ,في العصر الحاضر ,حيث ارتبطت العدالة بمبدأ المساكاة كالذم
يقضي بتطبيؽ القانكف بالتساكم ,عمى جميع الحاالت كعمى جميع األفراد دكف تفرقة ,أك تمييز,

فالقانكف الذم يطبؽ عمى الجميع ,عمى ىذا النحك يعد تجديدان لمعدالة(.)1

فالمساكاة القانكنية ,ال تعني المساكاة الفعمية بيف أفراد الجماعة ,أك بيف ذكم المراكز

المتماثمة منيـ ,فالمساكاة الحقيقية تعني تكافؤ الفرص ,أك اإلمكانيات القانكنية فقط دكف
اإلمكانيات الفعمية ,أك المادية ,كمف ثـ يككف المساكاة القانكنية مطمقة ,أك نسبية ,فالطبيعة قد

فرقت بيف األفراد في القدرات كالمكاىب كاإلمكانيات كالظركؼ.

كمف ىنا قد تككف المساكاة كريمة مع البعض كقاسية عمى اآلخريف الختبلؼ الظركؼ ,مما

قد ينتج عف ذلؾ تفاكت ,أك عدـ في الظركؼ الكاقعية( .)2كفقان لذلؾ ,ال يكجد كمثاؿ مساكاة

حسابية في تكزيع الضرائب ,كانما يكجد تناسب بيف ما يحصؿ عميو لمفرد مف دخؿ كما يفرض
عميو مف ضرائب.
الفرع الثاني
عنصػر العموميػػة
العمكمية مرتبطة بالمساكاة الركف األكؿ كاألساسي لمعدالة فالعمكمية بيف أعضاء الجماعة,

التككف عادلة إال إذا راعت مساكاة األفراد اآلخريف حتى لك كانكا يختمفكف في أجناسيـ

كدياناتيـ( . )3كيتمثؿ مبدأ العمكمية في عدـ التمييز لتحقيؽ المساكاة ,كمف ثـ العدالة المنشكدة,
فعمكمية المساكاة تعني أف العدالة لـ تقـ مف أجؿ شخص ,أك أكثر بؿ لتطبؽ عمى كؿ األفراد
الذم يكجدكف في نفس الظركؼ التي حددىا القانكف .كليس مف الضركرم لتحقيؽ العمكمية ,أف

( )1راجع /دنيس لكيمد ,فكرة القانوف ,ترجمة سميـ العكيص كمراجعة سميـ بسيسك ,الككيت :منشكرات عالـ
المعرفة ,سنة  ,1981ص  146كما بعدىا.

( )2راجع /د .محمد يكسؼ عمكاف ك د .محمد خميؿ مكسى ,القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،الحقوؽ
المحمية ,عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص .119

( )3راجع /د .السيد عبدالحميد فكدة" ,مبدأ المساواة ومدى تطبيقو في مصر مف العصر الفرعوني حتى العصر
اإلسالمي "  ,لممجمة العممية  ,كمية الشريعة كالقانكف ,طنطا ,مصر ,العدد الحادم عشر ,سنة  ,2000ص
.548
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تشمؿ كؿ المكاطنيف دكف تميز فصفة العمكمية تتكفر حتى إذا استيدفت شريحة معينة مف

األشخاص كالمكظفيف ,أك العماؿ ,أك فئة منيـ(.)1

كيتمثؿ مبدأ العمكمية في عدـ التفرقة بيف األفراد عند تطبيؽ العدالة االجتماعية ,كفي

أحيانان كثيرة ينظر لمعدالة االجتماعية كمرادؼ المساكاة ,كلكف ال تعني العدالة االجتماعية
المساكاة الكاممة ,أك المطمقة ,بمعنى التساكم الحسابي بيف أف ار المجتمع ,عند تكزيع المزايا
كالحقكؽ ,بؿ يككف ىناؾ فركؽ تتفؽ مع الفركؽ الفردية بيف أفراد المجتمع تتعمؽ بالميارات,

كالكفاءة كالخبرة كطبيعة االحتياجات ,الحالة الصحية  ...الخ ,كمع ذلؾ تتحقؽ العمكمية(.)2

فالعمكمية إذان تعني تطبيؽ لمقكاعد القانكنيػػة عمى الحاالت المتماثمػ ػػة ,فالقاعدة القانكنية,

التككف قاعدة قانكنية كعادلة ما لـ تطبؽ بشكؿ عاـ ,عمى جميع األشخاص ,أك الحاالت التي

تنطكم تحت حكميا ,كاذا لـ تطبؽ ىذه األحكاـ بتجرد طبقان لنصكصيا؛ فمف يككف ىناؾ

مجمكعة قكاعد اطبلقان(.)3

المبحث الثاني
صػػػػور العدالػػػػػػػػػة

أف كجكد العدالة بيف قطبي الفضيمة كاألخبلؽ ,جعميا تفيد بعدة معاني( ,)4فالعدالة ينظر
ليا مف زاكيتيف ,تكمؿ احداىما األخرل ,فالعدالة ىي في األصؿ فضيمة أخبلقية ,كمف ثـ فأنيا
ترتبط بالمفيكـ الخمقي العاـ لمفضيمة ,كمف جانب أخر العدالة فكرة قانكنية ,جكىرىا كضع كؿ

إنساف في المركز الذم تؤىمو ,قدراتو كاعطاء كؿ ذم حؽ حقو(.)5

رغـ تعدد مفاىيـ العدالة ,إال أف جكىرىا ثابت ,كىك إعطاء الحؽ لكؿ صاحب حؽ,

كتأسيسان عمى ذلؾ نقسـ ىنا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي- :
الوؿ :العدالة التوزيعية والعدالة التبادلية.
الثاني :العدالة االجتماعية والعدالة القانونية.
( )1راجع /د .منذر الشاكم ,مرجع سابؽ ,ص.265
كأنظر/

-RAUCEN (L), op. cit. p205.

( )2راجع /د .صميحة عمي صداقة ,مرجع سابؽ ,ص.27
( )3راجع /دينيس لكيد ,مرجع سابؽ ,ص .149
( )4راجع/

.-PERELMAN: (ch.) , Joscce et raison , Bruxelles , 1963 , PP. 15 et.8

( )5راجع /د .مصطفى سيد أحمد صقر ,الحقوؽ والحريات العامة في الفكر الفمسفي اإلسالمي ,المنصكرة –

مصر :مكتبة الجبلء الجديدة ,1997 ,ص .91
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المطمب الوؿ
العدالة التوزيعية والعدالة التبادلية
الفقيو أرسطك كاف لو الفضؿ في التمييز بيف نكعي العدالة كمفيكـ عاـ كمفيكـ خاص,
حيث العدالة بالمفيكـ العاـ تعتبر فضيمة اخبلقية ,كىك المعنى الشائع لمعدالة ,خاصتان لدل

االغريؽ في العصر الييميني(.)1

أما العدالة بالمفيكـ الخاص باعتبارىا فضيمة التختمط بغيرىا مف الفضائؿ ,كتتمثؿ العدالة
في إعطاء كؿ فرد مف أفراد المجتمع حصتو التي تخصو ,كالعدالة بيذا المعنى المحدد كالدقيؽ

ليا صكرتيف ىما العدالة التكزيعية كالعدالة التبادلية ,كالتي ليا أثار كاضحة في نظرية القانكف
ندرسيا بفرعيف عمى النحك التالي- :
الفرع الوؿ
العدالة التوزيعية والعدالة التبادلية
عند الحديث عف مظاىر العدالة يستخدـ ليذا الغرض اصطبلحان جديدان كىك المساكاة,

كىناؾ صكرتاف لمعدالة ,أك المساكاة البد مف مراعاتيا في كؿ مجتمع ,ىما العدالة التكزيعية

كالعدالة التبادلية ندرسيا عمى النحك التالي:

أوالً  -العدالة التوزيعية (:)La justice distribvtive
كتعني العدالة المرتبطة بالعبلقات داخؿ المجتمع ,كذلؾ بتكزيع األعباء كالحقكؽ بالتساكم,

كىذا التكزيع يقكـ ليس عمى أساس المساكاة المطمقة ,بؿ عمى أساس المساكاة التناسبية( .)2حيث

يبلحظ أف المساكاة التي تحكـ العدالة التكزيعية ىي المساكاة التناسبية ,كليست المساكاة الحسابية
التامة فبل يجكز في العدالة التكزيعية أف يعامؿ األفراد عمى أساس المساكاة الحسابية ,كىـ

يختمفكف بعضيـ عف بعض في الدخؿ ك الممكية  ,ك الظركؼ ك القدرة ك اإلمكانيات كالحاجة(.)3

( )1راجع/

-LACHANCE, Le. Concept de droit selon Aristote et saint thomes Dttawc
. montreal , 1948 .PP. 25-26

( )2العدالة التكزيعية تتحقؽ حتى كلك لـ يتساكل األفراد فيما يطمقكف عميو مف أعياء كخيرات ,الف التكزيع
يختمؼ مف فرد ألخر داخؿ المجتمع حسب ظركؼ كامكانية كؿ الشخص.

راجع في ذلؾ /د .فائز محمد حسف ,مرجع سابؽ ,ص .125

( )3راجع /د .مصطفى سيد أحمد صقر ,فمسفة العدالة عف اإلغريؽ وأثرىا عمى فقياء الروماف وفالسفة
اإلسالـ ,المنصكرة :مكتبة الجبلء ,سنة  ,1989ص .82
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فمثبلن التكجد كفؽ العدالة التكزيعية مساكاة حسابية في تكزيع الضرائب ,كانما يكجد تناسب

بيف ما يحصؿ عميو الفرد مف دخؿ كما يفرض عميو مف ضرائب ,كما أف تكزيع الكظائؼ
العامة ,اليمكف أف يككف متساكيان ,كانما يكزع عمى أساس الكفاءة(.)1
ثانياً  -العدالة التبادلية (:)Lajustice commutive
تقكـ العدالة التبادلية ,عمى مبدأ المساكاة الحسابية المطمقة دكف تدخؿ في العتبار صفات

األفراد ,أك اختبلؼ شخصياتيـ ,أك مراكزىـ المادية( ,أغنياء فقراء) مف أصحاب المراكز في
المجتمع ,أك مف عامة الناس ,ففي جميع األحكاؿ أطراؼ العبلقة يحصؿ كمف منيما عمى
المقابؿ الحسابي الذم تـ تبادلو(.)2
كتسمى العدالة التبادلية ,في العبلقات التي تعكد بيف األفراد ,سكاء كانت ىذه العبلقات
إرادية كالعقد ,أك غير إرادية كالعمؿ غير المشركع ,كتسمى العدالة التصحيحية ,ألف ميمتيا
تصحيح االختبلؿ في الذمـ المالية الناتج عف انتقاؿ األمكاؿ مف ذمة ألخرل ,أك عف عمؿ غير
مشركع ,فدكر القاضي في مجاؿ العدالة التبادلية ينحصر في إعادة التكازف بيف الذمـ المالية ,أك
تصحيح عدـ التكازف الذم لحقيا ,سكاء كاف ذلؾ ناتج عف عقد رضائي كالبيع ,أك عف طريؽ
عمؿ غير مشركع كالفعؿ الضار(.)3
الفرع الثاني
أثر العدالة التوزيعية والعدالة التبادلية في نظرية القانوف
تتعمؽ فكرة العدالة التكزيعية بما يجب أف تككف عميو العبلقة بيف األفراد كالدكلة ,أما فكرة
العدالة التبادلية ,تعني العبلقات القانكنية بيف االفراد.

( )1راجع بشيء مف التفصيؿ/

-M. VITTE , definitions et fins dur droit , op. cit , P.17

( )2راجع /د .حسف كيرة ,المدخؿ لمقانوف ,االسكندرية :منشأة المعارؼ ,1970 ,ص .180

كراجع ايضان/

-M. VILLEY , op. cit , P.78

( )3يقكؿ ارسطك في كتابو األخبلؽ" :إذ تسبب عمؿ ,أك تصرؼ في خسارة مادية ,أك معنكية لشخص مف

األشخاص ,فإف العدالة التبادلية تقضي أف يقكـ الشخص الذم تسبب في الخسارة ,أك استفاد منيا بأف يرد

لمطرؼ ألخر ما يعادؿ ىذه الخسارة ,بحيث يصبح كؿ مف الشخصيف بعد حدكث ىذا التصرؼ في نفس المركز
الذم كاف عميو مف قبؿ".
راجع في ذلؾ /د .سمير تناغك ,النظرية العامة لمقانوف ,االسكندرية :منشأة المعارؼ ,1986 ,ص 142

كمابعدىا.
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ونستخمص اآلتي في إطار العالقة بيف أنواع العدالة:
 -1أف العدؿ التبادلي أقدـ في الكجكد مف العدؿ التكزيعي ,فاإلنساف عرفو قبؿ ظيكر

الدكلة(.)1

 -2تعتبر نظرية العدؿ التبادلي أساس نشأت تصرفات قانكنية ىامة مثؿ :نظرية عدـ
()2

االثراء ببل سبب ػ نظرية التعكيض ػ نظرية دفع غير مستحؽ

ػ ػ بؿ ىناؾ مف يقكؿ التكجد

مسألة في نظرية االلتزاـ اليمكف ردىا إلى ىذه الفكرة( .)3كأيضان فكرة الثمف La juste prix

العادؿ التي تأسست عمييا فكرة العقكد في القانكف الركماني كفي العصر الحديث.

 -3العدؿ التبادلي يطبؽ في العبلقات التعاقدية كغير التعاقدية حيث أصبحت نظرية

صالحة لمتطبيؽ عمى كافة العبلقات اإلنسانية المالية(.)4

 -4أف فكرة العدالة التكزيعية كالعدالة التبادلية قد تأسس عمييا المذىباف الفردم

كاالجتماعي ,المذاف يتقاسماف الفكر القانكني المعاصر.

 -5يعتبر التمييز بيف العدالة التكزيعية كالعدالة التبادلية ىك أصؿ التفرقة بيف القانكف

الخاص كالقانكف العاـ ,عمى أساس أف الدكلة ىي التي تتكلى تحقيؽ العدالة التكزيعية ,فتككف
ىذه العدالة مكضكع القانكف العاـ ,بينما يسرم قانكف أخر كىك القانكف الخاص عمى العبلقات

بيف األفراد فيككف مكضكعو العدالة التبادلية(.)5

 -6يكجد ارتباط كثيؽ بيف العدالة التبادلية كالعدالة التكزيعية ,فالعدالة التبادلية تكممو
لمعدالة التكزيعية.
 -7العدالة التبادلية تتدخؿ لتصحيح األكضاع التي تترتب عمى العبلقات القائمة بيف

األفراد في المجتمع ,كال تظير فائدة العدالة التبادلية إال بعد أف تككف العدالة التكزيعية قد

تحققت ,كليذا فإف العدالة التبادلية ىي التي تحافظ عمى التكزيع طبقان لقكاعد العدالة التكزيعية,
( )1راجع /د .عبد الحي حجازم ,المدخؿ لدراسة العموـ القانونية ,الككيت :دكف ناشر ,سنة  ,1972ص.212
( )2راجع/

,P.120.

-M. VILLEY , Op. cit

كأنظر /د .سمير تناغك ,النظرية العامة لمقانوف ,مرجع سابؽ ,ص .143
( )3راجع في فكرة الثمف العادؿ كأصكليا /د .أحمد حسف ,الصوؿ التاريخية لنظرية الغبف الفاحش ,دار
المطبكعات الجامعية ,سنة  ,1996ص  55كما بعدىا.

( )4راجع /د .عبد الحي حجازم ,المرجع السابؽ ,ص.211

( )5راجع في ذلؾ /د .محمد عمي الصافكرم" ,فكر أرسطو القانوني" ,مجمة العمكـ القانكنية كاالقتصادية ,العدد
الثاني ,يكليك ,1993ص .967
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كمف ثـ فإف كؿ خمؿ في الذمـ المالية ,يككف مكضكعو التكزيع الذم تـ طبقان لقكاعد العدالة
التكزيعية ,يتـ إزالتو عف طريؽ مبادئ العدالة التبادلية ,أك التصحيحية(.)1
المطمب الثاني
العدالة االجتماعية والعدالة القانونية
يرل جانب مف الفقو أف العدالة فكرة انتجيا الكاقع االجتماعي ,كطبيعة االجتماع

اإلنساني ,كبمكرتيا الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية .فالعدالة ليا عدة صكر كأنكاع,

فقد تككف اجتماعية كقانكنية ,أك اقتصادية( ,)2أك سياسية( ...)3الخ.

ما ييمنا في ىذه الدراسة العدالة االجتماعية كالعدالة القانكنية ندرسيا بفرعيف عمى النحك

التالي- :

الفرع الوؿ
العدالة االجتماعية
مفيكـ العدالة االجتماعية ,مفيكـ شامؿ كعاـ ,مرتبط بكؿ جكانب كأبعاد النظاـ السياسي
كاالقتصادم كاالجتماعي ,كاإلنساني كالحقكقي ,كعندما يختؿ أم بعد مف ىذه األبعاد فيذا يعني

أف العدالة االجتماعية ,تعاني إشكاليات متعددة ,أك أف المجتمع الينعـ بالعدالة االجتماعية
الشاممة.
فالعدالة االجتماعية ,تعني األفراد في مجتمع ما ,بحيث يحصؿ كؿ عضك عمى فرصة
متساكية كفعمية لكي ينمك كيتعمـ كفقان لقدراتو ,كتعني كذلؾ التكزيع العادؿ لمدخؿ القكمي بيف
( )1راجع /د .سمير تناغك ,مرجع سابؽ ,ص  ,142د .عبد الحي حجازم ,مرجع سابؽ ,ص 217كمابعدىا.
كفي نفس المعنى /د .عبد المجيد الحفناكم" ,فمسفة القانوف ،مفيوـ القانوف الطبيعي في العمـ القديـ ومدى
تأثر القانوف الروماني( ،القانوف الطبيعي الروسطى والقانوف الطبيعي الرواقي)" ,مجمة األمف كالقانكف ,كمية
الشرطة دبي ,السنة الثانية ,العدد الثاني يكليك ,2000ص 110كما بعدىا.

( )2العدالة االقتصادية :تقكـ عمى نكعية النظاـ االقتصادم ألم دكلة ,كيمثؿ النظاـ االقتصادم ,مجمكعة
العبلقات كالمؤسسات التي تميز الحياة االقتصادية لمجتمع معيف في الزماف كالمكاف.

 -ارجع بشيء مف التفصيؿ /رفعت العكضي ,نظرية التوزيع ,القاىرة :الييئة العامة لشؤكف المطابع االميرية,

سنة  ,1974ص ,255ككذلؾ /د .صميحة عمي صداقة ,مرجع سابؽ ,ص .34

( )3العدالة السياسية اليمكف أف تتحقؽ متطمباتيا كمقتضياتيا ,دكف العبلقة العادلة كالمتساكية بيف مؤسسات
الدكلة بكؿ ىياكميا ,مع مكاطنييا ,بصرؼ النظر عف أصكليـ العرقية ,أك انتماءاتيـ االيدلكجية كالمذىبية.

راجع /د .جميؿ صميب ,المعجـ الفمسفي ,الجزء األكؿ ,دكف سنة ,ص 58كما بعدىا.
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مختمؼ الطبقات االجتماعية التي أسيمت في تحقيقو( ,)1كنجد أغمب الشرائع السماكية ,كالقكانيف
الكضعية كالمكاثيؽ الدكلية ,كالمذاىب الفكرية ,أجمعت عمى أىمية العدالة االجتماعية ,كضركرة

تحقيقيا ,باعتبارىا ىدؼ قانكني كسياسي كأخبلقي ,كأيضاَ باعتباره شأنان مجتمعيان(.)2

كمف مقكمات العدالة االجتماعية ,المساكاة بيف األفراد بالمجتمع ,أماـ المشرع كالقانكف,

كفي الحقكؽ كالكاجبات كالمساكاة في الحصكؿ عمى المكاسب كاالمتيازات كالمنافع ,مايحقؽ

التكازف االجتماعي(.)3

نستخمص مما سبؽ أف العادلة االجتماعية ,التعني المساكاة الكاممة كالمطمقة ,كانما

المساكاة النسبية ,كالتي تخضع فييا لمسألة التفاضؿ االجتماعي ,كالفركؽ في القدرات كالمؤىبلت
كاإلمكانيات المادية كغيرىا ,داخؿ المجتمع الكاحد.

التعني في نفس الكقت ,التفاكت كالفركؽ العرقية ,أك بيف الجنسييف ,أك التفاكت الطبقي,
كالتفاكت بيف األغنياء كالفقراء مثبلن.
الفرع الثاني
العدالػة القانونيػة
القانكف ىك مجمكعة القكاعد السمككية التي نمتزـ باتباعيا ,كذلؾ لتحقيؽ كؿ ماىك مباح.

كيندمج بالتالي معنى القانكف بمعنى التشريع  ,Th statuceعمؿ أساسي أف األخير ىك الذم
يفرض عمى األفراد اتباع أنماط معينة مف السمكؾ .فالمعنى الثالث لمقانكف ,يفيد أف القانكف مجرد

قاعدة إرادية ىدفيا رسـ السمككيات المباحة ك الذم يؤدم اتباعيا إلى الحفاظ عمى التنظيـ

االجتماعي  ,ك بالتالي تحقيؽ العدالة (. )4

فالقانكف ييدؼ إلى تحقيؽ النظـ االجتماعية  ,أم أنو يحقؽ األمف ك المساكاة القانكنية بيف

األفراد  ,فبكجكد القانكف يستطيع األفراد  ,داخؿ المجتمع  ,بكؿ أماف أف يتصرفكا كفؽ أحكامو ,
( )1راجع /د .جميؿ صميب ,مرجع سابؽ ,ص .59

( )2أصبحت العدالة االجتماعية محؿ اىتماـ دكؿ العالـ ,كذلؾ تحت الحاح كالمطالب الشعبية ,كأصبح ليا يكـ
عالمي تحت مسمى (يكـ العدالة االجتماعية) كحدد لو يكـ  20فبراير كؿ سنة مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة,
كأصبح ىذا اليكـ عالمي لبلحتفاؿ بو ,بداية مف الدكرة الثالثة كالستيف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة .2008
 راجع /د .صميحة عمي صداقة ,مرجع سابؽ ,ص .32( )3راجع /د .عبداهلل عمكاف ,التكافؿ االجتماعي في اإلسالـ ,القاىرة :منشكرات دار السبلـ ,سنة ,2001
ص.15

( )4راجع أفكار جركسيبكس لدل /د .فايز محمد حسيف ,مرجع سابؽ ,ص  184كما بعدىا.
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بما ينظـ تصرفاتيـ  ,بشكؿ عادؿ  ,فالقانكف بثباتو ك دقتو يدخؿ األمف في العبلقات بيف األفراد,

ك يحقؽ أيضان المساكاة القانكنية  ,ألنو حيف يكجو إلى كؿ األفراد  ,فيك يحكـ كؿ الحاالت
المتشابية التي يكجد فييا ىؤالء  ,أك يحكـ كؿ العبلقات ذات الطبيعة الكاحدة  ,ك بتالي يحقؽ

المساكاة ك عدـ التمييز بيف األفراد (. )1

فالقانكف لـ يأخذ بعده الحقيقي إال عندما أدرؾ اإلنساف أف الثبات ك العمكمية ك الصفة

المجردة لمقانكف ىي ناجعة لمفرد ضد تحكـ اآلخريف  ,إذان القانكف يجب أف يككف عامان ك ليس
شخصيان  ,فالصفة الفردية يصبح بيا منحا انز  ,ك مف ثـ غير عادؿ  ,فعدـ االنحياز تجعمو عامان,
ك مف تـ محايدان ك عادالن (. )2

الخاتمػػػػػػػػة
إف دراسة العدالة ,كقيمة كغاية مثالية لمقانكف ,تتطمب التفرقة بيف نكعيف مف الغايات:

الوؿ  -الغاية الفنية لمقانوف  :Le but techniqueكىك اليدؼ الحالي كالفكرم الذم

ييدؼ القانكف تحقيقو.
الثاني  -الغاية المثالية لمقانوف  :Le but idealكىي الغاية األساسية لبناء القانكني,
أم النظاـ القانكني في مجممو.

فالتفرقة بيف النكعيف ,يتمثؿ في أف الغاية المثالية لمقانكف ,ىي الغاية التي ييدؼ القانكف

بكصفو فكرة  Ideeإلى تحقيقيا ,أم القانكف بكصفو ظاىرة عالمية ,القانكف في مجممو ,كبعبارة

أخرل ,فإف الغاية المثالية ىي األىداؼ العامة كالعميا ,أم القيـ التي ترتبط بالقانكف ككؿ مثؿ
قيمة العدالة ,األمف كاالستقرار كالصالح العاـ  ...الخ.
أما الغاية الفنية القانكف ,فيي ترتبط بالقانكف كمفيكـ  ,conceptكلذا فيي تعد أكثر التصاقان

بالقانكف عند يتجسد في صكرة أحكاـ كضعية ,تتدرج في داخميا القكاعد القانكنية ,كرسائؿ لتحقيؽ

الغايات الفنية لمقانكف ,كنستنتج مف ىذه الدراسة:

( )1القاعدة القانكنية تكضح مسبقان بصيغة عامة كال شخصية في الغالب كالتي تحدد بدقة السمكؾ الكاجب االتباع

كنتائج عدـ اتباعو ,إنما يمثؿ مرحمة متقدمة في الحضارة اإلنسانية.
 راجع /د .منذر الشاكم ,مرجع سابؽ ,ص .200()2

-Cf. Roger , Bonnard le droit et l'etat dans la doctrine nationale. Socialiste ,
.20'd , Paris , L.G.D.J 1939 , PP 132-135.
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 -1بعد أف عجز المذىب الفردم كالمذىب االجتماعي عمى تحقيؽ الغاية المثالية لمقانكف,

بدأت الدراسات الغائية لمقانكف ,في الكقت الحاضر تتجو لمبحث عف القيـ التي تستيدفيا النظـ
القانكنية ,كذلؾ مف خبلؿ القيـ االجتماعية النابضة التي كانت كراء تمؾ القيـ.

 -2نظ انر لصعكبة الكصكؿ إلى قيمة شاممة ,تندرج تحتيا كؿ القيـ إال أف أغمب الفقياء

في العصر الحالي ,اقتصر القيـ المقترحة كغاية مثالية لمقانكف في ثبلث :العدالة كاألمف

كاالستقرار القانكني كالخير العاـ.

 -3القيـ الثبلثة كالتي تبناىا الفقو المعاصر ,كفيمة لتحقيؽ االنسجاـ داخؿ النظاـ

االجتماعي ,كما أنيا تتكافؽ مع القاعدة القانكنية سكاء مف ناحية الشكؿ ,أك الجكىر ,فشكؿ

القاعدة القانكنية يفرض كغاية قيمة األمف كاالستقرار ,كما يترتب عميو مف نتائج في صالح

المجتمع ,السمطة كالسبلـ كالنظاـ ,كجكىر القاعدة القانكنية يضعنا في مكاجية قيمة العدالة
كالخير العاـ ,أك الصالح العاـ.

 -4ىذه القيـ تتكامؿ فيما بينيا ,فغاية القانكف تفرض عف طريؽ العدالة كاألمف

كاالستقرار ,بذلؾ تييئ الظركؼ التي تسمح ألعضاء الجماعة بتحقيؽ الخير العاـ ,أك الصالح
العاـ ,ألف األمف غير العادؿ القيمة لو ,كبالتالي ىك القانكف كالعدالة غير األمنة كغير المستقرة

تفتقد أىـ عناصرىا كتعجز عف تحقيؽ مضمكنيا.
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المصادر والمراجػػػػػػػػع
أوالً  -بالمغة العربية:
 الكتب: -1د .أحمد إبراىيـ حسف ,غاية القانوف دراسة في فمسفة القانوف ,االسكندرية :دار
المطبكعات الجامعية ,دكف سنة.
 -2د .أحمد حسف ,الصوؿ التاريخية لنظرية الغبف الفاحش ,دار المطبكعات الجامعية,
سنة .1996
 -3د .حسف كيرة ,المدخؿ لمقانوف ,االسكندرية :منشأة المعارؼ.1970 ,
 -4دنس لكيد ,فكرة القانوف ,ترجمة سميـ العكيص كمراجعة سميـ بسيسك ,الككيت :منشكرات
عالـ المعرفة ,سنة .1981
 -5د .رفعت العكضي ,نظرية التوزيع ,القاىرة :الييئة العامة لشؤكف المطابع االميرية ,سنة
.1974
 -6د .سمير تناغك ,النظرية العامة لمقانوف ,االسكندرية :منشأة المعارؼ.1986 ,
 -7د .صميحة عمي صداقة ,العدالة واالنصاؼ في القانوف الدولي ,طبرؽ :مكتبة دار اليدل,
سنة .2016
 -8د .عبدالحي حجازم ,المدخؿ لدراسة العموـ القانونية ,الككيت :دكف ناشر ,سنة .1972
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آليات الحماية الدولية لمممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة الداخمية
د .عمي حسف ابوبكر

()1

ملخص:
يرصد ىذا البحث اآلليات الدكلية لحماية الممتمكات الثقافية ,محاكالن االجابة عمى االسئمة

التي تطرحيا اإلشكالية ,حيث ينظر لمممتمكات الثقافية عمى أنيا سجبلن تاريخيان لشعكب العالـ

جميعان يجب أف يحافظ عمييا ,كخصكصان ,أثناء النازعات المسمحة الداخمية ,كقد تتبعت ىذه

ابتداء باالنخراط في المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية ,مرك انر بتكسيع أدكار
الدراسة كجكد ىذه اآلليات,
ن
منظمة االمـ المتحدة كأجيزتيا الرئيسة مثؿ الجمعية العامة كمجمس االمف ,ككذلؾ المنظمات

التابعة ليا مثؿ اليكنسكك ,اك تمؾ المنظمات غير الحككمية مثؿ المجنة الدكلية لمصميب االحمر,
انتياء باآلليات القضائية كالتي تيدؼ الى معاقبة مف ينتيؾ تمؾ الحماية ,سكاء أماـ القضاء
ك ن
الكطني أك أركقو المحكمة الجنائية الدكلية أك المحاكـ الجنائية الخاصة ,باعتبار أف االعتداء
عمى الممتمكات الثقافية جريمة حرب ,باإلضافة الى المسؤكلية الدكلية الجنائية لؤلفراد.

Abstract:
This research observation the international mechanisms for the protection of
cultural property, and try to answer the questions posed by the problematic. Where
cultural property is seen as a historical record for all the peoples of the world Which
Must be preserved, especially during internal armed conflicts. This study has been
followed these mechanisms, Starting with engaging in international treaties and
conventions, and by expanding the roles of the United Nations and its principal organs
such as the General Assembly and the Security Council, as well as its affiliated
organizations such as UNESCO, or non-governmental organizations such as the
International Committee of the Red Cross, And ending with Judicial mechanisms that
aimed to punishment those who violate the protection, Whether in front of national
courts, the International Criminal Court or the special criminal courts, As the attack
on cultural property is a war crime, As well as the international criminal responsibility
of individuals.

الكممات الدالة :الممتمكات الثقافية – النزاعات المسمحة الداخمية – اآلليات االتفاقية  -اآلليات
المؤسسية  -اآلليات الرقابية – الحماية العامة  -الحماية الخاصة  -الحماية المعززة.
مقدمة :عانت البشرية عمي مر التاريخ صراعات كحركب كثيرة ,ازىقت فييا عديد االركاح ,كلـ
يسمـ منيا التراث اإلنساني المتمثؿ في الممتمكات الثقافية لمشعكب كاألمـ ,كالتي تمثؿ ذاكرة

تاريخيو لمبشرية جمعاء .إالن أف ظاىرة االعتداء عمى الممتمكات الثقافية ازدادت مع بركز نكع

آخر مف الصراعات كالحركب كالمتمثؿ في الصراعات االىمية اك الحركب الداخمية.
1

 -جامعة بنغازم ,الكميات الجامعية الكاحات.
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كقد تنبيت البشرية ليذا ,األمر الذم دعاىا لكضع تدابير كترتيبات لحماية دكليو ,تحد مف

ىذه االعتداءات مف خبلؿ إبراـ عديد االتفاقات كالمكاثيؽ الدكلية منذ كقت مبكر ,حيث نصت
اتفاقية معقكدة عاـ  1899عمى عدـ تدمير النصب كالمباني التاريخية كاالعماؿ الفنية ,كفي
عاـ  1907نصت معاىدة أعماؿ القصؼ البحرم عمى كجكب الحذر عند القصؼ البحرم
كتجنب قصؼ النصب كالمباني التاريخية.
كتعتبر اتفاقية الىام  1954لحماية الممتمكات الثقافية كبركتكككلييا مف ابراز الجيكد
الدكلية ,باإلضافة الي الدكر الرائد الذم لعبتو المنظمات الدكلية في ىذا الصدد ,كقد شمؿ تطكر

القانكف الدكلي النزاعات المسمحة الداخمية في ذات الكقت ,حيث أكردت المادة الثامنة مف النظاـ

األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أف االعتداء عمى اآلثار جريمة حرب.
أىمية الموضوع :دفعت الباحث اسباب عديدة الختيار المكضكع ,لكف اكثرىا إلحاحان تزايد

الصراعات المسمحة الداخمية في دكؿ العالـ الثالث بشكؿ عاـ كالدكؿ العربية بشكؿ خاص ,بداية

مف العقديف االخيريف مف القرف العشريف ,األمر الذم شكؿ تيديدان لمممتمكات الثقافية في أغمب
دكؿ الصراعات ,كبالتالي التأثير كطمس الذاكرة العالمية التاريخية مف خبلؿ تدمير ىذه

الممتمكات  ,كلعؿ ما يحدث في ليبيا الدافع األكبر ,حيث تتعرض اآلثار كالمناطؽ التاريخية

لمعبث كالتدمير كنقؿ بعض منيا الي خارج الببلد.

أىداؼ الدراسة :تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى الممتمكات الثقافية المشمكلة بالحماية
الدكلية ,كالكيفية التي تتـ بيا حمايتيا اثناء اندالع النزاعات المسمحة الداخمية ,كاآلليات الدكلية

التي تستيدؼ ىذه الحماية.

منيجية الدراسة :تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيجيف التاريخي كالقانكني ,كذلؾ مف
خبلؿ استدعاء االحداث التاريخية بغية خدمة اغراض البحث ,كما تـ االعتماد بشكؿ كبير عمى
المنيج القانكني ,كالذم يعتبر األكثر مبلئمو في مثؿ ىذا النكع مف البحكث ,كذلؾ مف خبلؿ

تحميؿ نصكص االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ذات العبلقة بحمايو الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات

الداخمية المسمحة ,مف أجؿ تحديد الدكر الدكلي كالتدابير التي فرضيا لمحماية.

خطة البحث :لغرض اإلحاطة بجميع جكانب البحث كتكاممو ,رأل الباحث تقسيـ بحثو ((آليات
الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة الداخمية)) إلى أربعة مطالب ,تسبقيا

مقدمة كتعقبيا خاتمة ,حيث يتناكؿ المطمب االكؿ :التعريؼ بالممتمكات الثقافية كالنزاعات

المسمحة الداخمية ,أما المطمب الثاني :فيستعرض اآلليات القانكنية ,كيناقش المطمب الثالث:
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اآلليات المؤسسية ,كالمتمثمة في المنظمات كالييئات الدكلية كدكرىا في حماية الممتمكات الثقافية,

أما المطمب الرابع كاألخير فيتعرض لآلليات الرقابية كفقان التفاقية الىام لعاـ 1954
كبركتكككلييا الممحقاف بيا ,كأختتـ الباحث بالنتائج التي تكصؿ ليا ,كألحقيا بجممة مف

التكصيات.

المطمب االوؿ
الممتمكات الثقافية والنزاعات المسمحة الداخمية ( إطار نظري )
لغرض تسميط الضكء عمي الممتمكات الثقافية ككذلؾ النزاعات المسمحة الداخمية ,كاف البد
لنا مف أف نبيف تعريفاتيا كانكاعيا أك صكرىا ,كلذا قسـ الباحث ىذا المطمب الي فرعيف ,الفرع

االكؿ كيناقش ماىية الممتمكات الثقافية ,كالفرع الثاني كيناقش ماىيو النزاعات المسمحة الداخمية.

أوالً :ماىيو الممتمكات الثقافية :كلمتعرؼ عمى ماىية الممتمكات الثقافية رأل الباحث أف

يستعرض ذلؾ في قسميف ,األكؿ :يختص بتعريؼ الممتمكات الثقافية ,كاآلخر يسمط الضكء عمى

انكاع الممتمكات الثقافية.
( )1تعريؼ الممتمكات الثقافية :يرل البعض أف تعريؼ الممتمكات الثقافية يبدأ مف تعريؼ

الثقافة كالتي تعد الكعاء الذم تتشكؿ فيو شخصية الفرد ,كمف ثـ المجتمع بأسره بعد ذلؾ .1أما

المنظمة الدكلية ( )UNESCOفتعرؼ الممتمكات الثقافية عمى أساس أنو كؿ ما أنشأه اإلنساف
بفعؿ عممو كفكره ,اك نشأ كتككف بفعؿ الطبيعة ,كلو عبلقو بالتراث اإلنساني كيرجع الى اكثر مف

مائة عاـ 2.أما في حاؿ الغكص في الفقو الدكلي فعمينا أف نتذكر أف مصطمح الممتمكات الثقافية
حديث نسبيان ,حيث برز المصطمح ألكؿ مرة في إطار اإلعداد التفاقية الىام  .1954كقد
ربطت عديد التعريفات الفقيية بيف الممتمكات الثقافية كتعريؼ الثقافة .كما أف المصطمح يتداخؿ

1

 -ابكخمدكف ساطع الحصرم ,اراء كأحاديث في العمـ كاالخبلؽ كالثقافة ,مركز دراسات الكحدة العربية ,ط  ,2بيركت,

 ,1985ص .133
2

 -د .محمكد المبركؾ الدقداؽ ,التراث كالممتمكات الثقافية في اتفاقية اليكنسكك :الكاقع كالتطبيؽ ,المجنة الكطنية الميبية

لمتربية كالعمكـ ,طرابمس ,2007 ,ص.15
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مع عديد المصطمحات االخرل مثؿ :التراث كالحضارة كاآلثار ,حيث يرل بعض الفقياء ضركرة

تكافر القيمة الثقافية لآلثار.1

 تعريؼ اتفاقيو الىاي ( :)1954عرفت المادة االكلى مف اتفاقية الىام 1954
الممتمكات الثقافية بأنيا:
أ -الممتمكات المنقكلة اك الثابتة ذات األىمية الكبرل لتراث الشعكب الثقافي كالمباني المعمارية

اك الفنية منيا اك التاريخية ,الديني منيا اك الدنيكم ,كاألماكف األثرية ,كمجمكعات المباني التي
تكتسب بتجمعيا قيمو تاريخيو أك فنية ,كالتحؼ الفنية كالمخطكطات كالكتب كاالشياء االخرل

ذات القيمة الفنية التاريخية كاألثرية ,ككذلؾ المجمكعات العممية كمجمكعات الكتب الميمة,
كالمحفكظات كمنسكخات الممتمكات السابؽ ذكرىا.

(ب) المباني المخصصة بصفو رئيسة كفعمية لحماية كعرض الممتمكات الثقافية المنقكلة كالمبينة
في الفقرة (أ) كالمتاحؼ ,كدكر الكتب الكبرل ,كمخازف المحفكظات ككذلؾ المخابئ المعدة لكقاية

الممتمكات الثقافية المنقكلة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع سمح.

( ج ) المراكز التي تحتكم مجمكعو كبيرة مف الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتيف (أ) ك (ب)

كالتي يطمؽ عمييا اسـ مراكز االبنية التذكارية.

2

 تعريؼ اتفاقية باريس ( :) 1970
عرفت اتفاقية باريس بشأف التدابير الكاجب اتخاذىا بحظر كمنع استيراد كتصدير كنقؿ
ممكية الممتمكات الثقافية بطرؽ غير مشركعة لسنة  1970الممتمكات الثقافية في مادتيا األكلى
بقكليا :تعني العبارة (الممتمكات الثقافية) ألغراض ىذه االتفاقية ,الممتمكات التي تقرر كؿ دكلة,

العتبارات دينية أك عممانية ,أىميتيا لعمـ اآلثار ,أك ما قبؿ التاريخ أك التاريخ كاآلداب أك الفف أك
العمـ التي تدخؿ في إحدل الفئات التالية:

1

 -د .محمد صالح بدر الديف  ,حماية التراث الثقافي كالطبيعي في المعاىدات الدكلية ,دار النيضة العربية ,القاىرة,

 ,2005ص.10
2

 يمكف االطبلع عمى نص االتفاقية في المكقع االلكتركني لمنظمة التربية كالعمكـ كالثقافة عمى الشبكة الدكليةWWW.unisco.org.
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أ -المجمكعات كالنماذج النادرة مف مممكتي الحيكاف كالنبات كمف المعادف أك عمـ التشريح,
كالقطع اليامة لصمتيا بعمـ الحفريات.

ب -الممتمكات المتعمقة بالتاريخ ,بما فيو تاريخ العمكـ كالتكنكلكجيا كالتاريخ الحربي كاالجتماعي
كحياة الزعماء كالمفكريف كالعمماء كالفنانيف كالكطنيف ,كاألحداث الميمة التي مرت بيا الببلد.
ج -نتاج الحفائر االثرية القانكنية كغير القانكنية ,كاالستكشافات األثرية.
د -القطع التي كانت تشكؿ جزءان مف آثار فنية أك آثار تاريخية مبتكرة مف مكاقع أثرية.
ق -اآلثار التي مضى عمييا أكثر مف مئة عاـ ,كالنقكش كالعمبلت كاألختاـ المحفكرة.
ك -األشياء ذات األىمية اإلثنكلكجية.
ز -الممتمكات ذات األىمية الفنية كمنيا:
 -1الصكر كالمكحات كالرسكـ المصنكعة كميان باليد ,أيان كانت المكاد التي رسمت عمييا أك
استخدمت في رسميا ( باستثناء الرسكـ الصناعية كالمصنكعات المزخرفة باليد ).

 -2التماثيؿ كالمنحكتات األصمية ,أيان كانت المكاد التي استخدمت ف ػػي صنعيا.
 -3الصكر األصمية المنقكشة أك المرسكمة أك المطبكعة عمى الحجر.
 -4المجمعات أك المركبات األصمية ,أيان كانت المكاد التي صنعت منيا.
ح -المحفكظات النادرة كالكتب المطبكعة في عيد الطباعة األكؿ كالكتب كالكثائؽ كالمطبكعات
القديمة ذات األىمية الخاصة (مف الناحية التاريخية أك الفنية أك العممية أك األدبية  ...الخ) سكاء

أكانت منفردة أـ في مجمكعات.

ط -طكابع البريد كالطكابع المالية كما يماثميا ,منفردة أك جماعات.
ؾ -المحفكظات بما فييا المحفكظات الصكتية كالفكتكغرافية كالسينمائية.
ؿ -قطع اآلثار التي يزيد عمرىا عمى مائة عاـ ,كاآلالت المكسيقية القديمة.
 تعريؼ اتفاقيو باريس ( :) 1972
عرفت اتفاقية باريس لحماية التراث العالمي كالطبيعي لسنة  1972الممتمكات الثقافية,

كذلؾ بالتميز بيف التراث الثقافي كالتراث الطبيعي ,فالتراث الثقافي طبقان لممادة األكلى ىك :اآلثار
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كاألعماؿ المعمارية كأعماؿ النحت كالتصكير عمى المباني كالعناصر كالتكاكيف ذات الصفة

اآلثارية كالنقكش كالكيكؼ كمجمكعات المعالـ التي ليا جميعان قيمة عالمية استثنائية مف كجية
نظر التاريخ أك الفف أك العمـ.

المجتمعات :مجمكعات المباني المنعزلة أك المتصمة التي ليا بسب عمارتيا أك تناسقيا أك
اندماجيا في منظر طبيعي ,قيمة عالمية استثنائية مف كجية نظر التاريخ أك الفف أك العمـ.
المواقع :أعماؿ اإلنساف أك األعماؿ المشتركة بيف اإلنساف كالطبيعة ,ككذلؾ المناطؽ بما فييا
المكاقع األثرية التي ليا قيمة عالمية استثنائية مف كجية النظر التاريخية أك الجمالية أك اإلثنكلكجية
أك االنثركبكلكجية.
أما التراث الطبيعي فيك :المعالـ الطبيعية المتألفة مف التشكيبلت الفيزيائية أك البيكلكجية
مف مجمكعات ىذه التشكيبلت ,التي ليا قيمة عالمية استثنائية مف كجية النظر الجمالية أك

العممية ,كالتشكيبلت الجيكلكجية أك الفيزيكغرافية كالمناطؽ المحددة بدقة مؤلفة مكطف األجناس
الحيكانية أك النباتية الميددة كالتي ليا قيمة عالمية استثنائية مف كجية نظر العمـ أك المحافظة
عمى الثركات .ككذلؾ المكاقع الطبيعية أك المناطؽ الطبيعية المحددة بدقة التي ليا قيمة عالمية

استثنائية مف كجية نظر العمـ أك المحافظة عمى الثركات أك الجماؿ الطبيعي.1
 تعريؼ قانوف اآلثار العربي ( :) 1981

عرؼ قانكف اآلثار العربي المكحد لسنة  1981اآلثار في الباب األكؿ منو بأنيا( :يعتبر
أثر ,أم شيء خمفتو الحضارات أك تركتو األجياؿ السابقة ,كما يكشؼ عنو أك يعثر عميو سكاء

أكاف ذلؾ عقا انر أك منقكالن يتصؿ بالعمكـ أك الفنكف أك اآلداب أك األخبلؽ أك العقائد أك الحياة
اليكمية أك األحداث العامة كغيرىا ,كيرجع تاريخو إلى مائة عاـ مضت ,متى كانت لو قيمة فنية

أك تاريخية .كيجكز لمسمطة أف تعتبر ألسباب فنية أك تاريخية أم عقار منقكؿ أثر ,إذا كانت
لمدكلة مصمحة كطنية في حفظو كصيانتو بصرؼ النظر عف تاريخو ,كتعتبر مف اآلثار ذات

الشأف الكثائؽ كالمحفكظات ,كما تعتبر بقايا السبلالت البشرية كالحيكانية كالنباتية مف اآلثار التي
يجب المحافظة عمييا كصيانتيا شأنيا شأف اآلثار األخرل).2

 -1د .حمد تامر مخاط ك د .عدناف محمد الشدكد ,الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية :دراسة تطبيقية عمى الممتمكات
الثقافية في محافظو ذم قار ,مجمة الحقكؽ ,الجامعة المستنصرية ,السنة  ,6المجمد  ,4العدد  ,2001 ,15ص .9 – 6
2

 -ينظر في ىذا الى :قانكف اآلثار العربي المكحد ,الصادر عف اجتماع كزراء الثقافة العرب المعقكد في بغداد,1981,

المادتاف االكلى كالثانية.
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كال يعتبر التقسيـ السابؽ الكحيد ,حيث تعتمد الدكلة الميبية ػ ػ ػ مثبلن ػ ػ تقسيـ الممتمكات

الثقافية بشكؿ مختمؼ .حيث يشير قانكف اآلثار الميبي الى العقارات كالمنقكالت ,ثـ نجده يشير
الي مجمكعات التاريخ الطبيعي ,كالتي لـ يتضمنيا التعريؼ كفقان لمتالي:
 )1اآلثار العقارية :كىي بقايا المدف كالتبلؿ األثرية كالقبلع كالحصكف كاألسكار كالمساجد
كالمدراس كاألبنية الدينية كالمقابر كالكيكؼ ,سكاء كانت في باطف األرض أك عمى سطحيا أك

تحت المياه اإلقميمية ,ككذلؾ المعالـ ذات الطابع المعمارم المميز كالمكاقع كالشكاىد التاريخية

التي تتصؿ بجياد الميبييف ككفاحيـ كتجاربيـ كترتبط بالتاريخ السياسي كالثقافي كاالجتماعي
لمببلد.

 )2اآلثار المنقولة :وىي المنقكالت األثرية التي صنعت لتككف بطبيعتيا منفصمة عف اآلثار
العقارية ,كيمكف تحكيميا مف مكانيا دكف تمؼ ,مثؿ التماثيؿ كالفسيفساء كقطع الفخار كالزجاج
كالمسكككات القديمة كالنقكش ككذلؾ بعض الصناعات التقميدية.

 )3الحفائر الثرية :ىي الحفريات المنيجية التي تستيدؼ العثكر عمى آثار عقارية أك ثابتة عف
طريؽ حفر األرض منيجيان أك دراسة سطحيا دراسة عممية ,أك البحث في مجارم المياه
كالطبقات السفمى مف البحيرات كالخمجاف كفي أعماؽ المياه اإلقميمية.

 )4مجموعات التاريخ الطبيعي :ىي كؿ مالو عبلقة بالسبلالت البشرية كالحيكانية كالنباتية
كالصخكر كاألحجار كالمعادف ذات الصفة الجمالية المتحفية ,ككذلؾ التككينات الجيكلكجية ذات

الخصائص الطبيعية كالسياحية.

 )5المتاحؼ :كىي المؤسسات العممية كالثقافية المميزة التي ىدفيا حفظ كتكثيؽ كعرض التراث
اإلنساني كالطبيعي كالتطكر العممي كالفني كنشر المعرفة كالتكعية بيف الجماىير.

 )6الوثائؽ :كىي النصكص المكتكبة كالمنقكشة عمي أية مادة أك عنصر مثؿ الحجر كالفخار,
كالجمكد كالمعادف كالعظاـ ,كذلؾ كمو مما يرتبط بحضارة اإلنساف كتجاربو ,كتشمؿ األشرطة

الممغنطة كالمصكرة كالمخطكطات كالكثائؽ كالحجج كالمعاىدات كالخرائط كالفرمانات كالق اررات

كالمطبكعات ,كغيرىا مف المستندات كاألكراؽ التي مضى عمييا خمسكف سنة.

 )7المدف القديمة والحياء والمباني التاريخية :كىي الكياف المعمارم المتجانس أك المتمايز
المستقؿ أك المتكامؿ ,ضمف حدكد متعارؼ عمييا ,أك داخؿ أسكار تحيط كتشمؿ المساكف

كالمدارس كالمساجد كاألسكاؽ كالشكارع كالحدائؽ ككافة المعالـ كالشكاىد كاآلثار داخؿ األحياء

كالمدف القديمة ,مما مضى عمى إنشائيا مائة عاـ فأكثر ,أك التي شيدت حدثان تاريخيان ميمان كلك

لـ تمض عمييا ىذه المدة.
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ثانياً :انواع الممتمكات الثقافية :اكرد عديد الباحثيف تقسيمات مختمفة في ذكر انكاع

الممتمكات الثقافية ,لكف الباحث في إطار ىذه الكرقة رأل أف يختار ذلؾ التقسيـ الذم يصنفيا
كفقان لثبلثة معايير ,ىي معيار الذات ,كمعيارم الكظيفة كالتخصص.1

( )1معيار الذات :كيقصد بيذا المعيار ,اعتبار الممتمكات الثقافية كذلؾ بسبب عكامؿ تكمف

في شكميا كتككينيا المادم .كيشرط معيار الذات شرطاف ىما :االكؿ :العمؿ كاإلبداع اإلنساني,
كاآلخر :مركر مدة زمنية مرتبطة بمجتمع معيف .كيقصد بالشرط االكؿ ,أف ىذه الممتمكات ليست
مف عمؿ اإلنساف فحسب بؿ مف إبداعو ,أراد أف يكجو بيا رسالة معبرة مف زمف معيف ,كىي

كذلؾ تختمؼ عف تمؾ الممتمكات التي انتجتيا الطبيعة ,كتظير أىمية ىذا الشرط في التمييز بيف

الممتمكات الثقافية كتمؾ الطبيعية .2أما المشرع الميبي فإنو يعتمد التعريؼ الذم ينص عمى أف
األثر كاآلثار ىي كؿ ما انشأه اإلنساف أك أنتجو مما لو عبلقة بالتراث اإلنساني.3

أما الشرط اآلخر كالمتعمؽ بمدة زمنية ,فقد اختمفت التشريعات الدكلية بشأنو ,فيناؾ مف

يضع مدة زمنية محدكدة ,فيشترط القانكف الميبي  100سنة فيما يختص بالمدف القديمة كاالحياء

كالمباني التاريخية مثبلن ,مع كجكد استثناء لممدة لممدف كاألحياء كالمباني التي شيدت أحداثان

تاريخية ميمة ,4كتضع بعض الدكؿ تاريخان محددان حيث تشترط نيجيريا ػ ػ مثبلن ػ ػ كجكد ىذه

الممتمكات قبؿ عاـ 1918ـ ,كنص القانكف العراقي رقـ  59لسنة  1936عمى أف تككف تمؾ

الممتمكات صنعيا اإلنساف قبؿ عاـ  1700ـ.5

كتعتبر المعالـ كالنصب مف أكثر العقارات كفقان لمعيار الذات كيدخؿ في سياقيا مثبلن:

االىرامات في مصر ,كبرج بي از المائؿ في ايطاليا ,كبرج ايفؿ في فرنسا .أما أشير المنقكالت

التي تصنؼ بأنيا ممتمكات ثقافيو كفقان لمعيار الذات منيا :المكحات كالرسكمات كالمنحكتات ,مع
مبلحظو أنو يفترض في ما سبؽ االا يككف قد أعد لؤلعماؿ التجارية.
1

 -خيارم عبدالرحيـ ,حماية الممتمكات الثقافية في المنازعات المسمحة :عمى ضكء احكاـ القانكف الدكلي ,بحث لنيؿ

2

ػ برز خبلؼ حاد بيف الكفكد أثناء اإلعداد التفاقية الىام  ,1954حكؿ التمييز بيف الممتمكات الثقافية مف صنع االنساف

درجة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ,معيد الحقكؽ كالعمكـ اإلدارية ,جامعو الجزائر ,1997,ص.39

كتمؾ الطبيعية .لممزيد :يمكف النظر الى :اراء الدكؿ المطالبة بحصر المصطمح في عمؿ االنساف كالتي مف أىميا :فرنسا,

أما الدكؿ المعارضة كالتي مف أىميا :الكاليات المتحدة كايطاليا كالياباف في الكثائؽ(CBC,DR22) (CBC,DR4) :

).(CBC,DR42) (CBC,DR19
3

ػ ينظر في ىذا الى :قانكف حماية اآلثار كالمتاحؼ كالمدف القديمة كالمباني التاريخية رقـ ( )3لسنة 1994ـ.

5

 -خيارم عبدالرحيـ ,مرجع سابؽ ,ص ص  47ػ .48

4

ػ المادة االكلى مف القانكف رقـ ( )3لسنة 1994ـ.
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( )2معيار الوظيفة :كيقصد بيذا المعيار الدكر الذم تؤديو ىذه الممتمكات ,كيمكف تقسيميا
ايضان الى عقارات كمنقكالت ,أما أشير المنقكالت فمنيا :الكتب كالمخطكطات أك النسخ

المستخرجة منيا .1كيعتبر االرشيؼ مف أىميا ,كالذم قد يككف في شكؿ مستندات كرقيو ,أك
أفبلـ مصكرة .كما تعتبر المتاحؼ كالمكتبات كالمعارض مف أشير العقارات كفقان لمعيار الكظيفة,
كيدخؿ في إطار ىذا كؿ المباني المخصصة لغرض عرض كحماية الممتمكات الثقافية بما في

ذلؾ المخازف كالمخابئ المعدة لذات الغرض.
( )3معيار التخصيص :كيقصد بيذا المعيار أم أف ىذه الممتمكات مخصصة لعمؿ معيف,
كدكر العبادة مثبلن .كقد ربطت اتفاقيو الىام لعاـ  1954ككذلؾ البركتكككالف االضافييف لعاـ

 ,1977دكر العبادة بالممتمكات الثقافية .كمما يجدر اإلشارة اليو ىنا ,ما كرد في البركتكككليف

االضافييف لعاـ 1977مف اعتبار دكر العبادة تراثان ثقافيان ركحيان لمشعكب ,حيث اضافت البعد

الركحي .كيمكف التمييز بيف صكر الممتمكات الدينية كتقسيميا الى صكرتيف أساسيتيف ,االكلى:
عادية ,كاالخرل :مقدسة .كيقصد بالتقديس ىنا كؿ ما يجب احترامو بشكؿ قطعي كمطمؽ ,كمف

أشير الممتمكات الدينية المقدسة الكعبة المشرفة ,كالمسجد النبكم في المممكة العربية السعكدية.

ثالثاً :مفيوـ النزاعات المسمحة الداخمية :يقصد بالنزاعات المسمحة الداخمية ,تمؾ النزاعات التي
ال تأخذ الطابع الدكلي ,ام كقكعيا داخؿ اراضي الدكلة ,كيستكم في ذلؾ اطراؼ ىذه النزاعات,

سكاء كانت بيف مجمكعات مسمحة غير خاضعو لمسمطة ,أك أف القكات العسكرية لمدكلة طرفان
فييا ,إالا أنو يشترط في المجمكعات المسمحة رفعيا لمسبلح بشكؿ عمني ,كسيطرتيا عمى إقميـ
ارضي ,كرغبتيا الكاضحة في تحقيؽ أىداؼ بعينيا كاالستيبلء عمى السمطة أك تحقيؽ االنفصاؿ

مثبلن .2كبالتالي فإف ىذا التعريؼ ال يخرج عف مصطمح الحرب األىمية .كقد تعرض مفيكـ

النزاعات المسمحة الداخمية لمتطكر عبر الزمف ,حيث كاف ينظر إلى أم نزاع مع سمطة الدكلة
بمثابة تمرد اك ثكرة ,ال يرقى الى مرتبة الحرب ,كبالتالي فإف اطرافو مف غير الدكلة متمرديف
كمجرميف ,حؽ لمدكلة أف تقمعيـ .إالا ا
أف ىذا المفيكـ لحقو التطكر مع اتفاقيات جنيؼ االربع

 ,1949حيث اشترطت عمى إطبلؽ السمطة الشرعية في الدكلة لصفة المحاربيف عمى الطرؼ
اآلخر ,كالذل يتنازع معيا ,كشرط مسبؽ لتطبيؽ ىذه االتفاقيات عمى ىذه المنازعات.3

1
1

لممزيد يمكف النظر الى :نص المادة األكلى مف اتفاقية الىام لعاـ .1954

– جيمينيا بيؾ ,الحؽ في الغذاء خبلؿ النزاعات المسمحة ,ممؼ حماية المدنييف ,مجمة اإلنساني ,المجنة الدكلية لمصميب

االحمر ,العدد  ,23القاىرة ,2003 ,ص ص.28-27

 -3د .نبيؿ بشر ,المسؤكلية الدكلية في عالـ متغير ,مطبعة عبير ,الطبعة االكلى ,القاىرة ,1994 ,ص .83
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الجدوؿ رقـ ( )1أنواع النزاعات المسمحة غير الدولية
رقـ
1

ن ػ ػػكع النػ ػزاع

اطػ ػ ارفػ ػػو

نزاع مسمح غير دكلي قكات مسمحة حككمية
تقميدم

جماعات مسمحة منظمة

2

مجالو الجغرافي
داخؿ إقميـ الدكلة مثؿ
النزاعات في السكداف
داخؿ إقميـ الدكلة مثؿ النزاع في

نزاع مسمح غير دكلي
بيف جماعات

الصكماؿ قبؿ التدخؿ الخارجي .أك
جماعات مسمحة منظمة

النزاع

بيف الجماعات المسمحة في

المناطؽ التي تسيطر عمييا المعارضة
في سكريا.

3

نزاع غير دكلي ممتد

4

نزاع مسمح غير دكلي قكات متعددة الجنسيات  +قكات داخؿ إقميـ الدكلة مثاؿ النزاع في
متعدد الجنسيات

5

قكات مسمحة حككمية جماعات امتداد إلى حدكد دكؿ مجاكرة

مسمحة منظمة

أفغانستاف

حككمة مضيفة

نزاع مسمح غير دكلي قكات أممية  +قكات حككمة داخؿ إقميـ الدكلة النزاع في مالي
بتدخؿ قكات أممية أك مضيفة جماعات مسمحة منظمة
تابعة لمنظمة إقميمية

6

نزاع مسمح غير دكلي قكات حككمية ضد جماعة مسمحة امتداد إلي حدكد دكلة مجاكرة مثؿ
عابر لمحدكد

منظمة في دكلة أخرل مجاكرة ال النزاع في لبناف بيف إسرائيؿ كحزب اهلل
تخضع لسيطرة ىذه األخيرة

7

نزاع مسمح غير دكلي قكات حككمية  +قكات حككمية داخؿ إقميـ الدكلة مثؿ النزاع في سكريا
إقميمي

لدكؿ مجاكرة  +ميميشيات مف

دكؿ أخرل ضد جماعات مسمحة
متعددة الجنسيات

8

نزاع مسمح غير دكلي تحالؼ دكؿ ضد
عالمي

كؿ دكؿ العالـ مثؿ النزاعات في إطار

تنظيمات اإلرىاب الدكلي

ما يسمى الحرب عمى اإلرىاب

المصدر :عمر ركابحي ,تحديات تطبيؽ القانكف الدكلي االنساني أثناء النزاعات غير المتماثمة ,المجمة الدكلية لمقانكف,
ص .10ينظر فيhttp:// dx.dol.org/10.5339/irl.2015.5 :
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كقد الحظ الباحث أف مفيكـ النزاعات المسمحة الداخمية يضيؽ كيتسع كفقان لجممة مف المعطيات,

فأما اصحاب المفيكـ الضيؽ فإنو تتطابؽ لدييـ النزاعات الداخمية مع مصطمح الحرب األىمية,
حيث يحمؿ عدد مف االشخاص السبلح ضد الحككمة الشرعية .أما اصحاب المفيكـ الكاسع

فإنيـ ايضان يأخذكف بمصطمح الحرب األىمية ,اال أنيـ ال يقفكف عند حد النزاعات التي تككف

فييا القكات الحككمية في مكاجية مسمحيف آخريف .أك ا
أف النزاع داخؿ أراضي الدكلة ,فقد يككف
ىناؾ قكة نظمت نفسيا خارج حدكد الدكلة كبدأت تياجـ القكات الحككمية ,أك أف النزاع كاقع بيف

قكتيف مسمحتيف ليس الدكلة احدىما ,كبالتالي يستكجب تطبيؽ نص المادة الثالثة المشتركة مف
اتفاقيات جنيؼ  1949في ىذه الحاالت .
االا أنو مف الجدير ذكره ىنا ,أف النزاعات الداخمية ليست بمنأل عف تفسير كتأكيؿ الدكؿ

الكبرل في النظاـ الدكلي ,كالتي ستتدخؿ الى جانب الحككمة الشرعية ,معممة ذلؾ بالكقكؼ مع

النظاـ القائـ كسيادة الدكلة ,اك حتي رفضيا لئلرىاب ,أك أف تأخذ جانب الجماعات المسمحة
بحجو الحرب كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كبالتالي إضفاء الشرعية عمى مثؿ ىذه النزاعات.1
كأستثنى البركتكككؿ االضافي الثاني لعاـ  1977الممحؽ باتفاقية جنيؼ بعض الحاالت
التي ال تدخؿ ضمف النزاعات المسمحة غير الدكلية كتتمثؿ في حاالت االضطرابات كالتكترات

الداخمية مثؿ اعماؿ الشغب ,كأعماؿ العنؼ العرضية النادرة.2
المطمب الثاني

اآلليات القانونية لحماية الممتمكات الثقافية
أثناء النزاعات المسمحة الداخمية
لقد حاكؿ المجتمع الدكلي منذ كقت مبكر أف يعمؿ عمى حماية الممتمكات الثقافية مما يطاليا مف
انتياكات في اكقات النزاعات المسمحة بشكؿ عاـ  ,كالنزاعات الداخمية بشكؿ خاص  ,كذلؾ مف

خبلؿ ابراـ عديد االتفاقات كالمعاىدات الدكلية كالتي تكفؿ ىذا الغرض.
اوالً :اآلليات االتفاقية :ظيرت بكادر االىتماـ بالممتمكات الثقافية في كقت مبكر ,كشغمت

حمايتيا في اكقات السمـ كالحرب حيز كبير مف ىمكـ البشرية ,فقد نصت اتفاقية باريس لعاـ

 1815عمى حماية المتاحؼ كالمكتبات ,كما اشارت الئحة ليبر  1863الى مفاىيـ حديثة
 - 2شارؿ زكز غبيب ,الحرب األىمية ,دار عكيدات ,الطبعة االكلى ,بيركت ,1981 ,ص 82كما بعدىا.
2

 -ميديد فضيؿ ,التنظيـ الدكلي لمنزاعات المسمحة الداخمية ,مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ ,كمية الحقكؽ

كالعمكـ السياسية ,جامعة تممساف ,2014 ,ص.16
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لحماية االعياف المدنية مف كيبلت الحرب ,كاف كانت ىذه البلئحة تأخذ الطابع المحمي كليس

الدكلي 1.كمف ثـ تكالت بعد ذلؾ االتفاقات كالمكاثيؽ الدكلية مرك انر ببلئحة الىام 1907
كالمتعمقة بقكانيف كاعراؼ الحرب البرية ,الي اتفاقيات جنيؼ لعاـ  , 1949كحتي ظيكر معاىدة

الىام لعاـ  1954بشأف حماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاع المسمح ,كالتي أرفقت ببلئحة
تنفيذية كبركتكككؿ أكؿ ,ثـ ألحؽ باالتفاقية بركتكككؿ ثاني عاـ .1999
كالبد ىنا مف اإلشارة الى مجمكعو اخرل مف االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية كالتي ستعمؿ في
اكقات السمـ كالحرب عمى السكاء كمنيا :اتفاقيو حظر استيراد كتصدير كنقؿ اآلثار بطريقو غير

مشركعة  ,1970كاتفاقية حمايو التراث العالمي الثقافي كالطبيعي  ,1972كاالتفاقية التي تخص
الممتمكات الثقافية المسركقة كالمصدرة بطريقة غير مشركعة  ,1995كاتفاقية التراث الثقافي

المغمكر بالمياه  ,2001كاتفاقية التراث الثقافي غير المادم  ,2003كاتفاقية التنكع الثقافي لعاـ
 ,2005كتؤسس ىذه االتفاقيات لثبلثة آليات مف الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية أثناء النزاع

المسمح الداخمي نتطرؽ ليا كالتالي :
 -1الحماية العامة لمممتمكات الثقافية :تتمتع كافة الممتمكات الثقافية بحماية عامة ,حيث
نصت اتفاقية الىام  1954عمى ضركرة أف تضمف دكلة اإلقميـ الدائر عميو النزاع عدـ تعرض
الممتمكات الثقافية لممخاطر كأف تتخذ االجراءات البلزمة لمحماية ,كما ألزمت الدكؿ اطراؼ
النزاع بعدـ االعتداء عمى الممتمكات الثقافية إالا في حاالت الضركرة الحربية ,كقد اضافت المادة
الخامسة مف البركتكككؿ الثاني لعاـ  1999تدابير إضافية تمثمت في :إعداد القكائـ كحصر

الممتمكات ,كتدابير الطكارم كالمتعمقة بمخاطر الحرائؽ كانييار المباني ,ككذلؾ نقؿ اآلثار

المنقكلة كتكفير الحماية ليا .كما نصت معاىده الىام  ,1954عمى أف تقكـ الدكؿ االطراؼ
بتضميف تشريعاتيا الداخمية ما يكفؿ تطبيؽ ىذه االتفاقية كأف تعمؿ عمى التزاـ قكاتيا المسمحة
ا
أف اتفاقية الىام لعاـ  1954أكردت استثناء يفقد الحماية العامة لمممتمكات
بما جاء فييا ,إال ن
بناء عمى حالة الضركرة العسكرية ,كالتي تتحقؽ بشرطيف :االكؿ :أف تحكؿ
الثقافية ,كذلؾ ن
كظيفتيا لتخدـ االغراض العسكرية ,كاآلخر :االا يكجد بديؿ عممي لتحقيؽ ميزة عسكرية مماثمة
لمميزة التي ينتجيا تكجيو عمبلن عدائيان ضد ذلؾ اليدؼ .كما الزمت االتفاقيات الدكلية الدكؿ

1

كضعت ىذه الكثيقة مف قبؿ :فرانسيس ليبر ,كىك استاذ في جامعو ككلكمبيا ,عاـ  1863خبلؿ الحرب االىمية

االمريكية ,كتحكم عمى تعميمات الحككمة االمريكية إلدارة األعماؿ القتالية داخؿ ميداف المعركة ,كصادؽ عمى ىذه الكثيقة
الرئيس االمريكي ابراىاـ لينككلف ,بمكجب األمر العاـ رقـ (.)100
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االطراؼ ,بعدـ إقامة االىداؼ اك المنشآت العسكرية بالقرب مف االعياف الثقافية ,األمر الذم
يضمف حماية عامة لمممتمكات الثقافية.

1

 -2الحماية الخاصة لمممتمكات الثقافية :نصت اتفاقية الىام لعاـ  1957عمى جكاز تمتع
بعض الممتمكات الثقافية عمى الحماية الخاصة ,كتشترط الحماية الخاصة شرطيف ,االكؿ :أف
يككف الممتمؾ الثقافي كاقعان عمى مسافة كافية مف ام مركز صناعي كبير اك ىدؼ حربي ميـ,
كاآلخر :عدـ استعماؿ ىذا الممتمؾ في االغراض العسكرية ,كما اجازت االتفاقية حصكؿ الحماية
الخاصة لبعض الممتمكات الثقافية عمى الرغـ مف كقكعيا بالقرب مف ىدؼ عسكرم ميـ  ,في
حاؿ تحقؽ الدكلة المعنية بعدـ استخدامو في العمؿ العسكرم حاؿ نشكب نزاع مسمح ,كتشترط

الحماية الخاصة اتماـ عمميو التسجيؿ ليذه الممتمكات 2.ككضع شعار االتفاقية في حاؿ كقكع

نزاع 3.كيمنح ىذا النكع مف الحماية لآلثار ذات األىمية الكبرل ,مثؿ المخابئ المخصصة
لحماية اآلثار المنقكلة أك مراكز االبنية التذكارية 4,كتتمثؿ الحماية الخاصة ىنا في خطر تكجيو

أم عمؿ عدائي ضد ىذه الممتمكات.

كتفقد الممتمكات الثقافية الحماية الخاصة في حالتيف :االكلى :إذا ما استخدمت ألغراض

عسكرية ,كاألخرل :في حاؿ الضركرة العسكرية القيرية ,كاف كانت ىذه االخيرة غير كاضحو
الداللة بشكؿ كاؼ.
 -3نظاـ الحماية المعززة :لـ يستطع نظاـ الحماية االيفاء بالتزامات الحماية المراد تحقيقيا في
اتفاقية الىام لعاـ  ,1954األمر الذم دعا الي ضركرة تكفير نظاـ جديد أكثر فعالية ,كقد تـ

ىذا بمكجب البركتكككؿ الثاني لعاـ  ,1999كالممحؽ باتفاقية الىام  ,1954حيث استحدث

نظاـ الحماية المعززة .كقد نصت المادة ( )12مف البركتكككؿ المذككر عمى خطر استخداـ
1
2

كرد ىذا في  :المكاد  52,51,48مف البركتكككؿ االكؿ لعاـ .1977

قررت البلئحة التنفيذية الممحقة باتفاقية الىام إنشاء سجبل دكليان لحماية الممتمكات التفافية المكضكعة تحت الحماية

الخاصة كفقان لنص المادة ( )2,1/12كذلؾ بإشراؼ المدير العاـ لمنظمة االمـ لمتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة ,كعمية أف

يسمـ صكرة منو لكؿ مف :االميف العاـ لييئة االمـ المتحدة ,كاالطراؼ السامية المتعاقدة.
3

نصت اتفاقية الىام لعاـ  1954في المادة  1/16عمى تحديد شعار لبلتفاقية كىك عبارة عف درع مدبب مف أسفؿ

مككف مف قطاعات منفصمة ذات لكف ابيض كأزرؽ ,كىذا الدرع مككف مف مربع ازرؽ المكف يحتؿ إحدل زكاياه القسـ
المدبب األسفؿ كيقع فكؽ ىذا الدرع مثمث ازرؽ المكف ككبلىما يحدد مثمث ابيض مف كؿ جانب.
4

ينظر في ىذا الى:

 -المادة  1/8مف اتفاقية الىام لعاـ  1954بشأف حماية الممتمكات الثقافية أثناء نزاع مسمح.

 المادة أ /أ .ب مف اتفاقية الىام لعاـ  1954بشأف حماية الممتمكات الثقافية أثناء نزاع مسمح. -المادة  9مف اتفاقية الىام لعاـ  1954بشأف حماية الممتمكات الثقافية أثناء نزاع مسمح.
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االثار أك المناطؽ المجاكرة ليا مباشرة في دعـ العمؿ العسكرم كما نصت المادة (/13أ ,ب)

عمى التخمي عف مفيكـ الضركرة الحربية لمممتمكات التي شممت بالحماية المعززة ,كيشترط في
اآلثار لكي تحصؿ عمى الحماية المعززة ثبلثة شركط كىي:
 أف تككف تراثان ثقافيان ميمان لمبشرية. أف تككف محمية بتدابير قانكنية كادارية مناسبة عمى الصعيد الكطني. أالا تستخدـ ألغراض عسكرية (يعمف الطرؼ الحامي ليا ذلؾ).كما اشترط البركتكككؿ تسجيؿ اآلثار المراد كضعيا تحت الحماية المعززة ,1حيث تقدـ

االطراؼ قائمة باآلثار المراد كضعيا تحت ىذا النكع مف الحماية .2كيعطي البركتكككؿ الحؽ الى
المنظمات غير الحككمية كالتي ليا عبلقة بيذا الشأف دعكة االطراؼ إلدراج بعض الممتمكات

الثقافية عمى القائمة مثؿ :المجنة الدكلية لمصميب االحمر ,كمنظمة الدرع االزرؽ.

3

كتفقد الممتمكات الثقافية المدرجة تحت الحماية المعززة تمؾ الحماية في حالة تعميؽ اك
إلغاء تمؾ الحماية 4,أك إذا اصحبت ىدفان عسكريان ,كحتى في الحالة األخيرة يشرط البركتكككؿ أالا
تككف ىذه الممتمكات ىدفان ليجكـ عسكرم إالا إذا كاف اليجكـ ىك الكسيمة الكحيدة الممكنة إلنياء
استخدـ الممتمؾ كيدؼ عسكرم.

ثانياً :اآلليات القضائية :إف انتياؾ حماية الممتمكات الثقافية يستكجب إحالة مف يقكـ بيا الي

القضاء ,كيستكم في ذلؾ القضاء الكطني لمدكلة أك القضاء الدكلي ,كغاية األمر ىك عدـ إفبلت
المذنبيف دكف عقاب.
( )1القضاء الوطني :نصت اتفاقيات جنيؼ االربع لعاـ  1949عمى التزاـ اطراؼ االتفاقية
باتخاذ االجراءات التشريعية في تشريعاتيا الكطنية كالتي تكفؿ معاقبة االشخاص الذيف يقترفكف
1
2

ينظ ار الى :المادة ( )11/11مف البركتكككؿ الثاني الممحؽ باتفاقية الىام لعاـ .1954

يتـ التقدـ بالقائمة الى( :لجنو حماية الممتمكات الثقافية في حاؿ نزاع مسمح) ,كحاؿ تمقي الطمب تبمغ المجنة جميع

االطراؼ بيذا الطمب ,كلؤلطراؼ أف تحتج عمى ىذا الطمب في مدة اقصاىا ستكف يكمان في حاؿ النزاع حكلو ,كيتضمف

الطمب المعمكمات الضركرية ذات الصمة :ينظر في ىذا الى :المادة ( )10مف البركتكككؿ الثاني لعاـ  ,1999كالممحؽ

باتفاقية الىام لعاـ .1954
3

تأسست المجنة الدكلية لمدرع األزرؽ (  (IEBSفي العاـ ,1996كتضـ المجنة ممثميف عف خمس منظمات غير حككمية

تعمؿ في ىذا المجاؿ كىي :المجمس الدكلي لؤلرشيؼ ,المجمس الدكلي لممتاحؼ ,المجمس الدكلي لآلثار كالمكاقع األثرية,
االتحاد الدكلي لجمعيات كمؤسسات المكتبات  ,المجمس المنسؽ لمؤسسات االرشيؼ السمعي كالبصرم.

4

ينظر الي :المادة ( )14مف البركتكككؿ الثاني لعاـ  ,1999الممحؽ باتفاقية الىام .1954
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أك يأمركف باقتراؼ أفعاؿ تنتيؾ حماية الممتمكات الثقافية ,1كبالتالي تقر الدكؿ االطراؼ بمبلحقو

الميتميف باقتراؼ ىذه االنتياكات ,كمثكليـ أماـ القضاء الكطني لمحاكمتيـ ,أك تسميميـ الى

طرؼ آخر يريد محاكمتيـ شريطة تكفر األدلة عمى ثبكت ىذه االنتياكات.
كقد نصت اتفاقية الىام لعاـ  1954عمى أف تتعيد الدكؿ االطراؼ باتخاذ االجراءات في

تشريعاتيا الجنائية التي تكفؿ محاكمة االشخاص الذيف يخالفكف أحكاـ االتفاقية أك يأمركف
بمخالفتيا ,كايقاع جزاءات جنائية اك تأديبية عمى األشخاص المخالفيف ألحكاميا ,كما اكعزت

لم سمطات المحمية بشأف تضميف قكانينيا المحمية نصكص تضمف مبلحقة مف ينتيؾ حرمة
الممتمكات الثقافية ,كذلؾ في إطار المسؤكلية الجنائية.

2

كما نص البركتكككؿ األكؿ  1977كالممحؽ باتفاقيات جنيؼ ,عمى أف شف اليجمات

العمدية عمى الممتمكات التاريخية كالثقافية كأماكف العبادة كاألعماؿ الفنية ػ ػ ػ التي يمكف التعرؼ
عمييا بكضكح ػ ػ ػ جريمة حرب مادامت تتمتع بالحماية الدكلية.
كما قرر البركتكككؿ الثاني لعاـ  1999احكامان مستقمو لمكالية القضائية كالمسؤكلية الجنائية,

كالزـ الدكؿ االطراؼ اعتبار الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد المذككرة ,جرائـ بمقتضى القانكف

الداخمي ,كفرض العقكبات عمى مرتكبي ىذه االنتياكات اك محرضييـ عمى ذلؾ كفقان لمتالي:

3

(أ) يعتبر مرتكبان لجريمة انتياؾ الممتمكات الثقافية الشخص الذم يقترؼ عمدان انتياؾ أحكاـ
الحماية القانكنية لمممتمكات الثقافية أيان مف قاـ باألفعاؿ التالية:

 -استيداؼ أك اليجكـ عمى ممتمكات ثقافية مشمكلة بالحماية المعززة.

 استخداـ ممتمكات ثقافية مشمكلة في الحماية المعززة ألغراض عسكرية ,أك استخداـأىداؼ حيكية تقع في جكار ىذه الممتمكات في الدعـ العسكرم.

 -إلحاؽ دمار كاسع النطاؽ أك االستيبلء عمى ممتمكات ثقافية محمية.

 ارتكاب عمميات النيب كالسرقة أك االختبلس أك التخريب لمممتمكات الثقافية المحمية.كما ألزـ الدكؿ االطراؼ باتخاذ التدابير التشريعية البلزمة إلنشاء كاليتيا القضائية عمى الجرائـ

كالتي ذكرت نصان في الحاالت التالية:

1

1

ينظر في ىذا الى المكاد ( )147, 130 ,51, 50مف اتفاقيات جنيؼ االربع لعاـ  ,1949حيث اعتبرت أف انتياؾ

2

ينظر في ىذا الى :المادة  28مف اتفاقية الىام لعاـ .1954

الحماية لمممتمكات المدنية كالتي تعتبر الثقافية منيا بالمخالفات الجسيمة.

3

ينظر الى :المكاد ( )21-15مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  ,1999كالممحؽ باتفاقية الىام لعاـ .1954
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أ -عندما ترتكب جريمة مثؿ ىذه عمي ا ارضي تمؾ الدكلة.

ب -عندما يككف المجرـ المزعكـ مكاطنان لتمؾ الدكلة.

ج -في حالة الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية ( أ )( ,ب) ( ,ج) مف المادة ( ,)15
عندما يككف المجرـ المزعكـ عمي اراضييا.

كال يكجد نص يحكؿ دكف تطبيؽ المسئكلية الفردية أك ممارسة الكالية القضائية بمكجب القانكف
الكطني أك القانكف الدكلي ,كينطبؽ ذلؾ عمى الدكؿ األطراؼ كغير األطراؼ في االتفاقية كالتي

تقبؿ االلتزاـ بأحكاـ البركتكككؿ في حاؿ نزاع مسمح تككف طرؼ فيو .كال تنطبؽ أحكاـ المسئكلية

الجنائية أك الكالية القضائية عمي الدكؿ غير األطراؼ  ,باستثناء مكاطني ىذه الدكؿ الذيف

يخدمكف في قكات مسمحة لدكلة طرؼ في ىذا البركتكككؿ .كعمى الطرؼ الذم يكجد عمى

أراضيو الشخص الميتـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ الثبلثة المذككرة أعبله ,كاذا لـ يقـ الطرؼ
المعني بتسميـ الميتـ ,عميو أف يعرض القضية دكف تأخير عمى قضائو الكطني كفقان لئلجراءات
المعمكؿ بيا في قانكنو الداخمي ,كقكاعد القانكف الدكلي ذات الصمة ,كيجب أف تكفؿ كافة

الضمانات القضائية المقررة قانكنان أثناء محاكمة المتيـ.

2

كتنطبؽ عمى ىذه الجرائـ قكاعد تسميـ المجرميف ,إال أنيا ال تعتبر مف الجرائـ السياسية,

كيجب عمى الدكؿ األطراؼ بذؿ أكبر قدر ممكف مف التعاكف فيما يتعمؽ بالتحقيقات كاإلجراءات

الجنائية كاجراءات التسميـ .كما يجب عمى الدكؿ األطراؼ أف تضمف تشريعاتيا الداخمية ,كؿ ما
يمزـ مف تدابير كتشريعات ,ألم استخداـ ينطكم عميو انتياؾ احكاـ الحماية المخصصة
لمممتمكات الثقافية ,كيعتبر أم تصدير أك نقؿ غير مشركع لمممتمكات الثقافية في األراضي

المحتمة انتياكان ألحكاـ الحماية.3

( )1المحاكـ الدولية :خمت اتفاقية الىام لعاـ  1954كبركتكككلييا اإلضافياف مف ام إشارة
متعمقة باختصاص القضاء الدكلي في حاؿ االعتداء كانتياؾ الحماية لمممتمكات الثقافية ,االا أف
ىناؾ سكابؽ تاريخية تـ فييا تدخؿ القضاء الدكلي ,مثؿ محكمو ( نكرمبرج) ,حيث نصت الفقرة

1

ينظر في ىذا الي المادة ( )15الفقرات ( )2(.)1ككذلؾ المادة ( )16فقرة ( ,)1كاف كانت المادة ( )16مف البركتكككؿ

تكضح أف البركتكككؿ ال ينشئ ام مسئكلية جنائية دكليو ألفراد القكات المسمحة كمكاطني دكلة ليست طرفان في ىذا

البركتكككؿ ,ينظر في ىذا :المادة  ,2/16كاف كانت الفقرة( )1مف المادة ( )16تنص صراحةن عمى إمكانية إنشاء مسئكلية
جنائية عمى مثؿ اكلئؾ االشخاص بمكجب القانكف الداخمي اك الدكلي بغض النظر عف البركتكككؿ.
2

د .محمد سامح عمر ,احكاـ حماية الممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح كاالحتبلؿ ,مجمد القانكف الدكلي آفاؽ

3

د .إبراىيـ العناني ,الحماية القانكنية لمتراث اإلنساني كالبيئة كقت النزاعات المسمحة ,مجمد القانكني الدكلي آفاؽ

كتحديات ,الجزء األكؿ ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,المؤتمرات العممية لجامعو بيركت العربية ,لبناف ,2005 ,ص.132
كتحديات ,الجزء الثاني ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,المؤتمرات العممية لجامعة بيركت العربية ,لبناف ,2005 ,ص.38
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(ب) مف المادة السادسة مف ميثاقيا عمى اعتبار أف نيب الممتمكات الثقافية اك تدميرىا دكف

ضركرة عسكرية جريمة حرب ,1ككفقان ليذا أدانت المحكمة عديد النازييف الرتكابيـ جرائـ تتعمؽ
بالممتمكات الثقافية كخصكصان اماكف العبادة .كما أف محاكمة مجرمي الحرب في يكغسبلفيا
تعتبر سابقة اخرل كارساء لمبدأ االختصاص القضائي الدكلي.

2

كما أشار النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  1998الي عبارة اآلثار التاريخية,

لغرض التعبير عف الممتمكات الثقافية المشمكلة بالحماية أثناء النزاعات المسمحة ,معتب انر االعتداء
عمييا جريمة حرب ,إذا نصت الفقرة /4أ مف المادة  8عمى أنو لممحكمة كالية فيما يتعمؽ بجرائـ
الحرب .كمنيا ذلؾ التدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات الثقافية كاالستيبلء عمييا دكف أف تككف

ىناؾ ضركرة عسكرية ,كعمى الرغـ مف أف نص الفقرة السابقة لـ يبيف إذا ما كانت ىذه
الممتمكات ثقافية اـ غير ذلؾ ,إالا أف الفقرة /9ب فصمت ذلؾ في االعتداء عمى المباني
المخصصة لؤلغراض الدينية أك التعميمية أك الفنية أك العممية أك الخيرية كاآلثار التاريخية.
المطمب الثالث
اآلليات المؤسسية لحماية الممتمكات الثقافية
أثناء النزاعات المسمحة الداخمية
كيقصد بيا المنظمات كالييئات الدكلية ,كالتي تعمؿ كفقان لمكاثيقيا بمتابعة كتطبيؽ القانكف

الدكلي ,بيدؼ حماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة الداخمية.
اوالً :اليياكؿ الرئيسة في االمـ المتحددة:

 -1الجمعية العامة :تمثؿ الجمعية العامة منبر األمـ المتحدة الذم تتكاجد فيو جميع الدكؿ
عمى حد سكاء ,األمر الذل يجعؿ منيا ساحة لممناقشة كتسميط الضكء كاثارة عديد القضايا,
كاتخاذ ق اررات بشأنيا ,كخاصة تمؾ التي تصب في ميثاؽ المنظمة كالمتعمقة بحفظ السمـ كاالمف

الدكلييف .فمنذ عاـ  1970بادرت الجمعية العامة الى الدعكة لحمايو االعياف المدنية مف خبلؿ

1
2

خيارم عبدالرحيـ ,مرجع سابؽ ,ص.153

انشئت محكمة يكغسبلفيا بمكجب قرار مجمس االمف رقـ  827لعاـ  ,1993حيث نصت المادة الثالثة مف النظاـ

االساسي لممحكمة اختصاصيا بالنظر في االتيامات المكجية ضد االفراد عف االنتياكات الجسمية التي تـ ارتكابيا في

مرحمة النزاع المسمح في يكغسبلفيا.
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التكصية  2675كالتي تضمنت المبادم األساسية لحمايو السكاف المدنييف في النزاعات المسمحة
كالتي أشارت فييا الى االعياف المدنية الكاجب حمايتيا

1

كقد اصدرت الجمعية العامة – في كقت الحؽ  -جممو مف الق اررات ,اختصت بحمايو

الممتمكات الثقافية في اكقات النزاعات المسمحة الداخمية في كؿ مف سكريا كالعراؽ 2.كما
اصدرت الجمعية العامة جممة مف الق اررات منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
القرار رقـ ( 17/58ديسمبر  )2003كالقرار رقـ (52/61

ديسمبر  )2006ككذلؾ القرار

رقـ ( 78/64ديسمبر  )2009المتعمقة بإعادة أكرد الممتمكات الثقافية الي بمدانيا األصمية.
 -2مجمس االمف :يعتبر مجمس األمف الجياز األىـ في االمـ المتحدة ,باعتباره المختص
بالسمـ كاالمف الدكلييف ,كنظ انر لما لمممتمكات الثقافية مف أىميو بالغو لمشعكب فإف المساس بيا

يعتبر مساس باألمف كالسمـ الدكلييف كمدعاة لتدخؿ مجمس األمف ,خاصةن كأف ذلؾ يتـ في مرحمة

المنازعات المسمحة ,كالذل لو سجؿ حافؿ في ىذا الشأف.

كقد اتخذ مجمس االمف جممة مف الق اررات الميمة في ىذا الصدد منيا القرار رقـ  54لعاـ

 1948كالذم شدد فيو عمى ضركرة حماية االماكف المقدسة كتحييدىا ,ككذلؾ القرار  271كالذم
صدر بعد إحراؽ المسجد األقصى عاـ  ,1969كالذل طالب فيو إلغاء جميع االجراءات التي

اتخذت لتغير كضع القدس ,كلعؿ القرار  2347لعاـ  2017دليؿ عمى متابعة مجمس األمف لممؼ
الممتمكات الثقافية في الع ارؽ حيث يتابع كؿ ما يتعمؽ بانتياكات الممتمكات الثقافية كيشدد عمى أف
التدمير غير المشركع لمتراث الثقافي ,كنيب كتيريب الممتمكات الثقافية في حاالت النزاع المسمح,

يؤدم الي حجب التعددية الثقافية ,كمف ثـ ينعكس سمبان كقت السمـ كيقكض األمف كاالستقرار

كيؤخر المصالحة ,كيدعك الى إنشاء نظـ لمعدالة الجنائية منصفة كفعالة ,كيطالب الدكؿ االعضاء

بإدراج اسماء االفراد كالكيانات المتيمكف باالنتياكات لدل لجاف مجمس االمف العاممة في ذات

الخصكص.

3

1

رقيو عكاشريو ,حمايو المدنييف كاالعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ,رسالو دكتكراه جامعو عيف شمس

2

اصدرت الجمعية العامة عديد الق اررات كالتي تديف التدمير اليمجي لممكاقع االثرية كنيبيا مف قبؿ تنظيـ داعش في كؿ

 ,2002ص.156

مف العراؽ كسكريا ,كاعتبرت أف ما يحدث جريمة حرب ,مع ضركرة التحقيؽ في القطع األثرية المسركقة ,كلعؿ أىميا في

ىذا الصدد القرار رقـ  281لعاـ  ,2015تحت بند إنقاذ تراث العراؽ الحضارم.
3

تبنى مجمس األمف عديد الق اررات شممت تنظيمات داعش كجيية النصرة كبعض الجماعات المرتبطة بيا كمنيا:

( القرار  2170في  ( )2014/8/15القرار  2178في  ( )2014/9/24القرار  2199في  ( )2015/2/12القرار

 2253في  )2015/12/17باإلضافة الى ( :القرار  2347في  )2017/3/24حكؿ اعتبار تدمير اآلثار جريمة حرب.
ككذلؾ ( القرار  2368في  ) 2017/7/20كىك ق ارر مراجعو لمق اررات السابقة.
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ثانياً :المنظمات والمجاف الدولية:
 -1اليونسكو :تعتبر منظمو اليكنسكك مف أىـ اآلليات التي تعمؿ في مجاؿ حماية الممتمكات
الثقافية زمف النزاعات المسمحة مف خبلؿ الدكر الذل تقكـ بو في ىذا المجاؿ 1,كقد نصت المادة
االكلى مف ميثاقيا عمى أنيا  ":منظمو تعمؿ عمى حفظ المعرفة كصكف كحماية التراث العالمي مف

الكتب كاألعماؿ الفنية كغيرىا مف اآلثار التي ليا أىميتيا التاريخية أك العممية ,كبتكصية الشعكب

صاحبة الشأف بعقد اتفاقات دكلية بيذا الغرض".

كقد تمكنت المنظمة مف تبني مشركع اتفاقيو الىام لعاـ  1954بخصكص حماية
الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة كتمكنت مف إظيارىا الى حيز الكجكد ,كذلؾ عالجت

القصكر الكارد فييا مف خبلؿ إضافة البركتكككؿ الثاني لعاـ 1999ـ 2.كقد أسيمت المنظمة في

ظيكر عديد المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية كالتي ليا عبلقو بحمايو الممتمكات الثقافية كمنيا :اتفاقية

باريس الخاصة بكسائؿ حظر كمنع استيراد كتصدير كالنقؿ غير المشركع لمممكية الثقافية

 ,1970كاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي كالطبيعي لعاـ  ,1972ككذلؾ االتفاقية الخاصة
بحماية التراث الثقافي المغمكر تحت الماء  ,2001كاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادم

 .2003كما أف المنظمة تقكـ بتقديـ المساعدة التقنية كالتي يطمبيا اطراؼ النزاع كالمتمثمة في
تنظيـ كسائؿ حماية الممتمكات الثقافية ,اك تسكية الخبلفات الناجمة عف تفسير االتفاقية اك

الئحتيا التنفيذية3.كما أف مدير عاـ المنظمة يتكلى اإلشراؼ كمسؾ السجبلت لمممتمكات الثقافية

كالتي تتمتع بالحماية الخاصة 4,كما يمكف لممنظمة أف تكفر بعثات لمتحقؽ كالمراقبة في أماكف

النزاعات المسمحة ,5سكاء كاف النزاع دكليان أك داخميان .كمف أبرز األمثمة عمى دكر اليكنسكك في
1

منظمو التربية كالعمكـ كالثقافة ككالو متخصصو تتبع منظمو االمـ المتحدة ,كمقرىا باريس ,لممزيد عف اليكنسكك ينظر

الى ,WWW.unesco.org/new/ar/unisco - about - us/ who - we- are/ history. :كقد انشئت منظمو
اليكنسكك عمى أثر اجتماع في أعقاب الحرب العالمية الثانية ضـ كزراء دكؿ الحمفاء لمتربية ,كقد حضر المؤتمر  44دكلة

في الفترة مف  1الى  16نكفمبر ,1945كفى نياية المؤتمر كقعت  37دكلة عمى ميثاؽ يؤسس لقياـ منظمة التربية كالعمكـ

كالثقافة ,كدخؿ الميثاؽ حيز النفاذ عاـ  1946بعد مصادقة  20دكلة.
2

عمي خميؿ إسماعيؿ الحديثي ,حماية الممتمكات الثقافية في القانكف الدكلي ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,عماف ػ االردف,

3

تقدـ ىذه المساعدات كفقان لنص المادة ( )23مف اتفاقية الىام لعاـ  ,1954كالمادة ( )33مف البرتكككؿ اإلضافي

4

يتكلى مدير عاـ المنظمة ىذه الميمة كفقان لما كرد بالباب الثاني المادة ( )8مف اتفاقية الىام لعاـ  1954ككذلؾ المادة

5

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ,قامت المنظمة بإرساؿ بعثو خاصو عاـ  1991الى يكغسبلفيا السابقة ,كما قامت المنظمة

 ,1993ص .126

الثاني لعاـ  ,1999حيث نصت المادتيف عمى إمكانية الدكؿ في طمب مساعدة اليكنسكك.
( )16مف البلئحة التنفيذية لبلتفاقية ,الفقرة الثانية.
بتعييف مبعكث كمراقب دائـ في البكسنو.
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النزاعات المسمحة غير الدكلية دكرىا في سكريا كتكصيتيا كدعكتيا لكؿ االطراؼ لمنع التعرض

لمممتمكات الثقافية أك تدميرىا ,كعقد اجتماعات عديدة مف أجؿ الحفاظ عمى تراث سكريا الثقافي,
ككذلؾ الحاؿ في مالي كالعراؽ كليبيا ,حيث استطاعت المنظمة عاـ  2016مف تسميط الضكء

بشكؿ كبير عمى االنتياكات لمممتمكات الثقافية في ليبيا 1.كالبد مف اإلشارة في ىذا المقاـ الى

دكر كؿ مف :المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ( األلكسك) (  (ALECSO2كالمنظمة
3

اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ (اإليسيسكك( ). (ISESCO

كقد استطاعت المنظمتاف

العربية كاالسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ أف تقدـ العكف لحماية الممتمكات الثقافية في القدس,

كأف تسمط الضكء عمى الجرائـ في حؽ اآلثار العراقية ,كالمساندة في إعادة ما نيب منو .كقد

انشئت المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة لجنو التراث اإلسبلمي ,كىى لجنو حككمية
متخصصة ,ىدفيا المحافظة عمى التراث اإلنساني في الدكؿ األعضاء بشكؿ عاـ كالتراث

اإلسبلمي بشكؿ خاص.

4

 -2المجنة الدولية لمصميب االحمر :كىي منظمة دكلية محايدة كغير حككمية ,تمعب دك انر ميمان
في ترسيخ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في اكقات السمـ كالمنازعات المسمحة ,5كتأتي حماية
الممتمكات الثقافية زمف النزاعات المسمحة ضمف أعماليا كاىتماماتيا ,حيث تقكـ بمساعدة الدكؿ

في تنفيذ التزاماتيا كالمترتبة عف االتفاقات الدكلية مف خبلؿ تقديـ الخدمات االستشارية ,ككذلؾ
مساعدة الدكؿ في كضع تشريعاتيا الكطنية بما يكفؿ تحقيؽ التزاماتيا الدكلية ,ناىيؾ عف الدكر

اإلعبلمي كالتعبكم مف خبلؿ نشر المطبكعات كعقد المؤتمرات كالندكات كالقاء الضكء عمى سبؿ
حماية الممتمكات الثقافية .كما يمكف لمجنو الدكلية لمصميب االحمر في حاؿ إخفاؽ االطراؼ
1

قامت اليكنسكك بعقد اجتماع مكسع بتاريخ  13مايك  2016في العاصمة التكنسية ضـ حكالى  80شخصية ليبية تحت

عنكاف (حمايو التراث الثقافي الميبي) ككاف مف المشاركيف ممثمكف عف ك ازرة الثقافة الميبية ,بعض إدارات الييئة العامة
لآلثار ,الجمارؾ ,المباحث ,كالجامعات ,كبعض مف نشطاء المجتمع المدني.

2

األلكسك :منظمو تابعة لمجامعة العربية ,مختصة بالتربية كالثقافة كالعمكـ كمقرىا تكنس كقد ظيرت لمكجكد في يكليك

 1970كمف أبرز اىدافيا التأكيد عمى كحدة الثقافة العربية ,كالسعي الي دعـ العمؿ العربي الثقافي المشترؾ لممزيد حكؿ
المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ينظر الى.www.alecso.org :

3

اإليسيسكك :منظمو انشئت بمكجب التكصية المقدمة مف مجمس كزراء خارجية الدكؿ اإلسبلمية عاـ  1979المنعقد في

المغرب ,في الدكرة العاشرة تحت اسـ فمسطيف كالقدس ,كتعنى بالتنسيؽ بيف الككاالت المختصة بمنظمة المؤتمر اإلسبلمي
في مجاالت التربية كالثقافة كالعمكـ ,كتقديـ العكف الثقافي في الدكؿ اإلسبلمية ,كالعمؿ عمى حماية المقدسات اإلسبلمية.
4

تـ إنشاء المجنة تفعيبلن لقرار المؤتمر اإلسبلمي الخامس لكزراء الثقافة المعقكد في العاصمة الميبية طرابمس  21ػ 23

5

لممزيد حكؿ المجنة الدكلية لمصميب االحمر ينظر الى المكقع الخاص بالمجنة عمى الشبكة الدكلية

نكفمبر  .2007لممزيد حكؿ المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ينظر الي. WWW.isesco.org :
WWW.ICRC.org/av/who we-are-movement
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المتنازعة في اختيار الدكلة الحامية أف تعرض كساطتيا في ذلؾ .1كقد تعمؿ كبديؿ في حاؿ

عدـ اتفاؽ اطراؼ النزاع كبعد رضائيـ 2.كيأخذ عمميا الطابع السرم مع اطراؼ النزاع في حاؿ

عممت بانتياكات طالت الممتمكات الثقافية مف ام طرؼ.

المطمب الرابع
اآلليات الرقابية الدولية وفقاً التفاقية الىاي  1954وبروتوكولييا
كيقصد بيا مجمكعة االجراءات كالكسائؿ القانكنية التي انشئت بمكجب اتفاقية الىام لعاـ

 1954كبركتكككلييا ,كالتي تضمف متابعة تنفيذ القكاعد القانكنية المختصة ,بشأف حماية

الممتمكات الثقافية ,زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية.

3

اوالً :دور الدوؿ االطراؼ في اتفاقية الىاي  :1954فرضت اتفاقية الىام  1954مجمكعة مف

االلتزامات عمى الدكؿ االطراؼ في االتفاقية بيدؼ الحصكؿ عمى حماية الممتمكات الثقافية,
ابتداء بتمؾ التدابير المطمكبة زمف السمـ ,كالتي منيا:

(أ) نشر كتدريس احكاـ اتفاقية الىام كبركتكككلييا .حيث نصت المادة  25مف اتفاقية الىام
كالمادة 30مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1999عمى ىذا ,بغرض تعميـ المعرفة بقكاعد
االتفاقية ,كأف تدرج ضمف مناىج التعميـ كالدكرات التدريبية لمعسكريف.4

(ب) إنشاء المجاف الكطنية االستشارية :أشار البركتكككؿ الثاني الممحؽ باتفاقية الىام الى إنشاء
لجاف استشارية كطنية مف كبار المكظفيف برئاسة الكزير اك رئيس اإلدارة الراعية لشؤكف
الممتمكات الثقافية في الدكلة ,ميمتيا تقديـ النصح لمحككمة كقت السمـ خاصةن ,اك التدخؿ في

اعماليا حاؿ كقكع النزاع المسمح اك قرب كقكعو بما يحقؽ حماية لمممتمكات الثقافية ,ككذلؾ

العمؿ عمى تأميف االتصاؿ كالتعاكف مع المجاف الكطنية المماثمة كالييئات المختصة كبما ال
يتعارض مع سياسو دكليـ.

1
2

5

ينظر في ىذا الي :المادة رقـ ( )5مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ .1949
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ  ,1949الفقرات .3,4

3خيارم عبدالرحيـ ,مرجع سابؽ ,ص.125-121
4محمد سامح عمر ,مرجع سابؽ ,ص .110

5عزالديف غالية ,الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة ,رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف

العاـ ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ,قسـ الحقكؽ ,جامعة أبي بكر بمقايد ,تممساف /الجزائر ,السنة الجامعية -2015

 ,2016ص.181
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ثانياً :دور الدولة الحامية :نصت اتفاقيات جنيؼ االربع لعاـ  1949عمى نظاـ الدكلة الحامية,
كىي عبارة عف دكلة محايدة ترعى مصالح طرفي النزاع ,يتـ االتفاؽ عمى تحديدىا مف االثنيف
بحيث تطبؽ احكاـ االتفاقية بإشرافيا كتحت مراقبتيا ,كقد نصت اتفاقية الىام  1954في المادة

( )21عمى ذلؾ ايضاَ ,كما نص البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1999كالممحؽ بيا في مادتو
( )34عمى أف تطبيؽ نصكصو عمى اطراؼ النزاع يتـ بمعاكنو الدكلة

الحامية1.

كلمدكلة الحامية الحؽ في دعكة االطراؼ المتنازعة الجتماع يحضره القائمكف عمى شؤكف

الممتمكات الثقافية في البمديف ,كما ليا الحؽ في تعييف مندكبيف ليا لمتحقؽ مف حاالت خرؽ

االتفاقات ,ككذلؾ التكسط بشأنيا.

ثالثاً :دور لجنة حماية الممتمكات :نصت المادة ( )24مف البركتكككؿ الثاني لعاـ  1999عمى

إنشاء لجنو لحماية الممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح ,تتألؼ مف اثنى عشر طرفان في
البركتكككؿ ينتخبيـ اجتماع الدكؿ االطراؼ لمدة اربع سنكات ,كيراعى في اختيارىـ التمثيؿ العادؿ

لثقافات كمناطؽ العالـ المختمفة ,شريطة أف تقكـ ىذه الدكؿ باختيار ممثمييا في المجنة مف

المؤىميف اك الميتميف اك المدافعيف عف الممتمكات الثقافية.

2

كلمجنو الحؽ في دعكة الجيات ذكات العبلقة بحماية الممتمكات الثقافية الجتماعاتيا بشكؿ

استثنائي ,كتعمؿ المجنة عمى إعداد المبادئ التكجييية بشأف تنفيذ احكاـ البركتكككؿ ,كمنح

الحماية المعززة اك تعميقيا أك إلغائيا عمى الممتمكات الثقافية ,كالنظر في التقارير الكاردة مف

الدكؿ االطراؼ ,3كتحديد أكجو صرؼ امكاؿ صندكؽ حماية الممتمكات الثقافية.

4

1ليث الديف صبلح حبيب كأركاف حميد جديع ,نظاـ الدكلة الحامية في القانكف الدكلي اإلنساني ,مجمة جامعة األنبار لمعمكـ

اإلنسانية ,العدد األكؿ ,العراؽ ,2010 ,ص .366-364
2
3

محمد سامح عمرك  ,مصدر سابؽ ,ص .140-138

لممزيد حكؿ لجنة حماية الممتمكات يمكف االطبلع عمى :نص البركتكككؿ الثاني لعاـ  ,1999المادة  24الفقرة  1كالتي

تتحدث في تككيف المجنة ,كالمادة  24الفقرة  3كالتي تتحدث في اجتماعات المجنة ,كالمادة  24الفقرة  4كتتحدث في

عضكية المجنة ,كالمادة  25فقرة  1كتتحدث عف المدد االنتخابية ألعضاء المجنة ,كالمادة  26الفقرة  2كتتحدث عف
اجتماعات المجنة.
4

انشئ الصندكؽ بمكجب البركتكككؿ الثاني لعاـ  ,1999كييدؼ الي تقديـ المساعدة في اكقات السمـ  -المالية كغير

المالية  -ككذلؾ في اكقات الطكارم كاالزمات كأثناء أتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الممتمكات الثقافية كخاصةن أثناء النزاعات

المسمحة .كتتككف مكارد الصندكؽ مف مساىمات الدكؿ أك اليبات كالكصايا ,أك مساىمات اليكنسكك كالمنظمات الدكلية
األخرل.
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الخاتمة والنتائج
حظيت حماية الممتمكات الثقافية باىتماـ المجتمع الدكلي ,سكاء في كقت السمـ أك الحرب,

مف خبلؿ تبني عديد االتفاقات ,أتت اتفاقية الىام لعاـ  1954كبركتكككلييا عمى رأسيا,

باإلضافة الى االدكار التي لعبتيا اآلليات الدكلية االخرل كالمتمثمة في المنظمات الدكلية ,كأجيزة
االمـ المتحدة المختمفة ,ككذلؾ دكر القضاء الكطني كالدكلي في تأميف ىذه الحماية .كمف خبلؿ

البحث استطاع الباحث التكصؿ الى جممة مف النتائج منيا:
 -1إف ىناؾ صعكبة في تحديد مفيكـ الممتمكات الثقافية ,حيث يمكف لممفيكـ أف يتسع ليشمؿ
المنقكالت كالعقارات التي تخدـ تمؾ الممتمكات ,كيمكف ايضان تضييؽ المفيكـ حتى ال ينطبؽ إالا
بشكؿ محدكد عمى مجمكعة مف االعياف ,كىنا تأتي صعكبة التعامؿ مع مفيكـ الممتمكات

الثقافية .كاف كانت اتفاقية الىام لعاـ  1954قد أخذت بالتعريؼ المكسع لمممتمكات الثقافية.
 -2تحظى الممتمكات الثقافية بثبلثة انكاع مف الحماية ,أكالىا الحماية العامة ,كالمتمثمة في
الكقاية كاحتراـ ىذه الممتمكات ,كثانييا الحماية الخاصة ,حيث يمكف كضع عدد محدكد مف

المخابئ المخصصة لحماية الممتمكات الثقافية المنقكلة ,كثالثيا الحماية المعززة ,كىذا اليعني أف
الممتمؾ الثقافي اليختص إالا بكاحدة مف انكاع الحماية ,فقد يتمتع بأكثر مف نكع مف الحماية.

 -3لما كانت انتياكات الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية التقتصر عمى الدكؿ ,كانما يمكف أف
ترتكب مف قبؿ االفراد ,خاصةن ,في أثناء النزاعات المسمحة غير الدكلية ,كلذا تضمنت االتفاقيات

الدكلية احكامان بالمسئكلية الدكلية الجنائية لؤلفراد.

 -4إف االعتداء عمى الممتمكات الثقافية المتحصمة عمى الحماية بمكجب اتفاقية الىام 1954
كبركتكككلييا يصنؼ كجريمة حرب كفقان لماكرد في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية.

 -5اتضح لمباحث أف الممتمكات الثقافية بدأت تأخذ حيز كبير مف االىتماـ في المنظمات

الدكلية ,كخصكصان في األمـ المتحدة ,حيث حظيت الممتمكات الثقافية كسبؿ حمايتيا باىتماـ
الجمعية العامة ,كمجمس االمف ,ككذلؾ المجمس االقتصادم كاالجتماعي.

 -6إف ىناؾ منظمات متخصصة كضعت عمى رأس أكلكياتيا المحافظة كحماية الممتمكات
الثقافية مثؿ منظمة اليكنسكك ,كما أف ىناؾ منظمات اخرل تيتـ بالجكانب اإلنسانية مثؿ المجنة

الدكلية لمصميب االحمر قد عممت جيدا كبي انر في ىذا الشأف.
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التوصيات
 -1دعكة كؿ الدكؿ كالتي لـ تكقع عمى اتفاقية الىام لعاـ  1954ككذلؾ بركتكككلييا الى
ضركرة اإلسراع في التكقيع كالمصادقة كاتخاذ التدابير البلزمة في تشريعاتيا الكطنية بما يكفؿ

الحماية لمممتمكات الثقافية.
 -2تعزيز التعاكف الدكلي بما يكفؿ مكافحة األعماؿ المنظمة لنيب الممتمكات الثقافية كتيريبيا
كسرقتيا كاالتجار غير المشركع بيا ,كخاصةن ,في مرحمة النزاعات المسمحة الداخمية.

 -3إلغاء الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف اتفاقية الىام لعاـ  1954كالمتعمقة بفكرة الضركرة,
عمى الرغـ مف أف البركتكككؿ الثاني لعاـ  1999قد كضع اشتراطات تقيد ىذه الفكرة ,فحالة

الضركرة أمر اليمكف تحديده بدقو ,فقد يككف مخرج ألطراؼ النزاع بادعائيـ في حاؿ االعتداء
عمى الممتمكات الثقافية بأنيـ في حالة ضركرة.
 -4نظ انر ألف الحرب الداخمية أك النزاع المسمح غير الدكلي بعض مف اطرافو اك كميا ليس
الدكلة ,كبالتالي البد مف نشر المعمكمات عف االتفاقات الدكلية الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية

في االكساط الشعبية ,كادراج مكضكعات حماية الممتمكات الثقافية ضمف المناىج التعميمية في
المدارس الثانكية كالجامعية ,ككذلؾ ضمف البرامج التعميمية كالتدريبية لمعسكرييف كمتدربي الشرطة

كالقائميف عمى إنفاذ القانكف.

 -5العمؿ عمى تحديد الممتمكات الثقافية كاعداد السجبلت الخاصة بيا في كؿ دكلة.
المراجع
( )1إبراىيـ العناني ,الحماية القانكنية لمتراث اإلنساني كالبيئة كقت النزاعات المسمحة ,مجمد
القانكني الدكلي آفاؽ كتحديات ,الجزء الثاني ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,المؤتمرات العممية

لجامعة بيركت العربية ,لبناف.2005 ,

( )2ابكخمدكف ساطع الحصرم ,اراء كأحاديث في العمـ كاالخبلؽ كالثقافة ,مركز دراسات الكحدة
العربية ,ط  ,2بيركت.1985 ,
( )3جيمينيا بيؾ ,الحؽ في الغذاء خبلؿ النزاعات المسمحة ,ممؼ حمايو المدنييف ,مجمو
اإلنساني ,المجنة الدكلية لمصميب االحمر ,العدد  ,23القاىرة.2003 ,
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( )4حمد تامر مخاط ك د .عدناف محمد الشدكد ,الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية :دراسة

تطبيقيو عمى الممتمكات الثقافية في محافظو ذم قار ,مجمو الحقكؽ ,الجامعة المستنصرية,

السنة  ,6المجمد  ,4العدد .2001 ,15
( )5خيارم عبدالرحيـ ,حماية الممتمكات الثقافية في المنازعات المسمحة :عمى ضكء احكاـ
القانكف الدكلي ,بحث لنيؿ درجة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ,معيد الحقكؽ

كالعمكـ اإلدارية ,جامعو الجزائر.1997 ,

()6رقيو عكاشريو ,حمايو المدنييف كاالعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ,رسالو
دكتكراه جامعو عيف شمس .2002

( )7شارؿ زكز غبيب ,الحرب األىمية ,دار عكيدات ,الطبعة االكلى ,بيركت.1981 ,

( )8عزالديف غالية ,الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة ,رسالة مقدمة
لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ,قسـ الحقكؽ ,جامعة أبي

بكر بمقايد ,تممساف /الجزائر ,السنة الجامعية .2016-2015

()9عمي خميؿ إسماعيؿ الحديثي ,حماية الممتمكات الثقافية في القانكف الدكلي ,دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ,عماف ػ االردف.1993 ,

( )10ليث الديف صبلح حبيب كأركاف حميد جديع ,نظاـ الدكلة الحامية في القانكف الدكلي
اإلنساني ,مجمة جامعة األنبار لمعمكـ اإلنسانية ,العدد األكؿ ,العراؽ.2010 ,

( )11محمد سامح عمر ,احكاـ حماية الممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح كاالحتبلؿ,
مجمد القانكف الدكلي آفاؽ كتحديات ,الجزء األكؿ ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,المؤتمرات العممية

لجامعو بيركت العربية ,لبناف.2005 ,

()12محمد صالح بدر الديف ,حماية التراث الثقافي كالطبيعي في المعاىدات الدكلية ,دار
النيضة العربية ,القاىرة.2005 ,
( )13محمكد المبركؾ الدقداؽ ,التراث كالممتمكات الثقافية في اتفاقية اليكنسكك :الكاقع كالتطبيؽ,
المجنة الكطنية الميبية لمتربية كالعمكـ ,طرابمس.2007 ,
( )14ميديد فضيؿ ,التنظيـ الدكلي لمنزاعات المسمحة الداخمية ,مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في
القانكف العاـ ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ,جامعة تممساف.

( )15نبيؿ بشر ,المسؤكلية الدكلية في عالـ متغير ,مطبعة عبير ,الطبعة االكلى ,القاىرة,
.1994
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أثر التنمية اإلدارية في الداء الوظيفي
"دراسة تطبيقية عمى المجمس البمدي ببمدية زليتف"
د .محمكد محمد بف مسعكد

1

ممخص الدراسة:
تسعى مختمؼ الدكؿ كاألنظمة اإلدارية عمى اختبلؼ مكاقعيا إلى تحقيؽ التطكر في مجاؿ

التنمية اإلدارية التي تعد جزءا رئيسيا مف التنمية الشاممة ,فبل يمكف تصكر تحقيؽ تنمية
اقتصادية مع كجكد جياز إدارم متخمؼ سياسيا كاجتماعيا كثقافيا .مع أنو تجب اإلشارة إلى أف

ىناؾ تفاكتا في درجة االىتماـ كاالختبلؼ في كسائؿ تنفيذ التنمية.

مف ىنا كاف تكجو ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى التنمية اإلدارية كأثرىا في تحسيف األداء

في إدارات المجمس البمدم بمدينة زليتف ,كمف أجؿ تحقيؽ ما ىدفت اليو ىذه الدراسة تـ صياغة
بعض الفرضيات حكؿ العبلقة ما بيف التنمية اإلدارية كاألداء الكظيفي ,حيث أعتمد الباحث

المنيج الكصفي لكصؼ متغيرات الدراسة ,كقد تمثؿ مجتمع الدراسة في اإلدارات المككنة

لممجمس البمدم في بمدية زليتف كالبالغ عددىا )  ( 23إدارة حسب الييكؿ التنظيمي لبمدية
زليتف.2

كما تـ تحديد حجـ العينة المناسب لمجتمع الدراسة كبمغت ىذه العينة )  ( 69فردا أك

مكظفا ,بكاقع  3مكظفيف إدارييف مف كؿ إدارة مف اإلدارات المككنة لبمدية زليتف  ,كما استخدـ
الباحث أداة االستبانة في اإلجابة عمى أسئمة حيث تـ تكزيع عدد()69استمارة عمى ) ( 23

إدارة مف اإلدارات قيد الدراسة ,كبعد عممية جمع االستمارات تبف اف ىناؾ  7استمارات غير
صالحة لمدراسة ,كبذلؾ تككف عدد استمارات االستبياف الصالحة لمتحميؿ ( )62استمارة أم

بنسبة ( )%89.8كلتحميؿ البيانات كاختبار فرضياتيا تـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي
) (SPSSكقد أظيرت نتائج الدراسة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف أساليب
كسياسات التنمية اإلدارية كاألداء الكظيفي حيث أظيرت نتائج الدراسة بأف إعادة اليندسة

اإلدارية ,تبسيط إجراءات العمؿ ,تطكير األنظمة كالقكانيف ,تنمية القكل البشرية تساىـ في تحقيؽ
مستكيات أعمى مف األداء الكظيفي كختاما يكصي الباحث بما يمي:

1

قسم إدارة األعمال ،كلٌة االقتصاد والتجارة ،زلٌتن ،الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة
2
قرار وزٌر الحكم المحلً رقم ( )448لسنة 2014بشأن الهٌكل التنظٌمً للبلدٌة.
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 )1إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ مكضكع التنمية اإلدارية تمييدان لكضع آلية مناسبة

لمتغير كالتطكير تستند إلى أىداؼ كاقعية كاجراءات عمؿ مناسبة تتفؽ كطبيعة ىذه اإلدارات,
كمف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج أكثر عمقان تساعد في الحصكؿ عمى كضع أفضؿ.

 )2تطكير اإلدارات لميياكؿ التنظيمية كتصميـ ىياكؿ جديدة تتسـ بالمركنة كذلؾ لتتمكف مف
تعزيز قدرتيا عمى التكيؼ مع الظركؼ الطارئة كالمستجدات الخارجية كالظركؼ البيئية التي
تكاجييا.

اوالً :المقدمة:

الفصؿ التمييدي

تسعى جميع الدكؿ إلى تحقيؽ التقدـ ,كاالزدىار في شتى المجاالت ,كتأكدت الكثير مف

الدكؿ أف السبيؿ لتحقيؽ ذلؾ ىك االىتماـ بالجانب اإلدارم ,ألنو أساس النجاح في كافة
المجاالت كمع االىتماـ بذلؾ الجانب برز مفيكـ التنمية اإلدارية ,كسكؼ نتعرؼ عمى مفيكـ
التنمية اإلدارية,

كأىميتيا ضمف متف الدراسة ,كالى جانب االىتماـ بالجانب اإلدارم تأكد

لدل العديد مف الدراسات انو لـ يعد ىنالؾ شؾ في أف القكل البشرية ىي الدعامة األكلى

لبلقتصاد الكطني كالقكمي ,كتنظيـ ىذه القكل كلمقدار كفاءتيا كفعاليتيا أثر عظيـ في زيادة

الطاقة اإلنتاجية كرفع مستكل أداء المنظمة ,كمف ىذا المنطمؽ ظير تكجو جديد يدعك إلى

تكسيع إطار التغير كالتطكير كالتنمية اإلدارية كالتخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة كالتفكير

بصكره جديدة تساعد عمى مكاجية التغيرات الجذرية ,كذلؾ بسبب عدـ مبلئمة الحمكؿ اإلدارية

التقميدية التي ال زلت تتبعيا أغمب مؤسسات القطاع العاـ .حيث تـ البحث عف مفاىيـ إدارية

جديدة متطكرة لمتعاكف مع المتغيرات البيئية المعقدة ,األمر الذم أعطى لمتنمية اإلدارية األىمية

ككنيا األداة التي تساعد المنظمات عمى رفع كفاءة أجيزتيا اإلدارية في تدريب كتأىيؿ العنصر
البشرم بكجكد اإلمكانيات التقنية الحديثة بما يكفؿ قياميا بمتطمبات خططيا التنمكية كالنيكض
بالعممية اإلدارية )زكيمؼ كالمكزم ,2002 ,1ص.)13

فالتنمية اإلدارية تقكـ بكظائؼ متعددة مف عمميات تطكير كتحديث كاصبلح في األجيزة

اإلدارية لعمميات مخططة تسبؽ خطط التنمية ,كبالتالي فيي تمثؿ القاعدة العممية التي تقؼ
عمييا مشركعات إدارة التنمية كخططيا كأىدافيا ,تمؾ التي تعتمد أساسان عمى مقدار التقدـ

الحاصؿ في األجيزة كالمؤسسات اإلدارية ,كالتنمية اإلدارية كيمكف اعتبارىا أيضا الجياز

المسؤكؿ عف النجاح اإلدارم لدل مختمؼ األجيزة كالمؤسسات العامة مف خبلؿ الدكر األساسي

1

زوٌلف ،اللوزي ،مهدي حسن وأخرون ( ) 2002التنمٌة االدارٌة والدول النامٌة ط الثانٌة ،دار مجدالوي للطباعة والنشر ،عمان،األردن .13
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الذم تقكـ بو كالذم يتحدد في ضكئيا نجاح المنظمة أك فشميا في تحقيؽ أىدافيا ,كذلؾ مف
خبلؿ مشاركة األجيزة اإلدارية في تحقيؽ األىداؼ السياسية كاالقتصادية مف خبلؿ اتباع

سياسات كاجراءات عمؿ كمستكل تكنكلكجي عالي بما يتبلءـ مع ظركؼ البيئة المحيطة ,بحيث

ال يمكف النظر إلى التنمية اإلدارية بشكؿ مستقؿ بؿ يجب النظر إلييا مف خبلؿ عبلقتيا

كتداخميا كترابطيا مع التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية بحيث تتداخؿ كتتشابؾ

مع بعضيا البعض كتعتبر ذات تأثير مباشر في التنمية الشاممة) 1المكزم , 2002 ,ص(38-

. 37

ثانياً :مشكمة الدراسة:

تـ تبني مفيكـ التنمية اإلدارية في مختمؼ قطاعات كمؤسسات الدكلة ,كذلؾ مف أجؿ

إحداث نقمة نكعية في أداء ىذه القطاعات ,كدفعيا لتقديـ أفضؿ الخدمات لبعضيا البعض

كتحسيف أداءىا الكظيفي بأكثر الطرؽ كفاءة كفاعمية كذلؾ بتكفير التقنية الحديثة التي تسعى

إلييا المنظمات مف خبلؿ إعادة النظر في ىياكؿ كدكائر المؤسسات كأنظمتيا ككاجباتيا كتنمية
كتطكير الميارات السمككية كاإلنسانية كالبحث عف ميارات كقدرات ككفاءات حديثة تبلءـ ركح

التطكر كالتغير كتنسجـ مع طبيعة التغيرات التي ترافؽ مشاكؿ المستقبؿ كالقياـ بأعباء التنمية

اإلدارية كفقا ألسس عمميو مدركسة.

كمف ىنا يمكف تمخيص مشكمة الدراسة في الصياغة التالية:

"عدـ وجود آليو مناسبة لتقييـ نتائج التنمية اإلدارية في اإلدارات المكونة لممجمس البمدي

بزلتيف".

ونأمؿ أف تكوف ىذه الدراسة مساىمة لسد الفراغ الذي أحدثو عدـ وجود آلية مناسبة لتقييـ

نتائج برامج التنمية اإلدارية في المجمس البمدي زليتف.

ثالثاً :تساؤالت الدراسة

 ما مدل تأثير إعادة اليندسة اإلدارية (اليندرة) في األداء الكظيفي في الدكائر المككنة
لممجمس البمدم زليتف؟

 ما مدل تأثير تبسيط إجراءات العمؿ التي قاـ بيا المجمس البمدم زليتف في األداء الكظيفي
لمعممية؟

 ما مدل تأثير المكائح كالقكانيف المتبعة في المجمس البمدم لبمدية زليتف في فاعمية األداء
الكظيفي؟

1

اللوزي موسى سالمة ،) 2000( ،التنمٌة االدارٌة ،ط الثانٌة ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،االردن.
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 ما مدل تأثير تنمية القكل البشرية في األداء الكظيفي في الدكائر الحككمية التابعة لبمدية
زليتف؟

رابعاً :أىداؼ الدراسة:

 .1التعرؼ عمى التأثيرات المحتممة لمتنمية اإلدارية في أداء كسمككيات المكظفيف اإلدارييف
مف خبلؿ قياس أرائييـ كاتجاىاتيـ.

 .2التعرؼ عمى كاقع كمستكل التنمية اإلدارية في اإلدارات المككنة لبمدية زليتف.

 .3قد تفيد ىذه الدراسة الميتميف بعمؿ اإلدارات المككنة لبمدية زليتف بكضع استراتيجيات مف
شأنيا النيكض بكاقع التنمية اإلدارية في ىذه اإلدارات حتى تسيـ في تحقيؽ مستكل
األداء.

 .4تقديـ الحمكؿ المقترحة ضمف أساليب التنمية اإلدارية التي تعكسيا الدراسة الحالية كالتي
تركز

عمى كجية نظر العامميف في إدارات البمدية لمدينة زليتف.

خامساً :أىمية الدراسة:

تكمف أىمية دراسة التنمية اإلدارية أساسا في ككنيا جزءا مف التنمية الشاممة التي تسعى

مختمؼ الدكؿ كاألنظمة عمى اختبلفيا إلى تحقيقيا ,مع أف ىناؾ تفاكتا في درجة االىتماـ

كاالختبلؼ في كسائؿ التنفيذ ,فبل يمكف تصكر تحقيؽ تنمية اقتصادية مع كجكد جياز إدارم
متخمؼ ,إضافة إلى تخمؼ سياسي ,اجتماعي أك ثقافي ,كنفس األمر في حالة تصكرنا لكجكد

تنمية إدارية في ظؿ تخمؼ اقتصادم أك سياسي أك اجتماعي ,لذلؾ فالتنمية تتمثؿ في مجمكعة

مف الركابط أك نسيج مف عكامؿ سياسية كاقتصادية كادارية كثقافية كاجتماعية.

تبرز أىمية ىذه الدراسة ككنيا تقدـ تحميبلن عمميان لتجربة التنمية اإلدارية في األكساط العممية,
بأنيا تختص بتطكير الطاقات اإلدارية لرجاؿ اإلدارة الحالييف كتييئة مدراء المستقبؿ كتأىيميـ

بالقدرات التي تمكنيـ مف تكلي المناصب القيادية في المستقبؿ ,كاقناع المكاطنيف باف التنمية
اإلدارية سكؼ تحقؽ أىدافيا كسكؼ تنعكس عمى مستكل الخدمات التي تقدميا ليـ في البمدية

سادساً :مبررات اختيار الموضوع:

يعكد سبب اختيارم لمكضكع أثر التنمية اإلدارية عمى األداء الكظيفي إلى اعتبارات مكضكعية

عممية كأخرل ذاتية نمخصيا في االتي:

أ-االعتبارات العممية الموضوعية:

 -لعؿ أكؿ سبب الختيار ىذا المكضكع ىك العجز الكاضح لئلدارة العامة كالدم انعكس بدكره

عمى اإلدارات المحمية كمنيا إدارة المجمس البمدم قيد الدراسة عف تحقيؽ األىداؼ المكضكعية
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ليا كتدنى مستكل الخدمات المقدمة ,ما يجعؿ مف البحث عف سبؿ تطكر كتحسيف أداء ىذه

األخيرة ضركرة ممحة.

 -البحث عف أساليب كآليات التطكير كالتنمية اإلدارية التي مف شأنيا أف ترفع مستكل األداء في

اإلدارة المحمية ,بما يمكنيا مف مسايرة كمكاكبة التحكالت كالتطكرات التي تسعي فييا البمديات
الفاعمة.

 السعي إلى تحقيقو التنمية اإلدارية ,كالمتمثؿ في تطكير كتحديث اليياكؿ اإلدارية ,كتطكيرالنظـ كاإلجراءات كالقدرات كالميارات ,مما يجعؿ التنمية اإلدارية مف بيف المتغيرات الضركرية

ألم إدارة تسعى إلى التميز كتحسيف جكدة الخدمة.

ب-االعتبارات الذاتية:

ترجع الرغبة في دراسة ىذا المكضكع بالذات إلى ككني مكاطنا يتعامؿ مع اإلدارة كالتي تشكؿ
رأس اليرـ اإلدارم في البمدية كمبلحظتي لمدل تراجع مستكل األداء كالخدمة في المدينة  ,كمف
ذلؾ حرصي الشخصي المتكاضع عمى المساىمة في محاكلة فيـ مكضكع التنمية اإلدارية ,كطرح
البدائؿ العممية كالمكضكعية نحك تنمية إدارية فعالة ,إضافة إلى قناعتي بككف التنمية اإلدارية

تمثؿ حجر األساس في بناء التنمية الشاممة ,كأداة فعالة في النيكض بمستكل األداء كالخدمات

في اإلدارة بالبمدية.

سابعاً :نموذج الدراسة:

تقكـ ىذه الدراسة عمى اختبار أثر المتغيرات المستقمة التالي "إعادة اليندسة اإلدارية

كتبسيط إجراءات العمؿ ,كتطكير األنظمة كالقكانيف ,تنمية القكل البشرية" كمتغير تابع كىك "

األداء الكظيفي في المجمس البمدم" كيمكف تكضيح نمكذج الدراسة مف خبلؿ الشكؿ البياني
التالي:
المتغٌرات المستقلة
 .1إعادة الهندسة اإلدارٌة (الهندرة)
تبسٌط إجراءات العمل.

المتغٌر التابع

األداء الوظٌفً

 .2تطوٌر األنظمة والقوانٌن.
 .3تنمٌة القوى البشرٌة.

الشكؿ( )1يوضح العالقة بيف متغيرات الدراسة
ثامناً :فرضيات الدراسة:

لتكضيح آثر التنمية اإلدارية عمى األداء الكظيفي بالمجمس البمدم زليتف صيغت ىذه الفرضيات:
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 .1ال تكجد عبلقة ذات داللو إحصائية عند مستكل ) (a ≤ 0.05بيف إعادة اليندسة
اإلدارية كاألداء الكظيفي

 .2ال تكجد عبلقة ذات داللو إحصائية عند مستكل ) ( a = 0.05بيف تطكير األنظمة
كالقكانيف كاألداء الكظيفي ؟

 .3ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (a ≤ 0.05بيف تنمية القكل
البشرية كاألداء الكظيفي ؟

مبلحظة :تقتصر

تاسعاً :منيجية

الدراسة عمى اإلدارات المككنة لممجمس البمدم في نطاؽ بمدية زليتف.
الدراسة:

المنيج الكصفي :الذم يعتبر طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع

المعمكمات عف المشكمة كتصنيفيا كتحميميا ,كاخضاعيا لمدراسات الدقيقة كربطيا بالظكاىر,
األخرل استنادا إلى البيانات اإلحصائية التي سيتـ جمعيا مف عينة البحث.
عاش ارً :إجراءات الدراسة:

تتضمف إجراءات الدراسة ما يمي:

 مجتمع الدراسة :يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع اإلدارات المككنة لممجمس البمدم في
بمدية زليتف كالبالغ عددىا ) (21إدارة حسب الييكؿ التنظيمي لبمدية زليتف.

 حجـ العينة :تـ تحديد حجـ العينة المناسب لمجتمع الدراسة كبمغت ىذه العينة )(63
فردا أك مكظفا بكاقع ) (3مكظفيف إدارييف مف كؿ إدارة مف اإلدارات العاممة في نطاؽ
البمدية

 نكع العينة :استخدمت الطريقة المبلئمة في اختيار األفراد الذيف سيشكمكف عينة ليذه
الدراسة كذلؾ لمناسبتيا ألغراض الدراسة كبسبب صعكبة حصر مفردات مجتمع الدراسة
بحيث سيتـ تمثيؿ كافة المستكيات اإلدارية كسيتـ اختيار طبقات مف المكظفيف باعتبارىـ

أصحاب قرار كيمثمكف اإلدارات العميا كالكسطى كالدنيا.

أحد عشر :مصادر جمع البيانات:

 مصادر أكليو :تـ جمع البيانات األكلية مف مفردات عينة الدراسة مف خبلؿ

استخداـ االستبانة التي تتناكؿ خصائص مفردات عينة الدراسة ,كمتغيرات

الدراسة

 مصادر ثانكية :تـ الرجكع إلى العديد مف الكتب كالمنشكرات كالدراسات السابقة
لمحصكؿ عمى المعمكمات النظرية كذات الصمة بمكضكع كأىداؼ الدراسة
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اثنا عشر :المصطمحات المستخدمة في البحث:

التنمية اإلدارية :ىي بناء كتحديث اليياكؿ اإلدارية كتطكير النظـ كاإلجراءات كالقدرات
كالميارات كالعناصر البشرية في مختمؼ مكاقع العمؿ(1ألفضمي.)1995 ,

يمكف تعريفيا أيضا بأنيا كؿ األنشطة البلزمة الختيار كتييئة العناصر اإلدارية كاكسابيا
الميارات كالقدرات ك االتجاىات التي تؤىميا ألداء عمميا بطريقة أفضؿ.
إعادة اليندسة اإلدارية ( (اليندرة):

عرفيا حامد ) (2008إعادة ىندسة العمميات اإلدارية :بأنيا تتككف مف مجمكعو مف األنشطة

الييكمية القابمة لمقياس كالتي تصمـ مف اجؿ إنتاج مجمكعو محدده مف الحاجات لسكؽ معيف أك
لمجمكعو معينو.

تبسيط إجراءات العمؿ:
يعني مفيكـ تبسيط إجراءات العمؿ إلى مجمكعو مف الخطكات التفصيمية التي تقدر كتعتمد

كمرحمة بحث لمحصكؿ عمى الخدمة أم إف لكؿ خدمة مف الخدمات التي تقدميا المؤسسة
إجراءات عمؿ مقدرة كمعتمدة(2سماح كالطريح.)2005 ,
تطوير النظمة والقوانيف:

ىي مجمكعو مف القكانيف كالتشريعات كالنظـ كالمكائح التي تضبط العمميات اإلدارية كتنظميا
كتكضيح المسؤكليات كتقيـ الصبلحيات.

تنمية القوى البشرية:

إعداد العنصر البشرم إعدادا صحيحا بما يتفؽ كاحتياجات المجتمع عمى أساس انو بزيادة معرفة
كقدرة اإلنساف يزداد كيتطكر استغبللو لممكارد الطبيعة فضبل عف زيادة طاقاتو كجيكده

(3المكزم.(2002,
الداء الوظيفي:

يرتبط مفيكـ األداء بكؿ مف سمكؾ الفرد كالمنظمة كيحتؿ مكانو خاصة داخؿ المنظمة باعتباره
الناتج النيائي لحصيمة جميع األنشطة بيا كذلؾ عمى مستكل الفرد كالمنظمة كالدكلة

(.4الربيؽ ,2004 ,ص.)58
1

الفضلً فضل الصباح ،) 1995(،مراحل العملٌة التدرٌبٌة كمدخل لتقٌٌم فاعلٌة برامج التدرٌب والتنمٌة اإلدارٌة مجلة االدارة العامةالمجلد( ،)34العدد ( ،)4الرٌاض ،ص.641
2
سماح ،الطرٌح ،محمود وأخرون ( )2001تبسٌط االجراءات والتطوٌر االداري ،ط االولى ،مطابع الدار الهندسٌة  ،ص.89
3
اللوزي موسى سالمة )2001( ،مرجع سابق.
4
الربٌق محمد ( ،) 2004العوامل المؤثرة على فاعلٌة األداء الوظٌفً للقٌادات االمنٌة ،دراسة تطبٌقٌة على الضباط الداخلٌن فً قٌادة
أمن المنشأة والقوة الخاصة ألمن الطرق دراسة ماجستٌر غ منشورة أكادٌمٌة ناٌف للعلوم االمنٌة الرٌاض ،ص.58
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ثال ثة عشر :الدراسات السابقة:
دراسة الفرحاف( )2003ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع التفافة التنظيمية كالتطكير

االدارم في مؤسسات القطاع العاـ كما ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمي مدل تكفر التفافة
التنظيمية كالتطكير االدارم في مؤسسات القطاع العاـ األردني كدراسة العبلقة بينيـ كمعرفة

تأثير حجـ المؤسسة عؿ كقد بمغت حجـ العينة الدراسية ( )400ككظؼ مف العامميف في
المستكيات االدارية الكسطى كالمستكيات االدارية االشرافية كقد تكصمت الدراسة الى كجكد عبلقة
معنكية بيف التفافة التنظيمية كاعادة التنظيـ كالييكمة كاختبلؼ العبلقة بيف الثقافة التنظيمية

كاعادة الييكمة كالتنظيـ كقد اكصت الدراسة بزيادة االىتماـ بضركرة تحسيف مستكيات كاقع تكفر

ابعاد التطكير االدارم بشكؿ عاـ كمجاالت تنمية القكل البشرية ككصؼ كتكصيؼ الكظائؼ مع

ضركرة مراعاة العبلقات القكية بيف ابعاد التطكير.

دراسة العكش( )2003ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى تشخيص أسباب تخمؼ الجياز

اإلدارم كالحمكؿ المقترحة ضمف برنامج االصبلح اإلدارم يعتمد عمى تبني المعطيات التي

تعكسيا الدراسة الحالية كالتي تركز عمى معرفة كجية نظر المكظفيف العامميف في ك ازرات الدكلة

باعتبارىـ الفئة الرئيسة التي تقكـ بتنقيد المشاريع كتقديـ الخدمات لممكاطنيف كما تنص فرضية

الدراسة عمى اف االختبلالت في العمؿ االدارم الحككمي تتطمب المعالجة مف خبلؿ كضع خطة
مبلئمة لئلصبلح االدارم كمف ثـ تبرز اىمية معرفة تفكيرىـ في ىذا المكضكع حتى تككف
المعالجة اشمؿ كأكثر نجاحان.

كقد استخدـ الباحث استبانة ليذا الغرض كتـ تكزيعيا عمى عينة مف مكظفي الك ازرات

كالدكائر الحككمية كقد تكصؿ الباحث إلى اف اسبات التخمؼ االدارم تعكد الى:
 -المحسكبية كعدـ اختيار كفاءات جيدة.

 -عدـ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

 عدـ ربط العمؿ القيادم االدارم باإلبداع كغياب نظاـ فعاؿ لمحكافزالفصؿ االوؿ

الجانب النظري

أوالً :مقدمة :

التنمية اإلدارية

حظي مكضكع التنمية باىتماـ كبير ,خاصة مف جانب الميتميف بالدراسات اإلنسانية,

ككانت نتيجة ىذا االىتماـ أف ظيرت العديد مف النظريات التي تناكلت مكضكع التنمية ,فمنيا
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مف يحاكؿ أف يركز عمى الجانب االجتماعي ,كمنيا مف يركز عمى الجانب االقتصادم كمنيا

مف يحاكؿ أف يركز عمى الجانب السياسي.

ثانياً :مفيوـ التنمية اإلدارية:

يقصد بالتنمية اإلدارية أنيا نمط إدارم ييدؼ إلى حسف استثمار الكسائؿ اإلدارية بفاعمية شديدة,
ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ,كتحاكؿ التنمية اإلدارية مكافحة األزمات التي مف
الممكف أف تعترض المنشآت كاألزمات المالية كغيرىا ,كتسعى نحك إرساء قكاعد اإلصبلح

اإلدارم ,كمحاربة الفساد كتعتبر عممية التنمية اإلدارية جزء ىاـ ,كأساسي مف التنمية الشاممة
حيث أف االستراتيجية التي تقكـ التنمية اإلدارية بتطبيقيا تعتبر جزء ال يتج أز مف االستراتيجيات

التي تتبناىا التنمية الشاممة بكؿ ما تقكـ عميو مف جكانب كأبعاد.

ثالثاً :تعريؼ التنمية بشكؿ عاـ:

تعرؼ التنمية :بأنيا نمك كؿ اإلمكانيات كالطاقة الكامنة في كياف معيف بأم شكؿ كاف ىذا

الكياف فردا أك جماعة أك مجتمعان.

1

في حيف يعرفيا ركستك كالت  Walt ROSTOWبأنيا" :تخمّي المجتمعات المتخمفة عف السمات
التقميدية السائدة ,كتبني الخصائص السائدة في الدكؿ المتقدمة".2

بناء عمى ما سبؽ ذكره مف تعاريؼ يمكف االستنتاج أف التنمية عبارة عف نقمة نكعية ككمية مف

كضع آلخر أفضؿ منو ,ىذه النقمة غير مقتصرة عمى مجاؿ دكف آخر ,بؿ ىي عممية شاممة
لجميع المجاالت االقتصادية ,االجتماعية ,السياسية ,الثقافية ,البيئية كالتكنكلكجية.
رابعاً :تعريؼ التنمية اإلدارية:

بأنيا ىي العممية التي تسعي إلى االرتقاء ,كالنيكض بمستكل العمؿ اإلدارم ,كذلؾ مف

خبلؿ االعتماد عمى اآلليات الحديثة التي يعتمد عمييا في ضبط العمؿ ,ك تنظيمو ك تكثيؼ
الجيكد مف أجؿ التصدم لممشكبلت ,كالعقبات.

كىناؾ مف عرؼ التنمية اإلدارية بأنيا" :استثمار يتمثؿ في مختمؼ الجيكد كاإلمكانيات

التي تكفرىا المنظمات لمعمميات المستمرة إلعداد المدير كتجييزه إلدارة مرؤكسيو ,لممساىمة في
تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمة بفعالية مف خبلؿ تكسعة قدراتو عمى مكاجية المياـ

المعقدة في الحاضر كالمستقبؿ".3

1

هشام مصطفى ،الجمل ،دور الموارد البشرٌة فً تموٌل التنمٌة ،دار الفكر الجامعً :اإلسكندرٌة ،2007 ،ص 9
2
موسى ،اللوزي ،التنمٌة اإلدارٌة ،دار وائل للنشر :عمان، 2000 ،ص 24
3
فضل الصباح ،الفضلً ،مراحل العملٌة التدرٌبٌة كمدخل لتقٌٌم فع الٌة برامج التدرٌب والتنمٌة اإلدارٌة مجلة اإلدارة العامة ،مجلد
، 34عدد ، 04الرٌاض، 1995 :ص . 641
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خامساً :أىمية التنمية اإلدارية:1

اف اليدؼ األساسي لمجياز اإلدارم ألم منظمة ىك أف تظؿ عمى درجػة مف الكفاءة

كالفعالية بالقدر الذم يضمف تحقيؽ أىداؼ تمؾ المنظمة ,كيتطمب ذلؾ بالضركرة تأقممان كتكيفان

إيجابيان مع الظركؼ كمتغيػرات البيئػة المحيطػة بػؿ استشرافا كاعيان بتحديد اتجاىات التحكؿ

المستقبمي كسعيان حثيثان لمتميز كاإلبداع لتحقيؽ األىداؼ كال يتـ ذلؾ إال بجيد مكثؼ كمتصؿ

لزيادة القدرة اإلدارية لممنظمة كتطكيرىا كسنككف أكثر قناعةن بأىمية التنمية اإلدارية إذا تصكرنا
مدل أىمية الػدكر الذم يجب أف يمعبو الجياز اإلدارم الحككمي في عممية التنمية الشػاممة
كمػدل جسامة المياـ كالمسئكليات الممقاة عمى عاتؽ الك ازرات كالمؤسسات العامة فػي مجاؿ إنتاج

كتكزيع الخدمات بعدالة تتضمف تحقيؽ استقرار المجتمع لذلؾ تعتبر التنمية اإلدارية مف أىـ
ضركريات التنمية الشاممة كالتي ال تقكـ إال بيا.

كتزداد أىمية التنمية اإلدارية في ظؿ نمك التكجو العالمي اليػادؼ إلػي تقميص دكر

الحككمة في إدارة مؤسسات اإلنتاج كالقطاعات الخدميػة كافسػاح الدكر األكبر لمقطاع الخاص في
مجاؿ التنمية ,كذلؾ بتفعيػؿ آليػات السػكؽ كالمنافسة ,كاالىتماـ بالتصدير.

كتتبني التنمية اإلدارية انجاز العيد مف المياـ كاستثمار العديد مف الكسائؿ االدارية بفاعمية كبدلؾ

تشكؿ التنمية أىمية كبيرة يمكف ايجازىا في االتي:

 .1العمؿ عمى تصحيح االنحرافات ,كتكجيو المنشآت ,كالمؤسسات إلى الطرؽ الصحيحة.

 .2مكافحة الفساد االدارم ,كحث األفراد عمى االلتزاـ بما ىك مطمكب منيـ ألداء مياميـ
بنجاح.

 .3تفعيؿ أداء الكحدات ,كالعمميات اإلدارية اليامة مثؿ الرقابة الداخمية ,كتقييـ األداء ,كذلؾ
لضماف عدـ كجكد انحرافات ,كسير المنشأة بكفاءة نحك أىدافيا.

 .4إرساء قكاعد الشفافية ,كاإلصبلح بالشكؿ الذم يقكـ بتحقيؽ النجاح لممنشأة.

 .5االلتزاـ بالدقة ,كالجكدة ,كالمراجعة ,كذلؾ لخفض كافة السمبيات التي تتعمؽ بالعممية
اإلدارية.

 .6التأكد مف خبرة ,ككفاءة المكظفيف المتقدميف لشغؿ الكظائؼ المتاحة بالمنشأة.
سادساً :أىداؼ التنمية اإلدارية:2

تيدؼ التنمية اإلدارية إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ مف بينيا:

1

 سعٌدة  ،منصور ،الخرابشة  ،)2003( ،أثر التطوٌر االداري على أداء دٌوان المحاسبة االردنً  ،مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد ( ،)18العدد( ،)4ص .119-118
2
موسى ،اللوزي ،التنمٌة اإلدارٌة ،دار وائل للنشر :عمان،2000 ،ص ،89مرجع سابق.
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 )1حسف استغبلؿ المكارد المتاحة ,كتذلؾ لتحقيؽ التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعية.
 )2العمؿ عمى تكفير كافة المعدات ,كاألدكات التي يحتاج إلييا العمؿ اإلدارم.

 )3كضع النظـ ,كاألساليب اإلدارية بشكؿ صحيح حتى يسيـ في تحقيؽ التقدـ في شتى
المجاالت.

 )4تكفير الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة التي تسعى لرفع كفاءة العمؿ.

 )5التخمص مف المكائح ,كالقكاعد التي تعطؿ سير العمؿ ومحاكلة تطكير األنظمة القائمة,
كادخاؿ كؿ ما ىك جديد مف اجؿ التكسع كالتطكير.

سابعاً :معوقات التنمية اإلدارية:

يكاجو تحقيؽ التنمية اإلدارية مجمكعة مف المشكبلت كالمعكقات منيا:

 .1غياب التنسيؽ بيف الكحدات ,كاألجيزة اإلدارية بداخؿ المنشأة أك المؤسسة.
 .2عدـ تكافر المكارد المادية البلزمة لعممية التنمية اإلدارية.
 .3المشكبلت التكنكلكجية.

 .4غياب الكعي لدل العامميف بمفيكـ التنمية اإلدارية ,كأىميتيا

أوالً :مقدمة:

الداء الوظيفي

تركز المنظمات الحديثة جيكدىا لبلرتقاء المستمر بمستكل أداءىا كأداء العامميف بيا ,كقد

حظي مكضكع األداء الكظيفي باىتماـ بالغ كشيد بحكثان مستمرة عف حمكؿ لممشكبلت المتعمقة
باألداء الكظيفي ,إذ أنو يعتبر الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ أىداؼ العمؿ فضبلن عف أنو يعبر عف

مستكل التقدـ الحضارم كاالقتصادم لجميع الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء ,كما زالت

المنظمات تبحث عف قيادات جديدة عف طريؽ إعادة تصميـ ىياكميا فيي ,تخصص الكثي ػػر مف
ميزانياتيا إليجاد السبؿ الكفيمة برفع األداء كتحقيؽ مستكيات إنتاجية عالية .كسنتطرؽ في ىذه

الفقرة إلى بعض األبعاد التي تتعمؽ بمحكر األداء الكظيفي ,كىي :مفيكـ األداء ,عناصر األداء,
محددات األداء ,قياس كتقييـ األداء الكظيفي كاالبعاد األساسية لمفيكـ االداء.
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ثانياً :مفيوـ الداء:1

يرتبط مفيكـ األداء بسمكؾ الفرد كالمنظمة ,كيحتؿ مكانة خاصة داخؿ أية مؤسسة باعتباره الناتج

النيائي لمحصمة جميع األنشطة بيا ,كقد تعددت تعريفات الباحثيف لؤلداء ,كمف بيف ىذه
التعاريؼ.

ثالثاً :تعريؼ الداء الوظيفي:

يعني «القياـ بأعباء الكظيفة مف مسؤكليات ككاجبات كفق ػػا لممعدؿ المفركض أداؤه مف العامؿ

الكؼء المدرب» .كما عرؼ االداء الكظيفي  :بأنو تنفيذ المكظؼ ألعمالو كمسؤكلياتو التي تكمفو
بيا المنظمة أك الجية التي ترتبط كظيفتو بيا ,كيعني النتائج التي يحققيا المكظؼ في المنظمة.

رابعاً :عناصر الداء الوظيفي:

يتككف األداء الكظيفي مف مجمكعة مف العناصر أىميا:2
 .1المعرفة بمتطمبات الكظيفة :كتشمؿ المعارؼ العامة ,كالميارات الفنية كالمينية ,كالخمفية
العامة عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

 .2نكعية العمؿ :كتتمثؿ في مدل ما يدركو الفرد عف عممو الذم يقكـ بو كما يمتمكو مف
رغبة كميارات كابداعات كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطاء.

 .3كمية العمؿ المنجز :أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ انجازه في الظركؼ
العادية لمعمؿ ,كمقدار سرعة ىذا االنجاز.

 .4المثابرة كالكثكؽ :كتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ كقدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسؤكلية
العمؿ كانجاز األعماؿ في أكقاتيا المحددة ,كمدل حاجة ىذا المكظؼ لئلرشاد كالتكجيو
مف قبؿ المشرفيف.

3

خامساً :العوامؿ المؤثرة عمى الداء الوظيفي

 .1غياب األىداؼ المحددة إذا كانت المنظمة ال تممؾ خطط تفصيمية لعمميا كأىدافيا
كمعدالت االنتاج إلدارتيا.

 .2عدـ مشاركة العامميف في اإلدارة يؤدم إلى ضعؼ الشعكر بالمسؤكلية مما يؤدم الى
تدني مستكل األداء لدل ىؤالء المكظفيف.

1

السكران ناصر محمد ابراهٌم ،)2007(،المناخ التنظٌمً وعالقته باألداء الوظٌفً "دراسة مسحٌة على ضباط قطاع قوات االمن
الخاص بمدٌنة الرٌاض ،رسالة ماجستٌر غ منشورة  ،قسم العلوم االدارٌة  ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة ،ص.76
2
الحسٌن ،أحمد بن عبد هللا ( ) 2008عالقة االشراف االداري بكفاءة أداء العاملٌن  ،دراسة تطبٌقٌة على المستشفٌات  ،الرٌاض،
السعودٌة ص.98
3
حا مد شعبان ،العوامل المؤثرة على تطبٌق أعادة هندسة العملٌات االدارٌة (الهندرة) مجلة المحاسبة واالدارة والتأمٌن ،المجلد (،)47
كلٌة التجارة ،جامعة القاهرة .
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 .3اختبلؼ مستكيات األداء يؤثر في العكامؿ التي تؤثر عمى أداء المكظفيف في عدـ نجاح
األساليب اإلدارية التي تربط بيف معدالت األداء كالمردكد المادم كالمعنكم الذم يحصمكف

عميو

 .4مشكبلت الرضا الكظيفي :الرضا الكظيفي مف العكامؿ األساسية التي تؤثر عمى األداء
الكظيفي ,فكمما ازد الرضا ازد األداء بالنسبة لمعامميف.

 .5التسيب اإلدارم كالذم يعني ضياع ساعات العمؿ في أمكر غير منتجة بؿ قد تككف مؤثرة
بشكؿ سمبي عمى أداء المكظفيف ,كقد يعكد ذلؾ نتيجة أسمكب القيادة أك اإلشراؼ أك

الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة.1

الفصؿ الثاني

الجانب التطبيقي

عرض وتحميؿ نتائج الدارسػػػػػػػػػة
في ضكء ما تقدـ في الجزء النظرم ,تأتي الدارسة التطبيقية الستكماؿ اإلجابة عف
اإلشكالية المطركحة كالمتمثمة في "عدـ كجكد آليو مناسبة لتقييـ نتائج التنمية اإلدارية في
اإلدارات المككنة لممجمس البمدم بزلتيف" .كسيتناكؿ ىذا الفصؿ العنكيف التالية:

 أداة الدراسة ,صدؽ كثبات االستبياف كالكصؼ اإلحصائي ألف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد مجتمع الدارسة. -كالكصؼ اإلحصائي ألفارد العينة.

 عرض كتحميؿ أراء كاتجاىات المبحكثيف. اختبار الفرضيات كتحميميا كتفسيرىا.اوالً :أداة الدراسة (االستبانة):

صممت استبانة الدراسة تبعا لمقياس ليكرث ( (Likert Scaleكفي ىذه الدراسة تـ اعتماد

المقياس الخماسي الدم يعطي خمسة إجابات لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة كتحدد مف خبلليا

مستكم مكافقتيـ عمييا ككذلؾ تحدد اكزانان رقمية تمثؿ درجة اإلجابة عمى الفقرة كالجدكؿ ()1
يكضح ذلؾ:

جدوؿ رقـ ( )1تصحيح أداة الدراسة وفؽ مدرج ليكرث

االجابة

مكافؽ بشدة

مكافؽ

محايد

غير مكافؽ

غير مكافؽ بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

1

توفٌق عبد الرحمن  ،)2009( ،استراتٌجٌة االستثمار البشرٌة بالمؤسسات ال العربٌة  ،مركز الخبرات المهنٌة االدارٌة  ،القاهرة ،
مصر ،ص ،.97
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تتراكح اإلجابات بيف ( )5-1درجات كيتـ االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي

كالكزف النسبي بشكؿ أساسي لتحديد مستكل مكافقة افراد عينة الدراسة عمى الفقرات كمجبلت
االستبياف عمى النحك التالي:

جدوؿ رقـ ( )2جدوؿ المتوسطات واالوزاف النسبية وفؽ تدرج ليكرث الخماسي
مستوى الموافقة
الوسط الحسابي
الوزف النسبي

مرتفع جدا
أكبر مف
4.20

أكبرمف %84

مرتفع

متوسط

منخفض

3.40الى 4.19

2.60الى3.39

1.80الى 2.59

 %68الى 83.9

 %52الى%67.9

 %36الى 51.9

منخفض جداً
اقؿ مف
1.80

اقؿ مف %36

بالنظر الى الجدكؿ السابؽ رقـ ( )2يتضح أف المتكسطات الحسابية كاالكزاف النسبية

يمكف االعتماد عمييا إلعطاء داللة ترجيحية كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف
( )1.80تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة جدان مف المكافقة عمى فقرات كمجاالت االستبانة ,اـ
المتكسطات التي تتراكح بيف ( 1.80الى  )2.59فيي تدؿ عمى كجكد درجة منخفضة مف

المكافقة عمى فقرات كمجاالت االستبانة بينما المتكسطات التي تتراكح بيف (2.66الى )3.39
فيي تدؿ عمى التكسط مف المكافقة بينما المتكسطات التي تتراكح بيف ( 3.40الى  )4.19فيي

تدؿ عمى درجة مرتفعة مف المكافقة اما ما يزيد عف ( )4.20فيدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة جدان

مف المكافقة كفؽ مقياس ليكرث الخماسي الذم اعتمد لقياس درجة ىذه الدراسة .

ثانياً :الساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تـ االعتماد في ىده الدراسة عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) )SPSSفي

معالجة كتحميؿ البيانات باإلضافة الى األساليب كاالختبارات اإلحصائية االتية:

 Alpha Cronbach .1معامؿ الثبات معامؿ الفا كرنباخ لقياس الثبات.
 .2معامؿ االرتباط لقياس الصدؽ صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات.

 .3التك اررات كالنسب المئكية تستخدـ في كصؼ البيانات الشخصية.

 .4المتكسط الحسابي لقياس مدل ارتفاع كانخفاض استجابات مفردات الدراسة عف
االبعاد األساسية.

نحرؼ استجابات مفردات الدراسة لكؿ
 .5االنحراؼ المعيارم لمتعرؼ عمى مدل ا ا
فقرة عف كسطيا الحسابي

99

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

العذد االول \ 3102

جدوؿ رقـ ( )3متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة موزعة حسب عبارات االستبانة

عبارات االستبانة

متغيرات الدراسة
القسـ األكؿ :المتغيرات الديمغرافية.

A1-A4

القسـ الثاني :المتغير المستقؿ األكؿ :إعادة اليندسة اإلدارية(اليندرة).

B5-B9

القسـ الثالث :المتغير المستقؿ الثاني :تبسيط اإلجراءات.

C10-C14

القسـ الرابع :المتغير المستقؿ الثالث :تطكير األنظمة كالقكانيف.

D15-D20

القسـ الخامس :المتغير المستقؿ الرابع :تنمية القكل البشرية.

E21-E25

القسـ السادس :المتغير التابع :األداء الكظيفي.

F26-F32

أساليب التحميؿ اإلحصائي لمبيانات:
سيتـ تحميؿ البيانات الناتجة عف االستبانة مف خبلؿ عدد مف األساليب اإلحصائية التي
ستستخدـ في البحث لكصؼ خصائص عينة الدراسة ككصؼ متغيراتيا كاختبار فرضياتيا كىي

عمى النحك التالي:

 أساليب اإلحصاء الكصفي

 أساليب االحصاء االستداللي.
بحيث سيتـ استخداـ أسمكب تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الحتساب قيـ  Tالحرجة ك

معامبلت االرتباط بيرسكف ك Tالمعنكية (احتمالية االختبار( كالميؿ )معامؿ المتغير المستقؿ

(كما سيتـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد الحتساب قيمة  Fالحرجة كمعامبلت االرتباط

المتعدد كمعامؿ التفسير لممعادلة  R2كما سيتـ احتساب قيمة  Fاالحتمالية اك المعنكية كميؿ
كثابت المعادلة.

احتساب معامؿ االعتمادية :لمقياس الدراسة باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس
حيث سيتـ استخداـ معادلة كركنباخ ألفا.
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التحميؿ اإلحصائي لبيانات الدراسة ونتائجيا

أوالً :اختبار االعتمادية والمصادقة:

جدكؿ رقـ( )4نتائج االعتمادية حسب طريقة كركنباخ ألفا بالنسبة لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة

عدد العبارات

معامؿ الفاء

معامؿ

ابعاد المتغيرات المستقمة (آثر التنمية اإلدارية)
المتغير المستقؿ األكؿ :إعادة اليندسة اإلدارية
المتغيررة).المستقؿ الثاني :تبسيط اإلجراءات.
(اليند
المتغير المستقؿ الثالث :تطكير األنظمة
انيف.المستقؿ الرابع :تنمية القكل البشرية.
المتغير
كالقك
معامؿ كرنباخ الفا ألبعاد المتغير المستقؿ

5
2525
5
6
5

0.875
0.873
0.932
0.954

25

0.946

0.967
0.975
0.973
0.932
0.94

معامل كرنباخ الفا ألبعاد المتغٌرالثابث

7

0.90

0.95

مف25-1

كرنباخ

الصدؽ

يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )4أف قيمة معامؿ ألفا جيد كيفي بأغراض الدراسة ألنو اكبر
مف الحد األدنى المقبكؿ كىك  %60سكل في المتغير المستقؿ ( )%94.6اك المتغير التابع
فكان ( )%90كما نبلحظ أف قيمة معامؿ الصدؽ كانت كبيرة كقكية حيث ز
بمغت في المتغير

المستقؿ  %94كالمتغير التابع %95.كعمى ىذا األساس نقكؿ أنو تكجد عبلقة قكية بيف عبارات
االستبانة .كىما قيمتاف مرتفعتاف كبذلؾ تككف العبارات التي تندرج ضمف أبعاد كؿ متغير ىي
صادقة كبذلؾ نككف قد تأكدنا مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمنا عمى ثقة تامة
بصحتيا نًبنائيا كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى تساؤالت البحث كاختبار الفرضيات.
ثانيا :صدؽ أداة القياس:
تـ التحقؽ مف صدؽ المحتكل الظاىرم لمقياس التنمية اإلدارية لدل المكظفيف العامميف
في مختمؼ اإلدارات بالمجمس البمدم في نطاؽ بمدية زليتف ,كذلؾ مف خبلؿ عرض االستبانة

عمى عدد مف المحكميف كالمختصيف في مجاؿ الدراسة ,لمتأكد مف سبلمة تمثيؿ الفقرات

لمتغيرات الدراسة بدرجة كفايتيا كىك ). (% 60
ثالثا :خصائص عينة الدراسة:

لغرض التعرؼ كاالستفادة مف خصائص عينة الدراسة ,قاـ الباحث بتحميؿ الخصائص

الديمغرافية لممبحكثيف كالتي تتعمؽ بالجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة في العمؿ كالمسمى الكظيفي
كفيما يمي عرض لخصائص مفردات عينة الدراسة الديمغرافية:
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 )1الجنس
Cumulative
Percent
3..6
.77.7

جدوؿ رقـ ( )5توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس
Valid
Frequency
percent
percent
8.
88
88.8
2
.8
...8
36
100.0
.77.7

Valid
male
Female
Total

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5أف %85مف عينة الدراسة ىـ مف الذككر كالبالغ عددىـ ))54

ك %15مف عينة الدراسة ىـ مف اإلناث كالبالغ عددىـ ( )9كيبلحظ مف الجدكؿ أعبله ارتفاع

نسبة المكظفيف العامميف مف جنس الذككر في مقابؿ انخفاض نسبة المكظفيف العامميف مف جنس

اإلناث ,كمرد ذلؾ إلى أف أغمبية المدراء كرؤساء األقساـ مف الذككر أضافة الى تأثير العامؿ
االجتماعية كتقيد كثير مف االسرة في المديف بالعمؿ في قطاع التعميـ كمدرسة في مدرسة بنات.

 )2المؤىؿ العممي

جدوؿ رقـ) (6توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي.

Cumulative

Valid

Percent

percent

Frequency percent

Valid

6.5

6.5

6.3

7

Diploma

87.1

80.6

79.3

50

Bachelor

100.0

4.8

8.4

0

PhD

95.2

8.1

100.0

8.1

100.0

5

62

Master
Total

يبيف جدكؿ رقـ ( )6أف  %5.6مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي" دبمكـ" ,ك  %80.6مف

عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريكس %8 ,مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي ماجستير ,ك

 %4.8مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي "دكتكراه  ".كيتضح مف عرض البيانات الكاردة في

الجدكؿ أعبله أف ىنالؾ نسبة عالية مف عينة الدراسة مف حممة البكالكريكس كلدييـ تخصصات
مختمفة ,كىذه النسبة تدؿ عمى المستكل األكاديمي الجيد في اإلدارات الحككمية العاممة في
المجمس البمدم زليتف.
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 )3الخبرة الحكومية
جدوؿ رقـ ( )7توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة الحكومية.

Valid

Cumulative

percent

Frequency

Valid

29.0

29.0

29.0

18

Less than 5 years

62.9

33.9

33.9

21

5-10Years

100.0

100.0

62

years

percent

Percent

100.0

37.1

37.1

More than10

23

Total

يبيف الجدكؿ رقـ ) (7أف  %29مف عينة الدراسة بمغت سنكات الخبرة لدييـ أقؿ مف خمس

سنكات ,ك %33.9مف عينة الدراسة تتراكح سنكات الخبرة لدييـ مف 10 -5سنكات ك %37.1
مف عينة الدراسة تتراكح سنكات الخبرة لدييـ أكثر مف  10سنكات ,كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ

أف المكظفيف أكثر مف  10سنكات ىـ النسبة األكبر مف أصحاب الخبرة كالبالغ عددىـ ) ( 23
مكظؼ كمكظفة ,كىذا يعني أف معظميـ لدييـ خبرة طكيمة في مجاؿ عمميـ.
 )4المسمى الوظيفي
جدوؿ رقـ ) (8توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

Cumulative

valid

Percent

percent

66.1
88.7
93.5

100.0

Frequency percent

66.1

66.1

41

22.6

22.6

14

6.5

6.5

4

4.8

100.0

3

4.8

62

100.0

Valid
regular Staff

head

member

Session

Department manager
General manager
Total

يبيف جدكؿ رقـ ( )8أف  %66.1مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ "مكظؼ عادم",

ك  %22.6مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ "رئيس قسـ" ,ك  %4.8مف عينة الدراسة
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المسمى الكظيفي ليـ "مدير دائرة" ,ك  %6.5مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ "مدير

عاـ" .كيبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف ىنالؾ نسبة عالية مف أصحاب المسميات الكظيفية بدرجة

"مكظؼ عادم "كالبالغ عددىـ ( )41مكظؼ ذككر كاناثا في اإلدارات الحككمية التابعة لممجمس

المحمي.

رابعاً :نتائج التحميؿ الوصفي لمتغيرات التابعة والمستقمة لفقرات االستبانة

تـ عرض نتائج التحميؿ الكصفي لفقرات االستبانة ام مف خبلؿ تحديد المتكسطات

الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة األفراد نحك فقرات االستبانة كبناء عمى ذلؾ تـ تحديد

درجة مكافقة اك عدـ مكافقة األفراد نحك الفقرات حيث تـ تمخيصيا في الجدكؿ التالي:

جدوؿ رقـ ( )9نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمتغير الدراسة إعادة اليندسة اإلدارية (اليندرة)
فقرات االستبانة مف ()9 -5

المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات
X1
5
6
7
8

9

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

إعادة اليندسة اإلدارية (اليندرة)
اشعر بأف اإلدارات لدييا القدرة الكافية

3.3548

عمي إعادة تصميـ العمميات
أعتقد بأف صبلحياتي ال تتناسب
كمسؤكلياتي كأرل إعادة النظر فييا
اشعر بعدـ العدالة تجاه المياـ المناطة
لي كأرل ضركرة إعادة النظر فييا .
اشعر بأف الييكؿ التنظيمي لئلدارات
الطارئة
ال أشعر بالممؿ مف التغير ألدل تـ

الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي فقرات البعدX1 ......

3.1935
3.1290

0.8108

مرتفعة

3.918

104

مرتفعة

0.6990

3.4677

اعتماده ضمف اإلدارة

الموافقة

مرتفعة

3.2097

مرف كقادر عمى مكاجية التغيرات

0.7321

درجة

0.7103
0.6514
0.6743

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة
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مف الجدكؿ رقـ ( )9تظير نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي لفقرات الدراسة أف اتجاىات عينة

الدراسة كانت إيجابية نحك معظـ الفقرات التي تقيس متغير الدراسة المستقؿ األكؿ (إعادة
اليندسة اإلدارية) ,حيث بمغ متكسط االستجابة الكمي ( )3.91أم بنسبة (3.40الى)4.19
كاالنحراؼ المعيارم ( ,)0.63كىذا يشير إلى ارتفاع الدرجة الكمية الستجابة أفراد عينة الدراسة

حكؿ األسئمة مف ( )9-5لككف المتكسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة أكبر مف متكسط أداة

القياس( )3كاالنحرافات المعيارية أقؿ مف المتكسط الحسابي .كىذا يعني أف ىنالؾ اتفاقا بيف

أجزاء العينة نحك اجابة تمؾ الفقرات ,كيشير ذلؾ إلى أف اإلدارات لدييا القدرة الكافية عمى إعادة
تصميـ عممياتيا ,كأف الييكؿ التنظيمي لئلدارات مرف كلديو القدرة عمى مكاجية التغيرات التي

ترتبط باإلدارات المككنة لممجمس البمدم.

جدوؿ رقـ ( )10نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمتغير الدراسة تبسيط إجراءات العمؿ
فقرات االستبانة مف ()14-10
تبسيػػػػػػػػػػػط إجراءات العمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

X2
المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات
10

الوسط الحسابي

أشعر بأف أساليب العمؿ كجرأتو في

3.4613

اإلدارة تساىـ في تسييؿ أداء العمؿ
11

أشعر بأف إدارتي تستخدـ سياسة الباب

3.3710

المفتكح لممراجعيف.
12

في ميمة كاحدة.
اشعر بكجكد نظاـ رقابي في اإلدارة
يشمؿ إجراءات عمؿ كقائي كتصحيحي.
14

0.5882
1.6415

الموافقة
مرتفعة
مرتفعة

اعتقد بأف إدارتي تقكـ بتخفيض دكرة
العمؿ مف خبلؿ اختصار اكتر مف ميمة

13

االنحراؼ المعياري

درجة

أشعر بأف اإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة
تعكس الثقة بالعامميف .

الجمــــــــــــــــــــالً فقرات البعدX2 ......

105

3.3452

0.6285

3.3548

0.7176

3.3710

0.6071.

3.3804

0.6671

مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة
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كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )10أيضان أف ىنالؾ درجة مكافقة عالية حكؿ المتغير

المستقؿ الثاني (تبسيط إجراءات العمؿ) بكافة أبعاد فقراتو ,مف ( )15-10حيث بمغ المتكسط

الحسابي لبلستجابة الكمية ألفراد عينة الدراسة( )3.38كاالنحراؼ المعيارم بمغ ( )0.66كىذا
يشير إلى قمة التشتت في انحراؼ اإلجابات عف المتكسط الحسابي لؤلسئمة عف بعد تبسط

إجراءات العمؿ كيعني ذلؾ أف اإلدارات تستخدـ سياسة الباب المفتكح ,كما أنيا تقكـ بتخفيض

دكرات العمؿ المتعدد كاختصارىا في ميمة كاحدة.

جدوؿ رقـ ( )11نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمتغير الدراسة تطور النظمة والقوانيف
فقرات االستبانة مف ()20-15

تطور األنظمة والقوانٌن
X3
15

المتغٌرات

الوسط الحسابً

يتـ إنجاز الخطط كالبرامج كفقا لنصكص

3.3710

األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا.
16

ىناؾ فيـ كدراية لدل المكظفيف بطبيعة

17

يتـ المسائمة كالمحاسبة في حالة عدـ

3.3065

األنظمة كالقكانيف.

التزاـ بتطبيؽ أنظمة كقكانيف العمؿ.
18

كجكد تعميمات تطبيقية كتنظيمية في
جميع المستكيات الكظيفي

19

1.05944
1.03367

مرتفعة

3.3387

1.11537

3.4355

1.16817

مرتفعة

3.3387

خبلؿ أنظمة كلكائح مكتكبة.

مرتفعة

مرتفعة

العبلقات ما بيف اإلدارات كاألقساـ
االخرل كاضحة كمحددة لمجميع مف

20

االنحراف المعٌاري

درجة
الموافقة

1.03929

مرتفعة

اعتقد بأف األنظمة كالقكانيف المتبعة في
اإلدارة تنتج حالة مف التفاعؿ كتبادؿ

3.3065

المعمكمات بيف العامميف.
الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي فقرات البعدX3 ....

3.380
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1.06956

مرتفعة

مرتفعة
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كما يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )11تشير نتائج التحميؿ اإلحصائي لممتغير المستقؿ الثالث

(تطكير األنظمة كالقكانيف) إلى أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه ىذا البعد مف خبلؿ

األسئمة مف ( )20-15اف درجة المكافقة عالية ,حيث بمغ متكسط االستجابة الكمية ()3.3
كاالنحراؼ المعيارم ( )1.0695مما يدلؿ ذلؾ عمى أف األنظمة كالقكانيف المتبعة في اإلدارات
تنتج حالة مف االستقرار بيف العامميف كضعؼ في تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع,

كأف العبلقات ما بيف األقساـ كاإلدا ارت كاضحة كمحددة كتتميز بشي مف االستقرار كعدـ التغير

مف خبلؿ أنظمة كلكائح المكتكبة.

جدول رقم ( )03نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمتغير الدراسة (تنمية القوي البشرية)
فقرات االستبانة مف ()25-21

تنمية القوي البشرية
X4
21

المتغيرات

الوسط الحسابي

تقدـ اإلدارات لممكظؼ المبدع ألدل يقدـ
أفكار ابتكاريو في تنمية خدمة العمؿ.

22

تقكـ اإلدارة بتقكيـ كقياس فاعمية البرامج

23

أشعر بأف اإلدارة تعتمد عمى مبد الكفاءة

التدريبية المخصصة لتطكير العامميف.

كالخبرة في التعيينات الجديدة الختيار
24

يتـ بعناية تحديد االحتياجات التدريبية

25

أشعر باستمرار كلدم االستعداد الكافي

3.0323

0.77644

3.1290

0.647772

مرتفعة

3.3548

لكافة المكظفيف في إدارة.

لمتدريب بيدؼ إكسابي الميارات كالقدرة
لمقياـ باألعماؿ التي يطمبيا عممي.
الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي فقرات البعدX 4 ....

الموافقة
متكسطة

3.4585

أفضؿ الكفاءات اإلدارية.

االنحراؼ المعياري

درجة

0.607763

0.972731

مرتفعة

مرتفعة

3.7903

0.88960

مرتفعة

4.1109

0.77876

مرتفعة

كما يالحظ مف الجدوؿ أعاله أف نتائج التحميؿ
اإلحصائي الوصفي لمتغير ا كما يالحظ مف

 )12أعبله أف نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي لمتغير
كما يبلحظ مف الجدكؿ رقـ (
الجدوؿ أعاله أف كما يالحظ مف الجدوؿ أعاله
لمتغير) بالنسبة لمفردات عينة الدراسة إلى ارتفاع الدرجة الكمية
الوصفيالبشرية
اإلحصائي القكل
ابع (تنمية
اسة الر
أفالدر
التحميؿ
نتائج
الدراسة الرابع ( تنمية القوى البشرية) بالنسبة

لمفردات عينة الدراسة إلى ارتفاع الدرجة الكمية

الستجابة أفراد عينة الدراسة ليذا البعد( السئمة

مف )25 -21حيث بمغ متوسط االستجابات
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الستجابة أفراد عينة الدراسة ليذا البعد (األسئمة مف  )25 -21حيث بمغ متكسط االستجابات

الكمية ( )3.2كاالنحرافات المعيارية (, )0.86حيث كانت درجة االستجابة متكسطة لياتيف
العبارتيف ( )21-23عمي العكس مف ذلؾ فقد كانت درجة متكسط االستجابات لباقي العبارات
مرتفعة ىذا يعكس عف عدـ تبني اإلدارات مبدأ الجدارة كالكفاءة في التعيينات الجديدة ,كربما تقدـ
اإلدارات مكافآت كحكافز لممكظؼ المبدع.
جدوؿ رقـ ( )13التحميؿ اإلحصائي الوصفي لفقرات الدراسة
المتغير التابع :الداء الوظيفي.
المتغيرات

Y
26

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

درجة

3.0968

.74017

متكسطة

4.3710

.60690

مرتفعة

3.7742

1.01496

مرتفعة

4.0645

.78659

مرتفعة

4.2097

.60428

4.2581

.59878

3.6774

.78457

أشعر بأنني اعمـ بدقة ككضكح الدكر
المطمكب مني أدائو في اإلدارة.

27

اشعر بانني أقكـ بتأدية عممي بكفاءة

28

كفاعمية مطمكبة.
اشعر بأف أسمكب التكاب كالعقاب

29

عممي.
معرفة كالماـ بطبيعة األعماؿ
لدم

30

المككمة لي
تكجد لدم قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية

31

كاألعباء اليكمية
أشعر بأنني أبدؿ الجيد الكافي إلنجاز

32

عممي في الكقت المحدد.
التدريب الذم تقدمو لي اإلدارة يؤثر

المعتمد في اإلدارة يحسف مف أداء

إيجابيا عمى عممي كتحفيزم
الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي فقرات البعدY 3 ....

4.3426

.733142

الموافقة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

تظير نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي لفقرات الدراسة في الجدكؿ ( )13أف اتجاىات

عينة الدراسة كانت إيجابية نحك معظـ الفقرات التي تقيس متغير الدراسة المستقؿ األكؿ (إعادة

اليندسة اإلدارية) ,حيث بمغ متكسط االستجابة الكمي ( )3.91أم بنسبة ( 3.40الى)4.19
كاالنحراؼ المعيارم ( ,)0.63كىذا يشير إلى ارتفاع الدرجة الكمية الستجابة أفراد عينة الدراسة
حكؿ األسئمة مف ( )9-5لككف المتكسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة أكبر مف متكسط أداة
ز2452
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القياس ( )3كاالنحرافات المعيارية أقؿ مف المتكسط الحسابي .كىذا يعني أف ىنالؾ اتفاقا بيف

أجزاء العينة نحك إجابة تمؾ الفقرات ,كيشير ذلؾ إلى أف اإلدارات لدييا القدرة الكافية عمى إعادة

تصميـ عممياتيا ,كأف الييكؿ التنظيمي لئلدارات مرف كلديو القدرة عمى مكاجية التغيرات التي
ترتبط باإلدارات المككنة لممجمس البمدم.

كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ أيضان أف ىنالؾ درجة مكافقة عالية حكؿ المتغير المستقؿ

الثاني (تبسيط إجراءات العمؿ) بكافة أبعاد فقراتو ,فقد بمغ متكسط االستجابة الكمية ألفراد عينة

الدراسة )(3.2كاالنحراؼ المعيارم ) (0.66كىذا يشير إلى ارتفاع الدرجة الكمية الستجابة أفراد
عينة الدراسة األسئمة مف ( )15-10كيعني ذلؾ أف اإلدارات تستخدـ سياسة الباب المفتكح ,كما

أنيا تقكـ بتخفيض دكرات العمؿ.

أما بالنسبة لممتغير المستقؿ الثالث (تطكير األنظمة كالقكانيف) تشير نتائج التحميؿ اإلحصائي

الكصفي إلى أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه ىذا البعد األسئمة ( )20-15عالية,

حيث بمغ متكسط االستجابة الكمية ) (3.3كاالنحراؼ المعيارم ) (0.94مما يدلؿ ذلؾ عمى أف

األنظمة كالقكانيف المتبعة في اإلدارات تنتج حالة مف التفاعؿ بيف العامميف ,كأف العبلقات ما بيف

األقساـ كاإلدارات كاضحة كمحددة مف خبلؿ أنظمة كلكائح مكتكبة .كما يبلحظ مف الجدكؿ أعبله

أف نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي لمتغير الدراسة الرابع (تنمية القكل البشرية) بالنسبة

لمفردات عينة الدراسة إلى ارتفاع الدرجة الكمية الستجابة أفراد عينة الدراسة ليذا البعد(األسئمة

مف  )25 -21حيث بمغ متكسط االستجابات الكمية ( )3.2كاالنحرافات المعيارية (,)0.86
حيث كانت درجة االستجابة متكسطة لياتيف العبارتيف ) (23-21عمى العكس مف ذلؾ فقد
كانت درجة متكسط االستجابات لباقي العبارات مرتفعة ىذا يعكس عف عدـ تبني اإلدارات مبدأ

الجدارة كالكفاءة في التعيينات الجديدة ,كربما تقدـ اإلدارات مكافآت كحكافز لممكظؼ المبدع .فيما
يتعمؽ بمتغير الدراسة التابع (األداء الكظيفي) فتشير نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي حسب ما

كرد في الجدكؿ السابؽ أف متكسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة بالنسبة لؤلداء الكظيفي عالية
األسئمة ) ,(32-26فقد بمغ متكسط االستجابة الكمية ) (4.06كاالنحراؼ المعيارم ) )0.53كىذا
يدؿ عمى تحسف في األداء الكظيفي مف خبلؿ قدرة اإلدارات عمى تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.
نتائج اختبار صحة فرضيات الدراسة:

كفيما يمي نتائج اختبار فرضيات الدراسة بالنسبة لمعبلقات االرتباطية كالتأثيرية بيف متغيرات

الدراسة المستقمة كالتابعة ,كذلؾ عمى النحك التالي:
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جدوؿ رقـ( )14يبيف نتائج اختبار الفرضية الولى والتي تنص عمى " أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية
ما بيف إعادة اليندسة اإلدارية(اليندرة والداء الوظيفي".

القرار اإلحصائي Sig.
رفض فرضية
العدـ

T

\الجدكلية

0.00

Tالمحسكبة

1.69

B
.4

4.671

33

R

R Squar

.5

.267

16

Model
X1

يكضح الجدكؿ رقـ () )14أنو يمكف رفض الفرضية الصفرية األكلى بأنو ال تكجد عبلقة

ذات داللة إحصائية بيف إعادة اليندسة اإلدارية )اليندرة( كاألداء الكظيفي كذلؾ تبعان لقاعدة
القرار) ( Hoالتي تنص عمى أنو عندما تككف  Tالمحسكبة > Tالجدكلية يدلؿ ذلؾ كجكد عبلقة
بيف المتغيريف حيث بمغت (  Tالمحسكبة= ( T >)4.671الجدكلية ) ,(1.69كما أف معنكية

االختيار أقؿ مف)  , ( 0.05كمف ىنا يمكف االستنتاج بأنو يكجد عبلقة ذات تأثير معنكم ما
بيف اليندسة اإلدارية كاألداء الكظيفي فقد بمغت  Rحكالي ( )% 51ك  , (%26) R2كبالرغـ

مف ضعؼ نسبة كؿ مف  Rك  R2فإنيا تبقى ىامة في تفسير العبلقة بيف المتغيريف .كيمكف
تفسير ىذه العبلقة مف خبلؿ أىمية إعادة تصميـ الييكؿ التنظيمي في اإلدارة يتفؽ مع األسس
كالمبادئ التي تقكـ عمييا اليندرة كالتي تيدؼ إلى تحقيؽ تغيير جذرم في األداء الكظيفي

كتحسيف المستمر في معايير األداء سكاء كاف يتعمؽ بالتكمفة كانجاز العمؿ كالجيد.

جدوؿ رقـ ( )15نتائج اختبار الفرضية الثانية والتي تنص "عمى أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما
بيف تبسيط إجراءات العمؿ والداء الوظيفي".

القرار اإلحصائي

رفض فرضية
العدـ

Sig.

Tالجدولية

Tالمحسوبة

B

R Squai

R

Model

0.00

1.69

4.826

.433

.280

.529

X1

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )15بأنو يمكف رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو

التكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ما بيف تبسيط إجراءات العمؿ كمستكل األداء الكظيفي.كذلؾ
تبعان لمقاعدة المكضحة سابقان ,حيث أف معنكية االختبار أقؿ مف ) (0.05كنستنتج مف ىنا بأنو
يكجد ارتباط قكم ما بيف تبسيط اإلجراءات كمستكل األداء الكظيفي.
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جدوؿ رقـ ( )16نتائج اختبار الفرضية الثالثة والتي تنص "عمى أنو التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف
تطوير النظمة والقوانيف ومستوى الداء الوظيفي".

القرار اإلحصائي

Sig.

رفض فرضية 000
العدـ

Tالجدولية

Tالمحسوبة

B

R Square

R

Model

1.69

6.350

.433

.280

.529

X1

كباستخداـ مقياس االنحدار البسيط يتضح مف الجدكؿ ( )16أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر

مف Tالجدكلية كبمستكل معنكية أقؿ مف ( )0.05كمف ىنا تتضح اف ىناؾ عبلقة ذات صمة
إحصائية بيف تطكير األنظمة كالقكانيف كمستكل األداء الكظيفي حسب القاعدة العامة كىي تقبؿ

الفرضية الصفرية أذا كانت قيمة ( Tالمحسكبة = )6.350اكبر مف  Tالجدكلية التي تساكل
(Tالجدكلية=(1.69كحيث أف معامؿ االرتباط  Rبيف تطكر األنظمة كالقكانيف بمغ ( )%63ىذا

يدؿ عمى ارتباط القكم كيبلحظ كذلؾ أف نسبة تفسير المتغير المستقؿ كىك(تطكير األنظمة

كالقكانيف)لمتبايف المكجكد في األداء الكظيفي قد بمغ  )%40( R2كىذا يدؿ عمى اف المتغير
المستقؿ المذككر يصمح كمعيار لقياس األداء في اإلدارات المبحكثة كأف التزاـ العامميف حسب ما
تنص عمية األنظمة كالقكانيف كالتعميمات كالمكائح الصادرة عف اإلدارات يساىـ في تحقيؽ مستكل

أعمى مف األداء الكظيفي كيتكلد عمى ذلؾ شعكر بالرضاء الكظيفي.
جدوؿ رقـ ()17
القرار اإلحصائي

Sig.

Tالجدولية

Tالمحسو

B

Square R

R

Model

رفض فرضية

0.00

1.69

6.470

394

0.411

.641

X4

بة

.

العدـ

يبلحظ مف الجدكؿ ( )17أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تنمية القكل البشرية
كمستكل األداء الكظيفي حيث كانت احتمالية االختبار Sigأقؿ مف )  ( 0.05كما أف T

المحسكبة أكبر مف Tالجدكلية .مف ىنا يمكف االستنتاج أف تنمية القكل البشرية تساىـ في

تحقيؽ مستكيات أعمى مف األداء الكظيفي .كما يبلحظ بأف ىنالؾ ارتباطا قكيا بيف تنمية القكل

البشرية كمستكل األداء كيتضح ذلؾ مف قيمة  Rالتي بمغت(  , )%64كما أف قيمة  R2التي

بمغت( )%41تفسر عبلقة التنمية البشرية كتحديد االحتياجات التدريبية بأنو محكر أساسي في
تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية كزيادة فاعمية األداء كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المكزم)2002,التي
تقكؿ ال بد مف إعادة تنظيـ اإلدارات الحككمية كالتكزيع الجيد لممكظفيف كالتركيز عمى

االختصاص كتحديد المياـ بشكؿ دقيؽ كتحديد حجـ العمالة بعد ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ( )18نتيجة اختبار الفرضية الصفرية
القرار

Sig

اإلحصائي

.

رفض

000

 Fالجدولية

 Fالمحسوبة

Df

R

R

Square

Model
Variables

)Entered (x1-x2-x3-x4
)& (Y

فرضية

6.30

4

12.981

57

العدـ

.477

61

.690

Between Groups
Within Groups

يكضح الجدكؿ رقـ () )18نتيجة اختبار الفرضية الصفرية التي تشتمؿ عمى عدـ كجكد
عبلقة ما بيف المتغيرات المستقمة مجتمعة) كىي (إعادة اليندسة اإلدارية تبسيط إجراءات العمؿ,
تطكير االنظمة كالقكانيف ,تنمية القكل البشرية) في المتغير التابع كىك (األداء الكظيفي) كالختبار

ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد كالذم يبيف أف قيمة  Fالمحسكبة=
( )12.981لجميع المتغيرات أكبر مف قيمة  Fالجدكلية=) ( 6.30كما كردت في جدكؿ التحميؿ
اإلحصائي كقد بمغ مستكل الداللة) (000أقؿ مف ) (0.05مما يعني كجكد عبلقة ذات داللة

إحصائية ما بيف متغيرات الدراسة مجتمعة.
أوال :النتائج :

النتائج والتوصيات

بعد تحميؿ البيانات المتعمقة بالدراسة كاختبار الفرضيات تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:

 )1يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إعادة اليندسة اإلدارية كاألداء الكظيفي ,كلذلؾ تـ
رفض فرضية العدـ التي تنفي عدـ كجكد تأثير معنكم في مدل تبني اإلدارات إلعادة
ليندسة اإلدارية في مستكل األداء الكظيفي ,كذلؾ تبعا لقاعدة القرار التي ينص عمى انو

عندما تككف  Tالمحسكبة اكبر مف  Tالجدكلية يدؿ ذلؾ عمى كجكد تأثير بيف المتغيريف,

كما أف معنكية االختبار Sig.اقؿ مف ) (0.05بحيث بمغت ).( 0.00

 )2يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تبسيط إجراءات العمؿ كاألداء الكظيفي باإلدارات
المككنة لممجمس البمدم ببمدية زليتف ,كلذلؾ تـ رفض فرضية العدـ التي تنفي عدـ كجكد

تأثير معنكم في مدل تبني اإلدارات لتبسيط إجراءات العمؿ في مستكل األداء الكظيفي,

كذلؾ تبعا لقاعدة القرار التي تنص عمى انو عندما تككف  Tالمحسكبة ,اكبر مف

Tالجدكلية يدؿ ذلؾ عمى كجكد تأثير بيف المتغيريف ,كما أف معنكية االختبار  Sigاقؿ
)(0.05بحيث بمغت). (000

 )3انو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطكير األنظمة ك القكانيف كاألداء الكظيفي,

كلذلؾ تـ رفض فرضية العدـ التي تنفي عدـ كجكد تأثير معنكم في مدل تبني اإلدارات
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لتطكير األنظمة كالقكانيف في مستكل األداء الكظيفي ,كذلؾ تبعا لقاعدة القرار التي تنص

عمى اف تككف  Tالمحسكبة اكبر مف  Tالجدكلية يدؿ ذلؾ عمى كجكد تأثير بيف

المتغيريف ,كما أف معنكية االختبار  Sigاقؿ ) (0.05بحيث بمغت . (0.00) Sig.

 )4يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تنمية القكل البشرية كاألداء الكظيفي ,لذلؾ تـ
رفض فرضية العدـ التي تنفي عدـ كجكد تأثير معنكم في مدل تبني اإلدارات لتنمية

القكل البشرية في مستكل األداء الكظيفي ,كذلؾ تبعا لقاعدة القرار التي تنص عمى انو
عندما تككف  Tالمحسكبة اكبر مف  Tالجدكلية ,يدؿ ذلؾ عمى كجكد تأثير بيف

المتغيريف ,كما أف معنكية االختبار Sigاقؿ مف ( )0.05حيث بمغت (.)0.00

 )5يكجػػد عبلق ػة ذات دالل ػة ب ػيف متغي ػ ارت الدارس ػة التابع ػة كالمس ػتقمة مجتمع ػة في تفسير
األداء الكظيفي ,لذلؾ تـ رفض فرضية العدـ التي تنفي عدـ كجكد تأثير معنكم فػ ػي
م ػػدل تبنػ ػي اإلدارات لسياسػ ػات كأسػ ػاليب التنميػ ػة االداريػ ػة فػ ػي رفػ ػع مسػ ػتكل األداء

ال ػػكظيفي ,كذاؾ تبعا لقاعدة الق اررات التي تنص عمى انو عندما تككف  Fالمحسكبة اكبر
مف Fالجدكليػة ,يػدؿ ذلػػؾ عم ػى كجػػكد ت ػأثير ب ػيف متغيارت الدارس ػة مجتمع ػة ,كما أف
معنكية االختبار  Sigأقؿ ( )0.05بحيث بمغت (.)0.00

 )6يوجد تناسب بيف المؤىؿ العممي كالخبرة كالمستكل الكظيفي لمعظـ أفراد العينة كىذا
يؤدم إلى رفع مف درجة الرضا الكظيفي لدل المكظفيف.

ثانياً :التوصيات:

بناء عمى النتائج التي أظيرتيا الدراسة يكصي الباحث باالتي:
ن
 )1إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ مكضكع التنمية اإلدارية تمييدان لكضع آلية
مناسبة لمتغير كالتطكير تستند إلى أىداؼ كاقعية كاجراءات عمؿ مناسبة تتفؽ كطبيعة

ىذه اإلدارات ,كمف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج أكثر عمقان تساعد في الكصكؿ إلى كضع

أفضؿ.

 )2تطكير اإلدارات لميياكؿ التنظيمية كتصميـ ىياكؿ جديدة تتسـ بالمركنة كذلؾ لتتمكف مف
تعزيز قدرتيا عمى التكيؼ مع الظركؼ الطارئة كالمستجدات الخارجية كالظركؼ البيئية

التي

تكاجييا

 )3إعادة ىيكمية اإلدارات التابعة لممجمس البمدم زليتف عمى أسس كمعايير إدارية سممية بما
يضمف الحصكؿ عمى درجات كظيفية عادلة كخصكصان العميا منيا ,لما تتمقاه مف حكافز

كمزايا كضعت لمتحفيز كالدفع نحك رفع مستكل األداء الكظيفي.
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 )4زيادة حرص العامميف عمى االلتزاـ بأنظمة كقكانيف العمؿ أثناء أداء المياـ كالكاجبات
المككمة إلييـ ,كذلؾ مف خبلؿ إتباع إجراءات كأنظمة عمؿ كىذا يتـ مف خبلؿ المتابعة
المستمرة مف قبؿ المسؤكليف في اإلدارات.

 )5ضركرة زيادة إيماف اإلدارة العميا كاقتناعيا بضركرة تسييؿ تطبيؽ عممية ىندسة العمميات
اإلدارية كذلؾ لما ليا مف أثر عمى قدرتيا عمى القياـ بأعماليا كتسييؿ أدائيا الكظيفي.

 )6العمؿ عمى تطكير المسار الكظيفي لمعامميف كذلؾ مف خبلؿ تنمية كتطكير قدرات
كميارات العنصر البشرم ,كضركرة عقد البرامج التدريبية الفعالة ليتمكف العاممكف مف

أداء المياـ كالمسؤكليات المككمة إلييـ.
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التيرب الضريبي ووسائؿ مكافحتو
د .عبداهلل إبراىيـ البربار

1

مػػقدمػػػػػػػة:
بما أف الضرائب ىي المصدر األىـ كحجر الزاكية في إيرادات الدكلة ,فمـ تعد الضرائب
أداة تمكيمية فقط بؿ أصبحت ليا أىداؼ تتجاكز مد الدكلة باإليرادات البلزمة لتغطية النفقات
العامة كتزكيد الخزانة العامة بالمكارد.
فالضريبة بيذا الكصؼ تقكـ عمى فكرة التضامف االجتماعي الذم قكامو مساىمة كؿ فرد
في تحمؿ األعباء العامة بصفتو فرد في الجماعة ,إال أنو بالنظر إلى طبيعة الضريبة المتمثمة
في ككنيا أداء نقدم الزامي ,فإف الدكلة كبكصفيا صاحبة السيادة كالسمطاف ىي كحدىا مف
يستأثر بيذا األمر كتستقؿ بكضع نظاميا القانكني دكف أف يككف ذلؾ محبلن لبلتفاؽ كالتفاكض
مع األفراد ,فحتى في ظؿ أكثر األنظمة ديمقراطية فإف الفرد مطالب بدفع الضريبة المفركضة
عميو كلك كاف رافضان ليا كألكجو إنفاقيا.
كفي الكاقع يعد التيرب الضريبي مف الناحية العممية مبلزمان لفرض الضرائب في كؿ
األنظمة دكف استثناء بالنظر إلى طبيعة الضرائب كاف اختمفت حدثو مف مجتمع إلى آخر,
فالتيرب الضريبي عمى ىذا النحك عبلكة عمى أف يشكؿ ضياعان ألمكاؿ الخزانة العامة فيك ظاىرة
أخبلقية مشينة كيمثؿ عدكانان عمى المجتمع ككؿ ,فكـ مف أمكاؿ ضمت طريقيا إلى الخزانة العامة
اء عف طريؽ التشريع كاستغبلؿ ثغراتو أك التنفيذ
أما لخطأ تشريعي أك لقصكر تنفيذم ,كذلؾ سك ن
كاستغبلؿ إخفاقو دكف أف نتجاىؿ دكر الممكؿ في العممية الضريبية.

إذان ال يستطيع دافع الضرائب أف يغفؿ جانب المقارنة بيف ما يدفعو مف ضرائب ,كما
يؤدل إليو مف خدمات كما يحصؿ عميو مف منافع ,ىذه المقارنة أصبح مف اليسر تممسيا.
أسباب اختيار الموضوع-:
كقع اختيارنا عمى مكضع التيرب الضريبي أكالن بالنظر إلى أىميتو ضمف مكاضيع المالية
العامة كثانيان لشعكرنا بمدل الجيؿ لدل فئة كبيرة مف األفراد بالضرائب كأىميتيا المتزايدة,
1

عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة الشرٌعة والقانون جامعة طرابلس ومستشار قانونً باإلدارة العامة للضرائب "من سنة 2007م الى سنة
2017م"
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كبدكرىـ الفعاؿ في تحقيؽ العدالة االجتماعية كالنيكض كالرقي بمستكل التنمية مف خبلؿ االلتزاـ
بدفع الضرائب.
فإذا ميزنا التيرب الضريبي عف غيره مف المفاىيـ الضريبية أصبح لزامان عمينا أف ُنعرؼ

التيرب الضريبي عمكمان كنقؼ عمى أسبابو كأنكاعو كآثاره كتعريؼ التيرب الضريبي في ليبيا
بكجو خاص مف خبلؿ بياف صكره كأسبابو كآثاره أيضان.
أىداؼ البحث-:
تيدؼ دراسة ىذا المكضكع إلى دراسة جذكر ىذه الظاىرة مف خبلؿ البحث في أسبابيا
كصكرىا كالثغرات التي ينفذ منيا الممكؿ المتيرب ,كالبحث في أعماؽ الشخصية الضريبية
المتيربة كالعكامؿ التي أدت إلى خمقيا في مجتمع كمجتمعنا الميبي ,كدكر اإلدارة الضريبية في
ذلؾ ,لمكصكؿ إلى حقيقة ىذه الظاىرة كدالالتيا في محاكلة أكاديمية صرفة لمبحث عف كسائؿ
صمب
كسبؿ مكافحتيا بأساليب تتنكع بيف أساليب كقائية كعقابية كعبلجية منصكص عمييا في ُ

التشريعات الضريبية.

صعوبات البحث-:
الصعكبة كانت في قمة بؿ انعداـ التقارير كاإلحصائيات بشأف حجـ األداء الضريبي كحجـ
التيرب الضريبي بكجو عاـ كبشأف كؿ نكع مف انكاع الضرائب إذ لـ تتعمؽ ىذه الدراسة بنكع
محدد مف الضرائب فقد ارتكزت بالدرجة األكلى عمى ضرائب الدخؿ فذلؾ يرجع ألىمية ىذه
الضرائب كلكضكح ىذه الظاىرة في ىذا النكع مف الضرائب.
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اشكالية البحث-:
تجمع الممكليف خصيصة نفسية تحرؾ فييـ السمكؾ اإلنساني كتمؾ الخصيصة تتمثؿ في
ابتداء باالحتفاظ بما
الشعكر بالقمؽ نحك المستقبؿ كىك ما يحرؾ الدافع نحك تأمينو بشتى السبؿ
ن
لدييـ مف أمكاؿ كعدـ التفريط فييا بسيكلة حتى يصؿ بيـ األمر إلى مقاكمة االقتطاع الضريبي

الذم غالبان ما ينجح إذا ما صادفتو عكامؿ أخرل تتعمؽ بالتشريع الضريبي أك اإلدارة الضريبية
كىذا ما يعطي لظاىرة التيرب مف الضرائب صفة العمكمية ,قكاميا تكافؽ البشر عمى االحتفاظ
كالتعمؽ باألمكاؿ خاصة إذا كانت في حكزتيـ كتحت تصرفيـ كيثكر التساؤؿ ىنا حكؿ اشكالية
البحث ىؿ التيرب الضريبي في ليبيا ُيشكؿ ظاىرة تستكجب الكقكؼ عندىا كالتصدم ليا بالبحث
كالعبلج.

كعمى ذلؾ سنقسـ بحتي ىذا الى مبحثيف:
المبحث األكؿ :أسباب التيرب الضريبي كأنكاعو.
المطمب األكؿ :أسباب التيرب الضريبي
المطمب الثاني :أنكاع التيرب الضريبي
المبحث الثاني :صكر التيرب الضريبي ككسائؿ مكافحتو.
المطمب األكؿ :صكر التيرب الضريبي في التشريع الميبي
المطمب الثاني :كسائؿ مكافحة التيرب الضريبي
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المبحث الوؿ
أسباب التيرب الضريبي وأنواعو
اختمؼ فقياء القانكف المالي في تعريؼ التيرب الضريبي فمنيـ مف أخذ بمفيكـ كاسع
لمتيرب كمنيـ مف أخذ بمفيكـ ضيؽ.
()1

-فيرل مف أخذ بالمفيكـ الكاسع لمتيرب بأنو "التخمص مف االلتزاـ بدفع الضريبة"

()2

 -كفي تعريؼ آخر ىك اإلفبلت مف دفع الضريبة كمف تحمؿ عبئيا في كقت كاحد.

كيذىب رأم آخر إلى القكؿ بأنو "كسيمة مف كسائؿ التخمص مف دفع الضريبة ,كىك ال
ينطكم حتمان عمى العبث بالقانكف أك اإلخبلؿ بأحكامو ,كذلؾ ألنو قد ينحصر في تجنب العمؿ
أك التصرؼ الذم قد يؤدم إلى تحصيؿ الضريبة.

()3

أما مف أخذ بالمفيكـ الضيؽ لمتيرب فقد عرفو بأنو "الكسيمة غير المشركعة التي ال تقرىا
()4

القكانيف في دكلة ما لمتخمص مف العبء الضريبي"

كاشترط البعض لتحقؽ التيرب الضريبي كجكب التجاء الممكؿ إلى كسائؿ غير مشركعة
مف شأنيا أف تؤدم إلى ضياع حؽ الدكلة في الضريبة كأف يقدـ الممكؿ إق ار انر كاذبان عف دخمو أك
يمتنع عف دفع الضريبة حيث عرؼ التيرب الضريبي بأنو كؿ عمؿ أك امتناع عف عمؿ يرتكبو
الممكؿ بالمخالفة ألكامر المشرع الضريبي مستعمبلن إحدل الطرؽ كالكسائؿ االحتيالية المنصكص
عمييا في القانكف عمى سبيؿ الحصر بقصد التيرب مف سداد الضرائب المستحقة عميو كميان أك
جزئيان ,كيقرر المشرع عمى ارتكابو عقكبة جنائية(.)5

( )1محمد حممي مراد ,مالية الدكلة ,المطبعة الحديثة ,القاىرة ,الطبعة األكلى1959 ,ـ ,ص.259
( )2محمد السعيد صالح ,المالية العامة ,دار الكتب القانكنية ف القاىرة1996 ,ص.36

( )3عبدالمنعـ فكزم ,مالية الدكلة ,نقبل عف فكزم شمس ,ظاىرة التيرب الضريبي ,رسالة دكتكراه1982 ,ـ ,جامعة عيف
شمس ,ص.28

( )4إبراىيـ محمد البرايرم :أثر الضريبة في تكزيع الدخكؿ ,اطركحة دكتكراه ,جامعة القاىرة ,كمية الحقكؽ ,بدكف تاريخ,
ص.106

( )5مجدم محمد عمي ,جريمة التيرب الضريبي ,رسالة دكتكراه ,كمية الحقكؽ -جامعة القاىرة ,1992 ,ص.31
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فالتيرب الضريبي ينحصر في عدـ قياـ المخاطبيف بأحكاـ التشريعات الضريبية بالكفاء
بالتزاماتيـ عمى نحك كمي أك جزئي كأف يؤدم ذلؾ بالضركرة إلى التأثير في حصيمة الدكلة مف
الضرائب كضياع حقيا في ذلؾ كلك بشكؿ جزئي.
أسباب التيرب الضريبي:
ظاىرة التيرب الضريبي تعد مف الظكاىر الشائعة في كؿ المجتمعات كتبذؿ الدكؿ قصارل
جيدىا لمكافحتيا كالحد منيا بشتى الكسائؿ كأنجح ىذه الكسائؿ ما كانت الغاية منيا القضاء
عمى أسباب التيرب.
ىذه األسباب التي تككف أحيانان مف القكة إلى درجة ال يشعر معيا الممكؿ بأنو يرتكب أية
مخالفة بؿ يجد نفسو محقان في الدفاع عف أمكالو كتأميف مستقبمو .كأسباب التيرب الضريبي كثيرة
ككؿ منيا يصمح ذريعة لمتيرب كما قد يجتمع لدل الممكؿ أكثر مف سبب ,كيمكف إرجاع أسباب
التيرب الضريبي إلى مجمكعة مف األسباب الرئيسية كىي:
 :1السباب التاريخية:
إف ما أسفرت عنو تصرفات الحكاـ في األزمنة الغابرة مف أثر عميؽ في نفكس األفراد
تمخض عنيا كره كبير لمضرائب كمف ثـ إتباع كؿ سبيؿ ممكف لمتخمص منيا ,فإذا كاف الخمؼ
يتكارث معتقدات السمؼ فبل جداؿ في أف ما انغرس في نفكس األقدميف مف بغض لمضريبة
كمشركعية التيرب منيا أكجد تربة صالحة في نفكس المحدثيف لتبرير التخمص منيا ,حتى بعد
أف باف الكاجب االجتماعي في فرض الضرائب كعكدة الفائدة مف مف حصيمتيا عمى المجمكع (.)1
فمقد كانت الحقبة التاريخية السيئة لمضرائب كالتي الزاؿ أثرىا باديان كسبب مف أسباب كره
الضريبة تمؾ الحقبة الزمنية التي اعتبرت فييا حصيمة الجباية ماالن خاصان لممممكؾ كاألمراء الذيف
كانكا يفرضكنيا كيقكمكف عمى جبايتيا ككاف األمراء في البداية ال يسددكف منيا شيئان لمممكؾ ثـ
استعاد الممكؾ سمطاتيـ في فرض الضرائب بمفردىـ دكف األمراء.
فعد كارىان
كؿ ذلؾ جعؿ دافع الضريبة يشعر أنيا تقتطع منو عنكة كظممان كبغير مقابؿ ُ

ليا ,فالشعكر بعبء الضريبة الظالـ كالكره ليا كانا مف أكبر أسباب التيرب الضريبي باإلضافة
( )1حسف المرصفاكم ,التجريـ في التشريعات الضريبية ,دار المعارؼ ,الطبعة األكلى ,1993 ,ص.23
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إلى الطريقة التي كانت تُجبى بيا الضريبة ففي عيد الركماف كانت تُجبى عينان أك باالستيبلء
عمى أقرب األقارب الممتزـ كزكجتو كأكالده -أك بيعيـ كرقيؽ سدادان لمضريبة كمف ثـ انطبعت
صكرة جابي الضرائب بأبشع الصكر ,كرغـ ما حدث مف تقدـ في أسمكب فرض الضرائب
اء مف حيث السعي نحك تحقيؽ العدؿ كالمساكاة كاختيار األساليب المبلئمة لمتحصيؿ
كجبايتيا سك ن
إال أف األفراد لـ يستطيعكا التخمص كمية مف نظرتيـ السمبية كالمعادية لمضريبة .فالظركؼ

التاريخية التي صاحبت فرض الضرائب أثرت تأثي انر كبي انر في ترؾ االنطباع بالكراىية لمضرائب
لدل األفراد.

()1

 :2السباب المتعمقة بالتشريع الضريبي
إذ ال تظير السياسة الضريبية التي تتبعيا الدكلة لتحقيؽ أىدافيا المالية كغير المالية إال
مف خبلؿ التشريعات التي تفصح عف مسمؾ الدكلة نحك ىذه السياسة كبعد ذلؾ يأتي دكر
السمطة التنفيذية المتمثمة في اإلدارة الضريبية ,كليذا فإف األسس التي يقكـ عمييا النظاـ
الضريبي كالتشريعات التي تحكـ صياغتيا لتحقيؽ أىداؼ ىذه السياسة ليا دكر ىاـ كمؤثر في
سمكؾ المخاطبيف بأحكاـ القانكف الضريبي؟ إذ تصدر التشريعات دائمان صدل لحاجات المجتمع
كظركفو ثـ تدخؿ عمييا يد التعديؿ بيف الحيف كاآلخر كفقان لمتطكرات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية ,كمف ثـ فإف التشريع كأف كاف األصؿ فيو أف يطبؽ عمى الجميع عمى قدـ المساكاة,
إال أف الكاقع العممي قد يختمؼ عف ىذا ,فيتيرب أك يتخمص مف أحكامو بعض األفراد.

()2

أك

بمعنى آخر أف التشريع القائـ في الدكلة قد يساىـ بتذليؿ الطريؽ نحك التيرب .كأىـ ىذه األسباب
المتعمقة بالتشريع ما يمي:
( )3

أ -عدـ دقة الصياغة ككثرة الثغرات التي ينفذ منيا المكمفكف كيتخمصكف مف دفع الضريبة

فقانكف الضرائب ال يقؿ أىمية عف أم قانكف آخر إف لـ يزد عنو حيث أنو يمس جانبان حساسان ال
يستطيع أم إنساف أف يتجاىمو إال كىك الماؿ لذلؾ يجب أف تتسـ نصكصو بالصراحة كالدقة
كالكضكح حتى ال يضع الممكليف في حية أك يضع المنفذيف ألحكامو في مجاؿ التكسع في
( )1أحمد ماىر عبدالحميد :التيرب في القانكف المصرم ,دراسة مقارنة ,رسالة دكتكراه ,جامعة القاىرة ,كبلية الحقكؽ,

 ,1980ص.60

( )2حسف صادؽ المرصفاكم ,المرجع السابؽ ,ص.64

( )3مجدم محمد عمي ,جريمة التيرب الضريبي ,مرجع سابؽ ,ص.31
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معانيو ,فالخبلؼ الذم يحدث بيف اإلدارة الضريبية كالممكؿ بسبب الغمكض الذم قد يشكب
بعض أحكاـ القانكف قد يؤدم إلى تفسيره عمى نحك لـ يقصده المشرع إذا ما ُرفع األمر لمقضاء.
ب -ارتفاع أسعار الضرائب كتعددىا .مف األسباب اليامة التي تدفع بالممكؿ إلى التيرب,
مبالغة كمغاالة في أسعار الضرائب المفركضة كتعددىا ألف مف شأف ذلؾ أف يجعؿ الممكؿ
ينظر إلى الضريبة كأداة لمصادرة إيراد عممو كمجيكده أك ثركتو ال كأداة لتكزيع التكاليؼ العامة
اء كانت عمى الدخؿ أك عمى رأس الماؿ(.)1
كخاصة في الضرائب المباشرة سك ن
ج -عدـ االستقرار التشريعي ,فاألصؿ ىك اف يتسـ القانكف باالستقرار النسبي حتى يسيؿ عمى
منفذيو تطبيقو كحتى ُيسمـ بو الخاضعكف إلحكامو كيألفكنو فيصبح احترامو عادة لدييـ .إال أنو

مكاكبة لمتطكرات التي يشيدىا المجتمع كخاصةن أف القانكف الضريبي يرتبط باألعماؿ كاألنشطة
كما يتحقؽ عنيا مف دخكؿ كاستجابة لمتطكر المستمر في نكعية ىذه األعماؿ كاألنشطة ,فإننا
نجد المشركع ما أف تبدأ بعض أحكاـ ىذا القانكف في االستقرار حتى يتدخؿ فيو بالتعديؿ ,كىذا

التعديؿ مف شأنو أف يككف في كثير مف األحياف مساعدان عمى التيرب مف أداء الضريبة .كاذا
كاف المشرع يجد نفسو في بعض األحياف مجب انر عمى التدخؿ إلحداث التعديؿ في بعض
النصكص الضريبية نظ انر لعدـ مبلءمتيا لمظركؼ المستجدة كالتي قد ينتج عنيا أف تصبح
الضريبة المفركضة مجافية لمقكاعد الضريبية التي يجب مراعاتيا عند فرض الضريبة.
د -ضعؼ الجزاءات الضريبية ,كيقصد بالجزاء القانكني كؿ أثر يترتب بحكـ المزكـ عمى إتياف
سمكؾ سمبي أك إيجابي بالمخالفة ألكامر المشرع.

()2

كالجزاء قد يككف ذم طابع إدارم أك جنائي كحيث أف القكانيف تكضع لصالح المجمكع
حتى يستتب األمف كيعاقب كؿ خارج عنيا ,كحيث أف الضرائب ذات دكر خطير ماليان كاقتصاديان
كاجتماعيان كبالتالي فإف التشريع الضريبي شأنو ككؿ التشريعات يمس المجمكع بؿ ىك أكثر مف
ذلؾ يمس الخزانة العامة ,لذلؾ يجب أف يككف التجريـ الضريبي يقصد منو باإلضافة إلى العقاب
كالزجر ككضع حد لممخالفكف.

( )1أحمد ماىر عبدالحميد ,المرجع السابؽ ,ص.113
( )2أحمد ماىر عبدالحميد ,المرجع السابؽ ,ص.122

122

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

العذد االول \ 3102

 :3السباب الفنية:
ابتداء مف حصر
كىي األسباب المتعمقة بالجية اإلدارية المختصة بتنفيذ قكانيف الضرائب
ن

الممكليف حتى تحصيؿ الضريبة .فالممكؿ الذم يشعر بعبء الضريبة فيؤدييا كرىان عنو ال شؾ
تزداد كراىيتو ليا إذا ما رأل أف الكفاء بيا محكط بإجراءات معقدة تضيع عميو كقتان كأحيانان مالو,
فمنذ أف تبدأ اإلجراءات الضريبية نرل الممكؿ مكمفان بتحرير عديد مف النماذج تحكم بيانات
تفصيمية كثيرة مف شأنيا إرىاقو كتضع في نفسو الخشية مف خطأ مسائمتو.

()1

كما أنو مف اإلجراءات التي تتبعيا اإلدارة الضريبية عف طريؽ مكظفييا ما يبعث الممكليف
عمى التخفي عف أنظار ىؤالء حتى باالمتناع عف دفع الضريبة كمف ىذه اإلجراءات المبالغة مف
مكظفي الضرائب في التقدير كالتجائيـ إلى التقدير الجزافي دكف أخذىـ في االعتبار ما يقدمو
الممكؿ مف مستندات ككثائؽ.
كما أنو مف األسباب الفنية المتعمقة باإلدارة الضريبية تمؾ اإلجراءات المطكلة كالمعقدة في
إجراءات الفحص الضريبي كبالتالي تأخير تحديد المراكز الضريبية لمممكليف كتحديد ما ىـ
مطالبيف بدفعو كبالتالي عدـ معرفة الممكليف ألكضاعيـ الضريبية عمى كجو الدقة ,أك تراكـ
المستحؽ عمييـ مف الضرائب ,كىذا بدكره يؤدم إلى محاكلة التخمص مف الضرائب كالتيرب منيا
مما قد يدفعيـ إلى تيريب أمكاليـ أك التصرؼ فييا ,كبالتالي ال تجد المصمحة ما يفي
بمستحقاتيا.

()2

 :4السباب االجتماعية واالقتصادية:
مما ال شؾ فيو أف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية السائدة في مجتمع ما تمعب دك انر
كبي انر في مدل مساىمة الممكؿ في أداء الضريبة أك عدـ أدائيا كميان أك جزئيان ,فتركيبة المجتمع
كدل التزامو بالقيـ ينعكس عمى ردكد أفعالو تجاه كاجباتو الكطنية.
فقد درس الشراح الذيف تعرضكا لمتيرب الضريبي مكضكع الكطنية الضريبية كقصدكا بيذا
إحساس الممكؿ بأنو حينما يقكـ بسداد الضريبة المفركضة عميو كفقان لمقانكف فإنو إنما يشترؾ في

( )1المرصفاكم ,المرجع السابؽ ,ص.68

( )2أبكبكر النييكـ ,مرجع سابؽ ,ص.263
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أداء كاجب كطني كىك المساىمة في جزء مف ميزانية الدكلة لتكاجو األعباء العامة التي تعكد
فائدتيا بدكرىا عمى مجمكع أفراد األمة.

()1

كبالتالي عندما ينعدـ ىذا اإلحساس لدل الممكؿ لف يتكاف عف التيرب مف أداء الضريبة
ألنو سينظر إلييا نظرة مغايرة مممؤة بالكره كخالية مف أم حس بالكاجب ,كليذا األمر عبلقة
بالعامؿ األخبلقي كالنفسي لمممكؿ كمدل انخفاض أك ارتفاع الكعي الضريبي لديو .
المطمب الثاني -:أنواع التيرب الضريبي:
()2

يفرقكف بيف ما يسمى بالتيرب المشركع كالتيرب غير المشركع

كيصنفكنيا في الكثير مف

المؤلفات ضمف أنكاع أك صكر التيرب الضريبي كىك تقسيـ معارض مف جانب كبير مف الفقو.
أوالً -:التيرب المشروع والتيرب غير المشروع:
 -1التيرب المشركع-:
بالرغـ مف عدـ استساغة البعض ليذا الكصؼ لبعض األفعاؿ التي يأتييا الممكؿ لمتخمص
مف الضريبة ,إال أف ىذا الكصؼ ذائع بيف كتاب كشرائح المالية كلمتيرب المشركع صكرتاف:
الولى  :كىي الصكرة التي يقكـ فييا الممكؿ بتجنب الضريبة بطريقة ؿ يشكبيا االحتياؿ عمى
القانكف أك العبث بأحكامو.
الثانية :كىي تتفؽ مع الحالة األكلى في أف الممكؿ اليرتكب أية مخالفة لمقكانيف الضريبية كلكنو
يختمؼ عنو فيما يشكبو مف سكء القصد ,إذ أف التيرب في ىذه الحالة يككف بنية عامدة في
اجتناب الضريبة مع البقاء في حظيرة القانكف كأف يقرر المشرع إعفاء بعض أصناؼ الثركة مف
الضرائب.

( )1حسف المرصفاكم ,المرجع السابؽ ,ص.69

( )2عمى سبيؿ المثاؿ -1 :عبدك األمير شمس الديف ,الض ارئب كتطبيقاتيا العممية ,دار الكتب القانكنية ,القاىرة,ص.59
 -2محمكد رياض عطية ,مكجز في المالية العامة ,دار المعارؼ ,مصر ,1962 ,ص.258
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 -1التيرب غير المشروع:
كىك مكضكع البحث كالذ يقصد بو امتناع الممكؿ الذم تكافرت فيو شركط الخضكع
لمضريبة عف الكفاء بيا مستعينان في ذلؾ بكافة أنكاع الغش كىي مختمفة كمتعددة ,كلذلؾ فعادةن ما
يعرؼ التيرب الضريبي بالغش الضريبي.

أ -التيرب الكمي:
أف تحمؿ األعباء العامة إذ يجد الممكؿ المستقر بحكـ طبيعة نشاطو نفسو ممزمان بتحمؿ
نفقات كمصركفات باإلضافة إلى التزامو بالضرائب المفركضة عميو بينما الممكؿ المتيرب كميان
يمارس نشاطو في الخفاء دكنما نفقات كمصاريؼ ككذلؾ بدكف ضرائب تصادر جزء مف دخمو.
ب -التيرب الجزئي:
كيتحقؽ التيرب الجزئي بقياـ المكمؼ بالتخمص مف جزء مف الضريبة المستحقة عميو
كيتخذ العديد مف الصكر منيا تقديـ إقرار عف ضريبة الدخؿ مغاير لمحقيقة أك تسجيؿ عقكد
بقيمة أقؿ مف قيمة الحقكد الحقيقية أك التبلعب في ثمف البضائع المشت ارة أك المباعة ككذلؾ مف
الصكر الشائعة في التيرب الجزئي تضخيـ المصاريؼ اإلدارية التي تستنزؿ مف األرباح عند
احتساب الضريبة.

()1

كيترتب عمى التيرب الجزئي ما يترتب عمى التيرب الكمي مف ضياع حؽ الخزانة العامة
كالخبلؼ بينيما أف التيرب الكمي عادة ما يتحقؽ بسمكؾ سمبي يتمثؿ في امتناع الممكؿ عف
اإلعبلف عف نشاطو بممارستو خفية دكف أف يضطر إلى التبلعب في مستنداتو كدفاتره أك إق ارراتو
أما التيرب الجزئي فيتحقؽ بسمكؾ إيجابي يقتضي ضركرة تدخؿ الممكؿ بإتيانو أفعاؿ يترتب
عنيا تخفيض كعاء الضريبة.
ثالثاً -:التيرب الدوؿ والتيرب الداخمي:
 -1التيرب الدكلي:
كىك قياـ الممكؿ باستعماؿ طرؽ احتيالية غير مشركعة لنقؿ كؿ أك جزنء مف األرباح أك

اإليرادات كالتي مف المفركض خضكعيا لمضريبة في داخؿ الدكلة إلى دكلة أخرل ال تخضع فييا
( )1عبد األمير شمس الديف ,الض ارئب كتطبيقاتيا العممية ,مرجع سابؽ ,ص.36
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ىذه األرباح كاإليرادات في الغالب لمضرائب أك تخضعيا لكع أقؿ كطأة عمى الممكؿ مف التي
يخضع ليا في الدكلة األكلى.
كبالرغـ مف أف نسبة التيرب الدكلي تبدك قميمة إذا ما قكرنت بالتيرب الداخمي إذ يقتصر
التيرب الدكلي في الغالب عمى الممكليف الذيف يتمتعكف بإلماـ كدراية بقكانيف الدكؿ األخرل كقدرة
مالية كبيرة إال أنو بالغ الخطكرة كتكمف خطكرتو في عدة أمكر كىي:
أ -إنو إذ ما تـ التيرب دكليان فإنو يككف عمى مستكل عالي جدان كيقع عمى مبالغ ضخمة.
ب -أنو يضر بثركة الببلد الكطنية إذ يترتب عميو خركج جزنء منيا إلى دكلة أجنبية تككف فييا
المعاممة الضريبية أفضؿ.

ج -أف مكافحتو بالضركرة ال تتحقؽ بتدخؿ المشرع الكطني كحده كانما بضركرة التضامف بيف
الدكؿ.
 -1التيرب الداخمي:
حيث يقكـ عمى أساس إقميمية الضريبة كىك الذم يتـ داخؿ حدكد الدكلة عندما يقكـ
الممكؿ الذم تكافرت فيو شركط الخضكع لمضريبة بعدـ الكفاء بالتزاماتو المفركضة عميو بمكجب
القكانيف الضريبية متخذا في ذلؾ مكفقان مخالفان لمقانكف.
كاذا كاف التيرب في حد ذاتو ليس بالشيء المممكس كىك عادةن ما يتـ في الخفاء إال أف

تممسو بالنسبة لمفرد أك لمدكلة ككؿ ليس باألمر المستحيؿ فيمكف التقرير بكجكد التيرب مف خبلؿ
بعض المؤشرات كالدالالت ,فالفرد الذم تظير عميو مظاىر الثراء الممحكظ كالتي ال تتناسب مع
مركزه الضريبي تعد مؤش انر عمى كجكد تيرب مف أداء الضرائب أما بمزاكلتو ألنشطة أخرل في
الخفاء أك بقيامو بتخفيض كعاء الضريبة كالذم يمكف أف يسمؾ في سبيؿ تحقيقو عدة طرؽ.
كبالنسبة لمدكلة فإنو يمكف االستدالؿ عمى كجكد ظاىرة التيرب مف عدة مظاىر ,فعدـ
تناسب عدد الممكليف المقيديف بمصمحة الضرائب مع عدد السكاف أك عدـ تناسب حصيمة أم
نكع مف األنشطة أك الميف مع حصيمة األمكاؿ المستثمرة فييا أك إيراد العامميف بيا ,أك ظيكر
مظاىر الرخاء كالرفاىية عمى فئة مف الشعب دكف أف تظير أم زيادة في حصيمة الدكلة مف
الضرائب كؿ ذلؾ يقطع عمى الداللة بكجكد تيرب ضريبي .كعمى كؿ فبالرغـ مف خطكرة التيرب
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الداخمي شأنو شأف التيرب الخارجي أال أنو كأف أضر بالخزانة العامة فأف مصدر الضرائب أك
كعائيا ما يزاؿ مكجكدان في إقميـ الدكلة كيككف جزنءا مف ثركتيا الكطنية (.)1
المبحث الثاني _ صور التيرب الضريبي ومسائؿ وكافحتو
يعتبر التيرب الضريبي مف التحديات التي تكاجو السياسة الضريبية  ,كذلؾ لتعدد أشكاليا
كاختبلؼ صكرىا مما يطرح صعكبة كشفو كتتبع سيركرتو مما يجعؿ فرض العقكبات كالغرامات
غير كافية  ,مما يستمزـ التفكير في ضركرة ايجاد اليات اك كسائؿ لمعالجتو ,ذلؾ أف التيرب
ليس قد ار كانما ميبلده ناتج عف اختبلالت عديدة كمختمفة  ,كبالتالي معالجة ىذه المشكمة يتطمب
اصبلح االختبلالت كخمؽ ممانعات قكية لمحاربتو,
المطمب الوؿ -صور التيرب الضريبي في التشريع الضريبي الميبي
يتخذ التيرب مف الضرائب في ظؿ أم نظاـ ضريبي عدة صكر تختمؼ نسبتيا مف مجتمع
إلى آخر بالنظر إلى اختبلؼ ظركؼ كؿ مجمع ضريبي ,كتكاد تككف صكر التيرب الضريبي
في ليبيا ىي ذات صكر التيرب الضريبي في المجتمعات األخرل المتقاربة معو في المستكل
االقتصادم كالفكرم كدرجة التطكر كالكعي فيو كاذا كاف التيرب الضريبي إحصائيان لـ ينؿ حظو
مف البحث في ليبيا حي ال تكجد إحصائيات بالمعنى العممي لنسبة التيرب كحجمو سكاء بالنسبة
لنكع محدد مف الضرائب أك بالنسبة لفة معينة مف الممكليف إال أف المشتغميف كالميتميف
بالضرائب يجزمكف بأف نسبة التيرب مف الضرائب في ليبيا تبدك مرتفعة بالنظر إلى حجـ
األعماؿ كاألنشطة ال تي أصبحت تمارس بشكؿ ممحكظ كعمني كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف مزاكلييا
الزالكا مجيكليف بالنسبة لمصمحة الضرائب كيمكف القكؿ بأف أىـ صكر التيرب الضريبي في
ليبيا ىي الصكر التالية:
أوالً :عدـ تقديـ االق اررات و اإلخطارات:
لكي يتيسر لمصمحة التعرؼ عمى أرباح الممكليف كمراكزىـ القانكنية كربط الضريبة عمييـ
أكجب المشرع عمى كؿ الممكليف الخاضعيف لمضريبة عمى دخؿ الزراعة أك دخؿ التجارة
كالصناعة كالحرؼ أك دخؿ الميف الحرة أك الدخكؿ الخارجية لممقيميف في الببلد أف يقدمكا إلى
( )1حسف المرصفاكم ,مرجع سابؽ ,ص.59
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مصمحة الضرائب إق ار انر كتابيان عف دخميـ الخاضع لمضريبة كذلؾ عمى النماذج المعدة لذلؾ(,)1
أك عمى أية كرقة متضمنة جميع البيانات الكاردة فيو.
كيقدـ اإلقرار عف كدخؿ التجارة كالصناعة كالميف كالحرؼ كدخؿ الميف الحرة إلى
المصمحة خبلؿ الستيف يكمان التالية النتياء السنة الضريبية كىي فترة االثنى عشر شي انر التي تبدأ
مف أكؿ أم النار مف كؿ عاـ مع مراعاة مف تقتضي طبيعة نشاطو اختبلؼ سنتو المالية عف
السنة الضريبية(.)2
أما اإلقرار عف الدخكؿ الخارجية لممقيميف في الببلد فيقدـ خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تحقؽ
الدخؿ كلك لـ يقبض فعبلن أك كاف صاحبو قد احتفظ بو في الخارج كيجب أف يشتمؿ اإلقرار عمى
بياف مصدر الدخؿ كمقدار إجمالي الدخؿ المحقؽ دكف خصـ أية ضريبية منو أك أية مبالغ
أخرل ,كما ألزـ المشرع بمكجب المادة ,الشركات العامة كالشركات المساىمة األىمية كفركع
الشركات األجنبية كاألشخاص االعتبارية سكاء كانت عامة أك أىمية إذا كاف نشاطيا تجاريان أك
صناعيان أك حرفيان أك استثما انر عقاريان ,كيجكز لممصمحة أف تمزـ الشركات األجنبية أف ترفؽ
باإلقرار صكرة مف الميزانية العمكمية لنشاط المركز الرئيسي ككذلؾ صكرة مف حساباتو الختامية,
كنظ انر لتقديـ اإلق اررات الضريبية مف أىمية في تحصيؿ الضرائب إذ يشمؿ ىذا االلتزاـ شريحة
كاس عة مف الممكليف كبالتالي يغطي حصيمة مف الضرائب فقد اعتبر المشرع الميبي شأنو شأف
التشريعات الضريبية تقاعس الممكؿ بتقديـ اإلقرار الضريبي عف ىذا االلتزاـ جريمة ضريبية أكقع
عمييا جزنء تمثؿ في غرامو ال تقؿ عف ( )%25خمسة كعشريف في المائة مف الضريبة.
كلقد جعؿ المشرع مبمغ الغرامة في حالة التخمؼ عف تقديـ اإلقرار طبقان لمربط النيائي
لمضريبة ذلؾ أنو في األحكاؿ التي تربط فييا الضريبية بناء عمى إقرار الممكؿ تدفع الضريبة مف
كاقع اإلقرار في المكاعيد المحددة قانكنان إلى حيف ربط الضريبة بصفة نيائية فإذا قبمت المصمحة
ىذا اإلقرار كما ىك يتـ الربط بصفة نيائية كيككف في ىذه الحالة غير قابؿ لمطعف فيو(.)3

) (1النماذج الممحقة بقرار المجنة الشعبية لعامة سابقا" رئاسة الكزراء" رقـ ( )157لسنة 2004ـ بشأف البلئحة التنفيذية
لقانكف ضراب الدخؿ رقـ  11لسنة .2004

) (2المادة  22مف القانكف رقـ  7لسنة 2010ـ السابؽ اإلشارة إليو.

) (3المادتيف ( )3( )2مف قانكف ضرائب الدخؿ رقـ  11لسنة 2004ـ.
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كاذا اعتبر المشرع عدـ التزاـ الممكؿ بتقديـ اإلقرار إخبلالن بأحكاـ القانكف الضريبي,
فباإلضافة إلى تكقيع عقكبة الغرامة سالفة الذكر عميو أجاز لمصمحة الضرائب أف تقدر الدخؿ
بناء عمى ىذا التقدير ,كيجب التمييز ىنا بيف حالة عدـ
كفؽ ما تراه مناسبان كأف تربط الضريبة ن
تقديـ اإلقرار الضريبي أك تقديمو غير مستكؼ لمشركط أك تضميف ىذا اإلقرار بيانات غير

صحيحة كالتي سنتناكليا بالبياف عند الحديث عف جرائـ االحتياؿ الضريبي إذ ساكل المشرع في
العقكبة بيف حالة عدـ تقديـ اإلقرار كحالة تقديمو بشكؿ مغاير لمشكؿ الذم بينو النمكذج المعد
لذلؾ فيككف اإلقرار غير مستكؼ لمشركط كيعتبر في حكـ اإلقرار غير المقدـ ,إال أنو ال يجكز
التماس العذر لممكليف الذيف تخمفكا عف تقديـ إق ارراتيـ الضريبية في المكعد القانكني بحجة عدـ
الكعي القانكني(.)1
ثانيان :عدـ أداء الضريبة في المكاعيد المحددة قانكنان
مف أىـ االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الممكؿ االلتزاـ بدفع الضراب في المكاعيد المحددة
قانكنان إذ يتعيف عميو أف يبادر بدفع الضريبة في الكقت كالمكاف الذم يحدده القانكف مع السماح
لو في حاالت معينة بتأجيؿ دفع الضريبة أك بعضيا أك السماح بتقسيطيا ,كفي بعض الحاالت
إسقاطيا أك العفك عما لـ يدفع منيا.
كتعمؿ التشريعات الضريبية عمى أف ال يستفيد الممكؿ مف تأخير الكفاء بالضريبة كذلؾ
باستثمار أمكاؿ الضرائب المتأخرة في نشاطو الخاص أك ادخارىا كالحصكؿ عمى ربح أك فائدة
منيا ,كذلؾ بتقرير مقابؿ تأخير يزيد عف معدؿ سعر الفائدة أك معدؿ التضخـ في قيمة النقكد,
يضاؼ إلى قيمة الضرائب المتأخرة( ,)2كذلؾ حتى ما قد يسفر عنيا مف زيادة في الديكف
الضريبية بأكثر مف الربح أك الفائدة التي يمكف أف تعكد في حاؿ استبقائو تمؾ الديكف سدادىا,
لذلؾ أكجب المشرع الميبي عمى كؿ الممكليف المخاطبيف بأحكاـ القانكف الضريبي ضركرة أداء
الضريبة ,أك تكريدىا في الميعاد كذلؾ كفقا لنص المادة  76مف القانكف رقـ  7لسنة 2010ـ
بشأف ضرائب الدخؿ

(.)3

)(1خالد الشاكم ,نظرية الضريبة كالتشريع الضريبي الميبي ,منشكرات جامعة بنغازم,ص.283
) (2رمضاف صديؽ ,اإلدارة الضريبية الحديثة ,المرجع السابؽ ,ص.127
) (3الجريدة الرسمية  :العدد  ,4السنة العاشرة  ,ص.150
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كما فرض المشرع بمكجب المادة ( )73مف قانكف ضرائب الدخؿ رقـ ( )7لسنة2010ـ
عقكبة الغرامة التي ال تقؿ ( )1000ألؼ دينار كال تزيد عف (  )50000خمسكف الؼ دينار
عمى كؿ ممكؿ ال يسدد الضريبة في مكعدىا أك يتسبب بخطئو أك إىمالو في تأخير تكريد
الضريبة لمخانة العامة.
ثالثاً :عدـ اإلخطار عند البدء أو توقؼ النشاط
تتعدد كسائؿ الرقابة التي يضعيا المشرع لمتحقؽ مف صحة تطبيؽ القانكف الضريبي,
كذلؾ بفرض االلتزامات التي مف شأف تنفيذىا أف يكفؿ لمصمحة الضراب التحقؽ مف الكاقعة
المنشئة لمضريبة كتحديد اإليرادات الداخمة في كعاء الضريبة ,كمف أىـ مظاىر تمؾ الرقابة ما
يفرضو القانكف الضريبي مف كاجب تقديـ األخطار بمزاكلة النشاط كالتكقؼ عنو نكالن عند متضمنان
بيانات معينة مع االلتزاـ بالصدؽ في كؿ ما يتضمنو مف بيانات حتى يحقؽ اإلخطار الضريبي
ما يتضمنو اإلببلغ بكاقعة البدء أك التكقؼ التي يكجب القانكف عمى الممكؿ الخاضع لمضريبة
إحاطة مصمحة الضرائب بيا ,إذ قد يعمد الممكؿ إلى مزاكلة النشاط خبلؿ السنة الضريبية ثـ
التكقؼ عف مزاكلة ىذا النشاط الذم قد يككف في بعض األحياف بصكرة نيائية ما يؤدم إلى بقاء
الدخؿ الذم تحقؽ لو خبلؿ تمؾ الفترة بمنأل عف الضرائب.

رابعاً :التخمؼ عف مسؾ الدفاتر والسجالت واالمتناع عف تقديميا
تتعدد الكسائؿ التي يضعيا لمتحقؽ مف صحة تطبيؽ القانكف الضريبي كتحقيقو لمغاية
المنشكدة كىي ضماف حقكؽ الخزانة العامة كذلؾ بفرض االلتزامات التي مف شأف تنفيذىا أف
يكفؿ لئلدارة الضريبية التحقؽ مف الكاقعة المنشئة لبللتزاـ كصحة ربطيا كتقديميا عند طمبيا,
فالزـ المشرع الميبي بمكجب المادة 75مف قانكف ضرائب الدخؿ المذككر األشخاص الطبيعييف
الخاضعيف ألحكاـ ضرائب الدخؿ بمسؾ الدفاتر التي يتـ تحديدىا بمكجب أحكاـ البلئحة
التنفيذية لمقانكف ,كما يجكز إلزاـ األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف بمسؾ دفاتر
كحسابات ىذا باإلضافة إلى الممزميف بمسكيا بمقتضى التشريعات األخرل.
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كأكجب المشرع عند تقديـ اإلق اررات الضريبية عف دخؿ التجارة كالصناعة كالحرؼ أف
تككف ىذه اإلق اررات مشفكعة بالمستندات كالكثائؽ المؤيدة لمبيانات المذككرة في اإلق اررات كاشترط
العتبار حسابات الممكؿ منتظمة أف يمسؾ عدد مف الدفاتر متمثمة في دفتر اليكمية كدفتر الجرد
كالميزانية كدفتر الصنؼ ,باإلضافة إلى ما يمتزـ بمسكو مف دفاتر كسجبلت بمقتضى القانكف
التجارم أك أم قانكف آخر بالنظر إلى طبيعة النشاط.
لذلؾ يعتبر تخمؼ الممكؿ عف االلتزاـ بيذا األمر مف الصكر التي يتخذىا التيرب
الضريبي إذ في الكثير مف األحياف ال يستطيع الممكؿ إخفاء نشاطو حسب طبيعة ىذا النشاط
كانما نتيجة عدـ مسكو لمدفاتر كالسجبلت بإمكانو الحيمكلة دكف تحصيؿ الضرائب المستحقة عميو
اذ يتعذر عمى مكظؼ الضرائب في الكثير مف األحياف الكقكؼ عمى حقيقة حركة نشاط الممكؿ
في كثير مف األنشطة كما في حالة الميف الحرة.
كقد يحصؿ أف يقكـ الممكؿ بمسؾ الدفاتر كالسجبلت إال أنو يمتنع عف تقديميا عند
الطمب كالمشرع الميبي أيضان تناكؿ ىذه الصكرة في المادة /73ؼ 2مف القانكف فعاقب الممكؿ
الذم يمتنع عف تقديـ ما ُيطمب منو في البيانات أك الدفاتر أك السجبلت التي يمزـ بمسكيا بغرامة

ال تقؿ عف ( )1000الؼ دينار .كالمشرع لـ يميز في المعاممة بيف الممكؿ الذم يتقاعس عف
مسؾ الدفاتر كالسجبلت كذلؾ الذم يقكـ بمسكيا إال أنو يمتنع عف تقديميا فترؾ ذلؾ لقاضي

المكضكع.
خامسان :استعماؿ الطرؽ االحتيالية:
يعتبر التيرب باستعماؿ أساليب احتيالية مف أخطر صكر التيرب الضريبي بالنظر إلى ما
تنطكم عميو الطرؽ االحتيالية مف انحدار في المستكل األخبلقي لدل الممكؿ الذم لـ يتكاف عف
التيرب مف الضريبة.
كيقصد بالطرؽ االحتيالية في المجاؿ الضريبي حسبما يعرفيا جانب مف الفقو بأنيا محاكلة
ال ممكؿ تغطية النقص الذم يتضمف إقرار األرباح الخاص بو كالمقدـ لممصمحة كذلؾ بترتيب

131

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

العذد االول \ 3102

كقائع مادية أك إعدادىا إعدادان خاصان الغرض منو التمكيو عمى المصمحة كحمميا عمى تصديؽ
ما كرد في ىذا اإلقرار المعيب.

()1

كعرفيا البعض اآلخر بأنيا الكقائع المادية التي تحيط باإلقرار لغش إدارة الضرائب فيك
كسيمة فقط كفي حالة الطرؽ االحتيالية يكفي تحقيؽ الكسيمة كال يمزـ تحقيؽ الغاية.

()2

أما المشرع الميبي فأنو لـ يعرؼ الطرؽ أك األساليب االحتيالية عمى سبيؿ الحصر كانما
نص في المادة ( )75مف قانكف ضرائب الدخؿ رقـ  7لسنة 2010ـ عمى عقاب كؿ مف ارتكب
بقصد التخمص مف كؿ أك بعض الضريبة أك حرض أك اتفؽ أك ساعد عمى ارتكاب أم فعؿ مف
األفعاؿ اآلتية:
 -1اإلدالء ببيانات غير صحيحة في اإلق اررات كاألكراؽ التي تقدـ تنفيذان ألحكاـ ىذا القانكف.
 -2إعداد أية حسابات أك دفاتر أك سجبلت أك تقارير أك ميزانية غير صحيحة.
 -3استعماؿ أية طريقة احتيالية إلخفاء أك محاكلة إخفاء مبالغ تسرم عمييا الضريبة.
كيبلحظ في ىذا الشأف بالطرؽ االحتيالية عندما ال يحدد ىذه الطرؽ كاألساليب عمى سبيؿ
الحصر
كبالتالي فإف التيرب مف الضريبة في التشريع الميبي كفؽ ما نصت عميو المادة  84مف
قانكف ض ارئب الدخؿ يتحقؽ بكؿ الصكر التي يعمد فييا الممكؿ إلى إخفاء حقيقة كضعو المالي,
بغية التخمص مف أداء الضرائب المستحقة عميو كميان أك جزئيان ,كلك لـ تتحقؽ ىذه النتيجة إذ قد
ال يصؿ الممكؿ إلى مبتغاه رغـ سعيو لمتخمص مف كؿ أك بعض الضرائب المستحقة عميو.
فتعد طريقة احتيالية كؿ كسيمة لجأ إلييا الممكؿ يككف مف شأنيا إخفاء نشاطو الخاضع
لمضريبة ,كمف ىذا القبيؿ:
أ-اصطناع مستندات عف مصركفات غير صحيحة.
ب-اصطناع ديكف خيالية كغير حقيقة.
) (1محمد رشاد ,ضريبة األرباح التجارية كالصناعية ,صُ ,300مشار إليو في أسباب البراءة في جرائـ التير الضريبي,
المرجع السابؽ ,ص.28
) (2مجدم محمد عمي ,المرجع السابؽ ,ص.28
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ج-تقديـ حسابات صكرية كتضخيـ المشتريات كالمصركفات مع تخفيض المبيعات.
د-إدخاؿ مصركفات شخصية إلى مصركفات المنشأة بقصد تقميؿ أرباحيا.
ق-تقديـ فكاتير شراء غير مطابقة لمحقيقة أك إسقاط عمميات أنتجت ربحان لممكؿ.
مما تقدـ يتضح أف الطرؽ االحتيالية ال تقع ضمف طائفة محددة مف األفعاؿ إذ يتفنف
الممكلكف بشتى الطرؽ متى عقدكا عزميـ عمى التيرب مف الضريبة كميا أك بعضيا بحيث
يبتدعكف طرقان لمتحايؿ عمى ال تتسع النصكص الضريبية التجريمية الحتكائيا.
المطمب الثاني-:كسائؿ مكافحة التيرب الضريبي
ىناؾ مف الكسائؿ ما يمكف أف تككف أكثر كضكحان في مجتمع ما عف غيره كتتنكع كسائؿ
التيرب الضريبي فمنيا التي ترجع لمتشريع الضريبي نفسو كالى السمطة التنفيذية القائمة عمى
تنفيذ أحكاـ القانكف الضريبي ثـ تمؾ األسباب التي مردىا الممكؿ المخاطب بأحكاـ القانكف
الضريبي باعتبارىـ جميعان أطراؼ العبلقة الضريبية كيقع عمى كؿ منيـ جزء مف عبء العممية
الضريبية ,كالخمؿ الذم يشكب أداء أم منيـ يمكف اف يعد كسيمة لمتيرب مف الضرائب كذلؾ
عمى النحك االتي-:
أوالً :إحكاـ صياغة التشريعات
مما ال جدؿ فيو أف النظاـ الضريبي يعتبر انعكاسان لمظركؼ كاألكضاع االقتصادية
كاالجتماعية كالسياسية في الدكلة التي يطبؽ فييا ,كلما كانت ىذه الظركؼ كالكضاع تختمؼ
كتتغير في الدكلة مف كقت آلخر ,لذلؾ فإف النظاـ الضريبي يجب أف يتطكر بما يبلءـ ظركؼ
المرحمة التي تمر بيا الدكلة كمتى كاف التشريع الضريبي في الدكلة غير متبلئمان مع الظركؼ
السائدة فييا فإف أية محاكلة مف قبؿ السمطة التنفيذية لكضع ىذه التشريعات مكضع التنفيذ
سيؤدم في النياية إلى تمكيف العديد مف الممكليف مف التيرب مف أداء الضريبة أما بسبب عدـ
كقكعيـ تحت طائمة ىذا التشريع أك لكجكد ثغرات فيو تمكنيـ مف النفاذ خبلليا.
كبالرغـ مف أف التشريع الضريبي الميبي فيما يخص ضرائب الدخؿ كضريبة الدمغة ىك
()1

تشريع حديث نسبيان

كالكقكؼ عمى مدل فاعميتو أك عدميا في مكافحة التيرب الضريبي يبدك

) (1يقصد بيذا الشأف القانكف رقـ  7لسنة 2010ـ بسأف ضرائب الدخؿ باعتباره ركيزة التشريع الضريبي في ليبيا.
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أم انر مبك انر ,إال أننا يمكف القكؿ نظريان أف ىذا التشريع أيضان تشكبو العديد مف العيكب كالثغرات
التي يمكف لممكؿ النفاذ منيا كالتخمص مف العبء الضريبي كتُعد ىذه العيكب كالثغرات سببان ىامان
لمتيرب عمى النحك الذم سيمي بيانو:
 -1أنو بالرغـ مف خصكصية التشريعات الضريبية التي ترتبط ارتباطان كثيقان بالظركؼ القائمة إال
أف المشرع الميبي سمؾ بشأنيا ذات الطريقة في سائر التشريعات األخرل إذ نجد ىذه التشريعات
عادة مستقاة مف تشريعات سارية في دكؿ أخرل كالقانكف المصرم أك الفرنسي ,األـ الذم تأتي
معو التشريعات الضريبية غير مكاكبة لطبيعة األكضاع القائمة.
 -2أف أغمب نصكص التشريع الضريبي الميبي ىي مجرد تكرار لقانكف ضرائب الدخؿ
المصرم -كبعد صدكر قانكف ضرائب الدخؿ في ليبيا خبلؿ سنة 2004ـ شيدت التشريعات
الضريبية بشأف ضرائب الدخؿ في مصر طفرة كبيرة كتطكرات عمى نحك مغاير لما كانت عميو
كتبنت فمسفة جديدة أكثر احترامان لمممكؿ كأكثر جدكل لمخزانة العامة عمى النحك الذم سنراه
الحقان كتجاكزت بذلؾ العديد مف الثغرات التي نقميا المشرع الميبي إلى تشريعو الجديد رقـ  7لسنة
2010ـ.
 -3مف المعمكـ أف الضريبة تفرض لتحقيؽ جممة مف األىداؼ ,كحتى تحؽ الضريبة ىذه
األىداؼ لبد مف مراعاة تمؾ المبادئ كالقكاعد التي تحكـ التنظيـ الضريبي كالتي كاف مف ركادىا
آدـ سميث في مؤلفو الشيير "ثركة األمـ" ,كىذه القكاعد ىي "العدالة كاليقيف كالمبلءمة
()1

كاالقتصاد"

كقد تبمكرت األفكار التي قبمت في تحقيؽ العدالة الضريبية في الكقت الحاضر بقاعدتيف
ىما "عمكـ الضريبة كمبدأ المساكاة".
 كيقصد بعمكـ الضريبة :شمكؿ الضريبة لممقيميف في مجتمع معيف كالذيف يتمتعكف بخدماتاء كانكا كطنييف أك أجانب مقيميف ,ككذلؾ فرض الضريبة عمى كؿ مصادر الدخؿ
الدكلة سك ن
كعمى الثركات.

) (1منصكر ميبلد يكنس ,مبادئ المالية العامة ,طرابمس2000 ,ـ ,ص.115
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 كيقصد بمبدأ المساكاة :كلك ليس بشكؿ نيائي المساكاة في التضحية بيف الممكليف أم عدـدفع األغنياء كالفقراء لنفس النسبة مف دخكليـ بؿ يجب أف يكزع العبء الضريبي بنسب
متفاكتة لكي يحقؽ العدالة الضريبية.

()1

كاذا كاف المشرع الميبي قد أخذ في االعتبار ىذه المعايير ففرض الضريبة عمى كؿ
المقيميف مف كطنييف كاجانب مقيميف كفرض ضرائب نكعية طالت كؿ الدخكؿ المتحققة ليؤالء
كميز بيف أسعار الضرائب كفقان لممصدر المستمد منو الدخؿ كجعؿ ىذه الضرائب تصاعدية كأقر
بعض اإلعفاءات ,إال أنو يكفي أخذ المشرع بما تقدـ حتى يمكف كصؼ النظاـ بأنو نظاـ مف
شأنو تحقيؽ العدالة الضريبية.
تشير أسعار الضرائب الكاردة في القانكف إلى أف المشرع ميز بيف الدخؿ الناتج عف العمؿ
كما في حكمو عف غيره مف انكاع الدخكؿ األخرل بأف كضع جدكؿ أسعار حدية تقؿ في البداية
عف غيرىا مف مصادر الدخؿ األخرل إال انو ضيؽ مف شرائح الدخؿ ليذا الجدكؿ ككسع في
شرائح ىياكؿ األسعار بالنسبة لمنشاطات األخرل ,ففي ضريبة مقابؿ العمؿ يصؿ سعر الشريحة
إلى ( )%15بمجرد اف يتجاكز دخؿ الممكؿ ( )9.600د سنكيان أم ( )800د .شيريان في حيف
اف ىذه النسبة تفرض عمى شريحة اعمى في الدخؿ الناتج مف أرباح الصناعة كالحرؼ كدخؿ
الميف الحرة كىي ()10.000د .سنكيان كاذ يقكؿ قائؿ اف أسعار الضرائب ترتفع في نسؽ
تصاعدم حتى تصؿ في أرباح التجارة إلى ( )%35كفي أرباح الصناعة كالحرؼ كدخؿ الميف
الحرة إلى ( )%30فإف ىذه األسعار يجب عدـ النظر إلييا مجردة عف شرائح الدخؿ التي يصؿ
إلييا الممكؿ كالتي ىي عالية جدان بالمقارنة إلى دخؿ مقابؿ العمؿ كالذم في أغمب األحياف ال
يمكنو أف يتجاكز سقؼ محدد بمكجب القكانيف.
 -3عدـ جدية العقكبات كعدـ كفايتيا ,فمف المآخذ التي تؤخذ عمى التشريع الضريبي الميبي
كالتي يرل الميتمكف بالضرائب أنيا مف أكثر العكامؿ التي تشجع الممكؿ عمى التيرب أف
العقكبات المنصكص عمييا في القانكف تبدك غير رادعة ,ك ال تجد مف يتكلى تنفيذىا إذ تمعب
جدية العقكبة دك انر ميمان في تحديد مكقؼ الممكؿ تجاه الضريبة ,فيك يكازف بيف النفع العائد مف

) (1عبداألمير شمس الديف ,المرجع السابؽ ,ص.45
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عدـ دفع الضريبة كالمخاطر التي يتعرض ليا إذا ما اكتشؼ أمره ,فكمما كاف الخطر مؤكدان كمما
اتجو الفرد نحك االلتزاـ بالضريبة كتفادم العقاب كالعكس صحيح.
كبالتالي فإف تفقد تأثيرىا إذا كاف في مقدكر الممكؿ اإلفبلت منيا أك أف اإلدارة الضريبية
غير جادة في تنفيذىا( ,)1كال يتعمؽ األمر ىنا بمقدار العقكبة كنكعيا بقدر ما يتعمؽ األمر بجدية
تنفيذىا.
ثانياً :تطوير اإلدارة الضريبية ودعميا:
تعتبر مصمحة الضرائب ىي األداة التنفيذية لمقكانيف الضريبية ,كاذا كاف إقرار مبدأ العدالة
الضريبية يعتمد بداية عمى مدل مراعاة المشرع ليذا المبدأ عند فرضو لمضرائب كذلؾ مف خبلؿ
مراعاة الظركؼ المعيشية السائدة إال أف األمر ال يتكقؼ عند حد سف ىذه التشريعات كانما العبرة
بتنفيذىا إذ في مرحمة التنفيذ تظير مساكئ النظاـ الضريبي كحسناتو ,كمف اىـ كسائؿ مكافحة
التيرب مف الضريبة في ليبيا ترجع تتمثؿ فيما يمي:
 -1رفع مستكل األداء الكظيفي لدل الجياز الضريبي:
يعد العنصر البشرم راس االدارة المدبر كساعدىا المنفذ فاالىتماـ بو يعد مف االكلكيات
التي يجب اف تكلييا جية االدارة حتى تتمكف مف القياـ بدكرىا عمى أكمؿ كجو ,كذلؾ مف خبلؿ
االتي-:
أ -ضركرة تكفر كاعداد الفاحصيف كالفنييف لمضرائب بالمعنى الفني ذلؾ أف ميمة مكظؼ
الضرائب ال تنحصر في تمقي اإلق اررات كتحصيؿ الضريبة مف كقائع ىذه اإلق اررات بؿ
المحافظة عمى حقكؽ الخزانة العامة التي أككمت في ىذا الشأف إلى مكظؼ الضرائب ,مما
يتطمب منو الكشؼ عف تمؾ البيانات التي لـ تظير في إلق اررات الممكؿ كىي أمكر ال
يمكف الكشؼ عنيا مف قبؿ أم مكظؼ فميس كؿ مكظؼ في مصمحة الضرائب ىك فاحص
فني .كقد تممس الباحث ىذا العيب مف خبلؿ ضخامة عدد الممفات المعركضة عمى
الفاحصيف في المكاتب الضريبية.

) (1أحيمت ىذه القضايا إلى نيابة العجيبلت الكمية ,بتاريخ 2006/11/9ـ.
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ب -تكفير األجكاء المناسبة لمعامميف باإلدارة الضريبية مف الناحية المادية كالمعنكية
كالتركيز عمى العديد مف مقكمات اإلدارات الجيدة بالرغـ مف طبيعة عمؿ ىذه اإلدارة ك عدـ
تعرض المكظؼ الضريبي إلى المضايقات كالممارسات غير األخبلقية مف الممكليف مع
انعداـ الحكافز المادية.
ج -ضركرة حصر المجتمع الضريبي كضركرة التعاكف بيف إدارة الضرائب كالجيات العامة,
إذ ال يمكف إلدارة الضرائب دكف مساعدة الجيات العامة األخرل أف تكفؿ كحدىا حماية حقكؽ
الخزانة العامة كذلؾ لؤلسباب التي سبؽ ذكرىا لذلؾ ُيعاب عمى الجيات اإلدارية في ليبيا كالمنكط
بيا أيضان حماية حقكؽ الخزانة العامة عدـ تعاكنيا مع مصمحة الضرائب كالقاء عبء تحصيؿ
الضرائب عمى اإلدارة الضريبية كحدىا مما سبب في تزايد حاالت التيرب الضريبي في ليبيا
نتيجة ضعؼ مستكل اإلدارة بكجو عاـ.
 -2مراعاة األصكؿ الضريبية كالفنية مف قبؿ اإلدارة الضريبية.
اف مراعات االصكؿ الفنية كالضريبية مف قبؿ مصمحة الضرائب مف شأنيا المساىمة في
الحد مف التيرب الضريبي فيي حجة عمى إدارة الضرائب كليست ليا كتعد ىذه الكسائؿ األخيرة
في كاقع األمر في ليبيا مف أىـ عيكب كمساكئ اإلدارة ,كىذه األساليب ىي:
أ -عدـ التغكؿ في التقدير الجزافي:
مف األسباب التي تدفع بالممكليف إلى التيرب مبالغة مكظفي مصمحة الضرائب في التقدير
الجزافي دكف أخذىـ في االعتبار في كثير مف األحياف ما يقدمو الممكؿ مف مستندات ككثائؽ.
()1

مع اآلخذ في االعتبار أف ىذا التقدير الجزافي قد يقكده إليو الممكؿ نفسو في بعض األحياف

بعدـ تقديمو لئلق اررات الضريبية ,أك تقديميا غير شاممة لكؿ المعمكمات اليامة عف حقيقة
أرباحو ,لذلؾ فمف شاف مراعات ىذا االمر يساىـ في الحد مف التيرب.
ب -عدـ التأخير في الفحص كالربط
يرجع التأخير إلى محدكدية الفاحصيف الضريبيف كنقص الكفاءات في ىذا المجاؿ كعدـ
تكافر البيانات الدقيقة التي تمكف مف سرعة إنجاز الفحص كالربط كما يترتب عمى ذلؾ مف تأخير
) (1أبكبكر النييكـ ,الضريبة عمى الشركات كالمحاسبة عمييا ,مرجع سابؽ ,ص.262
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في الفحص كالربط كيقصد بذلؾ الفحص الذم تجريو المصمحة بعد الربط المؤقت حسب اإلقرار
المقدـ مف الممكؿ إذ تأخذ المصمحة بما جاء في اإلقرار تمييدان لمربط النيائي الذم يأتي بعد
الفحص الذم تجريو المصمحة مف خبلؿ ما يتكافر لدييا مف مستندات كما تجريو مف تحريات.
كيعد تأخير الربط في ليبيا ظاىرة شائعة إذ يتأخر الربط النيائي في بعض األحياف إلى سنكات
متتالية فتككف الضرائب قد تراكمت عمى الممكؿ كيصبح التزامو بالكفاء بيا مرىقان مما يدفعو إلى
التيرب مف أداء الضريبة المستحقة عميو  ,لذلؾ يجب اعادة النظر في ذلؾ لممساىمة في الحد
مف التيرب.
ك أخي انر ك باإلضافة إلى ما تقدـ فإنو عمى مكظفي اإلدارة الضريبية اىتماميـ بإقامة
عبلقات مبناىا الثقة بيف الممكؿ ك اإلدارة الضريبية ك أداءىـ لمياميـ عمى نحك يقكـ عمى تفيـ
نفسية الممكؿ كاحساسو بعبء كثقؿ الضريبة مما يفقد التكاصؿ بيف الطرفيف ,كاعتبار الممكؿ
شريؾ االدارة الضريبية " الدجاجة التي تبيض ذىبا".
ثالثاً :وسائؿ تعود إلى المموؿ:
 -1رفع مستكل الكعي الضريبي لدل الممكليف:
يعد المجتمع الميبي كمجتمع مدني بالصكرة التي ىك عمييا اآلف مجتمع حديث نسبيان ال
سيما فيما يتعمؽ بإحساسو بكاجبو الكطني إذ أف فترات االستعمار كاالحتبلؿ التي مر بيا ىذا
المجتمع حالت دكف تككينو كمجتمع متجانس كمتكافؽ ,إذ ظمت الببلد فترات طكيمة مقسمة إلى
كاليات ترزح تحت كطأة االستعمار كظمت الضرائب مرتبطة في أذىاف أبناء الشعب بمعنى
السطكة كالغمبة كالقير.
 -2ضركرة قياـ أجيزة الدكلة بدكرىا في التكعية:
عمى الرغـ مف أف القكانيف الضريبية تخاطب كافة فئات كشرائح المجتمع إال أنيا مف
أكثر التشريعات جيبلن مف قبؿ المكاطنيف لصعكبة فيميا كانطكائيا عمى جكانب محاسبية كجنائية
يستمزـ اإللماـ بيا قدر مف الكعي كالثقافة ,كىك األمر الذم يجب أف تتجشـ األجيزة اإلدارية في
ببلدنا القياـ بو ,إذ ينحصر دكر مصمحة الضرائب في قبكؿ اإلق اررات ك االخطارات كاجراء
التقديرات دكف أف تُبصر الممكؿ إلى أىمية الضرائب كأىميتو كممكؿ في العممية الضريبية ,كما
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أف األجيزة األخرل في الدكلة يجب أف تقكـ بدكرىا في نشر الكعي الضريبي مف خبلؿ كسائؿ
اإلعبلف أك عف طريؽ إصدار دكريات أك نشرات بالخصكص ,كؿ ىذه الظركؼ تؤدم إلى خمؽ
مكاطف كاعي غير متقاعس في مجاؿ الكفاء بحقكؽ الخزانة العامة ,إذ الكثير مف المكاطنيف ال
يعممكف أيف تذىب أمكاليـ التي تستقطع منيـ جب انر دكف اختيار منيـ ككثيركف ممف يزالكف أنشطة
يعتمد أداء الضريبة عنيا عمى مبادرة الممكؿ.
كيعتبر نقص كانخفاض الكعي الضريبي بحؽ مف أبرز العكامؿ المؤدية إلى التيرب
الضريبي في ليبيا كقميمكف ىـ الذيف ينظركف إلى الضريبة ككاجب كطني كداللة عمى ركح
التضامف كالتعاضد بيف أبناء المجتمع كيشعركف بكاجبيـ في تمكيؿ الخزانة العامة.
الػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
يتضح جميا في خاتمة ىذا البحث الذم تطرقت فيو ألسباب التيرب الضريبي ككسائؿ
مكافحتو أف مكافحة ىذه الظاىرة ليس باألمر الييف ,كذلؾ نظ ار لؤلشكاؿ التي يتخذىا كالتقنيات
المتبعة مف طرؼ المكمفيف باستعماؿ طرؽ مختمفة كمتنكعة االحتيالية لتيرب ,مما يجعؿ الرقابة
الجبائية عاجزة كقاصرة عف اداء مياميا ,لمحدكدية الكسائؿ المادية كالبشرية كخاصة الكفاءات
العميا المتخصصة في الميداف المحاسبي كالقانكني.
كفي ىذا االطار تكصمت الى عدد مف التكصيات يمكف لمدكلة المجكء الييا كتتمثؿ ىذه
التكصيات فيما يمي-:
 -1نشر الكعي الضريبي كبث االطمئناف لدل الممكليف بتطبيؽ العدالة الضريبية دكف محاباة,
كاتب اع سياسة يشعر معيا الممكؿ بأف ما يدفعو سيعكد عمييـ بالنفع ,حتى يتحسسكف بكاجبيـ في
المساىمة في تمكيؿ النفقات العامة ,كذلؾ بخمؽ تكاصؿ مستديـ مع الممكليف كاعتبارىـ شركاء
في تدبير الشأف الضريبي .
 -2دعـ االدارة الضريبية كجعميا قادرة عمى القياـ بمياميا عمى أحسف كجو ,كتعزيز مختمؼ
أشكاؿ الرقابة عمييا.
 -3قركئية ك كضكح كاحكاـ النصكص التشريعية الضريبية ,بما اليدع مجاال لمثغرات ,ك النص
عمى تحصيف الديف الضريبي "صراحة" مف التقادـ.
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 -4االعتماد عمى ابحاث ميدانية معمقة تعتمد عمى تقنيات عمـ النفس االجتماعي لمضريبية في
تحميؿ اراء المكمفيف كردكد فعميـ ,مف أجؿ استكشاؼ األسباب العميقة لمنفكر الضريبي ,ثـ
االعتماد عمى نتائج ىذه األبحاث في تطكير النظاـ الضريبي ,الذم يجب أف يأخذ بعيف
االعتبار جميع العكامؿ التي تؤثر في سيره كنجاحو بما فييا شخص المكمؼ.
فالضريبة العادلة تحتاج الى ادارة ناجعة ,ذلؾ أف الدكلة ىي الكفيمة بإلزاـ الجميع عمى
احتراـ قانكنيا ,سكاء تعمؽ األمر بالممكليف أك باألجيزة التي تطبؽ القانكف الضريبي.
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بحثي تاجػػػػػػػػػوراء في أجػػػػػػػخرة
في إطار التعاكف المشترؾ عقدت كرشة عمؿ بيف كؿ مف :المعيد العالي لشؤكف الطاقة/
اجخرة ,كمركز ابحاث الطاقة الشمسية /تاجكراء ,كبمشاركة قسـ الطاقات المتجددة جامعة عمر

المختار /البيضاء ,كذلؾ يكـ الثبلثاء  ,2019/2/12تحت عنكاف (الطاقة الشمسية في ليبيا:

الفرص كالتحديات).

143

3102 \ العذد االول

املعهذ العبيل لشؤون الطبقت \ اجخره

جملت العلىم واهلنذست

Using Photovoltaic (PV) to Work Pumping Irregation in
Wahat Zone
Jaber Meloud Glail1

Abstruct:
Photovoltaic (PV) Array is a method of generating electrical power
by converting solar radiation into direct current electricity using
semiconductors that exhibit the photovoltaic effect. The solar generator
uses photovoltaic modules, which are composed of a number of solar
cells connected in series and parallel. Solar photovoltaic systems is one of
ways in this paper to convert solar radiation directly to electricity by
means of photocells to produce a pump of 8HP . The use of photovoltaic
(PV) for pumping water is one of the most promising techniques in solar
energy applications. In this paper, a methodology is developed for
performance perdition of a proposed direct current PV water pumping
system. Jalo area, South of Libya. The system consists of a four modules
PV array (with 40 PV cells in each module). The model is adapted to
simulate the hourly performance of the system at any day of the year,
under different PV array orientation.
[1]Introduction:
A lot of small communities in the world depend on the ground water
for their domestic use and agriculture activities. What- Libya is one of
these places that have abundant ground water. Local people use
electrical lines to supply the necessary electric power for pumping water
from the wells. Many of these people are living far away. The problem is
getting more worth with the latest
increase in the electrical cost. Besides, the need for decreasing the air
pollution and green from station of confessional energy, the best choice to
face this situation is to facilitate the wells with suitable solar water
pumping systems. Such systems usually use PV modules to convert.
Many researchers have studied the performance of photovoltaic powered
water pumping systems. The systems use DC/AC inverters and AC
pumps, since it is simple and lower cost.

1

Solar Energy Laboratory Renewable Energy Department – High Institute For Energy
Agkera – Libya – February 2019
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[2]Farms data connected on laba line:
There are about three hundred farms of dates palm, every farm has
electric pump works approximately 20HP.
PHP = ( 300 ) . ( 20 ) = 6000HP
Pkw = 4476kw
Table (1) Data of farms connected on EL

Number of farms
300

Force of pump
HP
6000 HP

Power of pump KW

Voltage

4476KW

400v

[3]Electrical line data of laba in wahat desert:
The electric load in electricity distribution and place see examples of
load variation of three types of customers one of them is agriculture. The
load information mostly needed is how a customer uses electric energy at
different days in the week and seasons of the year.
Table (2) Information of EL of laba
Area

Name of EL

Number of Farms
on EL

Length of EL

Jalo

Laba

000

60km

Table (3) Sending voltage and resaving voltage of EL of laba
Sending of
voltage

Resaving of
voltage

Load of L

Percentage of D V

11kv

9.68kv

4.5MW

12%
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[4]Farm data connected on solar energy:
Wahat date-palm represents a heritage of great value both for agriculture
and the environment. This analyse all the aspects of the date palm status
in jalo.
Table (4) Data of farms in wahat
Farm area Number of
farms

Type

Amount of water
per day

Type of
Solid

Type of
Tree

40.000m2

Irrigation

60 Lit

Dray

dates
palm

000

From table (4) data of farms in wahat agriculture, dates palm trees on the
EL of laba need to
Amount of Water = ( 60 ) . ( 300 ) = 18000 Lit
= 18 m3

[6]Water pumping application for solar modules
A suitable method of connecting the water pumping, especially
photovoltaic (PV) modules, photovoltaic (PV) system is an alternative
generator that provides electric power produced direct current to the
pumps of a small irrigation system on a farm

.
Fig 1 application of Water pumping system

Fig 2 Water pumping system in the farms
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[6.1]PERFORMANCE AND MEAURED DATA:
The reading of the signal input of the measured data in wahat utilizes in
the system. For the accuracy and effective of the time, the measured data
is averaged every month in the summer season ,The maximum irradiance
intensity is around 900 W/m2 or about 2:00 PM or temperature about
40CO Afternoon well works the PVP system operates with the small
water pump.

[7]Result and Discussion:
[7.1]Solar Generator:
The solar-generator consists of 20 photovoltaic modules. The
modules are installed in series 4 pieces and in parallel 5. To optimize the
power output of the solar generator in one year, the modules are put on
the surface with angle 26o degree by optimum tilt angle for solar PV .

Number of Series Modules

Number of Series Modules

To determine the characteristic parameters of the cells, the following
expressions have to be used
PMAX =

=

VO.C =
IS.C =

=
=

= 1.15 W

=6V
= 0.27 A
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Where Nsm, the number of cells connected in series in the PV
module, Npm , the number of cells connected in parallel in the PV
module, PMAX, maximum power cells, VO.C , Open Circuit Voltage [V],
IS.C , Short-Circuit Current [A]
Table (5) Specification of the photovoltaic cells
Series Cells
4

Parallel Cells
10

PMAX
1.15W

VO.C
6V

IS.C
0.27A

Table (6) Specification of the photovoltaic module
P
46W

VO.C
24V

IS.C
2.7A

Vm
18.5V

Solar Radiation (E) =

Area of Photovoltaic (A) =

Capacity of pump system

Ppump power = Q .H . g .
= 6120W = 8HP
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[7.2]Inverter
The electric energy from the solar generator is direct current (dc)
electric, but the load requires the alternating current (ac) power
supply is 6kw. To convert power from dc electric to the ac electric
power.
Table (7) The specification of the inverter
POUT

Vin

Iin

VOUT

IOUT

Frequency

6KW

13 – 127 VDC

14A

135 – 220 VAC

20A

50HZ

[8]Conclusion:
Libya is one of these places, using mainly electrical line to supply
electrical power for pumping water from wells. Photovoltaic (PV) Array
is a method of generating electrical power by converting solar radiation
into direct current electricity using semiconductors, The solar generator
uses photovoltaic modules, which are composed of a number of solar
cells connected in series and parallel.
Reference:
[1] Nassar

Yasser Fathi*, Abubaker Awidat Salem, The reliability of the
photovoltaic utilization in southern cities of Libya, Faculty of
Engineering and Technology – Sebha University, Brack – Libya – 2007
[2] Helmy

E. Gad and Safya M. El-Gayar, Using Photovoltaic Array for
Solar Water Pumping in Toshka Region, Egypt Mechanical Power
Engineering Department, Faculty of Engineering, Mansoura University,
2011
[3] Erin

Williamson, Solar power water pump studies for small-scale
irrigation, Department of Bioresource Engineering McGill University,
Montreal, August 2006

149

