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إدارة الوقت وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري الثانويات
-دراسة ميدانية بوالية سطيف-

لونيس علي  -جامعة سطيف2
األستاذة :جغبوب دالؿ  -جامعة أـ البواقي
ملخص:
ىدفت ىذه اؼبداخلة إٔب معرفة العبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات
ُب كالية سطيف للعاـ الدراسي 0228/0227كحاكلت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
كقد أجريت الدراسة على( )54مدير من ؾبموع( )45مدير على مستول كالية سطيف باستخداـ
مقياسْب األكؿ يقيس مستول إدارة الوقت كالثا٘ب لقياس درجة اإلبداع القيادمً ،ب التأكد من
صدؽ اؼبقياسْب باستخداـ صدؽ ا﵀كمْب ،أما الثبات فبواسطة ألفا كركمباخ .ككانت النتائج
اؼبتوصل إليها كالتإب:
لدل مديرم الثانويات مستول جيد ُب إدارة الوقت.
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب السن.
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب اعبنس.
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب
اؼبستول التعليمي.
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب اػبربة.
لدل مديرم الثانويات مستول جيد ُب اإلبداع القيادم.
ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب السن.
ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب اعبنس.
ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب اؼبستول
التعليمي.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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.ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب اػبربة
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب مستول إدارة الوقت كدرجات اإلبداع القيادم لدل
.مديرم الثانويات
Résumé :
Le but de cette étude est pour enquêter sur la relation entre la gestion du
temps et le leadership créatif aux directeurs d'écoles secondaires dans l'état
de Sétif pour l'année académique
L'étude a été menée sur ( ) Directeur du total ( ) Directeur au niveau de
la province de Sétif avec les deux premières échelles de mesure du niveau de
la gestion du temps et le second pour mesurer la leader de l'innovation, a été
de s'assurer de la véracité des deux échelles à l'aide de la sincérité des
arbitres, et la stabilité Avec un Krumbach mille. Les résultats obtenus sont
les suivants:
- Les gestionnaires ont un niveau scolaire élevé, bien dans la gestion du
temps.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la
gestion du temps pour les gestionnaires en raison de l'âge d'études
secondaires.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la
gestion du temps avec les gestionnaires des écoles secondaires sont dus à des
rapports sexuels.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la
gestion du temps pour les gestionnaires en raison du niveau d'études
secondaires de l'éducation.
- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de
la gestion du temps aux gestionnaires en raison de l'expérience scolaire de
haute gestionnaires ont une bonne leadership de haut niveau de l'école en
matière
d'innovation.
- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de la créativité
conduisant à des directeurs d'écoles secondaires dus à l'âge variable.
- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de gestionnaires de
premier plan de la créativité ont une école secondaire en raison d'une
variable de sexe.
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- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de gestionnaires de
premier plan de la créativité ont une école secondaire en raison d'un niveau
variable de l'éducation.
- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de gestionnaires de
premier plan de la créativité ont une école secondaire en raison d'une
expérience
variable.
- Il n'ya pas de relation significative entre le niveau de la gestion du temps et
de leadership degrés de la créativité parmi les proviseurs de lycées

مقدمة:
إف العملية اإلدارية ليست ؾبرد تسيّب لؤلعماؿ أك فبارسة للرئاسة ،بل ىي عملية قيادة بالدرجة
األكٔب ،فالسلطة اإلدارية كحدىا قد ترغم العاملْب ُب اؼبؤسسة على الطاعة ،كلكنها ال تلهمهم
كالربفزىم كالتبعث فيهم اغبماس كاالنتماء كاإلبداع كالتفا٘ب .إف أم إدارة ُب جوىرىا ىي عملية
قيادية باؼبقاـ األكؿ ،كقدرة على التأثّب ُب البشر اآلخرين كحفزىم إلقباز أىداؼ اؼبؤسسة الَببوية
كأكلوياهتا كالسعي الدائم لتطويرىا ،فالعمليات اإلدارية لوحدىا ال تتغّب كال تتطور ،كإمبا الناس ىم
الذين يعملوف كيتعلموف ،يغّبكف كيتغّبكف ،يطوركف كيتطوركف ،لذا ينبغي الَبكيز على البشر
باعتبارىم ىم األساس كا﵀رؾ للنمو كالتطور كاالرتقاء ،كمراعاة أف العصر اغبإب عصر ثورة
اؼبعلومات كتكنولوجيا االتصاالت،يتطلب تطوير القيادة الَببوية ضمن إطار فكرم حديث يراعي
قدرة كقابلية القيادة للتطوير ،كإعادة الصياغة دبا ينسجم مع متطلبات العصر كمستجداتو
كتقنياتو.
كُب إطار إعادة التفكّب ُب القيادة بصفة عامة كُب دكر القائد الَببوم بصفة خاصة ،ينبغي
اإلشارة إٔب أف دكر مدير الثانوية قد تطور خبلؿ العقد األخّب من مدير تعليمي مسؤكؿ عن إدارة
الشؤكف التعليمية ُب مدرستو إٔب قائد مسؤكؿ عن إحداث التغيّب كاإلبداع ُب مؤسستو الَببوية،
يركز على بناء كتطوير رؤية مشَبكة للثانوية كربسْب سبل كأساليب التواصل مع العاملْب فيها،
كصنع القرارات الَببوية داخلها بطريقة تعاكنية ،أم قائد يتميز برؤية إبداعية .إف القيادة اإلبداعية
مبط قيادم ىبلق اغبماس كالدافعية لدل العاملْب ُب اؼبؤسسة التعليمية ،كيزرع لديهم اإليباف
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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بإمكانية التخطيط لؤلمور اؼبتعلقة بنموىم اؼبهِب كإدارهتا ،كيبكن من العمل التعاك٘ب ،كتتطلب
القيادة اإلبداعية توافر خصائص عدة لدل القائد من بينها :القدرة على اؼببادرة ،اإلبداع،
التطوير ،توفّب مناخ مبلئم للعاملْب .كالشك أف القائد ُب سعيو للوصوؿ إٔب ىذه اػبصائص
ينبغي عليو مراعاة عنصر الزمن ،حيث أف أىم األىداؼ ُب إدارة الوقت بالنسبة لرجل اإلدارة ىو
أف هبد لنفسو كقتا أكرب يتحكم فيو ،كيستثمره ُب التفكّب كالتخطيط كحل اؼبشكبلت كتقييم
مدل التقدـ العاـ ،كبذلك يبكن من خبلؿ حسن إدارة الوقت ،تنظيم اعبهود اؼببذكلة كذبنب
العطاء كاإلبداع ،كبناء على ذلك كاف اؽبدؼ من ىذا البحث ىو معرفة مدل مسانبة إدارة
الوقت ُب القيادة اإلبداعية عند مديرم الثانويات من خبلؿ آرائهم ،أم العبلقة بْب إدارة الوقت
كالقيادة اإلبداعية عند اؼبدير اعبزائرم.
اإلشكالية
إننا دائما نسمع بالسؤاؿ ما الشيئي األطوؿ كاألقصر ُب آف كاحد ،كاألسرع كاألبطأ معا ،كالذم
هنملو صبيعا ٍب نأسف عليو ،كالشيئ يبكن أف يتم بدكنو ،إنو يبتلع كل ما ىو صغّب كينمي كل ما
عظيم؟ (ىشاـ الطالب)1994:193 ،نعم ،إنو الوقت " ...الوقت ىو األطوؿ ألنو قياس
ن
ىو
اػبلود ،كىو األقصر ألنو ليس بيننا من يبلك الوقت البلزـ إلقباز كل أعمالو ،كىو األسرع بالنسبة
إٔب السعداء كاألبطأ بالنسبة إٔب التعساء ،كال يبكن عمل أم شيئ بدكنو ألنو ىو اؼبسرح الوحيد
الذم نعيش فيو ،إنو مادة اغبياة ،يبتلع ُب طي النسياف كل تافو ،كينمي كل ما ىو عظيم "
(ىشاـ الطالبُ.)1994:195،ب كاقعنا يوجد العديد من اؼبديرين فبن لديهم صعوبة ُب أداء
األنشطة اؼبتطلبة منهم على مدار األياـ كاألسابيع كالشهور ،كأحيانا على مدار السنْب ،فعلى
الرغم من أف كل اؼبديرين يبتلكوف نفس عدد ساعات اليوـ الواحد (05ساعة) إال أف العديد منهم
يفشل ُب إقباز اؼبهاـ اؼبطلوبة منو ُب الوقت اؼبناسب أك ا﵀دد الستيفاء مثل ىذه اؼبهاـ ،كقد
تكوف الشكول من عدـ كفاية ساعات اليوـ إلقباز تلك اؼبهاـ ،على الرغم من أف الواقع يقرر
بأف اؼبديرين يقضوف كقتا طويبل ُب عملهم مقارنة بالعاملْب ُب اَّاالت األخرل ،كيَبدد ُب
الغالب أهنم أكؿ من وبضر صباحا ،كآخر من يغادر ظهرا ،كأف كقتهم ليس ملكا ؽبم بل يبلكو
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صبهور اؼبستفيدين من اؼبؤسسة ،لذا فإمكانية التنظيم كالتخطيط كاالبتكار ستكوف ؿبددة(.تغريد
عمراف كآخركف)0221،
إف اؼبشكلة ُب إدارة الوقت ال تكمن ُب الوقت نفسو ،كإمبا ُب كيفية استعماؿ األفراد لوقتهم،
كفيما أقبز من عمل .فالوقت شأنو شأف بقية اؼبصادر اإلدارية األخرل يبكن اإلفادة منها ،إال أنو
ىبتلف كونو عنصرا غّب قابل للشراء أك البيع أك اػبزف ،كيهدر إذا ٓب يتم استثماره بالطريقة اؼبثلى.
(رياض سَباؾ )0223:074،كمن اؼببلحظأف ىناؾ العديد من العوامل الٍب ربد من قدرة اإلدارم
على استثمار كقتو كربوؿ دكف االستفادة اؼبثلى منو ُب صبيع اإلدارات دبا فيها إدارة الثانويات،
كألف ؼبدير الثانوية موقع مهم كونو يقف على أعلى اؽبرـ التنظيمي إلدارة الثانوية ،كىو اؼبسؤكؿ
عن تسيّب األمور اإلدارية كافة ،كتوفّب األجواء اؼببلئمة للطبلب من خبلؿ متابعتو للمناىج
الدراسية ،كؿباكلة كضع اغبلوؿ ؼبشكبلت الطلبة كتطوير مهارات اؼبدرسْب كقدراهتم .كببل شك
فإف ىذا اؼبوقع يعطي سلطة شاملة للمدير سبكنو من التأثّب ُب الطالب كاؼبدرس كاؼبنهج ،كبالتإب
ُب ربصيل الطلبة ،أك ـبرجات عملية التعليم كالتعلم ،فإنو من الضركرم الكشف عن ىذه العوامل
الٍب ربد من قدرة اؼبدير على استثمار كقتو ُب الثانويات ،كربوؿ دكف االستثمار األمثل للوقت
اؼبخصص للعمل الرظبي.
إف أحد اؼبعايّب الٍب تستخدـ ُب تقوٙب أداء األفراد ،ىو مدل قدرهتم على استثمار اؼبوارد اؼبتاحة،
كيعترب الوقت أحد ىذه اؼبوارد ،الذم أصبح كاضحا أف كيفية النظر إٔب ىذا اؼبورد كاستثماره
يساىم ُب رفاىية الشعوب(.رياضسَباؾ ،)0223:كىناؾ مظاىر عدة تتصف ُّا بعض القيادات
من تأجيل ،ككثرة اؼبقاطعات كاؼبكاؼبات ،كاالجتماعات غّب الضركرية ...كىذا ما أكدت عليو
دراسة كل من Killianandsextonالذين تبْب ؽبما من خبلؿ مراقبة مدراء اؼبدارس الثانويةأف أفراد
العينة يقضوف( )%51.5من أكقاهتم ُب أعماؿ كمهاـ ركتينية مثل :الرد على الربيد ،كتابة التقارير،
متابعة حضور الطلبة ،كيقضوف(ُ)%31.0ب أمور خاصة باؼبشاكل التهذيبية للتبلميذ ،كاليقضوف
إال( )%16.0من أكقاهتم ُب فبارسة مهاـ ذات عبلقة بلب العملية التعليمية مثل :تقوٙب أداء
اؼبعلمْب ،كمساعدهتم على النمو اؼبهِب اؼبستمر،يتدارس اؼبناىج الدراسية اؼبطبقة،كالعمل على
مبلءمتها كاألىداؼ اؼبوضوعة(.زينب علي جرب،)1998:57،كما أسفرت دراسة howellالذم
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طبق أسلوب االستبانة على  172مديرا على أف زيارة اؼبدراء للفصوؿ الدراسية كتقوٙب أداء
اؼبعلمْب يشغل أغلب أكقات أفراد العينة(زينب عليجرب)57 : 1998،
إف استمرار ىذه الوضعية على ما ىي عليو يعد مشكلة حبد ذاهتا " إذيعِب فقداف الكثّب من ىذا
اؼبورد النادر الثمن ،حيث مازالت العبلقة بْب اإلنساف كالوقت ُب ؾبتمعاتنا النامية ىي اغبلقة
األضعف ،كالٍب تتطلب التصدم ؼبسبباهتا كمعاعبتها" (رياض سَباؾ .)076:،0223،خاصة أف
قدرة إنتاجية األفراد كاؼبنظمات كتنمية عمليات اػبلق كاإلبداع ،تعتمد إٔب حد كبّب على القدرة
ُب ربقيق الكفاية ُب استثمار الوقت اؼبتاح للعمل ،كزيادة توظيف اإلمكانات اؼبادية كالبشرية
األخرل بكفاية عالية( .موسى غاٖب )1992:171 ،كىذا ما أكدت عليو دراسة كل من رياض
سَباؾ ،صاّب العمرم ( )0223حيث كجدا بأف ىناؾ عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بْب إدارة
الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل العمداء من كجهة نظرىم ،كمن كجهة نظر شاغلي الوظائف
اإلشراقية ،كُب دراسة أجراىا( )109عاؼبا دبركز القيادة اإلبداعية ُب جامعة برانديز ب (الو.ـ.أ)
تبْب فيها أف أكثر معوقات اإلبداع تعود لعدـ توفر الوقت ،أم أف الوقت غّب كاؼ ؽبذا اإلبداع،
أك أف عبء العمل كثيف جدا ،فقد قاؿ أحد اؼبشاركْب ُب الدراسة " :عندما ترزح ربت عبء مشكلة
ما ،كيطلب منك إهباد شيء جديد ُب كقت قصّب،فإنك تبدأ بالبحث عما أقبز من قبل ،كاغبقيقة أف ،األمور اعبديدة ال تأٌب
ربت الضغط".
كُب نفس السياؽ تأٌب مشكلة البحث اغبإب فبعد إدارة الوقت ،كبعد القيادة اإلبداعية كل على
حدل ،كبعد العبلقة بينهما تشكل ؾبتمعة مشكلة البحث اغبإب ،كالٍب يبكن التعبّب عنها من
خبلؿ األسئلة التالية:
 ما مستول إدارة الوقت لدل مديرم ثانويات كالية سطيف؟ ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات ُبكالية سطيف تعزل ؼبتغّبات (السن ،اعبنس ،اػبربة ،اؼبستول التعليمي)؟
 ما مستوىاإلبداع القيادم لدل مديرم ثانويات كالية سطيف؟ ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات ُب كاليةسطيف تعزل ؼبتغّبات (السن ،اعبنس ،اػبربة ،اؼبستول التعليمي)؟

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

71

العدد 3172 - 71

إدارة الوقت وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري الثانوياتدراسة ميدانية بوالية سطيف

لونيس علي  /جغبوب دالل

ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرمالثانويات؟
كيندرج من السؤاؿ األخّب سؤالْب فرعيْب:
 ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب اعبماعي ُبحل اؼبشكبلت لدل مديرم الثانويات؟
 ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب التحفيزماؼبناسب لدل مديرم الثانويات؟
فرضيات البحث:
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات ُب كالية
سطيف تعزل ؼبتغّبات (السن ،اعبنس ،اػبربة ،اؼبستول التعليمي).
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات ُب كالية
سطيف تعزل ؼبتغّبات (السن ،اعبنس ،اػبربة ،اؼبستول التعليمي).
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات
كيندرج من الفرضية األخّبةفرضيتْب فرعيًب:
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل
اؼبشكبلت لدل مديرم الثانويات.
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب
لدل مديرم الثانويات.
أهمية البحث:
يبكن إصباؽبا ُب ؾبموعة من النقاط أنبها:
 ضركرة توجيو أنظار اؼبديرين إٔب أنبية التعامل مع الوقت كاستثماره بصورة صحيحة ،ألفاالستثمار األمثل للوقت ينعكس بالنتيجة على حسن األداء.
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 أنبية الفئة اؼبستهدفة كاؼبنظمات الٍب يقودكهنا ،كتتضمن اؼبديرين كوهنم يشكلوف العمود الفقرمللثانوية ؼبا ؽبم من دكر ُب اإلشراؼ اؼبباشر على إقباز اؼبهاـ كاألنشطة.

أهداف البحث:

 -معرفة مدل قدرة مدير الثانوية على إدارة كقتو ،كمدل ربكمو دبهارات إدارة الوقت خاصة

عندما وباكؿ ربقيق أىداؼ متعددة ُب ؾباالت كثّبة ُب كقت كاحد ،أك عندما تتطلب أىدافو
مستول إقباز مرتفع ُب اَّاالت التنافسية.
 ؿباكلة التعرؼ على موقع إدارة الوقت من قدرة اؼبدير على اإلبداع ُب قيادتو لآلخرين ،أممدل بركز الوقت كعامل كمدخل أساسي من اؼبدخبلت اؼبساعدة على رفع الكفاية القيادية
للمدير.
 ؿباكلة التعرؼ على مستول القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات.الدراسات السابقة:
ال تزاؿ الدراسات الٍب تبحث ُب ىذا اَّاؿ (ؾباؿ إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية) ىي دراسات
قليلة كؿبدكدة ،كمن أسباب ذلك حداثة ىذا اؼبوضوع كطبيعة متغّباتو اعبديدة الٍب تتطلب فكرا
جديدا كتوجها جديدا ،كعليو فإف عملية حصر الدراسات الٍب تناكلت دراسة الظاىرة اػباصة ُّذا
البحث قد يعَبيها نوع من القصور ،كمن ىذا اؼبنطلق فإف عرض الدراسات السابقة سيقتصر على
بعض منها ،كالٍب تتعرض للظاىرة من زاكية أك أخرل دبا يعزز ما سنذىب إليو ُب أسلوب الدراسة
كبناء منهجو ،كقد ًب عرضها كترتيبها كفقا للفَبة الزمنية الٍب ظهرت فيها ،كمن أبرز الدراسات ُب
ىذا الصدد ما يأٌب:
 دراسة ؿبمد علي ؿبمد  1984كالٍب ىدؼ من خبلؽبا إٔب معرفة العبلقة بْب الفراغ كالنظماالجتماعية كالثقافية ك القيم الشخصية ،كربليل الصلة بْب الفراغ كالتنظيم االجتماعي كالعمليات
االجتماعية ،كأثر البيئة االجتماعية ُب الشخصية كتفضيبلت الَبكيج ،كدكر النظاـ التعليمي
كالَببوم ُب ىذا الصدد .باإلضافة إٔب مناقشة قضايا التخطيط كالتنظيم لقضاء كقت الفراغ،
كطرؽ اإلعداد لذلك،كأساليب استثمار الوقت اغبر لكي وبقق إشباعا شخصيا كؾبتمعيا.
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 دراسة يوسف ضبامي 1990الٍب تناكؿ فيها عرضا ؼبفهوـ إدارة الوقت ،كالوسائل الٍب سبكناؼبدير من كفاءة استغبللو باعتباره عنصرا ؿبدكدا كشبينا ،كذلك منخبلؿ إجراء مقارنة ُب توزيع
الوقت بْب بعضاؼبديرين ُب ؾبتمعات ـبتلفة كالعوامل اؼبؤثرة ُب ذلك ،كقد أكد على أف كفاءة
إدارة الوقت تعتمد على ثبلثة عناصر ىي.1:ربليل اؼبدير ألسلوب استخدامو للوقت ،كربديد
الوقت الضائع فيو.2،التزاـ اؼبدير ذاتو بالتقليل من الوقت الضائع.3،التخطيط للوقت اؼبستخدـ
مستقببل كمراقبة تنفيذ ذلك.
 دراسة ىدل صقر 1993كىي دراسة عن عبلقة قدرات التفكّب االبتكارم لدل اؼبديرينبالنواحي االنفعالية كالدافعية ،كقد كشفت النتائج عن كجود عبلقة ارتباطية دالة موجبة بْب
القدرات كالنواحي الدافعية لدل اؼبديرين ،فعوامل القدرة على التفكّب االبتكارم تتأثر باإلقباز
كاعبدية كالتنظيم كالقدرة على التعامل اغبر التلقائي .كما كشفت الدراسة على أنو يبكن التنبؤ
بقدرات اؼبديرين على التفكّب االبتكارم إذا أمكن التعرؼ على العوامل الكامنة كراء ظباهتم
االنفعالية كالدافعية ،أم توافر دافعي اعبدية كاإلقباز بأم درجة لدل مديرم البَبكؿ من أفراد
العينة(.ؿبمود السيد أبو النيل.)0224:705،
 دراسة أنالوم  1997عن مدل فعالية اؼبديرين ُب القطاع العاـ الركما٘ب كالوسائل الٍب تسهم ُبذلك ،كأظهرت نتائج الدراسة أف اؼبهارات اإلدارية كالقدرات متطلبات ضركرية لتحقيق الفعالية
اإلدارية ،كالٍب يبكن قياسها كمبلحظتها من خبلؿ دافعية اؼبديرين للعمل ،كامتبلكهم لركح
اؼبنافسة ،كاؼبهارات كاعبوانب اؼبعرفية .كما أف اعتماد اؼبديرين على اآلخرين ُب حل اؼبشاكل الٍب
تواجههم يقلل من درجة فعاليتهم ،كىذاناتج عن نقص اؼبهارات ُب استغبلؿ الوقت ،كسوء
األسلوب اإلدارم ،كاالفتقار إٔب العمل بركح الفريق( .نضاؿ اغبوامدة ،أنس
التوهبر.)0224:105،
 دراسة زينب علي جرب 1998ربت عنواف " إدارة الوقت لدل مديرات اإلدارة اؼبدرسية اؼبطورة"كىي دراسة ميدانية ىدفت من خبلؽبا صاحبتها إٔب رصد الوقت اؼبستغرؽ ُب تأدية اؼبهاـ الٍب
تقوـ ُّا أربع مديرات يعملن ُب مدارس ذبربة اإلدارة اؼبدرسية اؼبطورة منذ العاـ الدراسي أخذت
نسبة كبّبة نسبيا من كقت اؼبديرات ،كىذا يدؿ على عدـ كضوح التعليمات أك عدـ فهم
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القرارات .باإلضافة إٔب اتساع الوقت اؼبخصص للمكاؼبات اؽباتفية ،كالٍب يبكن اعتبارىا أحد
مضيعات كقت اؼبديرات.
 دراسة عبد العزيز عبد ا﵁ العريِب  0220كىي دراسة ميدانية ربت عنواف " عوامل ىدر الوقتاؼبخصص للعملية التعليمية ُب اؼبدارس االبتدائية من كجهة نظر مديريها " ىدؼ من خبلؽبا إٔب
التعرؼ على أىم العوامل الٍب تؤدم إٔب ىدر الوقت اؼبخصص للعملية التعليمية ُب اؼبدارس
االبتدائية من كجهة نظر مديريها ُب الرياض ،كجاءت نتائج البحث مبينة ترتيب العوامل اؼبضيعة
للوقت اؼبخصص للتعليم من كجهة نظر أفراد العينة ،حيث احتل العامل الذم نصو (عدـ كجود
بديل فورم للمعلم الذم يغيب بصورة مفاجئة كطويلة) اؼبرتبة األكٔب ،كجاء العامل (عدـ استغبلؿ
كقت حصة النشاط بالشكل اؼبناسب) باؼبرتبة الثانية ،كجاء العامل (إقامة دكرات تدريبية
للمعلمْب خارج اؼبدرسة أثناء الدكاـ الرظبي) باؼبرتبة الثالثة.
 دراسة رياض سَباؾ  0223كىي دراسة ميدانية عنواهنا :إدارة الوقت كعبلقتها بالقيادةاإلبداعية لدل عمداء جامعة البلقاء التطبيقية ُب األردف ،ككاف اؽبدؼ منها معرفة مستول إدارة
الوقت ك القيادة اإلبداعية لدل عمداء الكليات من كجهة نظرىم كمن كجهة نظر شاغلي
الوظائف اإلشرافية ،كمعرفة إف كانت ىناؾ فركؽ ُب إدارة الوقت ككذا ُب القيادة اإلبداعية لدل
العمداء تعزل إٔب نوع الكلية (خاصة أك عامة) من كجهة نظرىم ك من كجهة نظر شاغلي
الوظائف اإلشرافية ،باإلضافة إٔب استقصاء العبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل
العمداء من كجهة نظرىم كمن كجهة نظر شاغلي الوظائف اإلشرافية.
كقد أشارت النتائج إٔب أف العمداء ينظركف إٔب الوقت نظرة إهبابية ،حيث أبدكا اىتماما
كبّبا دبوضوع إدارة الوقت كأنبيتو .كما اتضح أهنم يتمتعوف بقيادة إبداعية ،ككجود عبلقة طردية
ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل العمداء من كجهة نظرىم كمن كجهة
نظر شاغلي الوظائف اإلشرافية.
دراسة رعد لفة الشاكم ،قببلء سعيد أبو سبلطنة  0223ىدفت إٔب معرفة مدل توافر القدرة
على تنظيم كإدارة الوقت لدل طبلب كطالبات جامعة الّبموؾ منمختلف التخصصاتوالكليات،
باإلضافة إٔب معرفة العبلقة بْب ىذه اؼبهارة كالتحصيل الدراسي ُب ضوء متغّب اعبنس كاؼبستول
الدراسي كالكلية ،كمدل تأثّب كل من ىذه اؼبتغّبات على مهارة تنظيم الوقت .كقد كشفت نتائج
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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الدراسة بأف ىناؾ درجة متوسطة من مهارة تنظيم الوقت لدل الطلبة ُب جامعة الّبموؾ ،كىناؾ
ارتباط اهبايب داؿ إحصائيا بْب مهارة تنظيم الوقت كالتحصيل الدراسي كأف ىذا االرتباط ىبتلف
عند تدخل بعض اؼبتغّبات ،فقد كاف ىذا االرتباط داؿ فقط عند الذكور أما بالنسبة ؼبتغّب
اؼبستول الدراسي فقد كجد أنو داؿ فقط عند طلبة السنة الرابعة ،كعند طلبة السنة األكٔب ،أما
بالنسبة ؼبتغّب الكلية فإف ىناؾ ارتباط إهبايب داؿ إحصائيا بْب مهارة تنظيم الوقت كالتحصيل
الدراسي عند كل من طلبة كلية االقتصاد كالعلوـ اإلدارية ككلية العلوـ فقط.
اإلطار النظري للبحث:

إدارة الوقت:

تطور االهتمام بالوقت:
سبيز القرف العشرين بالتصنيع الكثيف ،كاإلنتاج الكبّب كالتقنية العالية ،كالتسويق العاؼبي بقنوات
التوزيع اؼبتغّبة كالكثيفة ،كالتحوالت الٍب انتابت القول العاملة ...كل ىذه األنشطة استدعت
ضركرة التفكّب أكثر ُب دراسة الوقت عمليا ،كىو من أىم العناصر الٍب قامت عليها الدراسات ُب
اؼبصانع ،حيث يذكر للزكجْب فرانك كليلياف جلربث FrankandLiliangilberthأهنما من أكائل
كأىم الدارسْب كالباحثْب ُب ؾباؿ ربليل الزمن/اغبركة ،فقد قاما بتطوير اؼبفاىيم األساسية ُب ىذا
اَّاؿ بعد البحث الطويل كاؼبتعمق ،ككضع أسس علم جديد كىاـ ُب ؾباؿ اإلنتاج الصناعي منو
كالزراعي كاػبدمي على حد سواء ُّدؼ رفع كفاءة العامل كاالستفادةالقصول من الزمن اؼبتاح
إلقباز األعماؿ ،كذلك بتقليل الوقت الضائع ُب اغبركات الزائدة كغّب الضركرية ُب أداء العامل
للعمل اؼبنوط بو(.صبلح عباس)17: ،0225 ،
ٍب جاء من بعدنبا أك ردبا تزامن معهما كلكن تابع اقبازنبا كساىم ىو أيضا بدكر ال ينكر ُب
تطوير ىذا العلم اعبديد فردريك تايلور frederik taylorكيبكن القوؿ أف اىتمامات ككتابات تايلور
أخذت منحا تطبيقيا حيث تركزت بشكل أساسي على رفع كفاءة العمل ُب اؼبصنع إٔب أقصى
درجة فبكنة ،كذلك عن طريق تأطّب قوانْب اإلنتاج كإهباد درجة عالية من تقسيم العمل ،كتبل
ذلك حركة العبلقات اإلنسانية ،كالٍب بدا اىتمامها بالزمن كاضحا من خبلؿ إعطاء العامل فَبة
للراحة كأخرل للعمل ،ألف ذلك يساىم ُب رفع معنوية العامل كزيادة إنتاجيتو ،كبعد ذلك

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

79

العدد 3172 - 71

إدارة الوقت وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري الثانوياتدراسة ميدانية بوالية سطيف

لونيس علي  /جغبوب دالل

ظهرت النظريات اغبديثة ،كمنها نظرية ازباذ القرار الٍب تستعْب بالزمن ُب حل مشكبلت
التخطيط ك اإلنتاج(.رياض سَباؾ(،)0220:13 ،جاسم ؾبيد .)0225،كافَبضت النظرية
البيولوجية أف اؼبنظمة كائن حي ،يولد ٍب ينمو ٍب يبلغ من الكرب عتيا ٍب يبوت(.ؿبمود حسنْب
العجمي.)0222:177 ،
تعريف الوقت:
يصعب تقدٙب تعريف دقيق للوقت ،كلكن باإلمكاف ذكر بعض خصائصو كىي كما كردت عن
(فاضل الصفار  ،0226ؿبمد حسنْب عجمي ،0222جابر عبد اغبميد جابر  ،0222علي
الراشد  ،0224تغريد عمراف كآخركف :)0221
إف الوقت ليس إال اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل.الوقت دائم السرياف ال يتوقف كال ينتظر،اليسرع كال يبطئ ،كإمبا ينساب باستمرار كفقكحدات زمنية متساكية كمتتابعة ُب دائرة قوامها( )24ساعة ُب اليوـ ،كل ساعة ُّا ستوف دقيقة
ككل دقيقة ُّا ستوف ثانية ،كالوقت مستمر باستمرار اغبياة.
ىو خارج حدكد السيطرة البشرية ،أم ال يستطيع أحد إطالتو أك تقصّبه أك إيقاؼ ساعةالزمن ،ككل األفراد يبتلكوف نفس الوحدة من الزمن على مدار اليوـ.
إذا استخدـ أك انقضى فإنو ينتهي إٔب األبد.إنو ثركة ،فإذا استغل الوقت االستغبلؿ األمثل حقق الفرد كاَّتمع من كراء ذلك عائدا كبّبا.إنو التزاـ ،فإننا ملتزموف بعدـ إضاعة الوقت ُب أمور غّب مفيدة.إنو مسؤكلية ،فنحن كأفراد مسئولْب أماـ أنفسنا ،كأماـ ؾبتمعنا ،كأماـ خالقنا بالتزامنا بالوقتكمواعيد العمل.
إنو قابل للهدر فبلبد من التخطيط السليم غبسن استغبللو ،فتضييع فرصة من العمل يعِبتضييع فرصة من النجاح.
الوقت مقياس عاؼبي يبكن تطبيقو على أم من مدخبلت اؼبؤسسة ،حيث تتمثل الوقت بالنسبةلؤلجهزة كاؼبعدات ُب اإلهباز ،كقيمة الوقت للطاقة الكهربائية ىي كيلو كات/ساعة كتقاس قيمة
الوقت لؤلمواؿ كلؤلشياء اؼبادية حبجم الفائدة ،ككذلك تقدر قيمة كقت العمل بعامل/ساعة،
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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كمشاُّ ا لذلك يتم تقييم اؼبخرجات بعدد الوحدات لكل دقيقة أك ساعة أك أسبوع أك شهر أك
سنة.
أنواع الوقت:
بصفة عامة ينقسم الوقت إٔب أربعة أنواع رئيسية ىي(:أضبد إبراىيم ؿبمد ،0221 ،ص027 :ف)028
 الوقت اإلبداعي :creativetime ىبص ىذا النوع من الوقت لعملية التفكّب كالتحليل كالتخطيط اؼبستقبلي ،عبلكة على تنظيمالعمل كتقوٙب مستول اإلقباز ،كيبلحظ أف كثّبا من األنشطة اإلدارية يبارس ُب ىذا النوع من
الوقت.
الوقت التحضّبم :preparatorytime يبثل ىذا النوع من الوقت الفَبة التحضّبية الٍب تسبق البدء ُب العمل ،كقد يستغرؽ ىذا الوقتُب صبع اؼبعلومات أك حقائق معينة ،أك ذبهيز معدات أك قاعات أك آالت أك مستلزمات مكتبية
ىامة قبل البدء ُب تنفيذ العمل.
 الوقت اإلنتاجي :productive time يبثل ىذا النوع من الوقت الفَبة الزمنية الٍب تستغرؽ ُب تنفيذ العمل الذم ًب التخطيط لو ُبالوقت اإلبدا عي كالتحضّب لو ُب الوقت التحضّبم ،كينقسم الوقت اإلنتاجي بشكل عاـ إٔب
قسمْب رئيسيْب نبا :كقت اإلنتاج العادم أك غّب الطارئ أك اؼبربمج ،كقت اإلنتاج غّب العادم أك
الطارئ أك اؼبربمج.
الوقت غّب اؼبباشر أك العاـ :overhead timeىبصص عادة ىذا الوقت للقياـ بنشاطات فرعية عامة ،ؽبا تأثّبىا الواضح على مستقبلاؼبؤسسة كعلى عبلقتها بالغّب كمسؤكلية اؼبنظمة االجتماعية ،كارتباط اؼبسؤكلْب فيها دبؤسسات
كصبعيات كىيئات كثّبة ُب اَّتمع ،كحضور اإلدارم لندكات أك تلبية لدعوات أك افتتاح مؤسسات
معينة.
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مضيعات الوقت:
يبكن تصنيف مضيعات كقت مدير اؼبؤسسة الَببوية إٔب ثبلث ؾبموعات:
 مضيعات الوقت ُب العملية اإلدارية كالٍب يبكن أف تظهر ُب صبيع العمليات اإلدارية من خبلؿؾبموعة من االسَباتيجيات أك األنشطة اػباطئة.
 مضيعات كقت ذاتية مثل الفوضى كالتسويف. مضيعات الوقت اؼبرتبطة بالبيئة كاؼبقصود ُّا العوامل اػبارجية الٍب يبكن أف تؤثر على تنظيماؼبدير لوقتو كاالجتماعات ،كاؼبقاطعات ،كالوثائق كغّبىا.
تعريف إدارة الوقت:
عرؼ(ؿبمد حسنْب العجمي )171 :0220،إدارة الوقت بأهنا إدارة األنشطة كاألعماؿ الٍب تؤدل
ُب الوقت ،كتعِب االستخداـ األمثل للوقت كلئلمكانيات اؼبتوفرة ،كبطريقة تؤدم إٔب ربقيق
أىداؼ ىامة ،كتتضمن إدارة الوقت معرفة كيفية قضاء الوقت ُب الزمن اغباضر كربليلها
كالتخطيط لبلستفادة منو بشكل فعاؿ ُب اؼبستقبل.
كعرفها (ؿبسن أضبد اػبضرم )0222:17 ،بأهنا علم كفن االستخداـ الرشيد للوقت ،ىي
استثمار الزمن بشكل فعاؿ ،كىي عملية قائمة على التخطيط كالتنظيم كالتنسيق كالتحفيز
كالتوجيو كاؼبتابعة كاالتصاؿ ،كىي كمية كنوعية ُب ذات اللحظة.
كقد عرؼ (صبلح عباس )0225،إدارة الوقت بأهنا تعِب دراسة اغبركة كالزمن ،الٍب سبكن من
ربديد الوقت البلزـ ألداء اعبزئية من العملية الواحدة دكف فقد ُب الزمن ،فبا يتيح زمنا آخرا إلقباز
جزئيات أك عمليات تالية كمكملة ،فبا يضمن إقباز األعماؿ ُب الوقت اؼبناسب كبفعالية عالية.
من خبلؿ ما عرفت بو إدارة الوقت ،يبكن اػبركج بالنقاط التالية:
 إدارة الوقت تعِب إدارة الفرص أك األنشطة اؼبتاحة كاستثمارىا ،كتكوف ىذه اإلدارة عن طريقؾبموعة من العمليات.
 ما نبلحظو على ىذه التعاريف ىو تأكيدىا كإصباعها على مفهوـ الفعالية ُب إدارة الوقت كالٍبتعِب عمل األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة.
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حٌب كبسن إدارة الوقت ُب اؼبستقبل ،علينا أف نقوـ بتخطيط ذلك ُب اغباضر ،كعملية
التخطيط تعِب السيطرة شبو الكاملة على كل شيء ،على أساس أف إدارة الوقت ىي إدارة
أندر عنصر متاح للمشركع ،فإذا ٓب كبسن إدارتو فإننا لن كبسن إدارة أم شيء آخر.
القيادة اإلبداعية:

 1-2تعريفالقيادة اإلبداعية:

عرؼ (ىشاـ الطالب )1996:40 ،القيادة اإلبداعية بأهنا عملية ابتكار الرؤية البعيدة الرحبة،
كصياغة اؽبدؼ ،ككضع االسَباتيجية ،كربقيق التعاكف ،كاستنهاض اؽبمم للعمل .كالقائد اؼببدع ىو
الذم يصوغ الرؤل للمستقبل ،آخذا ُب االعتبار اؼبصاّب اؼبشركعة البعيدة اؼبدل عبميع األطراؼ
اؼبعنية ،يضع اسَباتيجية راشدة للتحرؾ ُب اذباه تلك الرؤل ،يضمن دعم مراكز القول الرئيسية
لو ،كالٍب يعد تعاكهنا أك توافقها أك العمل معها أمرا ضركريا ُب إقباز التحرؾ اؼبطلوب ،كما
يستنهض نبم النواة الرئيسية للعمل من حولو ،كالٍب يعد ربركها أساسيا لتحقيق اسَباتيجية اغبركة.
كما عرفها (رياض سَباؾ )0223:091 ،القدرة على التغيّب كالتجديد كاإلصبلح ُب ؾباالت
التفكّب ك اؼبمارسة إلحداث تطورات كمية كنوعية ُب ؾباالت العمل كاإلقباز داخل اؼبؤسسة مع
العمل على اكتشاؼ اؼبشكبلتُّ ،دؼ حلها كهتيئة اؼبناخ الفعاؿ ،كتلبية حاجات اؼبرؤكسْب
كالبيئة ا﵀يطة.أما(مايكل كرسب )0221:11،فقد عرفها بأهنا أم فكرة أك اقَباح يسهم ُب زيادة
اإلنتاج.
انطبلقا من ىذه التعاريف ،يبكن القوؿ أف القائد اؼببدع ىو القائد الذم يأٌب بفكرة أك اقَباح
جديد سواء عن طريقو – أم يأٌب ُّا ىو نفسو -مع ضماف دعم اعبماعة ؽبا ،أك عن طريق
اعبماعة الٍب يعمل معها بتشجيعهم على اإلبداع ،كربفيزىم عليو ،كقباحو ُب ذلك.
1-2أساليب قيادية إبداعية:
1-1-2

أسلوب القيادة المشتركة:تنطلق القيادة اؼبشَبكة ُب مفهومها من أساسيات منحى

النظم ،حيث أف كل من السلوؾ القيادم للقائد ،كالسلوؾ التعليمي للتلميذ ،كاألعماؿ الٍب يقوـ
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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ُّا بقية العاملْب ،تعترب أنظمة فرعية من نظاـ القيادة الَببوية بركح االنفتاح اؼبستمر كالتعاكف،
كىذا يعود إٔب القدرة الٍب يتميز ُّا القائد ُب التنسيق بْب اؼبعلمْب كاألساتذة كأعواف اإلدارة،
كإثارة مشاعرىم كبو اؼبهمة مع دعم قيمهم كاحَبامهم كتقديرىم ،فبا هبعل اعبو ثقة بْب
اعبميع(.برك)0223 ،
كتكمن أنبية القيادة بالرؤية اؼبشَبكة ُب اؼبساعدة على صياغة اؼبناخ اؼبناسب لبلبتكار
كاإل بداع،كربقق الوالء ك االنتماء للثانوية من خبلؿ ربفيز العاملْب ُب تأدية كظائفهم ،كرغبتهم
الصادقة ُب الوصوؿ باؼبدرسة إٔب التفوؽ كالنجاح( .رجب بن علي بن عبيد العيسوم،2002 ،
فاضل الصفار.)2005 ،
2-1-2

أسلوب القيادة باألهداف:يرتكز ىذا األسلوب على ؾبموعة من اػبطوات الٍب تبدأ

بتحديد األىداؼ من طرؼ القائد ،كمن خبلؿ ؾبموعة من اؼبقاببلت تؤخذ موافقة كل فرد على
ؾبموعة األىداؼ اؼبخصصة لو ،كذلك على أساس اؼبشاركة الٍب تبدأ بإعبلـ األفراد باألىداؼ
الٍب حددت سابقا .كتنتهي ىذه اؼبقاببلت باالتفاؽ بْب اؼبدير كمرؤكسيو على األىداؼ
اؼبخصصة لكل منهم ،ىذه األىداؼ اؼبتفق عليها ينبغي أف تكوف كاضحة سباما ،كُب ػغلب
اغباالت يتم صياغتها كتابة ،بعد ذلك يتشاكر القائد مع كل مرؤكس حوؿ إقباز تلك األىداؼ،
كأخّبا يقرر الطرفاف ما ىو نوع كحجم اؼبوارد البلزـ استخدامها(.علي الشريف)1997:545،
كعندما يبدأ األفراد بالعمل إلقباز األىداؼ ،فإهنم يتحصلوف على معلومات من خبلؽبا يقيموف
مدل تقدمهم ،كعلى ضوء ىذه اؼبعلومات فإهنم إما أف يقوموا بتعديل األىداؼ أك بتعديل
األداء ،أك االستمرار ُب الوضع اغبإب.كُب هناية اؼبدة ا﵀ددة كالٍب قد تكوف سنة ،تعقد
اجتماعات دكرية بْب الرئيس ككل مرؤكس على حدل ،لتقييم ما ًب إقبازه ،كيكافئ كل مرؤكس
بقدر ما أقبز ،كتبدأ الدكرة مرة أخرل.
3-1-2

أسلوب القيادة التطويري :ينطلق ىذا األسلوب من قدرة القائد على استشراؼ

اؼبستقبل ،كمواكبة اؼبستجدات الَببوية ُب ؾباؿ النمو اؼبهِب ،كقدرتو على التنبؤ باغباجات
اؼبستقبلية ،كعمليات تنظيم التعليم كالقيادة اإلدارية الَببوية ،كمن ٍب تقدٙب التجديدات الَببوية،
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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كإدخاؽبا على منهج التعليم ،كعلى فبارسة الفئة اؼبستهدفة ُّدؼ التهيئة كاإلعداد اؼبسبق لؤلدكار
اعبديدة ،كاؼبهاـ اؼبنتظرة( .برك)0223 ،
التعليم الثانوي:

 1 3تعريف مؤسسة التعليم الثانوي:

إف مؤسسة التعليم الثانوم العاـ – اؼبسماة ُب اعبزائر باسم الثانوية ( – )lycéeىي عبارة عن
مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم متخصص تتمتع بالشخصية اؼبعنوية ك باالستقبلؿ اؼبإب،
كتستغرؽ الدراسة فيها ثبلث سنوات تنتهي حبصوؿ التلميذ الناجح على شهادة البكالوريا الٍب
تؤىل صاحبها للدخوؿ إٔب اعبامعة ؼبواصلة تعليم عاؿ متخصص بعد توجيو مسبق (ؿبمد بن
ضبودة )196 :0226كاؼبدرسة الثانوية تقبل كل التبلميذ ابتداء من سن( )16سنة
حٌب()18أك()19سنة كتشمل صبيع األمباط كالتشعبات كالتخصصات ُب كل اؼبواد الدراسية
العلمية كاألدبية كالفنية كالتقنية كبذلكفهي مدرسة ذات منهج عريض توجد بو ؾباالت كاسعة
الختبار التبلميذ حسب ميوؽبم ،مواىبهم ،كإمكاناهتم الذىنية كالفكرية (ؿبمد الفالوقي،رمضاف
القذاُب)100 :1997،
 2-3تسيير مؤسسة التعليم الثانوي:
يسّب الثانوية مدير يعْب بعد قباحو ُب الدكرة التكوينية اؼبعدة لتكوين مديرم مؤسسات الثانوم،
يساعد مدير اؼبؤسسة ؾبلس التوجيو كالتسيّب كثبلثة مساعدين على األقل ىم:
مدير الدركس (الدراسات).
اؼبتصرؼ اؼبإب (اؼبقتصد).
مستشار الَببية الرئيسي (اؼبراقب العاـ).
يبثل مدير اؼبؤسسة كفقا للتنظيمات اؼبعموؿ ُّا ُب صبيع أعماؿ النشاط اؼبد٘ب ،كيتؤب طبقا للقوانْب اؼبعموؿ ُّا تنفيذ
ق اررات ؾبلس التوجيو كالتسيّب(.ؿبمد بن ضبودة)0226:45 ،

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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 2 4مجاالت نشاط مدير الثانوية:
 174ك176

ؾباالت نشاط مديرم التعليم الثانوم ُب أربعة ىي(:عبد

ربدد القرارات الوزارية رقم
الرضبن بن سآب)0222:45 ،
ؾباؿ النشاط البيداغوجي.
ؾباؿ النشاط الَببوم.
ؾباؿ النشاط اإلدارم.
ؾباؿ النشاط اؼبإب.
كُب كل ؾباؿ من ىذه اَّاالت مهاـ ؿبددة يؤديها كل مدير ثانوية حيث:

أوال:يكوف اؼبدير ُب مؤسستو مسؤكال على حسن سّبىا ،كعن التأطّب كالتسيّب الَببوم كاإلدارم
فيها ،كىبضع لسلطتو صبيع اؼبوظفْب العاملْب ُّا.

ثانيا :يسهر كل مدير ُب مؤسستو على الَببية اػبلقية كفبارسة سلطتو باستمرار على كل ما يتعلق
بالدركس كالنظاـ ك األخبلؽ ُب اؼبؤسسة.

ثالثا :يقوـ اؼبدير بتنشيط ـبتلف اؼبصاّب كالدكاليب القائمة كالتنسيق بينهما.

رابعا  :يسخر الوسائل البشرية كاؼبالية كاؼبادية اؼبوضوعة ربت تصرؼ اؼبؤسسة ُب خدمة اؼبصلحة
العليا للتبلميذ،كىو ُّذه الصفة يضطلع بدكر بيداغوجي كتربوم كإدارم كمإب.
الجانب الميداني:

مجاالت الدراسة الميدانية:

المجال المكانيً :ب إجراء ىذه الدراسة ُب ؾبموعة من الثانويات على مستول كالية سطيف
( )54ثانوية من ؾبموع( )45كالٍب سبثل ؾبتمع البحثوقد تعذر أخذ بعض الثانويات كالٍب بلغ
عددىا ( )29ثانويات ،بسبب رفض مديريها اإلجابة على بنود اؼبقياسْب.

المجال الزمني للدراسة :بدأت الدراسة اؼبيدانية منذ شهر ديسمرب إٔب غاية بداية شهر أفريل،
حيث ًب القياـ بزيارة ؼبديرية الَببية لوالية سطيفُّ ،دؼ اغبصوؿ على معلومات كبيانات
خاصة حوؿ عينة البحث ،تصميم اؼبقياسْب ،التأكد من شركطهما السيكومَبية .كُب مرحلة
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ثانية ًب توزيع اؼبقياسْب على أفراد العينة ،كُب ضوء البيانات ا﵀صل عليها ًب ربليل النتائج
كمناقشتها ُب ضوء الفرضيات.
المجال البشري :يتحدد ُب مديرم ثانويات كالية سطيف ،ماعدا الثانويات التسع الٍب سبق
اإلشارة إليها.
المنهج المستخدم في الدراسة:
يعرؼ اؼبنهج بأنو عبارة عن ؾبموعة من العمليات كاػبطوات الٍب يتبعها الباحث بغية ربقيق حبثو،
كبالتإب فاؼبنهج ضركرم للبحث ،إذ ىو ينّب الطريق كيساعد الباحث ُب ضبط أبعاد كمساعي
البحث( .رشيد زركاٌب ،)0220:119 ،كعليو كبناء على مشكلة الدراسة كفركضها ًب االعتماد
على اؼبنهج الوصفي االرتباطي الذم يستخدـ ُب الدراسات الٍب تبحث ُب مدل االرتباط بْب
اؼبتغّبات كإثبات العبلقة بينهما.
أدوات جمع البيانات:
عبمع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع البحث ًب االعتماد على مقياسْب ،دبا أف البحث يتناكؿ عبلقة
ارتباطية بْب متغّبين.
المقياس األول :كيتعلق بإدارة الوقت ،مكوف من 36بندا ،تغطي مهارات إدارة الوقت من
زبطيط ،تنظيم ،توجيو كرقابة للوقت .كذبب اإلشارة إٔب أف بعض بنوده مستمدة من اؼبقياس
الشخصي إلدارة الوقت( .ؾبلة التدريب كالتنمية )1998 ،كيتعلق األمر بالبنود رقم،5 ،2 :
.16 ،15،14 ،10

المقياس الثاني :كىو مقياس القيادة اإلبداعيةً ،ب تصميمو باالعتماد على مقياس القيادة
اإلبداعية لرياض سَباؾ  .2003كىو وبتوم على 36بندا مقسمة إٔب ؿبورين:
المحور األول :يضم البنود من

01

إٔب  ،21اؼبتعلقة باستخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل

اؼبشكبلت.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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المحور الثاني :يضم البنود من

22

لونيس علي  /جغبوب دالل

إٔب  ،36كىي اؼبتعلقة باستخداـ األسلوب التحفيزم

اؼبناسب.
الشروط السيكومترية ألدوات البحث:

أوال :حسابالصدقً:ب حساب صدؽ اؼبقياسينباالعتماد على صدؽ ا﵀تول ،حيث ًب حساب
صدؽ كل بند بصفة منفردة ،كفق اؼبعادلة اإلحصائية الٍب اقَبحها ٍ،lausheب حساب مؤشر
الصدؽ العاـ انطالقا منها.
اؼبقياس األكؿ

2.833

اؼبقياس الثا٘ب

2.715

ثانيا :حسابالثبات :دبا أف احتماالت اإلجابة على البنود ليست ثنائيةً ،ب االعتماد ُب حساب
الثبات على معادلة ألفا كركمباخ الٍب تصلح ُب حالة االختيار من متعدد.
اؼبقياس األكؿ

2.67

اؼبقياس الثا٘ب

2.695

األدوات اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:
سباالعتماد ُب اؼبعاعبة اإلحصائية لبيانات ىذه الدراسة على اؼبتوسط اغبسايب كالنسبة اؼبئوية من
أجل معرفة مستول إدارة الوقت كمستول القيادة اإلبداعية ،باإلضافة إٔب االعتماد على معامل
ارتباط سيربماف ُب حالة الرتب اؼبكررة .كقد ًب االعتماد على ىذا األسلوب بالتحديد ،على
اعتبار أف متغّبات البحث كيفية من مستول الَبتيب ،كمقياسي الدراسة صمما كفقا لسلم
التقدير لفرانسيس ليكرت الذم ىو سلم ترتييب .كدبا أف عدد أفراد العينة أكرب من  32فردا،
كجدكؿ الداللة اإلحصائية ؼبعامل سبّبماف ينحصر بْب  25أفراد إٔب  32فردا ،فإنو ًب استخداـ
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الدرجة التائية التصحيحية،باإلضافة إٔب االعتماد على معادلة (كا )2ؼبناقشة الفرضيات األكٔب
كالثانية.
عرض النتائج:
أ -مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات:
اؼبتوسط اغبسايب النسبة  %الَبتيب
التخطيط للوقت

0

تنظيم الوقت

1

توجيو الوقت

0

الرقابة على الوقت

13

.
.
.

الدرجة

70

.

20

كبّبة

61

.

25

كبّبة

67

.

23

كبّبة

82.26

21

كبّبة جدا

يتضح من اعبدكؿ أف مستول إدارة الوقت كاف كبّبا جدا ُب ؾباؿ الرقابة على الوقت (،)82.26
ككبّبة ُب باقي اَّاالت ،حيث كصلت النسبة إٔب (ُ )70.49ب ؾباؿ التخطيط للوقت ،كإٔب
(ُ )67.01ب ؾباؿ توجيو الوقت ،كأخّبا كصلت النسبة إٔب (ُ )61.35ب ؾباؿ تنظيم الوقت.
ب -مستول إدارة الوقت عند اؼبديرين حسب اؼبتغّبات :السن ،اعبنس ،اؼبستول التعليمي،
اػبربة:
أكال :مستول إدارة الوقت حسب متغّب السن:
توزيع عينة الدراسة تبعا ؼبتغّب السن:
السن
من50-45سنة
من44-42سنة
من60-55سنة
اَّموع

التكرار

النسبة اؼبئوية

11

05

.

0

55

.

15

3

54

1%
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دبا أف كا 2ا﵀سوبة ( )4.71أصغر من القيمة اعبدكلية ( )9.54ربت درجات حرية (ف()1-ف-
 5=)1كمستول داللة  2.24فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت
لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب السن.
ثانيا :مستول إدارة الوقت حسب متغّب اعبنس:
دبا أف صبيع أفراد عينة الدراسة من الذكور،ماعدا أنثى كاحدة فإف متغّب اعبنس ال يؤثر على نتائج
الدراسة.
ثالثا :مستول إدارة الوقت حسب متغّب اؼبستول التعليمي:

دبا أف صبيع أفراد عينة الدراسة ذكك مستول تعليم جامعي فإف ىذا اؼبتغّب ال يؤثر على نتائج
الدراسة.

رابعا :مستول إدارة الوقت حسب متغّب اػبربة:

توزيع أفراد العينة حسب متغّب اػبربة:
اػبربة
من20-15سنة
من25-20سنة
اَّموع

التكرار

النسبة اؼبئوية

3

%

13

0%

54

كا2اعبدكلية

كا2ا﵀سوبة

.
2

1%

44

.

دبا أف كا2ا﵀سوبة( )2.39أصغر من القيمة اعبدكلية ( )44.99ربت درجات حرية  20كمستول
داللة  2.24فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت تعزل إٔب متغّب
اػبربة.
ب -مستول القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات:
اؼبتوسط اغبسايب

النسبة اؼبئوية

الَبتيب

الدرجة

استخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب

3

4

20

متوسطة

استخداـ األسلوباعبماعي ُب حل اؼبشكبلت

0

. 62

21

كبّبة
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نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات ُب كالية سطيف كانت
جيدةعموما حيث كاف اؼبستول كبّبا ُب ؾباؿ استخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل اؼبشكبلت
بنسبة( ،)46كمتوسط ُب ؾباؿ استخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب بنسبة (.)46
ج -مستول القيادة اإلبداعية عند اؼبديرين حسب اؼبتغّبات :السن ،اعبنس ،اؼبستول التعليمي،
اػبربة:
أوال :مستول القيادة اإلبداعية حسب متغّب السن:
السن

التكرار

النسبةاؼبئوية

من42-54سنة

11

من44-42سنة

0

من62-44سنة

15

3

اَّموع

54

1%

55.55
.

كا2ا﵀سوبة

كا2اعبدكلية

51.54

دبا أف كا2ا﵀سوبة ( )54.51أكرب من القيمة اعبدكلية ( )9.54ربت درجات حرية تساكم
كمستول داللة  2.24فإنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب القيادة اإلبداعية لدل اؼبديرين
تعزل ؼبتغّب السن.
5

ثانيا :مستول القيادة اإلبداعية حسب متغّب اعبنس كاؼبستول التعليمي:
دبا أف صبيع أفراد العينة من الذكور -ماعدا أنثى كاحدة -كىم ذكك مستول جامعي ،فإف متغّب
اعبنس كاؼبستول التعليمي ال يؤثراف على نتائج الدراسة.
ثالثا :مستول القيادة اإلبداعية حسب متغّب اػبربة:
توزيع أفراد العينة حسب متغّب اػبربة:
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اػبربة

التكرار

من  20-15سنة

3

%

من  25-20سنة

13

0%

اَّموع

54
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كا2ا﵀سوبة

النسبة اؼبئوية

كا2اعبدكلية

.
0

1%

44

.

دبا أف كا2ا﵀سوبة( )01.05أصغر من القيمة اعبدكلية ( )4.99ربت درجات حرية  20كمستول
داللة 2.24فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت تعزل إٔب متغّب
اػبربة.
د -العبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية:
أكال :العبلقة بْب إدارة الوقت كاستخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل اؼبشكبلت:
قيمة"ر"ا﵀سوبة
-2

.

قيمة"ت" ا﵀سوبة
2

قيمة"ت" اعبدكلية

درجة اغبرية

20

5

.

مستول الداللة
2

.

دبا أف قيمة ت ا﵀سوبة أقل من قيمة ت اعبدكلية فإنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب
مستول إدارة الوقت كاستخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل اؼبشكبلت لدل مديرم الثانويات.
ثانيا :العبلقة بْب إدارة الوقت كاستخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب:
قيمة "ر" ا﵀سوبة

قيمة"ت" ا﵀سوبة

قيمة" ت" اعبدكلية

درجة اغبرية

مستول الداللة

20.00

13.0

02

34

.050

دبا أف قيمة ت ا﵀سوبة أقل من قيمة ت اعبدكلية فإنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب
مستول إدارة الوقت كاستخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب لدل مديرم الثانويات.
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دبا أف الفرضيتْب اعبزئيتْب ٓب تتحققا ،فإف الفرضية الٍب مفادىا :توجد عبلقة ذات داللة إحصائية
بْب مستول إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات بالضركرة غّب ؿبققة.
مناقشة النتائج:
لقد توصلت الدراسة إٔب عدـ كجود عبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية عند مديرم
الثانويات ،كبالتإب فإف القيادة اإلبداعية قد تتأثر بعوامل أخرل غّب إدارة الوقت (كاػبربة كالسن)
مثلما توصلت إليو الدراسة – كجود فركؽ ُب استجابات اؼبديرين على مقياس القيادة اإلبداعية
تعزل للسن كاػبربة ،-كقد توصلت الدراسة إٔب أف  60من أفراد العينة لديهم قيادة إبداعية أكثر
كىم من ذكم اػبربة الكبّبة كيرجع ذلك إٔب احتكاكهم كلفَبة طويلة مع العمل حبيث أصبحوا
أكثر قدرة على التنبؤ بعقلية اؼبوظف اعبزائرم (أستاذ ،إدارم ،مراقب )..كأكثر قدرة على التنبؤ
باستجاباتو حياؿ اغبوافز اؼبختلفة كليس بسبب إدارة الوقت ،كُب ىذه النقطة اختلفت الدراسة
اغبالية مع دراسة كل من ديفيدسوف كديل ُ 1996ب كيفية تأثّب متغّب اػبربة ،حيث كجدت ىذه
األخّبة أف اؼبدراء اعبدد أكثر إبداعا من اؼبدير القدٙب األكثر خربة كما اختلفت مع دراسة رياض
سَباؾ الٍب أكدت كجود عبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية ،كدراسة ىدل صقر 1993
كذلك ،كُب اؼبقابل اتفقت مع دراسة ؿبمد علي ؿبمد ُ 1984ب أنبية دراسة كيفية إدارة كقت
الفراغ.
كبصفة عامة النتيجة اؼبتوصل إليها ُب ىذا البحث ال تتفق مع النتائج الٍب توصلت إليها
الدراسات السابقة اؼبعركضة على مستول البحث ،حيث أشارت ىذه األخّبة بصفة مباشرة أك
غّب مباشرة إٔب كجود عبلقة بْب إدارة الوقت ك القيادة اإلبداعية.
الخاتمة:
إف بع ض اؼبديرين يبذلوف أكقاتا صعبة من أجل تطوير العمليات اإلبداعية الٍب ىي األخرل ربتاج
إٔب الكثّب من الوقت ،إال أف األمر ُب هنايتو قد ال يوصلهم إٔب اؼبطلوب أك اؼبتوقع ،كالسبب ُب
ذلك يعود الفتقارىم إٔب اؼبهارات الضركرية الستثمار الوقت كاالستفادة منو بالشكل األفضل ُب
ربقيق النتائج .إف ىذه ىي الفكرة الٍب ًب االنطبلؽ منها ُب إقباز ىذا البحث –أم للوقت دكر
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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كبّب ُب ربقيق اإلبداع القيادم -كذلك باالعتماد على الَباث النظرم كالدراسات السابقة ،إال أف
اإلجراءات اؼبيدانية الٍب ًب تطبيق مراحلها على اؼبدراء ٓب تؤكد ىذه الفكرة ،ففي حْب توصلنا إٔب
كجود مستول جيد ُب إدارة الوقت كمستول مقبوؿ من اإلبداع لدل اؼبديرين ،كصل البحث إٔب
عدـ كجود عبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية ،كعليو فإنو من الضركرم دراسة إدارة كقت
الفراغٍ ،ب بعد ذلك العبلقة بْب إدارة كقت الفراغ كالقيادة اإلبداعية .كحيث أف مديرم الثانويات
لديهم قيادة إبداعية تزداد بازدياد السن كاػبربة ،فمن اؼبهم معرفة كيفية استثمارىم لوقت الفراغ،
باإلضافة إٔب دراسة مؤشرات القيادة اإلبداعية األخرل ،كالٍب ٓب يتم التطرؽ ؽبا على مستول ىذا
البحث ُب عبلقتها بإدارة الوقت ،مثل إدارة التغيّب ،كتنمية األسلوب العلمي ُب حل اؼبشكبلت
كغّبىا.
قائمة المراجع:

-1ىشاـ الطالب  :دليل التدريب القيادم اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلميالطبعة الثانية فرجينياالو.ـ .أ 1995

-0تغريد عمراف كآخركف  :اؼبهارات اغبياتية ،مكتبة زىراء الشرؽ ،الطبعة األكٔب ،القاىرة ،مصر.0221،
-3رياض سَباؾ  :دراساتفي اإلدارة الَببوية ،داركائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكٔب ،عماف األردف 2003
-4زينب علي جرب  :إدارة الوقت لدل مديرات اإلدارة اؼبدرسية اؼبطورة " دراسة ميدانية "ُ ،ب اَّلة الَببوية ،اَّلد،12
العدد ،1998 ،47تصدر عن جامعة الكويت.
-5ؿبمد علي ؿبمد  :كقت الفراغ ُب اَّتمع اغبديث مؤسسة شباب اعبامعةدكف ذكر الطبعة مصر .1985
-6يوسف ضبامي  :إدارة الوقت  :اؼبفهوـ كالوسائلُ ،ب ؾبلة الثقافة كالتسيّب ،أعماؿ اؼبلتقى الدكٕب اؼبنعقد باعبزائر -28
 30نوفمرب ،1992 ،تصدر عن جامعة الكويت.
-7نضاؿ اغبوامدة ،أنس التوهبر  :أثر القيم الشخصية كالتنظيمية ُب فاعلية اؼبديرين ُب الوزارات األردنية " دراسة ميدانية "،
أحباث الّبموؾ.
-8ؿبمود السيد أبو النيل  :علم النفس الصناعي ،حبوث عربية كعاؼبية ،دكف ذكر الطبعة ،دار النهضة العربية ،بّبكت،
لبناف.2005 ،
-9عبد العزيز عبد ا﵁ العريِب  :عوامل ىدر الوقت اؼبخصص للعملية التعليمية ُب اؼبدارس االبتدائية من كجهة نظر
مديريهاُ ،ب اَّلة الَببوية ،العدد ،62اَّلد.16
-10علي الراشد  :كفايات األداء التدريسي ،دار الفكر العريب ،الطبعة األكٔب ،القاىرة ،مصر.2005 ،
-11رعد لفتة الشاكم ،قببلء سعيد أبو سبلطنة  :مهارة تنظيم الوقت كالتحصيل الدراسي ُب ضوء بعض اؼبتغّبات لدل
طلبة جامعة الّبموؾُ ،ب ؾبلة أحباث الّبموؾ ،اَّلد ،19العدد.01
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-12أضبد إبراىيم ؿبمد ،دليل اؼبدير العريب إلدارة الوقتمؤسسة شباب اعبامعة الطبعة األكٔب ،مصر2001
-13جابر عبد اغبميد جابر  :مدرس القرف اغبادم كالعشرين الفعاؿ ،اؼبهارات كالتنمية اؼبهنية ،دار الفكر العريب ،الطبعة
األكٔب ،القاىرة ،مصر2000 ،
-14جاسم ؾبيد  :التطورات التكنولوجيةكاإلدارة الصناعية مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية مصر2004
-15صبلح عباس  :إدارة الوقت ،مؤسسة شباب اعبامعة ،دكف ذكر الطبعة ،اإلسكندرية ،مصر.2004 ،
 -16ؿبسن أضبد اػبضّبم  :اإلدارة التنافسية للوقت ،ايَباؾ للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دكف ذكر الطبعة ،القاىرة ،مصر،
.2000
-17ؿبمد حسنْب العجمي  :اإلدارة اؼبدرسية ،دار الفكر العريب ،الطبعة األكٔب ،القاىرة ،مصر.1999 ،
-18ؾبلة التدريب كالتنمية  :العدد الثالث ،الدقي ،مصر.1999 ،
-19برك  :اؼبركز الوطِب للوثائق الَببوية،الكتاب السنوم  ،2003اعبمهورية اعبزائرية ،كزارة الَببية الوطنية.
-20رجب بن علي بن عبيد العيسوم  : 2002 :مدير اؼبدرسة كربديات العوؼبة.
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 -21علي الشريف  :اإلدارة اؼبعاصرة ،الدار اعبامعية ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية،مصر.1997،
 -22مايكل كرسب  :اثنتا عشرة خطوة للتطوير الذاٌب ،ترصبة  :مفيد ناجي عودة ،دار اؼبعرفة للتنمية البشرية ،الطبعة
األكٔب ،الرياض.2001 ،
 -23ؿبمد بن ضبودة  :علم اإلدارة اؼبدرسية ،نظرياتو كتطبيقاتو ُب النظاـ الَببوم اعبزائرم ،دار العلوـ للنشر ،دكف ذكر
الطبعة،عنابة ،اعبزائر.2006 ،
-24عبدالرضبن بن سآب  :اؼبرجع ُب التشريع اؼبدرسي اعبزائريدار اؽبدل للنشر الطبعة الثالثة اعبزائر2002
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.األجور بين كفاية الحاجات االجتماعية والغايات التنظيمية

كوسة بوصبعة
جامعة جيجل

:ملخص
سعت ىذه الدراسة النظرية إٔب تسليط الضوء على اعبانب النظرم ككذا التشريعي لقضية أجور
 ككيف تدىور أداء موظفي األجهزة اغبكوميةاعبزائرية بشكل،موظفي األجهزة اغبكومية ُب اعبزائر
ُب ظاىرة أصبحت تشكل جزءا من ثقافة أداء موظفي ىذه اؼبؤسسات كاإلدارات، الفت
.اغبكومية
إف اإلضرابات كاالحتجاجات اعبارية مؤشر على أف األجور ُب اعبزائر مصدر ضغط بْب عآب
إهنا قنبلة حقيقة مؤجلة إٔب حْب الفصل فيها من قبل اغبكومة الٍب ربتكم إٔب.الشغل كاغبكومة
.اؼبراكغات ُب كثّب من األحياف مع فبثلي العماؿ
مسألة األجور تغذم احتجاجات بدأت تأخذ شكل من أشكاؿ اغبراؾ االجتماعي أكثر اتساعا
كالنتيجة ىي تراجع كبّب ألداء، الذم بدأ بالفعل مع موظفي عدة قطاعات إدارية كصناعية
.الدكلة كالتنظيم،اؼبوظفْب كشكل من أشكاؿ االنتقاـ اذباه اَّتمع
Résumé :
L’objective de cette étude théorique ; cet éclairé le coté théorique et
juridique de la question des salaires en Algérie, et la performance qui
recule a un nivaux très bas chez les fonctionnaires de l’organisme d’état
algérienne d’une façon très évident. Un phénomène qui devenir fraction
d’une culture de performance chez les fonctionnaires Algériennes.
Les grèves en cours indiquent que la question salariale est devenue
en Algérie une source de tensions entre le monde du travail et le
gouvernement.
Elle est une véritable bombe a retardement que le gouvernement espère
désamorcer-par des leurres et par de vaines tentatives de contourner la
représentativité des travailleurs. La question salariale alimente une
protestation qui est en train de prendre corps sous forme d’un mouvement
social de plus en plus large qui a commencé a se dessiner avec plusieurs
3172 - 71 العدد
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secteurs administrative et de l’industrie. Le résultat, un recul très important
qui prendre corps de revanche vers la société, L’état et l’organisme.

مقدمة
يعترب موضوع األجور من اؼبواضيع الشائكة،كالٍب تؤرؽ مضاجع السياسيْب كاالقتصاديْبُ ،ب
اؼبقابل تعترب مصدر رزؽ األجراء كسبيل ربقيق حاجياهتم اؼبختلفة،كبْب مطالب العماؿ بضركرة
رفع األجور ؼبواجهة ارتفاع أسعار اؼبواد االستهبلكية بصفة عامة ،كرفض أك عجز الرأظباليْب
كالدكلة لبلمتثاؿ للزيادات ُب األجور ،تزيد االحتجاجات االجتماعية،كتزيد اآلفات االجتماعية
كالسرقة كالرشوة كالقتل كاالعتداءات كتبييض األمواؿ ..من جهة أخرل يكوف أداء العماؿ
كاؼبوظفْب اؼبتضررين من األجور أماـ ظاىرة األداء السيئ كالسليب كُب بعض األحياف تعمد االنتقاـ
بطرؽ شٌب داخل اؼبؤسسة كىو األمر الذم كلد ثقافة أداء سلبية تتناَب مع مبادئنا كقسمنا كديننا.
من خبلؿ ما سبق كباكؿ إلقاء الضوء على كاقع األجور ُب األجهزة اغبكومية اعبزائرية ككيف
تؤثر على أداء اؼبوظف اعبزائرم ،خاصة كأننا نبلحظ ُب كل حْب الكثّب من السلوكات السلبية
الٍب تصب ُب ثقافة أداء سلبية تكاد تعم كل األجهزة اغبكومية اعبزائرية،كذلك من خبلؿ طرح
إشكالية تتناكؿ كاقع األجور كاألداء ُب اؼبؤسسات كاإلدارات اعبزائرية ،كمن ٍب نستعرض بعض
اؼبفاىيم األساسية اػباصة ُّذه الدراسة النظريةٍ ،ب نستعرض الَباث النظرم لؤلداء كاألجور،
كبعدىا نسلط الضوء على اعبانب التشريعي ككيفية تعمل اؼبشرع اعبزائرم مع متغّبات الدراسة،
كمن ٍب كبلل سوسيولوجيا التحوالت االقتصادية كاالجتماعية كعبلقتها بالظواىر السلبية ألداء
موظفينا ُب األجهزة اغبكومية على كجو اػبصوص ،كما نسلط الضوء على ثقافة األداء اؼبتولدة
عن كل تلك التحوالت.
اإلشكالية:
تعترب اؼبؤسسات باختبلؼ أنواعها اؼبكاف الذم تتحقق فيو مصاّب الفرد كاَّتمع على حد سواء،
كال سبيل للحديث عن ربقيق تلك اؼبقاصد إال عن طريق اؼبؤسسات االجتماعية الٍب يرجع ؽبا
الفضل ُب بناء دكلة القانوف كاؼبؤسسات.
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لقد مر تشكل الدكلة اغبديثة بكثّب من األحداث ،شكل جزء من الصّبكرة التارىبية الٍب ال
مناص منها طاؼبا أف اإلنساف تكتنفو غريزة التملك كاألنانية كحٌب الظلم حبسب ما يراه "توماس
ىوبز".إال أف الثورة الصناعية ك الفكرية (فلسفة األنوار) زادت من تكريس نظاـ استغبلؿ اإلنساف
ألخيو اإلنساف كلكن ُب شكل منظم ،حيث بدأت بوادر الدكلة اغبديثة تتكوف ُب شكلها
االجتماعي كالقانو٘ب كالٍب جعلت من اؼبؤسسات االجتماعية اؼبكاف األنسب لتلبية حاجات
اإلنساف كاَّتمع ،كىذا بتقدٙب الكثّب من التنازالت أك اؼبزايا للطرؼ الضعيف(كنقصد بو
العامل)كالٍب ٓب تكن لتتحقق لوال دخوؿ الفكر االشَباكي الذم جانب الفكر الرأظبإب ُب طرحو
كقوتو بل كُب معارضتو للكثّب من القضايا خاصة تلك اؼبتعلقة باالستغبلؿ كفائض القيمة...مقابل
تبنيو نظاـ اقتصادم بديل للنظاـ الرأظبإب،يرتكز على بعض القيم الٍب تبددت أبرزىا العدالة ُب
العمل كتوزيع الثركات.
إف تشكل األنظمة االقتصادية دفعت ألف يكوف العمل عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج إٔب
جانب رأس اؼباؿ كاؼبوارد الطبيعية كالتنظيم ُب ـبتلف التوجهات الٍب أخذت ُّا الدكؿ اغبديثة ُب
رسم سياساهتا االقتصادية كاالجتماعية كاؼبالية ُب النصف الثا٘ب من القرف العشرين ،أين أصبح
دكر الدكلة يقتصر على الرعاية كاغبماية أك ما يسمى بالدكلة الراعية ،األمر الذم جعل من تكلفة
العمل يفرز ثبلث مقاربات (اذباىات) ؿبورية تستمد منها سياسات الدفع اػباصة باألجور
مرجعيتها كفلسفتها .حيث بنت بعض الدكؿ فلسفتها لؤلجور بناءا على الثركة الٍب تكسبها
الدكلة من ـبتلف اؼبداخيل حبيث تكوف سياسة األجور ؾبرد توزيع للثركة ،فتزيد العطاءات اؼبالية
اػباصة باألجور بزيادة األمواؿ اؼبوجودة ُب خزينة الدكلة ،كتتوقف أك تكوف ُب حالة صبود بنقص
ىذه اؼبداخيل ،كالٍب غالبا ما يكوف مصدرىا صادرات اؼبواد األكلية كمدل ارتباطاهتا بتقلبات
أسعار السوؽ الدكلية لتلك اؼبواد اؼبصدرة ،كىي حالة الكثّب من الدكؿ العربية كالدكؿ األخرل
الٍب تبُب اقتصادياهتا على تصدير اؼبواد اػباـ.
ُب حْب ال سبلك بعض الدكؿ سياسات كاضحة خاصة باألجور ،حيث تعمد إٔب تبِب سياسات
ـبتلفة كمتقاربة (ردبا سياسة السنة اعبارية زبتلف اختبلفا جذريا مع السياسة اؼبتوقع تبنيها السنة
اؼبقبلة) كىذا حبسب توجهات اغبكومات اؼبتعاقبة على السلطة ،الٍب غالبا ما تسعى إٔب شراء
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ً
السلم االجتماعي عن طريق سياسات ارذبالية ذات خلفيات سياسية كاجتماعية ال عبلقة ؽبا
بالنمو االقتصادم كال باألداء اؼبؤسساٌب كال باألداء الفردم كال كاؼبداخل العلمية اػباصة باألجور.
ىذا؛ كلقد شكلت مسألة األجور ؾباال خصبا ُب الدراسات السوسيولوجية كالسياسية
كاالقتصادية على حد سواء ،كقد اىتمت ُّا كل الدراسات الٍب تناكلت السياسات العمومية
كاالجتماعية الٍب ىدفت إٔب االستقرار االجتماعي ،لكن لعوامل عدة طفت الصراعات الطبقية
كاالجتماعية كالتنظيمية على نطاؽ كاسع نتيجة االختبلالت اغباصلة ُب تطبيق الفلسفات النظرية
كغياب العدالة التنظيمية كاالجتماعية ُب توزيع الثركة ،كيدعو للبحث لفهم اغبلقة الرابطة بْب
العمل كما وبملو من قيم متعارضة ،كالسلوؾ اإلنسا٘ب اَّسد ُب ىذا العمل كما يفرزه من عناصر
ترتبط بأداء العامل ،كلعل عنصر األجر ىو أبرز تلك العناصر الٍب حظيت بالدراسة كالتحليل
اجتماعيا كاقتصاديا ،فلم سبر مدرسة اقتصادية أك إدارية إال كتطرقت لؤلداء كاغبوافز كاألجور
،كىذا ألسباب اقتصادية كأخرل اجتماعية.
إف ىذا التذبذب اغباصل ُب أسعار اؼبواد اػباـ (االقتصار على البَبكؿ رغم البدائل االقتصادية
األخرل غّب اؼبفعلة) يفَبض منطقيا ارتفاع أجور الطبقة العاملة كالبفاضها حبسب ارتفاع أسعار
البَبكؿ،كىذا ما جعل الزيادات ُب األجور بصفة عامة تتم بشكل بطيء كحذر خاصة إذا تعلق
األمر بقطاع الوظيف العمومي ،ىذا القطاع الذم يشغل حوإب ثبلث مبليْب موظف يعترب قطاع
غّب منتج ،األمر الذم هبعل أم زيادة ُب أجور ىذا القطاع مرتبط بأسعار سوؽ البَبكؿ كاؼبواد
األكلية اؼبصدرة.كليس مرتبط بإنتاج اؼبؤسسات كقدرهتا التنافسية كاؼبالية كما ىو اغباؿ بالنسبة
للقطاع االقتصادم العمومي كالقطاع االقتصادم اػباص
كرغم أف قطاع الوظيفة العمومية ُب ببلدنا ،شهد تطورا ملحوظا ُب اآلكنة األخّبة خبصوص
أجور اؼبوظفْب عرب ـبتلف ؾباالتو ،كذلك بأثر رجعي بداية من شهر جانفي ، 0228حيث بعد
اكتماؿ صد كر القوانْب القطاعية استفاد اؼبوظفوف من أنظمة تعويضية كزعت على فَبات زمنية
امتدت إٔب غاية شهر جانفي .0210إال أنو بعدما ربصل صبيع اؼبوظفْب على ىذه الزيادات
،اتضح مدل التباين كالتمييز ُب توزيع ىذا الدخل على ـبتلف اؼبوظفْب من قطاع إٔب آخر
،كظهر جليا أف توزيع ىذه الزيادات ُب الركاتب كـبتلف اؼبنح زادت من اؽبوة بْب فئات ـبتلف
موظفي قطاع الوظيف العمومي ،بينما نبش موظفو األسبلؾ اؼبشَبكة ُب ـبتلف اؼبؤسسات
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كاإلدارات العمومية ،حيث استفادكا من زيادات ىزيلة ،كوف أف أكٔب القوانْب األساسية الصادرة
مست األسبلؾ اؼبشَبكة ُب أفريل  ،0228كآخر القوانْب األساسية كانت أكاخر ، 0211حيث
أملت تقلبات األسعار كارتفاعها منطقها ُب حجم الزيادة الٍب مست القوانْب األساسية لسنة
 0211مقارنة بسنة  .0228فاحتلت بذلك فئة األسبلؾ اؼبشَبكة مواخر الَبتيب مقارنة بزمبلئهم
ُب قطاعات تنتمي ُب األصل إٔب عائلة الوظيفة العمومية ،فبا أحدث فتنة بْب األسرة الواحدة ؽبذا
القطاع اغبيوم الذم يبثل ىيبة الدكلة كمصداقيتها ،األمر الذم اقبرت عنو عدة تبعات سلبية
سواء على اؼبستول االجتماعي أك على اؼبستول التنظيمي.
إف الكثّب من الدراسات الٍب ربدثنا عنها حاكلت اإلحاطة دبوضوع اغبوافز كتأثّبه على أداء
العامل كتذليلها كذباكزىا .كما أف جل ىذه الدراسات ركزت على أداء العماؿ كأغفلت أداء
اؼبوظفْب اؼبنتمْب إٔب اؼبؤسسات اغبكومية ذات الطابع اإلدارم ،رغم كوهنم جزءا ال يتجزأ من
الطبقة الشغيلة،كىذا بسبب الصعوبات الٍب تواجههم ُب كضع معايّب خاصة باألداء يبكن قياسها
ؽبذه الفئة من العاملْب ،كؽبذا النوع من األنشطة اإلدارية ،ففي األعماؿ اإلدارية يرتبط األداء
بالكفاءات كليس باإلنتاجية،كىنا تكمن الصعوبة.كرغم اغباجة اؼبلحة ؼبثل ىذه الدراسات،
فاؼبوظف ُب اإلدارات اغبكومية ٓب هبد ضابطا يسّب عليو،كال توجد آليات مراقبة موضوعية تقيس
كتراقب األداء ،األمر الذم أكجد عدة ظواىر اجتماعية ذات طبيعة تنظيمية كقيمية،ظواىر
يستطيع أم مواطن الوقوؼ عليها بوضوح تاـ،فتعطلت مصاّب اؼبواطنْب كاؼبتعاملْب كانتشر الفساد
اإلدارم كالرشوة كا﵀سوبية،كالتسيب ،كالَبىل ،ككل ذلك صب ُب ثقافة عمل ذات قيم سلبية
للغاية ارتبطت باألعماؿ اغبكومية.كل ىذه األمور كليدة تراكمات أفرزهتا عدة عوامل ثقافية
كاقتصادية كتنظيمية كاجتماعية كقيمية .لكن النتيجة كاحدة ىي التدىور اؼبستمر لؤلداء لدل
اؼبوظفْب ُب القطاع اغبكومي بشكل رىيب دكف أم معاعبة .األمر الذم جعلو جزءا من ثقافة
ىذه اؼبؤسسات.
فهل تعترب األجور مسألة سبس النظاـ كاالستقرار االجتماعي فحسب ،أـ أهنا مسألة تنظيمية
ربفيزية تسعى إٔب الرقي باألداء التنظيمي ُب اؼبؤسسات؟
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مفاهيم الدراسة

األداء:
تعرؼ لنا الدكتورة رٙب عبد ا﵀سن إبراىيم التميمياألداء بقوؽبا  ":األداء اؼبتميز ُب العمل كمعايّبه
اؼبطلوبة بقوؽبا :التميز ُب األداء ىو رفع مستول الكفاءة كاإلنتاج كالفعالية ُب العمل مثل :إنتاج
أعماؿ خالية من األخطاء ،الوفاء باؼبواعيد النهائية إلقباز األعماؿ،القدرة على العمل ضمن
()1
فريق،اإلؼباـ بالعمل (اؼبهاـ)إؼباما تاما،كالتحسْب اؼبستمر للعمل كاإلبداع كالتجديد ".
كينصرؼ ىذا التعريف إٔب ؿباكلة الوقوؼ على اآلثار الٍب ينتجها األداء أك ما يعرؼ بنواتج
السلوؾ أك األداء.إذ حٌب كلو بذؿ الشخص الكثّب من اَّهودات دكف الوصوؿ إٔب نتائج معينة
أك توصل إٔب نتائج غّب مرغوبة،فإف ذلك حبسب "رٙب إبراىيم التميمي" ال يعد من صميم األداء
،الذم ينبِب حسبها على ربقيق األىداؼ كنتائج مرغوبة.
كما يعرؼ بأنو " ؾبموعة من األفعاؿ كالواجبات الٍب تتوقعها اؼبنظمة فبن يشغل عمل معْب كىو
()0
ؾبموعة اؼبسؤكليات كالواجبات الٍب يقوـ ُّا اؼبوظف داخل اؼبنظمة "
كينصرؼ ىذا التعريف ضمن التفسّب الغائي طاؼبا أف غاية كل تنظيم ىو ربقيق رسالتو الٍب كجد
من أجلها ،باالستعانة دبجموعة من الوسائل البشرية كاؼبادية ،فاألفعاؿ كالواجبات الٍب يقوـ ُّا
العامل اؼبرتبط بالتنظيم إمبا تكوف لتحقيق غاية كأىداؼ التنظيمُ ،ب اؼبقابل تكوف غاية العامل من
أدائو لعملو مزدكجة ،غاية شخصية ،يطمح من كرائها لتحقيق كإثبات ذاتو ،ككسب مورد رزؽ
قار ،كغاية أمشل تكوف لصاّب اؼبنظمة كالتنمية كاَّتمع.
 .2.2األجر :
يعرفالصّباُب األجر بأنٌو  " :اؼبقابل اؼبادم الذم يستحقو العامل من صاحب العمل ُب مقابل
ٌ
()3
تنفيذ ما يكلٌفو بو من أعماؿ متٌفق عليها".
إف ىذا التعريف كبالرغم كرغم بساطتو ،إال أنو يربز التوجو اؼبادم للحياة حبيث ال يستطيع
العامل ربقيق حاجاتو اؼبختلفة الٍب تتطلبها ظبات اغبياة اؼبعقدة اؼبعاصرة إال بوجود أجر نقدم،
كىذا ىو اؼبقصود باؼبقابل اؼبادم ،كال شك أنو ال يوجد مقابل بدكف الشيء ،إال نظّب االلتزاـ
بعمل ما يطلبو منو صاحب العمل أك اؼبسؤكؿ اؼبباشر أك اؼبشرؼ حبسب اؽبيئة أك اؼبنظمة الٍب
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يعمل فيها العامل.كما يشّب ىذا التعريف إٔب األعماؿ اؼبتفق عليها ،كىذا الرأم ال هبارم التوجو
اغبديث للمؤسسات الٍب ترمي إٔب ذبسيد ما يسمى بإدارة اؼبعرفة أك منظمات اؼبعرفة ،حبيث
يسعى العامل كتسعى اؼبنظمة إٔب تدكير العامل ُب العديد من الوظائف كالقياـ بالعديد من اؼبهاـ،
حٌب يكتسب أكرب قدر من التجربة كمن اؼبعرفة من داخل كمن خارج اؼبنظمة بوسائل عديدة
،تصب ُب صاّب الفرد كاؼبنظمة.
كيربط "خبلصي رضا" اؼبكافئات باألجر حيث يقوؿ ":اؼبكافئات عوض يوزع من قبل التنظيم
ألجل إقباز ؾبموعة من األعماؿ ُب إطار عقد عمل.كىو يتكوف من ـبتلف العناصر الٍب يكوف
أنبها األجر كالذم يعِب مكافئة مالية لقاء تنفيذ العمل من قبل الشخص اؼبتعاقد كبو التنظيم
()5
الذم يعمل فيو".
كنبلحظ أف ىذا التعريف كاف أكثر مشوال ،حبيث يشمل اعبانب الوظيفي كالعضوم ،كوف
اؼبكافئات ارتبطت باذباىات العمل ُب اقتحاـ بعض الوظائف اعبديدة كالكثّب من اؼبهاـ الٍب
يتفق عليها ُب إطار عقد العمل ،فتزيد ىذه اؼبكافئات حبسب زيادة اؼبهاـ اؼبسندة كاؼبتفق عليها
،ليكوف عنصر األجر جزء فقط من األجر اإلصبإب الذم يتكوف من ؾبموع عناصر أخرل
كاػبربة اؼبهنية ،كاؼبنح كالعبلكات ،كاألرباح..
 . .الموظف:
ارتبطت تسمية اؼبوظف بالعمل لدل الدكلة منذ القدٙب ،حيث اعترب ابن خلدكف أف األعماؿ
اغبكومية أعماؿ تنقص من رجولة الشخص كال ندرم كيف توصل إٔب ىذا اؼبوقف رغم أنو عمل
لدل الببلد ُب عدة دكؿ باؼبعُب القدٙب ".إف مفهوـ اؼبوظف ٓب يظهر دبدلولو اغبإب ،إذ أف ظهوره
كاف مرتبطا دبيبلد اَّتمعات ،كبأنظمتها الوظيفية كخدماهتا اؼبرفقية ،فوفقا للمفهوـ الركما٘ب مثبل،
كاف ينظر للموظف كعوف للسيادة ككانت مهنة اإلدارة كالتسيّب ُب نظر البعض تعِب ديانة ثانية،
أما ُب فرنسا فأطلق ىذا اؼبصطلح على مندكب األمة ُب أعقاب الثورة اعتبارا ؼبركزه االجتماعي
اؼبرموؽ ،كمع م ركر الوقت ظهر اؼبوظفوف الذين يبارسوف أعماؽبم بأمر من اغبكومة مقابل أجر
ليتحوؿ مفهوـ اؼبوظف إٔب عوف للسلطة التنفيذية ُب إطار الوظيفة العمومية ك الٍب يلتزـ ُب إطارىا
اؼبوظف باالنضباط ك التفرغ ػبدمة النفع العاـ".

()4
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كقد أعطت اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية الصفة النظامية للموظف .كحسب تعريف " أضبد
نادر أبو شيخة " كعبد اللطيف األسعد " إف تعريف إدارة البحوث كالدراسات للمنظمة
للموظف،جاء خاليا من اإلشارة للمؤسسات الٍب ينتمي إليها اؼبوظف دكف غّبىا ،حبيث يبكن
ربط التعريف ب العامل ُب القطاع اػباص أك اؼبؤسسات االقتصادية،حيث جاء التعريف كالتإب:
" اؼبوظف ىو الشخص الذم يستخدـ بصفة نظامية،ليقوـ بواجبات كمسؤكليات كظيفة ما،
كيتمتع لقاء ذلك باغبقوؽ كاالمتيازات اؼبرتبطة ُّا "()6فلم يشر إٔب أف اؼبوظف ينتمي فقط
ؼبؤسسات الدكلة ،بل ال يستطيع القياـ بأعماؿ أخرل لصاّب الغّب ،أك يقوـ بأعماؿ تسيء
لسمعة كىيبة الدكلة.كىذا ما أغفلو ىذا التعريف.
ُب اعبزائر ارتبطت التسمية بالعمل اغبكومي،كالعمل اإلدارم على كجو اػبصوص رغم أف
الدكلة عملت على توحيد التسمية دبفهوـ العامل كذلك من خبلؿ قانوف (10/78القانوف العاـ
للعامل) حيث أصبح حٌب العماؿ لدل اؼبؤسسات االقتصادية يأخذكف تسمية "موظف"،إلىغاية
بداية العمل بالقوانْب الٍب ذبسد استقبللية اؼبؤسسات ابتداء من  1992كذلك دبوجب قانوف
العمل  ،11/92أين أعيد التفريق بْب التسميتْب من جديد،كىو ما تكرس أكثر دبوجب قانوف
الوظيفة العمومية رقم .23/26
 .4.2المؤسسة:
كلمة مؤسسة ىي ترصبة للكلمة  ،Entrepriseك للمؤسسة عدة تعاريف منها:
اؼبؤسسة ىي تنظيم إنتاجي معْب ،اؽبدؼ منو ىو إهباد قيمة سوقية معينة ،من خبلؿ اعبمع بْب
عوامل إنتاجية معينة .ك يعرفها مكتب العمل الدكٕب أهنا كل مكاف ؼبزاكلة نشاط اقتصادم ك ؽبذا
اؼبكاف سجبلت مستقلة.
ىذه تعاريف ذات طابع اقتصادم للمؤسسة أما اؼبؤسسة ذات الطابع اػبدماٌب فتعرؼ أهنا " تلك
الٍب تقدـ خدمات معينة مثل مؤسسات النقل ،الربيد ك اؼبواصبلت ،اؼبؤسسات اعبامعية،الصحة،
التأمينات...اْب"()7دبعُب أف ـبرجاهتا ك منتجاهتا ىي عبارة عن خدمات ليست ذات طابع مادم
ملموس ،ك من ضمنها اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية على اؼبستول اؼبركزم كالوزارات كرئاسة
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اعبمهورية ،كاَّلس الدستورم ،كاَّلس الشعيب الوطِب ،اَّلس الوطِب االقتصادم كاالجتماعي
،ؾبلس ا﵀اسبة.....فهي ذات طابع إدارم ،علمي ،خدماٌب.
كيكرس ىذا اؼبفهوـ قانوف الوظيفة العمومية األخّب رقم ُ 23/26ب اؼبادة الثالثة الٍب تقوؿ
":يقصد باؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية ،اؼبؤسسات العمومية ،كاإلدارات اؼبركزية ُب الدكلة
كاؼبصاّب غّب اؼبمركزة التابعة ؽبا كاعبماعات اإلقليمية كاؼبػؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم،
كاؼبؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي كالثقاُب كاؼبهِب كاؼبؤسسات العمومية ذات الطابع
العلمي كالتكنولوجي")1(.كما تكوف ؽبذه اؼبؤسسات ىياكل على اؼبستول ا﵀لي سبثل اؽبيئات
الوصية كاؼبركزية للدكلة كالوالية كالدائرة ،كاؼبديريات الوالئية ،كمديرية الَببية ،مديرية اؼبصاّب
الفبلحية ،مديرية األشغاؿ العمومية ،مديرية الصحة ،مديرية السكن كالتجهيزات العمومية ،مديرية
التعمّب كالبناء ،مديرية الثقافة ،مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ مفتشية العمل ،مفتشية الوظيف
العمومي....كما تكوف ىذه اؼبؤسسات فبثلة ُب أجهزة المركزية كالبلدية كاَّلس الشعيب الوالئي.
 .3المداخل النظرية لدراسة األداء الوظيفي واألجور

.1.3نظرية اإلدارة العلمية:يعترب" فريدريك تايلور" taylorمن زعماء اإلدارة العلمية من خبلؿ
ذباربو الٍب أجراىا ُب مصنع "برثلهم"للصلبألف كتاب"مبادئ اإلدارة العلمية"سنة ،1911أكضح
فيو أف أسلوب العمل يكوف كفق مبادئ علمية أنبها :
 الَبكيز على التخصص الضيق كربديد العمل كميا.ذبزئة العمل إٔب أبسط أشكالو لضماف الفعالية ُب األداء. دراسة اغبركة كالزمن. تقريب مستلزمات العمل. الفصل التاـ بْب التخطيط كالتنظيم.االختيار العلمي للعاملْب كتدريبهم.
 الفصل بْب األعماؿ اؼبباشرة كغّب اؼبباشرة. -زيادة عدد الوظائف (خاصة الرقابية منها).
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 ربط األجر باإلنتاج ،كربفيز العامل دبكافئات مالية نقدية يومية ،ككذلك لضماف امتثاؽبملؤلكامر كالتعليمات كاإلجراءات ا﵀ددة اؼبتعلقة بأداء العمل.
فقد ركز تايلور على األجر كربطو باألداء ،ألنو اغبافز الوحيد للعمل ُب نظره "فزيادة أجر العماؿ
يؤدم ُّم إٔب بذؿ اؼبزيد من اعبهود للحصوؿ على أجر أكرب من األكؿ ،فبا يؤدم إٔب زيادة اإلنتاج كيقلل
()8
من تكاليف إنتاج الوحدة فبا يؤدم إٔب زيادة أرباح اؼبؤسسة".
فكل زيادة ُب األجور يَبتب عليها زيادة ُب اإلنتاجية ،ككل زيادة أعلى يقابلها أجرا أعلى
،كىكذا ال سبنح اغبوافز النقدية إال للعامل اؼبمتاز الذم وبقق اؼبستويات ا﵀ددة لئلنتاج أك يزيد
عليها ،أما العامل اؼبنخفض الكفاءة الذم ال يصل إٔب اؼبستول اؼبطلوب ،فعلى اإلدارة تدريبو أك
نقلو إٔب مستويات تتبلئم كمؤىبلتو أك فصلو.
كعلى ىذا األساس قاـ تايلور بدراسة اغبركات البلزمة ألداء العمل ،كخلص إٔب استبعاد اغبركات
الزائدة ،الٍب صنفها ضمن معوقات العمل الرظبي كمضيعة للوقت كىو ما أطلق عليو "اغبركة
كالزمن"
كما تفَبض ىذه النظرية أف الفرد بطبيعتو كسوؿ ال وبب العمل ،إال إذا رأل ُب العمل كسيلة
لتحقيق مزايا كمنافع مادية ،كبذلك فهو يرل أف العامل ىو أداة من أدكاة اإلنتاج ،كعلى اإلدارة
ربمل مسؤكلية التصميم العملي ؽبذه األدكات.
كىكذا فإف الفكر التايلورم يعترب من ا﵀اكالت األكٔب الٍب أرادت أف تقدـ تفسّبا لؤلداء
كمكوناتو ،معتربة األداء الوسيلة الوحيدة لتحقيق رضا العامل كاستقراره ُب عملو كتوظيفها للحوافز
()9
اؼبادية االقتصادية كدافع رئيسي هبعل العامل مرتبطا ارتباطا كثيقا بعملو دكف أم شيئ آخر.
إف ما ىو مبلحظ لطركحات ىذه النظرية التايلورية،ىي ارتباطها بالتوجو الفكرم الكبلسيكي
ؿ"أدـ ظبيث" ك"دفيد ريكاردك ".ككأف "تايلور" أعاد الفكر الكبلسيكي من زاكية أخرل أكثر
حداثة ،كيف ذلك؟ إف الرؤية الكبلسيكية للعملية اإلنتاجية كانت تستند إٔب ثبلث عناصر
مكونة لئلنتاج ىي :الطبيعة كرأس اؼباؿ كعنصر العمل ىذا األخّب ىو الذم كاف ؿبل اىتماـ
الكبلسيك بقيادة "أدـ ظبيث" حيث خلص الفكر الكبلسيكي أف اإلنساف كائن راشد كىو
يعمل كفق ذلك الرشد الذم ربركو الدكافع اؼبادية ،الشيء اؼبفقود عند الكبلسيك ىو ما تعلق
بعنصر التنظيم ُب العملية اإلنتاجية ،ىذا العنصر اقتصاديا كاف نتيجة اجتهاد اؼبدرسة
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النيوكبلسيكية ،لكن "تايلور " أدٔب بدلوه ُب الدفع بالعجلة اإلنتاجية الٍب كانت تعا٘ب منها أغلب
اؼبنظمات األكربية كاألمريكية أكائل القرف العشرين (أين ازدىر الفكر النيوكبلسيك)نتيجة قصور
الفكر االقتصادم ُب معاعبة الكثّب من القضايا كاؼبشكبلت كالظواىر الٍب يفرزىا النظاـ
الرأظبإب،أين ركز على اعبانب البشرم ُب اؼبنظمة كعنصر أساسي ال يستهاف بو ُب ربريك العملية
التنموية على مستول اؼبؤسسة كبالتإب على اؼبستول الكلي.
 .2.3المدرسة العالقات اإلنسانية :
بدأتاؼبدرسةالسلوكية كرد فعل لبلفَباض الذم قامت عليو اؼبدرسة الكبلسيكية،كاؼبتمثل ُب أف
الطاقة اعبسدية للفرد ىي العامل اؼبؤثر ُب أدائو ككاف ؽبا توجو أساسي ُب زيادة إنتاجيتو من خبلؿ
كضع افَباضات حوؿ العنصر البشرم من أنبها
 تدعيم مفهوـ الرجل االجتماعي،أم أف اإلنساف يرغب بالعمل ُب جو يسوده العبلقاتالطيبة كالشعور باالنتماء.
 تدعيم مفهوـ الرجل ا﵀قق لذاتو :أم أف الفرد يكوف أكثر أداء عندما يشعر بأنبيتو ،كعندمايتمتع بالرقابة الذاتية للوصوؿ إٔب األىداؼ اؼبعنيْب بتحقيقها كأف اىتمامهم بتحقيق ىذه
األىداؼ يرتبط إهبابيا دبدل اتساؽ كتكامل كمسانبة ىذه األىداؼ ُب ربقيق أىدافهم
الشخصية.
 أف الفرد ال يسعى للعمل لتحقيق إشباع حاجات اقتصادية فقط ،بل أف اغباجات اإلنسانيةاألخرل ال تقل ُب أنبيتها عن اغباجات االقتصادية،كُب بعض األحياف قد ربتل ىذه
()12
اغباجيات موقع متقدـ ُب سلم اغباجيات اإلنسانية باؼبقارنة باغباجات االقتصادية.
إف ىذه االفَباضات تؤكد على فكرة ؿبورية ،ىي أف اؼبنظمة مكاف للعمل ،كأف العمل ىو سنة
اغبياة ،كأف اإلنساف ىو ؿبور العملية اإلنتاجية كاإلدارية ،كالوحدة األساسية الٍب تتكوف منها
اؼبنظمة.
كعليو فإف مدرسة العبلقات اإلنسانية (السلوكية كما يصنفها البعض) قد سعت إٔب دراسة سلوؾ
الفرد كاعبماعة أثناء العمل ،كتفسّب ىذا السلوؾ كدكافعو ،كما سعت إٔب ؿباكلة معرفة تأثّب
()11
اَّتمع كحاجاتو غّب اؼبشبعة على سلوكو.
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كيتفق الكتاب كالباحثوف أف "إلتون مايو" ىو الرائد األكؿ للحركة اإلنسانية ُب التنظيم حيث
قاد فريقا من الباحثْب ُب دراسة ميدانية استمرت ؼبدة شبا٘ب سنوات كعلى مرحلتْب اؼبرحلة األكٔب
من  1907-1905كاؼبرحلة الثانية من  ،1930-1907كقد أدل اندالع اغبرب العاؼبية األكٔب إٔب

مشاكل تنظيمية عديدة ،أثرت على اإلنتاجية كتوازف اؼبنظمة كالتزاماهتا كاستقرارىا كاستمراريتها،
كأثرت على عبلقات العاملْب فيما بينهم ،ككذا أثرت ُب عبلقات العاملْب مع أرباب العمل،
كتفاقمت اؼبشاكل ُب فَبة تألق اغبركة العلمية ،الٍب عكفت على دراسة مشكلة األداء اؼبتد٘ب
للعاملْب رغم توفر كل الظركؼ اؼبادية للعمل كمن ىنا بدأت الدراسات كالبحوث اعبادة الختبار
االفَباضات القائلة بأف الكفاءة اإلنتاجية تتحدد بالعوامل اؼبادية للعمل ،أك باألحرل التشكيك
فيها،ألهنا ركائز نظرية اؼبدرسة العلمية السابقة ،الٍب ٓب تستطع حل مشكلة األداء البشرم،
باعتمادىا على توفّب العوامل اؼبادية للعمل كالعماؿ .ككاف من أبرز تلك ا﵀اكالت ذبارب مصانع
"هاوثورن " الٍب قاـ ُّا "إلتون مايو" كفريقو بالواليات اؼبتحدة األمريكية.

كقد أظهرت النتائج عكس ما كاف متوقعا ،حيث ازدادت كمية اإلنتاج بزيادة أداء األفراد
الذين ٓب يتأثركا بزيادة أك نقص العوامل اؼبادية للمتغّبات (اإلضاءة ،فَبات الراحة ،ساعات
العمل ،اؼبكافئات التشجيعية)كاستمر اإلنتاج مرتفعا رغم سوء ظركؼ العمل (أم زبفيض العوامل
إٔب أدناىا)،كقد عللت ىذه النتائج بأف العامبلت ؿبل التجربة قد أدركن بأهنن جزء من ذبربة،
كشعرف باالىتماـ اؼبوجو إليهن،فتضامن مع بعضهن البعض فبا أفسد تأثّب العوامل التنظيمية
السيئة كأدل إٔب زيادة كفاءهتن اإلنتاجية.
كجدير بالذكر أف اإلشراؼ ُب ىذه التجارب كاف ُب أدٗب مستوياتو ،فبا أدل إٔب إظهار قوة
تأثّب الضغط االجتماعي بالنسبة لتحديد اإلنتاج ،ككذلك أظهر شعور العماؿ اذباه رؤسائهم
،كقد أرجع الباحثوف األسباب الٍب تدفع العماؿ إٔب عدـ التجاكب اإلهبايب مع اغبوافز الٍب
تقدمها اإلدارة ،كبأف العماؿ يعّبكف اىتماما كبّبا لكمية اإلنتاج ،كمهما حاكلت اإلدارة دفع
()10
العماؿ كتشجيعهم ُب رفع أدائهم فإهنم يتقدكف باؼبعيار اعبماعي كال وباكلوف انتهاؾ حرمتو.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

11

العدد 3172 - 71

كوسة بوجمعة

األجور بين كفاية الحاجات االجتماعية وبين الغايات التنظيمية

 .3.3نظرية العدالة ل":ستاسي آدمز" :
تعود اعبذكر النظرية لفكر "آدمز" لسنة  1963أثناء عملو كباحث نفسي ُب شركة
Electricحيث رأل أف ربفيز أعضاء اؼبنظمة يتأثر دبدل شعورىم دبعاملتهم بشكل عادؿ كقانو٘ب
من قبل اؼبنظمة،فعندما يشعر الفرد أنو يعامل بشكل عادؿ من قبل اؼبنظمة ،فإف ىذا الشعور
يبكن أف ىبلق آثارا عكسية على ربفيز كأداء الفرد ُب العمل ،كعلى ىذا تساعده ىذه النظرية ُب
فهم أسباب كنتائج الشعور بعدـ العدالة.
كيتمثل جوىر ىذه النظرية ُب مقارنة أداء األفراد كمكافآهتم مع غّبىم مكن األفراد ُب مواقف
عمل متشاُّة كاالفَباض الرئيسي ؽبذه النظرية ،ىو أف األفراد ؿبفزين من خبلؿ رغبتهم كشعورىم
بأهنم يعاملوف بشكل عادؿ ُب العمل حيث يعمل الفرد من خبلؿ تبادلو كحصولو على اؼبكافئات
ُب اؼبنظمة.
كمن النقاط األساسية الٍب تقوـ عليها ىذه النظرية ىي :
General

* الفرد  :الذم يدرؾ كجود العدالة ُب التنظيم كتلمسها من عدمها.

* المقارنة باآلخرين  :ؾبموعة أك عدد من األفراد يستعملوف من قبل الفرد كعبلقة مرتبطة بنسبة

اؼبدخبلت كالنتائج.
* اؼبدخبلت :كسبثل خصائص الفرد اؼبتحققة كاؼبهارات كالتجربة كالتعليم ،أك اؼبوصوفة كالعمر
كاعبنس كالعرؽ.
* النتائج  :ما وبصل عليو الفرد منن العمل كاالعَباؼ كالتقدير كاؼبنافع كاألجور.كعلى ىذا توجد
العدالة عندما يدرؾ األفراد أف نسب مدخبلهتم (اعبهود) كنتائجهم(اؼبكافئات) مساكية لنسب
عمل العماؿ اآلخرين.كتوجد عدـ العدالة عندما تكوف ىذه النسب غّب متساكية ،كقد تكوف
نسب اؼبدخبلت مقارنة مع اؼبخرجات أكرب أك أقل من نسب األفراد اآلخرين.

()13

إف ىذه النظرية مهدت لؤلحباث الكثّبة الٍب اىتمت بالعدالة التنظيمية ُب اؼبنظمات ،كالٍب تعترب
من أىم أسباب الرضا الوظيفي لؤلفراد ،كما لذلك من تبعات تنعكس على األداء الفردم كاألداء
اعبماعي كاألداء اؼبؤسسي،سواء تعلق األمر بالعدالة ُب دفع األجور كمقارنة ذلك باعبهد اؼببذكؿ
،أك ما يتلقاه اآلخرين ُب نفس اؼبستول داخل أك خارج اؼبنظمة ،كحٌب اؼبقارنة بدخل أفراد من
نفس اؼبستول يعملوف ُب دكؿ أجنبية ،أك ما تعلق األمر كذلك بتقييم األداء كعدالة اؼبشرؼ أك
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اؼبسئوؿ أك الرئيس ،كوف العامل يدرؾ سباـ اإلدراؾ أف نتائج التقييم ترتبط بأمور كثّبة ،كما يهمو
ىو االنعكاسات اؼبادية اؼبتمثلة ُب الَبقية بأنواعها.
 .4.3نظرية رصيد األجور:
ترل ىذه النظرية إٔب أف الطلب على العمل من أصحاب اؼبؤسسات ،أك الرأظباليْب يتوقف على
ما ىبصصونو من أمواؿ إلنفاقو على العمل الذم وبتاجونو.كبالتإب فاألجور اؼبقدمة أك مستواىا
سوؼ وبدد بقسمة ىذا الرصيد على ؾبموع عدد األجراء الذين يبحثوف عن العمل.كيعتمد ىذا
االذباه أيضا ،مثل نظرية الكفاؼ ،على قانوف مالتوس للسكاف كعرض العمل ،غّب أنو ىبتلف ُب
كوف األجور ترتفع كتنخفض من العبلقة بْب رصيد األجور كعدد العماؿ ،أم بالنمو السكا٘ب
،ماداـ ذلك الرصيد اؼبخصص ثابتا.ككلما البفضت األجور بزيادة عدد العماؿ ساءت حالتهم
اؼبعيشية ،كعليهم بتخفيض عددىم أك اغبفاظ عليو ُب مستول معْب يسمح ؽبم حبقيق نوع من
)14(.
اغبياة اؼبقبولة
 .2التنظيم القانوني لألداء وتقييم األداء :
حسب من ًب طرحو من نظريات الٍب عملت على دراسة سبل األداء الفعاؿ لؤلفراد كالتنظيمات
،فإف الكثّب من التشريعات العاؼبية أخذت على ؿبمل اعبد ىذه النظريات التنظيمية كاإلدارية الٍب
هتدؼ إٔب دعم استقرار اؼبؤسسات كالنهوض بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،من خبلؿ ضبطها
كفق قوانْب تساير العصر كاؼبتغّبات كطبيعة اَّتمع كطبيعة التنظيمات السياسية كاالقتصادية فيها.
من جانب آخر كحٌب تكوف ىذه النظريات عملية كذات منفعة تنظيمية ،اىتدل الفكر اإلدارم
إٔب التطرؽ ؼبا يسمى بعملية تقييم األداء ،باعتبارىا عملية إدارية جوىرية ،تعمل على معاعبة
كتصحيح مشكبلت األداء البشرم على مستول اؼبنظمات كظهرت مفاىيم جديدة لتطوير
كذبديد عملية تقييم األداء كالنهوض ُّا ،فكاف مفهوـ " إدارة األداء ك" تسيّب األداء كتقوٙب األداء
" كغّبىا من اؼبفاىيم اؽبادفة كما أشرنا إٔب التحكم ُب األداء البشرم كتقويبو ؼبا ىو أحسن خدمة
للمؤسسة كالفرد على حد سواء
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كاغبديث عن األداء كنظرة اؼبشرع إليو ،يقودىا إٔب األداء كربطو بفكرة العمل.كطاؼبا أف القول
العاملة أك ما يسمى ب "قوة العمل" ىي الٍب تقوـ بالعمل ،فإهنا تقوـ بو لصاّب الطرؼ اآلخر
الذم يستفيد من العمل ُب العملية اإلنتاجية أك اػبدمية أك غّبىا كىو رب العمل ،كحٌب ال يكوف
ىناؾ تعسف ُب ىذه العبلقة كما قد ينجر عنها من نزاعات نتيجة اختبلفات الرؤل كتضارب
اؼبصاّب ،حبيث قد يطلب رب العمل من العامل عمل أم عمل يفوؽ قدراتو أك ىبل بقوتو
كجهده أك يبس أخبلقو ككرامتو كقد يكوف ُب مكاف بعيد عن مكاف العمل أك اؼبؤسسة أك ُب
زماف يتعدل اؼبدة القانونية للعمل كيبس بأمن العامل من جهة.كمن جهة أخرل قد يتملص
العامل من أداء التزاماتو الٍب تتطلبها كظيفتو الٍب عْب من أجلها ،كيعمل كفق ىواه بالغياب تارة
كهتاكف تارة أخرل ،أك إفشاء أسرار اؼبنظمة أك يبس باستقرارىا كأمنها ،كأمن عماؽبا....فبا قد يضر
بالتنظيم كأعضاء التنظيم كالسّب اغبسن للمؤسسة.
كمن أجل تنظيم العبلقة بْب الطرفْب،تدخل القانوف كي يؤدم كل طرؼ ما عليو كفق قواعد آمرة
كزاجرة للطرفْب،حبيث تعاقب أم طرؼ من أطراؼ ىذه العبلقة تعد على حقوؽ الطرؼ اآلخر
أك ٓب يوُب بالتزاماتو اذباه الطرؼ اآلخر.كفق االعتبارات التالية:
.1.4العمل عنصرا جوهريا في عقد العمل :
"يعترب عنصر العمل( أداء عمل) ُب عقد العمل،ؿبل التزاـ العامل ،كسبب التزاـ صاحب العمل
،عكس األجر الذم يعترب ؿبل التزاـ صاحب العمل ،كسبب التزاـ العامل ،كىو بذلك عنصر
مزدكج اؼبركز.
كالعمل ُب عقود العمل،ليس لو تعريفا ؿبددا ،حيث يشمل كل نشاط أك ؾبهود أك نتيجة أك غاية
معينة يلتزـ العامل بتحقيقها أك إقبازىا لصاّب أك غبساب صاحب العمل.كاؼبقصود بالعمل ىنا
كل نشاط بد٘ب أك فكرم أك حٌب فِب يقوـ بع العامل بصفة شخصية كفق توجيهات كأكامر
صاحب العمل ،حيث قد يكوف العمل ىنا إما ؾبهود بد٘ب إهبايب ،كأف يقوـ العامل بصناعة أك
إقباز شيء معْب ،أك أف يكوف ؾبرد نشاط سليب – بدكف بذؿ جهد – كأعماؿ اغبراسة أك
اؼبراقبة أك التفتيش...اْب.كعليو فإف العمل باعتباره ؿبل عقد العمل ،ليس التزاـ بشيء مادم معْب
،كإمبا ىو التزاـ ببذؿ جهد بد٘ب أك فكرم دكف االلتزاـ بالنتائج ُب كافة األحواؿ ،كىو اعبهد
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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الذم ال يبلك عليو صاحب العمل حقا مباشرا ،كحق اؼبلكية ،بل إف حقو يقتصر فقط على
()14
اؼبطالبة بالتعويض ُب حالة إخبلؿ العامل بتنفيذه اللتزاماتو".
إف رؤية الفقو التشريعي للعمل أك لؤلداء ،تعترب أمشل من التعاريف النظرية الٍب طرحناىا ُب
تعريفنا لؤلداء (العمل) ،حيث أف كجو الشمولية ىنا يرتبط جبميع اغباالت الٍب قد يأخذىا أداء
العامل لعملو ،ىذه اغباالت مستقاة من الواقع العملي من داخل اؼبؤسسات جبميع أشكاؽبا
كأنواعها ،داخل الوطن أـ خارجو ،آخذا بعْب االعتبار حاالت النزاع الٍب يبكن أف تطرأ ُب
الساحة التنظيمية بْب أطراؼ عبلقة العمل سواء كجدت أـ ٓب توجد كيتوقع كجودىا.كىنا نتوقف
عن حاالت جديدة ُب ضبطو ؼبفهوـ العمل ،ال توجد ُب تعاريف الَباث النظرم لؤلداء ،كحاالت
عدـ القياـ بعمل لطرؼ آخر أك مؤسسة أخرل منافسة أك غّب منافسة كوجو من أكجو االلتزاـ
كالٍب تدخل ُب صميم العمل ،أك كحاالت النشاط السليب ،كأعماؿ اغبراسة كاؼبراقبة.
.2.4التشريعات التي تضبط أداء العامل :
رغم أف اؼبشرع اعبزائرم بدأ ُب قانوف العمل الذم يضبط كينظم العبلقة بْب طرُب العقد (عقد
العمل) حبقوؽ العامل قبل أف يتناكؿ كاجباتو ،ككاف من األجدر البدء بالواجبات الٍب تتأتى منها
اغبقوؽ ،كىذا ىو منطق التشييد كالبناء كالنهضة لدكلة قوية يستدعي تقدٙب الواجب عن اغبق.
كحٌب تتوفر الشركط اؼببلئمة لسّبكرةاؼبنظمة ُب ربقيق أىدافها من زاكية قوة العمل ،عمد اؼبشرع
اعبزائرم كغّبه من مشرعي العآب إٔب كضع األطر العامة ألداء العامل اللتزاماتو اذباه رب عملو
بصفة خاصة كاؼبنظمة الٍب يشتغل ُّا بصفة عامة ،ىذه االلتزامات ذبسدت ُب ؾبموعة من
الواجبات عددهتا اؼبادة السابعة  07من قانوف العمل  " 11/90كىي كاجبات عامة تشمل صبيع
العماؿ.حيث ربدثت الفقرة األكٔب من اؼبادة السابعة عن كجوب أداء العامل ؼبهامو بأقصى ما
لديو من قدرات للواج بات اؼبرتبطة دبنصب عملو ،كأف يعمل بعناية كمواظبة ُب إطار تنظيم العمل
الذم يضعو اؼبستخدـ ،كأف يساىم ُب ؾبهودات اؽبيئة اؼبستخدمة لتحسْب التنظيم كاإلنتاجية
كتكمن ىذه الواجبات بضركرة االلتحاؽ دبنصب العمل ُب التاريخ ا﵀دد لبداية العقد كيتعْب على
العامل كذلك أف يلتزـ دبا كرد ُب العقد حوؿ تأدية العمل دكف رفض ما يدخل ضمن منصب
عملو من مهاـ ،كإال عرض نفسو للتسريح.كعلى العامل أف يبذؿ كل ما ُب كسعو لتأدية عملو
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بإتقاف ،كما على العامل أف وبَبـ أكقات العمل كمقتضيات النظاـ الداخلي اؼبتعلقة بتنظيم
العمل" (")16كجدير باؼببلحظة ىنا،ألنو قد كاف لئلصبلحات الدستورية كاالقتصادية أثرىا من
حيث اغبد من إضفاء الطابع اإليديولوجي كالسياسي على العمل داخل اؼبؤسسات العمومية
()17
االقتصادية ،باؼبيل كبو مفهوـ الرجل اؼبعتاد".
نستنتج من ىذه الفقرة األخّبة ،أف اؼبشرع اعبزائرم تعامل مع أداء األشخاص على أساس
الشخص العادم كليس الشخص اؼبتميز أك الشخص ذك األداء اؼبتد٘ب كالضعيف ،كما أف أداء
العمل بعناية كمواظبة ،يدؿ على كجود بعدين ُب تناكؿ اؼبشرع لؤلداء ،بعد تنظيمي اؼبستمد من
عملية ربليل كتوصيف الوظائف الٍب تربز متطلبات الوظيفة كشاغل الوظيفة كاؼبهاـ اؼبرتبطة بكل
كظيفة ،كاعبانب الثا٘ب لو بعد أخبلقي كذلك من خبلؿ حديث اؼبشرع عن أداء العامل لعملو
بأقصى ما لديو من قدرات ،حيث يتجلى لنا امكانية أف يبخل العامل ُب أدائو اذباه كظيفتو كاذباه
منظمتو أك اذباه رب عملو.
كاألمر الثالث اؼبستنتج من تناكؿ اؼبشرع اعبزائرم ألداء العامل ىو أف اؼبهاـ الوظيفية الناذبة ُب
األصل عن عملية ربليل كتوصيف الوظائف ،ربطها اؼبشرع بإمبلءات رب العملُ ،ب حْب أف
ىذه العملية تكوف مهيأة مسبقا سواء من طرؼ كل اؽبيئات اإلدارية إذا كاف التنظيم حكومي،أك
من طرؼ االتفاقيات كاالتفاقيات اعبماعية ،إذا كانت اؼبنظمات ذات طابع اقتصادم حبيث
تأخذ الطابع اؼبوضوعي كليس الطابع التقديرم لرب العمل.كما أف على العامل كاجبات أخرل
تصب ُب صاغبو كلصاّب اؼبنظمة ،كالعمل على تنمية قدراتو اؼبهاراتية كاؼبعرفية،سواء بالتنسيق مع
اؼبنظمة أك من تلقاء نفسو ،ىذا إٔب جانب كاجب العامل على ضباية نفسو من ـباطر العمل ،من
خبلؿ اتباع سبل اغبماية كاألمن اؼبهِب كطب العمل كما إٔب ذلك من التزامات مهنية أخرل".
ليس العامل حرا ُب أداء عملو ،فهو من الناحية القانونية ك التنظيمية كالتقنية تابع لصاحب العمل
،لذلك هبب عليو تنفيذ عملو ضمن اإلطار الذم وبدده لو صاحب العمل ،أك دبعُب آخر ،كفق
التوجيهات كاألكامر كالنظم الٍب يضعها صاحب العمل ،سواء أكاف ذلك ضمن إطار تقسيم
العمل كالتخصص أك ُب إطار النظاـ الداخلي للعمل.أك كاف ذلك بصورة مباشرة ،كىو ما يعِب
التزاـ العامل بكل التصميمات كاؼبخططات كالربامج الٍب يضعها أك وبددىا صاحب العمل.كأف
يقوـ ُب كل ىذا ببذؿ العناية البلزمة ُب أدائو لعملو ،حيث يعترب مسئوال عن كل األخطار اليسّبة
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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أك اعبسيمة الٍب يبكن أف يرتكبها بسبب اإلنباؿ أك سوء التقدير ،أك قلة اػبربة أك
العناية")18(.كىنا قيد اؼبشرع رب العمل من أم تعسف كذلك من خبلؿ عرض اللوائح التنظيمية
على مفتشية العمل،الٍب تعترب جهة رقابية خارجية لكل اؼبمارسات الٍب يقوـ ُّا أرباب العمل
كعبلقاهتم ُب عبلقاهتم مع العماؿ.
 .3الحماية القانونية لألجور:
إف اغبديث عن اغبماية القانونية لؤلجر ،ىو حديث عن ضباية الطرؼ الذم يتلق األجر كىو
العامل الذم يقدـ جهده الفكرم أك العضلي ألداء عمل لطرؼ آخر ىو صاحب اؼبشركع أك
صاحب العمل ،الذم يبتلك مقومات اؼبشركع من رأس ماؿ كفبتلكات كآالت كمواد تصنيعية أك
غّبىا من اؼبواد كلكنو ال يبلك قوة العمل كنقصد بقوة العمل اليد العاملة الٍب تقوـ بالعملية
اإلنتاجية الٍب قاـ من أجلها اؼبشركع.
فبا ًب عرضو  ،يتبْب لنا أف ىناؾ طرفْب للمعادلة قامت من أجلهما التشريعات العمالية لتنظيم
العبلقة بينهما من جهة ،كضباية للطرؼ الضعيف ُب ىذه اؼبعادلة من جهة ثانية ،كال شك أف
الطرؼ الضعيف ىو العامل الذم يبلك سول جهده الفكرم أك العضلي(عنصر العمل)،غّب أف
صاحب العمل يبلك صبيع اؼبقومات اإلنتاجية األخرل.
كباستعراضنا لعديد الفَبات التارىبية للمجتمعات اؼبختلفة ،قبد عنصر العمل قائما قياـ
اغبضارات ،ألنو بدكف عمل ال ربقق اَّتمعات شيئا ،بل حٌب على اؼبستول الفردم ال يستطيع
كتكوف الثركة على مستول األفراد ٍب
اإلنساف تلبية حاجاتو اؼبختلفة دكف ماؿ لذلك كدبر األزماف ي
على مستول اعبماعات (الدكلة)إٔب أف ظهر األجر دبعناه اغبإب ،كالذم يعترب مقابل للعمل
الذم يقدمو العامل لشخص آخر أك ؾبموعة من األشخاص.
إف التسليم بدفع األجر ٓب يكن أمرا مسلما بو لدل كل اَّتمعات ،بل اختلفت األعراؼ
باختبلؼ ثقافة كل ؾبتمع ،فوجد نظاـ العبيد كالرؽ كالسخرة كاػبدـ كاألقناف حيث ابتدع كل
ؾبتمع طريقتو اػباصة ُب التعامل مع ىذه الفئات العاملة ،الٍب غالبا ما كانت ىي نفسها فبلوكة
لغّبىا من األسياد ،كتعامل كبضاعة تباع كتشَبل ،كاألمر أبعد ما يكوف ُب التحدث عن مقابل
حٌب كلو ٓب يكن نقديا ،لكن فئات أخرل غّب العبيد كانت ربضى باغبماية من طرؼ األسياد
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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نظّب العمل الفبلحي كاألقناف ُب العصر اإلقطاعي األكريب ،حيث كانت سبنح ؽبم بعض اغبرية
بالتصرؼ ُب األراضي الٍب يعيشوف فيها دكف أجر مقابل أف يقتاتوف منها كيعيشوف فيها.
ُب العصر اإلسبلمي ،الذم يعد امتداد لفَبة عربية سابقة ،اشتهر فيها العرب بالتجارة
كاؼبعامبلت اؼبالية كاؼبقايضة بشكل كبّب األمر الذم جعل اإلسبلـ يقر حبقوؽ العامل بدفع أجره
كامبل كدكف تأخّب كذلك من خبلؿ قوؿ نبينا"ؿبمد"عليو الصبلة كالسبلـ  ":أعط األجّب حقو
قبل أف هبف عرقو" كىذا إقرارا للحقوؽ كإحقاقا للعدالة بْب أفراد اَّتمع .لكن اَّتمعات
اإلسبلمية ُب فَبة االحتبلؿ اغبديثة ،عاشت فَبة مغايرة سباما لفَبة الرخاء كاالزدىار ،فساد
اإلقطاع األكركيب ببلد جل ببلد اؼبسلمْب خاصة البلداف الٍب استعمرت كاعبزائر ،أين ًب استغبلؿ
األىإب أبشع استغبلؿ نظّب بعض اؼبواد الغذائية الزراعية الٍب تكفيهم حد كفاؼ العيش فقط ،أما
األجور فكانت مقتصرة على فئة قليلة كقليلة جدا ،كىي الفئة الٍب كانت تزاكؿ عملها ُب
الورشات كاؼبصانع ُب اؼبدف .كُب القرنيْب األخّبين ،كبعد ظهور الثورة الصناعية ٍب الفكر
االشَباكي ،بدأ العماؿ يتحركوف ُب كل االذباىات من أجل نيل حقوقهم من أصحاب العمل
،الذين كانوا يستغلوهنم أبشع استغبلؿ ،كبدأت ىذه اغبقوؽ تتحقق شيئا فشيئا ،خاصة بتدخل
الدكلة كطرؼ ثالث ُب عبلقة العمل غبماية حقوؽ الطرفْب كتكريس العدالة كاالستقرار
االجتماعي.يقوؿ الدكتور عصاـ أنور سليم":كال شك أف مسؤكلية الدكلة عن ضماف سبتع الفرد
،حبد أدٗب من اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية ٓ،ب تنشأ مع بدايات تكوف ظاىرة الدكلة.إذ ٓب
تكن الدكلة ُب بداية قيامها مضطلعة ُّذا العبء ،بل كاف قصارل ما تقوـ بو ُب ىذا اَّاؿ ،أف
هتيئ الظركؼ القانونية اؼبواتية لسعي مواطنيها إٔب توفّب متطلباهتم االقتصادية كاالجتماعية.فقد
كاف ىذا ىو الشأف ُب ظل ما كاف يعرؼ بالدكلة اغبارسة الٍب كانت كظيفتها قاصرة على الدفاع
عن األمن اػبارجي ك الداخلي للمجتمع ،كضباية النظاـ اؼبستقر كصيانة حقوؽ األفراد اؼبدنية
كحرياهتم العامة ،فلم تكن سبتد كظيفتها إٔب ربقيق العدالة االجتماعية أك ضماف سبتع مواطنيها
بالرفاىية كاألماف االقتصادم.أما ُب القرنْب التاسع عشر كالعشرين ،فقد أخذ دكر الدكلة يبتد
شيئا فشيئا إٔب القياـ بكل الوظائف األخرل ،ككاف ذلك بفضل االستجابة للدعوات ذات النزعة
اإل نسانية ،الداعية إٔب إصبلح النظاـ الرأظبإب ،من خبلؿ أف تتدخل الدكلة بدكر إهبايب لضماف
()19
سبتع كل فرد حبد أدٗب معقوؿ من اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية ".
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كاتضح للمجتمع الدكٕب أنبية األجر بالنسبة للعامل كوسيلة لتحقيق عيشو كإثبات ذاتو كسد
حاجياتو كحاجيات أسرتو ،كمن ٍب أصبح لؤلجر صبغة اجتماعية أكثر منها اقتصادية.صاحبتها
شعارات اغبرية كاحَباـ العمل ،كأف العامل ىو كسيلة التنمية األكٔب كىدؼ التقدـ كالتطور ُب
اَّتمعات حبسب النظريات الٍب ًب عرضها ُب مستهل ىذا الفصل.كبالرغم من ذلك ال يزاؿ
ىناؾ من ينظر إٔب العامل كمجرد سلعة تباع كتشَبل كزبضع لقانوف العرض كالطلب ،بدؿ
القوانْب السارية اؼبفعوؿ ،خاصة ُب ظل حالة التشبع باليد العاملة العاطلة عن العمل كالراغبة
كالباحثة عنو.األمر الذم جعل أرباب العمل يتعمدكف الدركس على القوانْب ،بفعل النفوذ كعدـ
االمتثاؿ للقوانْب تارة ،كبفعل التعاطي مع ملف األجور من خبلؿ مفاكضات الثبلثية من زاكية
رؤية مصاّب أرباب العمل كاؼبؤسسات كاالقتصاد الوطِب من جهة ثانية ،األمر الذم جسدتو
كذبسده بقاء اؼبادة  87مكرر دكف أم تغيّب منذ  ،1992كىي مادة أقرىا قبل ذلك القانوف العاـ
للعامل رقم  10/78اؼبؤرخ ُب سنة  1978الذم رىن كربط أم زيادات ُب األجور بالنمو
االقتصادم للمؤسسة كللببلد.
ىذا عن تشريعات العمل اػباصة باؼبؤسسات االقتصادية ،كال ىبتلف األمر كثّبا عن اؼبوظفْب
الذين يستفيدكف من راتب نظّب عملهم ُب مؤسسات الدكلة ،حيث جاءت اؼبادة  30من القانوف
العاـ للوظيفة العمومية رقم 23/26بقوؽبا " :للموظف اغبق بعد أداء اػبدمة ُب راتب " كاؼببدأ أنو
ال يوجد دفع للراتب إال نظّب عمل مقدـ كلو ُب اغباالت اؼبرضية أك ُب حاالت تعليق عبلقة
العمل ،فالراتب يدفع من مصاّب التأمينات االجتماعية أك يوقف إٔب حْب استئناؼ العبلقة من
جديد.
التحليل السوسيولوجي للصدمة الثقافية ُب اؼبؤسسات اعبزائرية:
إف تطور اَّتمع اعبزائرم ،كعرب الكثّب من العصور سبيز بالبطء الشديد ،رغم ما غبق بو من
ضببلت استعمارية متعددة ،إال أف مقومات اؽبوية ،كانت ربوؿ دكف تبدلو دبا تشاء رؤل القول
االستعمارية .كبقيت ىذه اػباصية فعالة إباف كبعد موجة االستعمار الفرنسي ؛اَّتمع اعبزائرم
ؾبتمع ؿبافظ ؛ؾبتمع ريفي ؛ذك أغلبية سكانية ريفية ؛ؾبتمع أمي ،حيث كانت نسبة األمية بعد
االستقبلؿ تزيد عن ، %62كىي نسبة عالية جدا ،ليس دبقدكر أم نظاـ ُب أم دكلة أف ينجح ُب
تطبيق أم سياسة تنموية.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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كبالفعل ىذا ما حصل ؛فإذا كانت التنمية االجتماعية بصفة عامة تعتمد على عدة ركائز
متسلسلة ،أكؽبا صناعة التنمية اإلدارية الٍب توجب كجود كفاءة كفاعلية عالية كإطارات متميزة،
ىذه التنمية اإلدارية ربتاج إٔب تنمية بشرية ،يبدأ تكوينها من األسرة مركرا باؼبدرسة ٍب اؼبؤسسات
االجتماعية األخرل ،الٍب تعمل على تأطّب قول اَّتمع العاملة كإعدادىم للمستقبل ألف يكونوا
القول الضاربة ُب قباح اؼبؤسسات كمن ٍب قباح التنمية بشكل عاـ.
ىذه اغبلقة الضركريةٓ،ب تكن موجودة ُب اعبزائر،نظرا لؤلسباب الٍب سبق ذكرىا خبلفا بالدكؿ
اؼبتقدمة الٍب كانت ال تعا٘ب من األمية كالفقر،بل لقد عمل االستعمار الفرنسي على إبقائها
كتكريسها ،ألنو كاف يعلم أف كماؿ ىذه اغبلقة ىي مفتاح قباح األمم.
إف اؼبوركث الصناعي للجزائر بعد االستقبلؿٓ ،ب يكن بالشيء الكبّب ،كلكنو مقبوال إٔب حد
بعيد لبلد مثل اعبزائر؛ اغبديثة العهد باالستقبلؿ.لكن اؼبعضلة كانت تكمن ُب فقداف ىذه
اؼبصانع إٔب اليد العاملة اؼبؤىلة ،كالٍب كانت مشكلة من القول البشرية الفرنسية،كرغم بقاء بعض
الفرنسيْب باعبزائر،كرغم اإلبقاء على نفس اؼبنظومة التشريعية تقريبا ،إال أف ذلك ٓب يكن كافيا
لتجاكز أزمة التسيّب ؛نقوؿ أهنا كانت قليلة كنادرة كال نقوؿ أهنا كانت غّب مؤىلة ،لكنها عملت
بأداء أكثر من متميز ُب ظركؼ اقتصادية كسياسية كاجتماعية صعبة للغاية.
بداية السبعينات من القرف اؼباضي ،عملت اعبزائر على أف تصبح دكلة صناعية دكف إنباؿ الطابع
الزراعي الفبلحي للمجتمع اعبزائرم .فشيدت العديد من اؼبركبات الضخمة ُب شٌب أنواع
الصناعات ،الٍب كانت حكرا ُب يد الدكلة ؛طاؼبا أف النهج االشَباكي ىو النهج اؼبتبع آنذاؾ.ىذا
األمر الذم ٓب يكن اَّتمع اعبزائرم مهيئا لو – االنتقاؿ من ؾبتمع زراعي إٔب ؾبتمع صناعي-
خاصة كأف ىذه اؼبركبات الصناعية كانت ربتاج إٔب مبليْب من اليد العاملة ُّا .كاألزمة ىنا كانت
مزدكجة :أزمة إطارات ككفاءات إدارية تسهر على تسيّب ىذه اؼبركبات بكفاءة كفعالية ،كأزمة يد
عاملة مؤىلة ٓب تكن موجودة كنادرة للغاية.كىو األمر الذم دفع بالدكلة اعبزائرية إٔب االستعانة
باليد العاملة اؼبوجودة بالقطاع الفبلحي ،رغم عدـ امتبلكها ألم تأىيل ُب اَّاؿ الصناعي.
ىنا بدأت الصدمة الثقافية ،سلطة تريد بناء دكلة صناعية دكف فبهدات،كدكف كجوف نواة صلبة
لذلك ،كؾبتمع فبلحي،ال يفقو إال حرث األرض كزراعتها كجِب ا﵀اصيل أريد لو أف يكوف عامبل
مرتبط بآلة ال يعرؼ عنها شيئا .فهل يصلح أف كبوؿ فبلحا إٔب عامل؟كىل سيكوف أدائو موافقا
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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لؤلداء اؼبطالببو ،من يسهر على ىذا األداء كتقييمو؟األكيد أنو مشرؼ آخر ال يعدك أف يكوف
فبلحا ىو أيضا،أك ذك أصوؿ ريفية.
إننا حينما نطرح قضية األصوؿ الريفية ،فإننا نطرح أيضا الثقافة اَّتمعية للريف كاؼبدينة.كالفرؽ
بينهما كاضح سوسيولوجيا بدءا بتحليبلت ابن خلدكف كصوال إٔب ربليبلت ماركس كفيرب
للمجتمعات .لقد شيدت اؼبركبات الصناعية ُب شكل مناطق صناعية قريبة من اؼبدفُ ،ب كقت
كاف التوزيع الديبغراُب للريف يزيد عن نظّبه ُب اؼبدينة ،األمر الذم دفع بالسلطات آنذاؾ ببناء
عدد معترب من التجمعات السكانية كتوزيعها على العماؿ ذكك األصوؿ الريفية،حٌب يستقركف ُب
اؼبدينة بالقرب من اؼبركبات الصناعية كىنا شهدت اعبزائر نزكحا كبّبا كبو اؼبدف لبلستقرار كالعمل
ُب اؼبصانع ،الٍب كانت ظاىريا تدر أرباحا كبّبة كأجور تزيد بكثّب عن عائدات الفبلح البسيطة
للغاية.
كىنا نطرح فكرتْب أساسيتْب ،أكالنبا تغّب شكل األسرة اعبزائرية من أسرة فبتدة الٍب تنتشر
غالبا ُب األرياؼ ،إٔب أسرة نوكية تتكوف فقط من رب األسرة العامل كزكجتو كأكالده ُب سكن
باؼبدينة قريب من اؼبرافق االجتماعية األخرل كقريب أيضا من عمل رب األسرة.أما الثانية فَبكز
على تباين اؼبستول اؼبعيشي بْب الفرد العامل كالفبلح،كاألكثر من ذلك ،تشوىت صورة الفبلح
كنشأت إف صح التعبّب نظرة دكنية إليو ،األمر الذم شكل حافزا كدافعا ُب نفس الوقت للهجرة
إٔب اؼبدينة ،بغية ربسْب األكضاع اؼبعيشية كالتقرب من اؼبرافق االجتماعية من جهة رغم عدـ إنباؿ
السلطات ىذا األمر،حبيث أنشأت ما يسمى بالقرل االجتماعية ،الٍب ال تزاؿ موجودة حٌب اآلف
ُب صورة مدينة كليس ريف كمن جهة أخرل التخلص من الصورة السلبية اؼبشوىة الٍب ألصقت
بالفبلح كسكاف الريف الٍب ال تزاؿ موجودة ُب ثقافة اَّتمع غبد اآلف.
ىذا التحوؿ ُب اَّتمع اعبزائرم ،مهد لفَبة الحقة من االستقرار ؛حبيث أصبحت أكرب فئة من
القول العاملة ُب اعبزائر ،ىي تلك العاملة ُب اَّاؿ الصناعي.لكن األمر ٓب ينتهي باالستقرار ُب
الصناعي ،ألف أمور كثّبة كانت تسّب كتطبخ كبو تدمّب تلك اؼبركبات الصناعية،فثقافة الريف
انتقلت إٔب اؼبدينة ،الفبلح العامل ال يزاؿ وبن إٔب تربية الغنم كالدجاج ،كزرع كلو الشيء القليل
من اؼبنتجات الفبلحية بالقرب من بيتو أك ُب فناء بيتو.فاؼبدينة ربولت إٔب مدينة ريفية ،كال بد من
زبصيص بعض الوقت ؽبذه األعماؿ الثانوية ،كىو ما كاف على حساب األداء كالوقت الرظبي
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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للعامل ،سواء ًب ذلك عن طريق طرؽ االحتياؿ اؼبعركفة (سبارض ،تغيب ،غياب)...أك عن طريق
تواطأ اؼبسئولْب الذين غالبا ما يتغاضوف النظر عن ذلك أك ُب كوف اعبماعات الغّب رظبية سبارس
ضغوطها ألجل إرضاء الغالبية ذات األصوؿ الريفية ،كىنا نطرح فكرة أخرل مفادىا أف اعبماعات
الغّب رظبية تتشكل غالبا كفق منطق القرابة كاؼبنطقة كالعشّبة كحٌب السن كاعبنس.
إف ىذه اؼبتغّبات السوسيولوجية شكلت ضربة قاظبة للصناعة ُب اعبزائر كللعامل اعبزائرم ،كوف
عملية التخطيط اؼبنتهجة من طرؼ السلطة ٓب تراعي ىذه اؼبتغّبات كاػبصائص اَّتمعية،الشيء
الذم أدل إٔب إفراز أكرب قيمة اجتماعية سلبية ،ال نزاؿ كبصد نتائجها حٌب اآلف ،كىي قيمة ":

ملك البايلك" كرغم أف ىذه التسمية تعود إٔب العهد العثما٘ب ،إال أف التغّبات االجتماعية
كاالقتصاديةُ ،ب اغبقبة الٍب نتحدث عليها ىي الٍب زادت من تكرسيها ،حٌب كإف ربطها البعض
بالفكر االشَباكي.
إف ىذه القيمة السلبية " ملك البايلك" تنم على ثقافة البلمباالة ،كاالعَباض على عملية اؼبراقبة
كا﵀اسبة ،الٍب ىي من صميم العملية اإلدارية.فبل يعقل قباح سياسة تنموية معينة ،بتخطيط سيئ
يفتقد إٔب ميكانيزمات ربقيق اؽبدؼ كاؼبراقبة.ىذا إذا ربدنا عن العملية التنموية ُب شكلها الكلي،
أما اغبديث عن العملية التنموية ُب شكلها اعبزئي ؛كىنا نعود إٔب اؼبؤسسة كالعامل ذك األصوؿ
الفبلحية ُّا ،فإف األمر كاف يسّب من سيئ إٔب أسوأ ،فاألرباح توزع على العماؿ رغم اػبسائر
الفادحة الٍب تتكبدىا اؼبؤسسات نتيجة سوء التسيّب كاألداء اؽبزيل كالضعيف من العماؿ اؼبتشبعْب
بثقافة "ملك البايلك"  ،بتغطية من الدكلة ،الٍب تغطي الفرؽ بْب اػبسائر كاألرباح من أمواؿ
اػبزينة العامة .بل إف األمر صب ُب العمل على تعطيل السّب اغبسن للعمل سواء من طرؼ
اؼبسّب أك من طرؼ العامل ،عن طريق افتعاؿ كل ما من شأنو توقيف العمل (سواء عن طريق
التعطيل اؼبتعمد لآللة) األمر الذم يستدعي أياما كردبا أشهر إلعادهتا للعمل ؛كوف اآلالت
مستوردة كال يوجد ـبتصوف إصبلحها ،أك إتبلفها كليا ككلنا يعلم ،أف السلطة كالضغط قد سبارس
من فئة التنفيذيْب أم من األسفل ،كىذا إذا كاف سّب الوحدات األخرل مرتبط بعمل كحدة معينة
(العمل النمطي).كىذا كلو ألجل ماذا ،ألجل التوقف عن العمل ،كاغتناـ كقت التوقف ُب العمل
الثانوم الذم ربدثنا عليو أك ُب أعماؿ ليس ؽبا عبلقة أك معاكسة لثقافة تقديس العمل كقيم
العمل ىذه الثقافة أرل أهنا سبثل أيضا نقطة فاصلة بْب الشعوب اؼبتخلفة كالشعوب اؼبتقدمة.
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إف القيم السلبية الٍب ربدثنا عنهآ ،ب تكن ذات قيمة لدل اؼبسّبين ،كحٌب الدراسات كاألحباث ٓب
تكن هتتم بذلك ،األمر الذم جعلها تتكرس شيئا فشيئا ُب الثقافة التنظيمية ؼبعظم اؼبؤسسات
اعبزائرية سواء كانت إنتاجية أك خدماتية؛ رغم أف اؼبؤسسات اػبدماتية ىي اػباسر األكرب ،على
األقل ُب الوقت اغبإب ،ألهنا ىي اؼبؤسسات الٍب بقيت تنتمي إٔب القطاع اغبكومي ،كأكثر
ؿبافظة على القيم البائدة الٍب ربدثنا عنها.باؼبقابل عمل القطاع اػباص دبنطق الواقع ،كىو منطق
الربح ،حٌب كإف استند على طرؽ تسيّب بدائية أك غّب علمية ،كىذا من منطلق أف ىذه اؼبؤسسات
ىي مؤسسات صغّبة ،تنشط ُب غالبية األحياف ؿبليا ككطنيا ،كٓب ترتقي إٔب منطق اؼبنافسة ،الذم
يعترب منطق اقتصاد السوؽ.فاألمر وبتاج إٔب كثّب من الوقت لبلندماج كؼبسايرة الثقافة العاؼبية
للعمل كلبلقتصاد ،حيث أصبح ينظر إٔب العامل أنو شريك كليس ؾبرد أجيركىي نفس نظرة

العامل ،ألف قباح اؼبؤسسة الٍب يعمل فيها ىي دبثابة قباح لو.
فلسفة األداء ككاقع قيم العملفي األجهزة اغبكومية اعبزائرية:

إف فقداف ىذه الثقافة "ثقافة العامل الشريك" بالنسبة للعامل اعبزائرم كحٌب اؼبوظف بل حٌب

كإف كانت مطركحة ُب فلسفة التسيّب الذاٌب ،إال أهنا كرست الكثّب من الصراعات داخل
التنظيمات الصناعية كالغّب صناعية ،بْب التنظيمات الرظبية كالغّب رظبية ،كوف أغلبية الرؤل ،سواء
بالنسبة للعماؿ أك اؼبسّبين ،كانت تتغذل من منطلقات ربقيق اؼبصلحة الشخصية على حساب
اؼبصلحة العامة ،كىذا ما يتناَب بطبيعة اغباؿ مع اؼببادئ الٍب كضعها "ىنرم فايوؿ " أك "ماكس
فيرب" ُب كجوب تقدٙب اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة الشخصية.
كرغم أف تلك الصراعات داخل التنظيمات ىي ظاىرة طبيعية ،إال أهنا سبيزت بتمايز األىداؼ
اإلسَباتيجية للتنظيمات ،كىذا بسبب تأثّب التوجهات السياسية الٍب تتناقض ُب كثّب من األحياف
مع علمية العملية اإلدارية للتنظيمات.
إف اغبديث عن إمبلءات السياسي للمسّب كربكمو بو ،حٌب كإف كاف ذلك يبس باستقرار
كقباح التنظيم ،بغية ربقيق أىداؼ ضيقة كما طرحنآ ،ب يكن مرتبطا بفَبة اغبكم االشَباكي
فقط ،ألنو رغم التحوؿ السياسي كاالقتصادم ،إٔب النظاـ الديبقراطي كاقتصاد السوؽ ،إال أف
ذلك التحوؿ ٓب يكن إال ظاىريا فقط ،كوف النظاـ السياسي ٓب يتغّب ،أك ٓب يغّب ُب أفكاره
كفلسفتو ،كيف ال ككبن نلحظ أف عملية تعيْب رؤساء كمدراء كربل اؼبؤسسات الوطنية ،إنتاجية
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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أك خدماتية ،ال يزاؿ يتم عن طريق اإلنتماءات السياسية (جامعات ،سفارات ،شركات كطنية)...
كليس على أساس الكفاءة كاعبدارة ،كالنتيجة ىي تنمية إدارية كارثية ،بكثّب من اؼبتابعات
القضائية كاالختبلسات ،كتنمية بشرية ىشة غّب متوازنة مع سوؽ العمل،مع سياسات تشغيل
ترقيعية،الغرضمنها امتصاص البطالة،كإعطاءىا هتويل كضجة إعبلمية،ألىداؼ سياسية
إف كاقع اؼبؤسسات اعبزائرية سيئ للغاية.ؼباذا؟ ألننا غبد اآلف نسّب دبا ترسب لدينا من ثقافة
تنظيمية ذات القيم السلبية اػباصة بالعمل ،كٓب نعمل على التغيّب.بل أف التحوؿ إٔب اقتصاد
السوؽ زاد من التوجو اؼبادم للمجتمع ،خاصة بعد غزك اؼبرأة لسوؽ العمل ،بدافع اغباجة من

جهة ،كربقيق الذات من جهة أخرل .كأصبحت كل الوسائل مشركعة ُب سبيل ربقيق حياة
الرفاهية.

إف فلسفة األداء اغبقة ،ؽبا منطلقات علمية كمنهجية معركفة ،كما اؽبدؼ من إرساؿ عملية تقييم
األداء كأحد العمليات اإلدارية الضركرية ،إال لتصحيح اذباىات العامل كزيادة مردكديتو ،كتصحيح
أخطائو ،كربط أدائو بالنتائج اؼبرجوة ،كدبا وبتاج ذلك من تدريب أك نقل أك غّب ذلك من آليات
تدعم أداء الفرد كترفعو.
كتعترب قوانْب البلد ترصبة حقيقية لفلسفة السياسة االجتماعية الٍب تضعها السلطة اغباكمة ،كإذا
حبثنا ُب فلسفة األداء الذم ترصبت ُب قوانْب عديدة ،كاف آخرىا قانوف العمل  11/92اػباص
بعبلقات العمل ،كاألمر رقم  23/26اػباص بالقانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية ،قبد أف
اؼبشرع أخذ بالنظرة اؼبادية للمجتمع ،كونو ربط عملية تقييم األداء ُب اؼبادة  97من األمر 23/26
بالَبقية ُب الدرجات كالرتب كمنح امتيازات مرتبطة باؼبردكدية كاؼبكافئات كربسْب األداء ،حبيث
أصبحت نظرة اؼبوظف كالعامل لعملية تقييم األداء نظرة مادية تتعلق بالزيادة اؼبنتظرة من الَبقيات
سواء ُب الرتب أك الدرجات ،أك بنقطة اؼبردكدية ،كليست مرتبطة بالغاية األساسية من تقييم األداء
كىو إعادة النظر ُب ثغرات األداء كالرفع من القدرات كتصحيح األخطاء كاالذباىات كالتدريب...
ىذه النظرة اؼبادية لتقييم األداء من قبل اؼبشرع كالعامل ،كرس قيمة سلبية أخرل ،تتعلق حبقوؽ
اؼبوظف كالعامل ،حبيث أصبح ينظر إٔب اغبوافز كحق من اغبقوؽ كغّب مرتبطة باألداء ككل هباز
حسب أدائو.كىنا تطرح إشكالية ذات بعدين اثنْب كنبا:
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البعد األكؿ يتعلق بالعدالة التنظيمية ُب شطرىا اػباص بعملية تقييم األداء ،فالعامل ال يقبل أبدا
أف سبنح لو عبلمة تقييم تقل عن العبلمة الكاملة ،كوف اعبميع غالبا ما سبنح ؽبم العبلمة الكاملة،
بغض النظر عن األداء الفعلي ،كإف حصل كربصل العامل عن نقطة أقل،فذلك يدؿ على كجود
صراع أك تصفية حسابات أك إقصاء...حبسب رأم اؼبقيم ،األمر الذم هبعلو ال يقبل بعبلمة
التقييم ،من منطلق عدـ كجود عدالة ُب التقييم.
البعد الثاني ،يرتبط بقلة كؿبدكدية األجور ،األمر الذم دفع بالعامل إٔب النظر إٔب اغبوافز كشكل من
أشكل األجر اإلصبإب ليس إال ،كال يرتبط أبدا بأدائو الفعلي ،فأم نقصاف ُب نقطة األداء ىو
دبثابة عقوبة إنقاص ألجر ىذا العامل.
إف ىذه الوضعية أفقدت عملية تقييم األداء قيمتها كغايتها الفعلية ،األمر الذم أدل إٔب عدـ
كجود آلية ؼبراقبة األداء طاؼبا أف اآللية الٍب أصبحت غّب فعالة ،كىذا كلو جراء القيم السلبية كنظرة
العامل اعبزائرم للعمل كتشبعو بتلك القيم الٍب توارثت جيل عرب جيل.
خاتمة:
إف عملية التحوؿ االقتصادم كالسياسي الٍب شهدهتا اعبزائر على مدل أكثر من عقدين من
الزمن ٓ،ب تكن ذات بعد اجتماعي بقدر ما كانت توجو كبو ما ىو موجود من األنظمة الٍب ٓب
تتعرض لبلهنيار ،األمر الذم ٓب يبكن اَّتمع كال النظاـ اغباكم من ذباكز السلبيات كال الذىنيات
الٍب ٓب تتغّب بل ك استمرت ُب الوجود بنفس السلبيات األمر الذم انعكس سلبا على فعالية
اؼبنظمات ،كاؼبستول اؼبعيشي للعماؿ،لتبقى السياسة االجتماعية رىينة التقلبات االقتصادية
بكل ما وبملو النظاـ االقتصادم الرأظبإب من تناقضات كمن ربييد لؤلخبلؽ كضرب للمنظومة
القيمية .كبالتإب وبصد اَّتمع اعبزائرم بشكل غّب مسبوؽ نتائج ىذا التدىور القيمي،جرائم
اقتصادية كأخبلقية،...كىذا بفعل إفبلس السياسات االجتماعية كاالقتصادية اؼبسطرة الٍب بدكرىا
حيدت فيها القيم.كإبقاء األجر ؿبل ذباذبات سياسية كنقابية ،كرىْب تقلبات أسعار النفط.
كاألمر يكوف أخطر حينما نسمع بوزير اؼبالية يصرح أف ملف األجور أغلق كال ؾباؿ لفتحو على
األقل على مدل ثبلث سنوات ،رغم ما تشهده أسعار اؼبواد الغذائية من ارتفاع فاحش على
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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اؼبستول ا﵀لي كالدكٕب ،تصريح ال يَبؾ ؾباال للشك أف األجور رىينة أسعار البَبكؿ ُب األسواؽ
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عبد المالك بكاي

عبد اؼبالك بكام
جامعة سطيف 2

ملخص:
هتدؼ ىذه الدراسة حبث موضوع ُب غاية األنبية ك ُب نفس الوقت ال زاؿ ٓب ينل حقو من
الدراسة التارىبية ،ك يتعلق األمر باألسرة الريفية ُب اؼبغرب األكسط خبلؿ العصر الوسيط ،على
أساس أهنا تعترب اللبنة األساسية لبناء أم ؾبتمع ،كما أف األسرة اعبزائرية اغبديثة ىي امتداد
لؤلسرة ُب العصر الوسيط ،فهل كانت ىذه األسرة ُب تلػك الفَبة الزمنية مشاُّة لػ ػػؤلسرة اليوـ،
أـ زبتلف عنها ،ك ما ىي خصائص ىذه األسرة الٍب جعلت منا كبكم على أهنا أسرة.
ك من النتائج اؼبتوصل إليها أف األسرة الريفية ىي مشاُّة إٔب حد بعيد األسرة اليوـ من
حيث التبعية اؼبطلقة لؤلب ،ك ردبا يرجع السبب ُب ذلك إٔب طبيعة األعماؿ الٍب كاف يقوـ ُّا،
كمن جهة أخرل إٔب تركيبة اَّتمع الذكورم ،ك ىو ما كاف لو أثر على األسرة من حيث اؼبكانة
بْب الذكور ك اإلناث.
Abstract :
This study aims to discuss a very important theme which has not been
studied historically yet and it comes to rural family in the central Maghreb
during the Medieval period for it considered to be the base of any society
and the modern Algerian family is an extension of the family in middle
Ages.
So, was this family in that time similar to the family today? Or it differed
and what are the aspects that make us consider that it is a family.
Some reached result are that the rural family is similar to a large extent the
family today in terms of absolute subordination to the father may be due to
the nature of deeds he had done.
in other side, to the composition of the male society which has had an impact
on the family in terms of the status between male and female.
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مقدمة :
ربتل دراسة بنية األسرة الريفية ك خصائصها ُب العصر الوسيط بصفة عامة ك خبلؿ الفَبة ما بْب
القرف السابع كالعاشر اؽبجريْب بصفة خاصة مكانة ىامة ُب الدراسات التارىبية ذات الطابع
االجتماعي ،ك ىي من القضايا اؽبامة الٍب يثّبىا البحث ُب اَّتمعات البدكية،كذلك رغم صمت
اؼبصادر ك اؼبراجع التارىبية عن اغبديث ُب مثل ىذه اؼبواضيع.
كما يبكن تأكيده أف اؼبصادر التارىبية اىتمت ُب غالب األحياف باغبواضر كاؼبدف ،كٓب توؿ
اىتماما باَّتمعات الريفية إال ما كاف عرضا ،ك الذم ال يبكن أف يشفي غليل الباحثْب حوؿ كل
تاريخ ىذه األرياؼ ،ك تظهر الصعوبة ُب التأريخ العاـ لؤلرياؼ كيزداد األمر تعقيدا إذا تناكلنا
جزئية األسرة للبحث فيها.
مشكلة الدراسة :
يبكن القوؿ أف األسرة ُب ببلد اؼبغرب ُب تكوينها قديبة ك ال يبكن ربديد إطارىا الزمِب
بالدقة اؼبطلوبة ،غّب أهنا ٓب تنل نصيبا من الكتابات التارىبية ك قد تصنف ُب خانة التاريخ
اؼبسكوت عنو خاصة إذا استثنينا ىنا أسر العائبلت اغباكمة.
ك لكن رغم ذلك فقد بدأت تظهر دراسات جادة سعت إٔب إماطة اللثاـ عن مثل ىذه
اعبزئيات ُب التاريخ االجتماعي ،ك سأحاكؿ ُب ىذه الدراسة اغبديث عن األسرة الريفية ُب
اؼبغرب األكسط.
كؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع يبكن طرح السؤاؿ اآلٌب  :ما ىي خصائص األسرة الريفية كمادامت
اػبصائص مستمدة من طرؽ الزكاج ،فقد سعى الزكج ُب حبثو عن شريكة حياتو إٔب البحث عن
ؾبموعة من الشركط حٌب يتمكن من بناء أسرة تكوف لبنة ُب بناء ؾبتمع ،ك رغم السعي ُب ذلك
إال أف طرؽ الزكاج اؼبتنوع ُب األرياؼ ٓب تتح ُب كل اؼبرات اػبيار للزكج أك الزكجة.
أهداف من الدراسة :
هتدؼ ىذه الدراسة إٔب :
 اغبديث عن األسرة الريفية ُب العصر الوسيط على اعتبار أهنا اللبنة األساسية لبناء اَّتمع.مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

11

العدد 3172 - 71

األسرة الريفية في المغرب األوسط من القرن 10-7هـ  -13/م

عبد المالك بكاي

 تبياف خصائص األسرة الريفية ك الٍب تعترب ميزات خاصة ُّا.ربديد طرؽ الزكاج ُب اَّتمع الريفي كتبياف االختبلفات اؼبوجودة بْب طريقة كأخرلاغبديث عن الطفل ُب اَّتمع الريفي ك أىم ما يواجهو حٌب يشتد عوده.أهمية الدراسة :
تنبع أنبية الدراسة من أنبية األسرة الريفية ك الدكر الذم تلعبو ُب بناء ؾبتمع ريفي قاـ على
أساس الفرد الذم يكوف القبيلة ،ك الٍب سعت جاىدة إٔب اغبفاظ على أىم عنصر من مقومتها ك
ىي األسرة ،ك يعترب اغبديث عن مثل ىذه اؼبواضيع من األمور اؼبلغزة الواجب على الباحث
كلوجها حبذر خاصة ُب ظل صياـ اؼبصادر عن اغبديث عنها إال ما كرد عرضا ،ك انطبلقا من
كجود أسرة مهمشة -رغم ما ؽبا من دكر ُب صنع تاريخ ببلد اؼبغرب ٓ -ب تنل نصيب من
الكتابة التارىبية كجب كلوج ىذا اؼبوضوع ك البحث فيو.
منهج الدراسة :
تعتمد ىذه الدراسة على اؼبنهج االستنباطي ك يظهر ذلك من خبلؿ ؿباكلة استنباط بعض
اؼبظاىر ا ألسرية من األسئلة ك الفتاكل الفقهية ك الٍب كاف اؽبدؼ منها معرفة رأم الشرع ُب تلك
اؼبظاىر ،كمن ٍب االستنباط من السؤاؿ أك جواب الفقيو كضع األسرة ،كما اعتمدت الدراسة على
اؼبنهج التارىبي الوصفي أثناء اغبديث العبلقة اؼبوجودة بْب األسرة ك السلطة اغباكمة ك خاصة
تدخل األخّبة ُب أكقات الشدة.
 -1حول مفهوم األسرة :األسرة ىي " عشّبة الرجل ك رىطو األدنوف ألنو يتقول ُّم " "ك
األسرة عشّبة الرجل ك أىل بيتو "( ،)1ك قد عرفها علماء االجتماع بعدة تعاريف منها  :تعريف
كسَبماؾ الذم نقلو إحساف ؿبمد اغبسن فيقوؿ أهنا " ذبمع طبيعي بْب أشخاص انتظمتهم
ركابط الدـ فألفوا كحدة مادية كمعنوية تعترب من أصغر الوحدات االجتماعية الٍب يعرفها اَّتمع
االنسا٘ب " ُ،1ب حْب عرفها إحساف ؿبمد اغبسن أهنا عبارة عن منظمة اجتماعية تتكوف من أفراد
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يرتبطوف ببعضهم بركابط اجتماعية ك أخبلقية كدموية ك ركحية  ،2كقد عرفت عدة تسميػات
تشّبإليها على اعتبار أهنا أصغػر تشكيلة أك جػماعة ُب اَّتمع  3كمنها:
األىل ،4البيت ،5اعبماعة  ،6الدار  ،7األسرة  8ك العائلة  ،9ك الواضح أف صبيع اؼبصطلحات
السابقة تشّب إٔب مفاىيم ترتبط باَّموعة البشرية الصغّبة الٍب تربطها قرابة دموية شديدة ،10فرغم
اؼبصطلحات اؼبتعددة الٍب ذكرت إال أنو كبنظرة متأنية قبد أف ىذه اؼبصطلحات ؽبا نفس اؼبدلوؿ
ك ال زبتلف إال ُب اللفظ .كقد ارتبطت األسرة البدكية ارتباطا شديدا كدائما بالقبيلة الٍب ىي
كحدة التنظيم االجتماعي ُب الريف
اؼبغريب  ،11كما ىو ثابت ىو أف دكافع العصبية ك النسب ك اؼبصلحة اؼبشَبكة ىي الٍب دفعت

األسر ك العشائر اؼبتكتلة ُب إطار القبيلة إٔب الشعور بشكل بديهي ك تلقائي بالتضامن ك التآزر ك
التعاكف ُب صبيع أمور اغبياة اليومية  ،12ك ذلك من أجل تأمْب اؼبعاش الضركرم ك الدفاع عن
القبيلة باغبماية ك اؼبدافعة ك اؼبطالبة .13
كتظهر تبعية األسرة اؼبطلقة للقبيلة ُب عبلقات اَّتمع البدكم الٍب قامت ُب بعض األحياف على
اؼبلكية اعبماعية ،فاغبصوؿ على اؼباء ك البحث عن اؼبرعى ك ضباية األرض ٓب يكن شأنا فرديا أك
أسريا بل كانت القبيلة ىي من تسعى لتأمينها .14
 -2خصائص األسر الريفية:
عرفت األسر الريفية ؾبموعة من اػبصائص منها :
-1االنحدار األبوي :فاألبناء ينحدركف من خط أبيهم أم أهنم يأخذكف اسم األب ك يتسموف
بو ،مثلما تنتقل الَبكة أبويا من األجداد إٔب اآلباء كمن اآلباء إٔب األبناء  ،15لكن ىذا ال يعِب أف
ا الستثناء غّب موجود فهناؾ من نسب الولد لؤلـ كىو ما دفع ؿبمد ابن مرزكؽ إٔب تأليف مؤلفو
اؼبوسوـ بإظباع الصم ُب إثبات الشرؼ من جهة األـ  ،16فنظاـ األسرة ك اَّتمع الذم كاف قائما
ُب ببلد اؼبغرب نظاما ينتسب إٔب األب ك األـ ُب نفس الوقت ،إذ يبكن للمرأة أف ربتفظ بلقبها
بعد الزكاج ٍب تقوـ بإسناده إٔب أطفاؽبا ك إٔب كافة القبيلة الٍب تنتمي إليها فيما بعد ،كقد ظل
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االنتساب إٔب األـ موجدا حٌب اؼبرحلة اؼبعاصرة ك قد كجد أثناء عملية إحصاء األلقاب ُب اعبزائر
ُب الفَبة االستعمارية كبو  022قبيلة ذات ألقاب نسائية .17
-2كرب حجمها ك امتداد فركعها حيث كانت تضم األب ك زكجاتو ك أبنائو ك زكجاهتم ،18
فيمكن القوؿ أف األسرة الريفية سعت إٔب اغبفاظ على الَبابط األسرم ك ٓب يكن اتساع ك كرب
حجمها عائقا أما بقائها متبلضبة ك متحدة.
 -3كحدة السكن فكاف صبيع األفراد يسكنوف دار أك خيمة كاحدة  ،19أك ُب دكر ك خياـ ملحقة
باؼبسكن األصلي الذم ىو ملك لؤلب  ،20كىو ما يفهم من نازلة " عن قوـ من البادية صبعتهم
21
دار كاحدة".
-4ىذا النوع من األسر كرغم تعدد فركعو فهي زبضع للسلطة اؼبعنوية لؤلب الذم كاف يرأسها،
كىو من كاف يتحكم ُب مسؤكلية التسيّب فمثبل كاف ىو من يقوـ بعملية البيع ك الشراء ،كربديد
األرض الٍب هبب العمل فيها ،كىو من يبثلها ُب ؾبلس القبيلة  ،22ك ُب حالة الوفاة كانت السلطة
تنتقل إٔب االبن األكرب "ك ال يربـ أمر بدكنو "  ،23كىو ما يظهر جليا ُب نازلة عرضت على
الفقيو موسى العبدكسي مفادىا أف رجل كىب أحد أبنائو أرض فمات األب كترؾ االبن صاحب
اؽببة صغّبا ،فكفلو أخوه األكرب منو ،كؼبا كرب األخ اؼبوىوب تزكج كرزؽ بثبلثة بنات فمات أبوىم
فكفلهم عمهم  ،24كىو أمر متعارؼ عليو ُب البوادم ك األرياؼ فهو (االبن األكرب) ينزؿ منزلة
الوصي .25
 -5سبثل األسرة البدكية الوحدة اإلنتاجية الٍب تسيطر على اؼبلكية ك على األعماؿ االقتصادية الٍب
يبارسها منتسبوىا ك كاف أفردىا يشَبكوف ُب استغبلؿ أمبلكها ُب إطار صباعي تعاك٘ب كل على
حسب مهمتو ك زبصصو .26
من خبلؿ ىذه اػبصائص يبكن الوصوؿ إٔب ؾبموعة من النتائج أنبها التبعية اؼبطلقة لؤلب ك أف
سلطة األب كانت مطلقة على األسرة رغم اتساعها ،ك ُب حاؿ كفاة األب تنتقل اؼبسؤكلية إٔب
االبن األكرب ،كما أنو ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ فصلها عن القبيلة فهي النواة األساسية
لتكوين القبيلة كىي أيضا عماد اقتصاد القبيلة.
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-3الزواج في المجتمع الريفي:
من أجل بناء ىذه األسرة كاف اللجوء إٔب الزكاج مسألة بديهية ،كالغالب على زكاج أىل البادية
أنو كاف – حسب عدد من فقهاء ذلك العصر -زكاجا فاسدا ،ك السبب ُب ذلك أف اؼبرأة ُب
البادية ٓب يكن يؤخذ رأيهاٍ ،ب إف من عادات أىل البادية عدـ كتابة العقد ك من وبضر العقد
هبهل أركاف الزكاج .27
كعلى الرغم من ذلك فقد كاف الزكج يتحرل ُب اختيار الزكجة حيث كانت العادة ُب الغالب أف
تكوف من بنات األسرة (ذم القرىب سواء من جهة اػبؤكلة أك العمومة) ،28بل كقضت العادة إٔب
ىبة بنات القبائل ك أخواهتم لقرابتهن  ،29كيسمى ىذا النمط الزكاج الداخلي كما يشَبط ُب ىذا
الزكاج أف ال تكوف الزكجة من األصوؿ ك الفركع .30
ُب حْب رفضت بعض األسر الزكاج من األقارب خوفا من اآلثار الٍب قد يسببها على الذرية
كدفعهم إٔب القوؿ " :بعد من دمك ال يطليك " 31ك يسمى ىذا النوع من الزكاج " الزكاج
اػبارجي" أم يكوف ؿبظورا على الرجل الزكاج من العائلة أك الفخذ أك البطن أك حٌب العشّبة .32
أما عن سن العريس فقد كاف ُب الغالب يَباكح بْب  14ك  02سنة ك قلٌما يتأخر إٔب 32
سنة بل كردبا كاف الزكاج يسبق ىذا السن ،أما بالنسبة للبنات فقد كن يتزكجن ُب سن مبكرة ألف
عيش البداكة هبعل منهن ينموف بسرعة ك ينضج استعدادىن ُب كقت قصّب ،كىو أيضا ما يعجل
بشيخوخة اؼبرأة ك ىرمها  ،33كفبا دفع إٔب تزكيج البنات ُب سن مبكرة السعي للحفاظ على
حصانة الفتاة خاصة ُب ظل انتشار الفوضى ك كثرة اغبركب الٍب انتشرت معها ظاىرت خطف
البنات كىي منتشرة بكثرة ُب األرياؼ .34
كانطبلقا من ىذا اعترب تزكيج البنات من األمور الٍب تؤرؽ األكلياء على اعتبار أنو سَب
لئلناث ك أقبع كسيلة غبصانتهن ،كىو ما تفصح عنو األسئلة الكثّبة اؼبوجهة للفقهاء كمنها ىذا
السؤاؿ "عمن يغيب عنها أبوىا ك ىي بكر ك ىبشى عليها الضيعة ك الفساد "  ،35بل ك ىناؾ
فتاكل مفادىا ضركرة تزكيج البكر ك الغريبة حٌب من غّب إذف كليها ك يكوف بإذف القاضي فقط
.36
كىناؾ ؾبموعة من الشركط الٍب كاف يشَبطها العريس ُب العركس منها اغبسب كالنسب
كاعبود كاألخبلؽ الفاضلة ،أما النساء أثناء حبثهن عن زكجات ألكالدىن فكن يبحثن عن اعبماؿ
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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القد القامة كالعيوف كلوهنا كاغباجب ك األنف كموقعو ُب الوجو ك الشفتاف كاألسناف ك السمنة
كالنحافة ك الساؽ كؿبزـ اػبصر كاألرداؼ بل كصل اغبد ببعض النساء أف تقدـ للفتاة اؼبخطوبة
حبة لوز صغّبة تطلب منها أف تكسرىا امتحانا لصحة األسناف ،بل ك أكثر من ذلك ىناؾ من
تصر على ؿباكرهتا حٌب تتمكن من شم رائحة فمها ،كبعد ىذه األكصاؼ يقمن بتقدٙب تقريرا
مفصبل للعريس ا﵀تمل عن العركس ا﵀تملة .37
كغالبا ما كاف العريس يبحث عن عركس بكر فقد سئل الفقيو أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن أضبد
بن مرزكؽ عن اغبكمة من زكاج األبكار  ،38كيرجع السبب ُب ىذا التحرم عن العركس كوف
الزكاج ىو الوسيلة العملية الٍب تتيح إعادة إنتاج كشائج القرىب بْب أفرادىا كتزكية سباسكها الداخلي
ك ا﵀افظة على ملكية األسرة بإبقاء اإلرث داخلها .39
كىناؾ شركط أيضا سعى أىل العركس أف تكوف ُب العريس كمنها أف يكوف قادرا على ربمل أعباء
البيت كتنشئتو تنشئة صاغبة كمن ٍب يكوف التفاىم كتسود ا﵀بة  ،40كما سعوا إٔب البحث عن
زكج صاّب البنتهم فقد قاـ أحد اؼبتصوفة بتزكيج ابنتو من شخص معركؼ بالظلم كالتعدم على
الناس ك أخذ أمواؽبم بغّب حق ك حٌب قتل النفوس ،ككاف أخ ىذه البنت غائبا كبرجوعو أنكر
على أباه ذلك أشد اإلنكار ك قاؿ " ىذا ال يليق دبنصبنا كبن أىل زاكية ك علم كخّب ك دين ك
حاؿ ىذا الشيخ موصوؼ باألكصاؼ اؼبذكورة ك فسقو ظاىر ال ىبفى على أحد ك ال ينكر ىو
ما كصف بو ، 41 ".كما ثبت أف رجبل زكج ابنتو من رجل فاسق ك حانث بيمينو،فأنكرت األـ
فعل األب  ،42كقد سئل الفقيو علي بن عثماف البجائي عن امرأة من أىل العلم خطبها رجل من
أشياخ الرعية ك ىو معركؼ بالفسوؽ ككثرة األيباف الكاذبة ك التعرض للمغارـ اؼبخزنية فقبل أخوىا
الشقيق ىذا الزكاج كرفضو أخوىا ألبيها كقاؿ أنو معرة ؽبم .43
كرغم ىذا االختبلؼ إال أف ُب غالب األحياف يكوف الزكاج متوافقا فالرجل الذم لو كجاىة
يقصد أىل اعباه  ، 44فقد سئل الفقيو العقبا٘ب عن رجل تزكج امرأة كقبل البناء ُّا ادعت أنو عبدا
كٓب تثبت حريتو فهل يفسخ نكاحها.45
إذا أردنا البحث عن النتائج من خبلؿ ما عرض حوؿ الزكاج قبد أف الزكاج ُب اَّتمعات
الريفية كاف يبزج بْب البساطة ك التعقيد فهو بسيط إذا تعلق بالزكاج الداخلي ألف العركس ىنا
تكوف معرفة عند العريس ك ىو معركؼ لديها ،لكن إذا كاف الزكاج خارجي تعقد األمر ألف
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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البحث عن الزكجة يكوف دقيقا ك يرعى فيو حٌب األمور الدقيقة ك البسيطة ك يدخل فيو حٌب
امتحاف لقدرة األسناف ،كمن جهة أخرل فللزكاج اػبارجي أثارا سلبية خاصة إذا كاف التزكيج من
دكف ربرم عن الزكج ،ك األمثلة الٍب ذكرهنا حوؿ قبوؿ الوٕب كرفض بعض أقارب الزكجة ؽبذا
الزكاج دليل على ذلك.
-4أنماط الزواج في المجتمع الريفي:
عرفت البادية اؼبغربية عدة طرؽ للزكاج منها:
زواج البدل  :كتقوـ ىذه الطريقة أساسا على أف تتبادؿ صباعتاف امرأتْب أك أكثر بغرض أف تتزكج
كل كاحدة منهن رجبل من اعبماعة األخرل ك القاعدة العامة ُب ىذا الزكاج أف تتساكل كفة
الفتاتْب ؿبل التبادؿ من حيث القدرة على العمل ك اإلرث ،ككاف اإلقباب ىو الفيصل ُب ىذا
الزكاج فكاف على اعبماعة الٍب تقدـ امرأة عاقرا أف تعوض زكجها بامرأة أخرل كلود ،كإذا ماتت
الزكجة للسبب أك آلخر كجب تعويض الزكج بزكجة أخرل ك إال أصبح الزكاج من طرؼ كاحد
كمن ٍب كجب فصم عراه .46
زواج المهر  :يعترب ىذا النوع من أكثر طرؽ الزكاج انتشارا ُب كل اَّتمع اؼبغريب ك يستلزـ ُب ىذا
النوع من الزكاج أف يقوـ طالب الزكاج أك من ينوب عنو بدفع مهر كيكوف ىذا اؼبهر مقدما أك
مؤجبل ،فمن كاف ذك ميسرة كجب عليو التعجيل بدفع اؼبهر قبل يوـ العرس ك أما من ٓب هبد فهو
دين عليو ك على أىلو ،كال يطالب بو إال بسبب الطبلؽ أك اؼبوت  ،47ك اؼبهر يكوف نقدم فكاف
ُب بعض األحياف طبسة ك عشرين دينارا ذىبيا باإلضافة إٔب اؽبدايا  ،48كقد يكوف سبعْب دينار
ذىبيا  ،49ككصل إٔب مائٍب دينار مائة معجلة ك مائة مؤجلة  ،50كقد يتجاكز ذلك ك يصل إٔب
ثبلشبائة دينار ذىيب أك  0522درىم فضي ،51ك كاف االختبلؼ ُب اؼبهر سببا من األسباب الٍب
تؤدم إٔب حدكث منازعات بْب أىل الزكج ك أىل العركس  ،52كقد يكوف اؼبهر عينيا ،كغالبا ما
زبتلف نوعية اؼبهر من حيث الكم كالكيف ،ففي القبائل الرعوية مثلت اؼباشية أساس اؼبهر
عندىم فمثبل كاف مهر امرأة ثورين  ،53ك اشػَبط رجبل آخر كػمهر البنتو كبشا كثور بإضافػة إٔب
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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النقد  ، 54كُب بعض األحياف يكوف اؼبهر من غلة ا﵀صوؿ الزراعي عند اعبماعات الٍب كاف تعتمد
الزراعة بصفة أساسية ،55كما يقدـ أحيانا عقارا فقد قدـ البعض إٔب زكجاهتن أراضا كمهر  ،56ك
من عادات أىل تقرت تزكيج بناهتن دبهر من العقارات  ،57كُب بعض اؼبرات قدـ مزيج بْب النقد
ك العْب ك قد يكوف النقد أكثر من النصف أك أقل  ،58فقد قدـ رجل لزكجتو كصداؽ خبلخل
فضية قيمتها عشرة دنانّب ذىبية ،كأقراص ذىب من دينارين ،ك عقد جوىر قيمتو ستة دنانّب
ذىبية ك شقة كتاف ك فضلة خاـ ،ككقاية شرب من نصف رطل ،ك كنبوش حرير ،كثوب زردخاف
كملحفة قطن ككل ذلك من اعبديد الوسط ،59كما أف البعض أعطى للزكجتو كمهر كل ما يبلك
.60
زواج الخطف  :كاف بعض الرجاؿ يقوموف خبطف النساء ك اؽبركب ُّن ٍب يتزكجنهن  ،61فقد
كجو رجل أبناء قبيلتو إٔب قبيلة أخرل بغرض خطف فتاة ك إحضارىا إليو بغرض الزكاج منها ،62
ك سئل ؿبمد العقبا٘ب عن رجل غصب امرأة فهرب ُّا كبقيت عنده إٔب اعبمعة .63
زواج األسر :ك يتم ىذا الزكاج بأف يتزكج الرجل من سبية أك أكثر من الذين أسرف ُب معركة من
اؼبعارؾ .64
زواج الميراث كىو زكاج معركؼ لدل اَّتمعات الريفية ك يرتكز ىذا الزكاج على أساس أف اؼبرأة
الٍب يبوت زكجها تصّب زكجة ألقرب الناس إليو خصوصا األخ ،ك لكنو إف ٓب يشأ ذلك زكجها
لغّبه مقابل اغبصوؿ على مهرىا ،ك إال خلى سبيلها كتركها للتزكج دبن تشاء على شرط أف تتنازؿ
65
عن كل ما كرثتو عن زكجها اؼبتوَب
من خبلؿ اغبديث عن أنواع الزكاج الٍب شهدىا الريف اؼبغريب يبكن القوؿ أف الزكاج الشائع ىو
زكاج اؼبهر ،ك ذلك لتماشيو ك الشريعة اإلسبلمية من جهة ك العرؼ من جهة أخرل ،أما األنواع
األخرل فهي أنواع ظرفية تتحكم فيها الظركؼ أكثر من الواقع
أما بالنسبةؼبدة اػبطوبة فقد تطوؿ كقد تقصر على حسب ظركؼ العريس كالعركس لكن أثناء فَبة
اػبطبة كاف العريس يقوـ بتقدٙب اؽبدايا ػبطيبتو ُب األعياد كاؼبناسبات  ،66ككما طالت مدة
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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اػبطوبة فقد طالت أيضا مدة البناء بالزكجة ككانت تصل ُب بعض األحياف إٔب سنة  ،67ككما ىو
معركؼ فقد كاف بيت الزكجية من األمور الضركرية للزكاج ،لكن من العادات الٍب انتشرت ُب
بعض نواحي مازكنة أف عملية البناء بالزكجة ال يكوف ُب بيت الزكجية ك إمبا يكوف ُب بيت أىل
الزكجة ك " ىي عادة معركفة ك طريقة مألوفة حٌب إنو إف ٓب يقع منو ىذا يلحق الزكجة ك أىلها
68
معرة كبّبة".
 -5الطفل في المجتمع الريفي:
بعد حدكث الزكاج يكوف البحث عن إقباب األبناء كيكوف بإقباب أكرب عدد من األفراد ألف
ذلك يتيح لؤلسرة االستفادة من خدمات أبنائها ُب األعماؿ اليومية كما يتيح ؽبا أيضا إمكانية
رفع مداخيلها مستقببل ، 69كل ىذا يضاؼ لو عدـ كجود استقرار سياسي ك كثرة اغبركب جعل
من األسر رببذ الذكور على اإلناث ألف الذكر ؿبارب يبكن أف تتقول بو اعبماعة االجتماعية
سواء األسرة أك العشّبة أك القبيلة  ،70كقد خصت اؼبرأة بعانية خاصة ُب مرحلة اغبمل كاستفادة
من الدعاء لتسهيل مهمتها ُب اغبمل كالوالدة  ،71كنفس اؼبكانة تبوأهتا عند اإلقباب خصوصا
إذا ظهرت على اؼبولود بعض العاىات أك التخلف الذىِب أك التشوىات اػبلقية  ،72كما سعت
األسرة جاىدة الستعماؿ ـبتلف الوسائل للحفاظ على حياة مواليدىا منها ما ىو مشركع كاؽببة
فقد قاـ رجل ك أشهد رجبل أنو كىب البنو الصغّب مائة دينار ٍب أشهد على ذلك رجل آخر

73كما كىبت "امرأة البنها الصغّب اليتيم اؼبهمل صبيع أمبلكها ﵁ عز ك جل " ،74ك استعملت
الصدقة للتأمْب على اغبياة أيضا فقد قاـ رجل ك " تصدؽ دبواضع من أرضو على أبنائو الصغار
،75أك غّب اؼبشركعة ك ذلك باستعماؿ ظواىر غيبية":كالعياشة 76لدفع العْب الشريرة عن الصبياف ك
ضبايتهم من كل مكركه يتعرضوف لو ُب حياهتم .77
ك بعد ميبلد الطفل يعق لو ُب اليوـ السابع كيؤخذ شيء من شعره كيؤذف لو ُب أذنيو ،كقد
صاحب ىذه العادات اؼبسنونة عادات ـبالفة للشرع كأف هبعل لو بعض التمائم ك اغبرز حفظا
لو من العْب ،أك يقوموف بتعليق قطع ذىبية أك فضية كيكتب على ىذه القطع اسم ا﵁ أك آية
الكرسي .78
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بعد ىذه الفَبة من حياة الطفل تناكلت اؼبصادر قضيتْب رئيسيتْب أثناء حديثها األكٕب عن الطفل
،النوع األكؿ يتعلق حبفظ الطفل للقرآف الكرٙب ،كىو ما يَبدد أثناء النظر ُب كتب الَباجم حٌب
عند من ترجم لنفسو قبده ال يذكر سول أنو حفظ القرآف ،لذا تؤب اآلباء إرساؿ أبنائهم إٔب
اؼبساجد لتعلم القرآف ك إذا غاب اآلباء قامت األمهات بذلك ٍ ،79ب يأٌب الدعاء لو ليكوف من
أىل القرآف ،كمن ٍب ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة اؼبتهورة إٔب مرحلة اؼبسؤكلية .80
أما النوع الثا٘ب من اإلشارات الواردة ُب اؼبصادر فهي الٍب تتحدث عن اعبانب السليب من الطفل
حيث تسعى لتبياف إبراز مظاىر شقاكة الطفل ،ك ىذا الفعل مرتبط حباجتو الفطرية إٔب اللعب
كرفضو لكل اغبواجز الٍب قد تقف ُب كجو ربقيق تلك الرغبة الفطرية ،كىناؾ أحاديث عن شقاكة
األطفاؿ منها أهنم كانوا يسرقوف الفاكهة من البساتْب  ،81كما كاف األطفاؿ يعبثوف مع اؼبتصوفة،
فقد قاـ ؾبموعة من الصبياف بقذؼ الشيخ اؼبتصوؼ أضبد بن سوساف باؼباء كالرمل كىو ال يرد
عليهم كيقوؿ "ال بأس ...الصبا شعبة من اعبنوف" .82
لكن ىل يبكنا اعبزـ أف األطفاؿ ربت رعاية أبائهم عاشوا حياة الطفولة السعيدة أـ أهنم ٓب ينعموا
ُّا ؟
على العموـ يبكن اعبزـ على أف أطفاؿ األسر الفقّبة كانوا غالبا ما هبدكف أنفسهم ؾبربين على
كلوج أبواب العمل مبكرا بسبب اغباجة ،فمن بلغ منهم الثانية عشر من عمره إال استخدمو أبوه
ُب استخراج اؼباء من البئر أك لقلب األرض أك الرعي  ،83ك إذا قلنا بتحفظ أف جل العائبلت
الريفية عائبلت فقّبة ،فيكوف السبب ُب دفع األبناء للعمل السعي إٔب تأىيلهم للقياـ باألعماؿ
الٍب يتوارثوهنا جيبل بعد جيلٍ ،ب لبلستفادة من جِب موارد إضافية هبلبها الولد تكوف األسرة ُب
حاجة ماسة إليها ك كذا التخفيف من األعباء اؼبلقاة على كاىل األبوين.
كعلى كل حاؿ فقد سعى اآلباء لتعليم أبنائهم حرفة أك صنعة أك أف هبعل من ابنو طالب علم
كمن ٍب هبد نفسو أماـ خياراف األكؿ اقتصادم مادم كالثا٘ب اجتماعي فطالب العلم كاف لو
مكانة مرموقة ُب اَّتمع ك األب الذم اختار البنو الطريق الثا٘ب يكوف ُب حل من النفقة على
أبنو فنحن نعرؼ أف اؼبساجد أك اؼبدارس أك الزكايا كانت عبارة عن مكاف للتعلم ك اؼببيت ك
األكل فمثبل زاكية العباد الٍب توجد بظاىر مدينة تلمساف مكاف للمبيت كاألكل كىو ما تؤكده
84
اؼبدة الزمنية الٍب قضاىا البلوم أثناء زيارتو ؽبا كأقمت با﵀لة أياما شبانية
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ك قد عمل أرباب الزكايا بَبتيب أرزاؽ للطلبة على غرار اؼبدرسْب  ،85كما داـ تعليم األبناء لو
أعباء ك ٓب يكن باستطاعة اآلباء االلتزاـ بدفع نفقة اؼبعلم فقد سعى اآلباء للبحث عن حلوؿ
منها يقوموف بالتطوع غبرث األرض ا﵀بسة على اؼبدرسة أك اؼبسجد كيعصركف زيتها ككركمها
كيبدكف اإلماـ دبنتجها ُب موسم اعبِب ،86كأماـ ىذه الصعوبات دفع اآلباء أبنائهم للحرفة أك
الصنعة عوض التحصيل العلمي بسبب اغباجة ك اػبصاصة.
كمن األمور الٍب أرقت األسرة ُب العصر الوسيط موقع الطفل أثناء الفَبات االستثنائية كاغبرب
خاصة إذا عرفنا أف فَبة الدراسة ىي فَبة أصبحت فيها اغبرب ظاىرة شبو يومية  ،87ك اتسعت
انعكاساهتا لتمس كافة الشرائح االجتماعية كالعمرية فكانت اغبركب " ال ترحم سنا ك ال جنسا "
 ، 88لكن الفقهاء حاكلوا الوقوؼ ُب كجو قتل األطفاؿ كقت الفًب كاغبركب إال إف كانوا من
ا﵀اربْب  ،89ك من سلم من القتل ردبا كقع ُب األسر فقد قاـ بنو مرين بنهب " ؿبلة بِب عبد
الوادم ك أمواؽبم كسبلحهم ،ك سبوا حريبهم كعياؽبم "  ،90كما كقع ُب األسر أسرة أبا إظباعيل
بن أضبد اؼبتصوؼ الذم " كجو إٔب عيالو زكرؽ صيد ،فخرج عليو عدك البحر دبرسى يالش
فأسرت زكجة إظباعيل ك بنت ؽبا منو صغّبة ،ك أخت ٕب شقيقة " .91
كمن قبا من األسر استعمل كرىن فقد قاـ بعض اآلباء الذين كقعوا ُب األسر بوضع أبنائهم رىنا
عند من أسرىم كحبثهم عن ماؿ لفداء أنفسهم  ،92كعلى كل فاألطفاؿ الذين سلموا من سيوؼ
اغبرب ك األسر ك الرىن فإهنم ٓب ينجوا من اَّاعات ك األكبئة الٍب خلفتها اغبرب خاصة على
ضعاؼ اعبسم  ،93كمن قبا من ىذه األزمات ُب اؼبقابل قد يكوف ؿبركما من عاطفة األبوة ؼبوت
أبيو ُب اغبرب ك يسمى ىؤالء" بأيتاـ اغبرب ،94كقد عاش ىؤالء حياة حرجة على اؼبستول
95
االجتماعي ك اؼبادم
ك ُب مواجهة ذلك فقد سعى بعض السبلطْب إٔب االىتماـ باأليتاـ بصفة عامة ك أيتاـ اغبرب
يدخلوف ربت حكم األيتاـ ،فقد كاف السلطاف اؼبريِب عبد اغبق األكؿ (490ىػ615-ىػ-1194/
1017ـ) مشهورا عنو أنو يطعم الطعاـ ،كيكفل األيتاـ  96كأمر السلطاف يعقوب بن عبد اغبق
(684-646ىػ1086-1048/ـ) " بتطهّب األيتاـ ك كسوهتم ك اإلحساف إليهم بالدراىم كالطعاـ
ُب كل عاشوراء "  ،97أما أبو اغبسن اؼبريِب (759-731ىػ1358-1303/ـ) فقد سن " ُب كل
عاشوراء من سائر ببلده هبمع األيتاـ الذين يفتقركف إٔب اػبتاف فيخًب كل كاحد ك يكسوه قميصا
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11

العدد 3172 - 71

األسرة الريفية في المغرب األوسط من القرن 10-7هـ  -13/م

عبد المالك بكاي

ك إحراما ك يعطى عشرة دراىم كما يكتفي بو من اللحم فيجتمع ُب كل عاشوراء من األيتاـ ما ال
وبصى ،كىو عمل مستمر ُب ببلده ك سنة جارية قاـ ُّا اػبلفاء من أكالده "  ،98ك إذا كاف ىذا
حاؿ السبلطْب اؼبرينيْب فمن اؼبرجح أف الزيانيْب قاموا بنفس العمل لكن الكتابات التارىبية الٍب
اطلعنا عليها ٓب تتطرؽ إٔب مثل ىذا العمل ،أما دكافع الٍب دفعتنا إٔب ترجيح قياـ الزيانيْب بذلك
فأكال التنافس اغباصل بينهم ك بْب اؼبرينيْب حبثا عن كسب كد الرعية ىذا من جهة ،ك ثانيا فقد
أفادتنا اؼبصادر بتدخل الزيانيْب ُب زمن اَّاعات ك األكبئة الطبيعية  ،99كمادامت أقدمت على
ىذا العمل فيحتمل قيامها برعاية األيتاـ.
ك رغم ؿباكالت بعض السبلطْب حل بعض اؼبشاكل الٍب يعا٘ب منها اليتامى إال أهنا عجزت عن
ذلك كوف ىذه اؼببادرات كانت موظبية أكقات األعياد ،ككوف أيضا الكثّب من األيتاـ كانوا ُب
معزؿ عن مثل ىذه اؼببادرات للبعد اؼبكا٘ب عن مركز القرار خاصة ك أف األسر ُب األرياؼ كانت
شبو معزكلة.
ككدليل على ما نقوؿ قدكـ امرأة توُب عنها زكجها على الشيخ أبو يعقوب الشفاؼ كُب يدىا
ابنها األصغر كقالت " يا سيدم كاف عندم ابن أكرب من ىذا ىبدـ علينا ،فأسره العدك فبقيت
حائرة ُّذا اليتيم ،فادع ا﵁ تعأب أف هبرب على كلدم ،فمسح الشيخ على رأس اليتيم كقاؿ لو
يرجع أخوؾ إنشاء ا﵁ " .100
كرغم أف األسرة كاف شغلها الشاغل األبناء لكن ىذا ال يعِب أهنا كانت تعيش كل الفَبات دكف
حدكث مشاكل ك خبلفات بْب الزكجْب كالٍب يعزل معظمها إٔب أسباب اقتصادية ك اجتماعية ك
101
غّبىا
فمن األس باب االقتصادية نذكر عدـ استطاعة الرجل النفقة على الزكجة فقد سئل العقبا٘ب عن
امرأة غاب عنها زكجها ك أثبت الشهود أنو ٓب يَبؾ ؽبا نفقة  ،102كما سئل أبو القاسم اؼبشدإب
عن رجل لو زكجة ك أكالد ك أراد الزكاج من زكجة أخرل فاشَبط عليو أىل الزكجة اعبديدة أف
يكوف ؽبا نصف النفقة كالنصف اآلخر للزكجة األكٔب ك األكالد كمٌب نقصت النفقة عن النصف
تطلق .103
كمن األسباب االجتماعية أف يكوف بعض األقارب مصدرىا أك طرفا فيها ك يؤدم ذلك إٔب توتر
العبلقات بْب الزكجة ك أىل زكجها ك بْب الزكج ك أىل الزكجة كىو ما يؤدم إٔب التحريض على
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الضرب فقد سئل سيدم إبراىيم العقابِب عن رجل ضرب زكجتو أك أراد ضرُّا فهرب لبيت أبيها
 ،104كما سئل ؿبمد بن مرزكؽ عن امرأة جاءت ألىلها مضركبة الظهر ك الذراعْب فقيل ؽبا من
فعل بك ىذا فأشارت لزكجها  ، 105كسئل اليزناسي عن رجل تزكج بامرأة مدة عشر سنوات،
.106
فوقعت بينهما منازعة فوكلت أبيها ليدافع عنها أماـ زكجها
كمن أسباب اؼبشاكل الزكجية مرض أحد الزكجْب فقد سئل سعيد العقبا٘ب عن من تزكج من امرأة
كبعد مدة من الزكاج قاربت الثمانية أعواـ ظهر على الزكجة اعبذاـ فسعى لتطليقها  ،107كُب اعبهة
اؼبقابلة سعت الزكجة إٔب طلب اػبلع إذا ظهرت أعراض ىذا اؼبرض على الزكج.108
كمن األسباب أيضا أسباب عقدية فقد تزكج رجل من طلبة علم بامرأة كليلة البناء ُّا كجدىا
جاىلة بوحدانية ا﵁ ك تشك ىل لو كلد ك أف الرسوؿ بشر ،فأفٌب الشيخ أبو الفضل العقبا٘ب
بوجوب فسخ ىذا النكاح .109
إذا كاف الزكاج ىو الوسيلة إلقامة األسرة ،فالطبلؽ ىو الوسيلة غبل ىذا الزكاج ك كاف وبق للزكج
تطليق زكجتو كما كاف أيضا وبق للزكجة أف تطلب اػبلع من زكجها ككتب النوازؿ ُّا العديد من
طلبات الزكاج ك اػبلع .110
خاتمة :
يبكن القوؿ أف األسرة الريفية اؼبغربية ُب العصر الوسيط ال زبتلف ُب تكوينها ك
خصائصها عن األسرة اليوـ ،فتكوهنا يكوف بالزكاج ك كذا السعي إٔب ا﵀افظة على األسرة الكربل
اؼبتكونة من اآلباء ،ك ىذا الَبكيب ما زاؿ موجودا إٔب يومنا ىذا خاصة ُب األرياؼ ،أما بالنسبة
للخصائص فسنركز على أىم خاصية ك ىي التبعية اؼبطلقة لؤلكرب سنا ك يكوف ىنا األب ،ك
تنتقل زعامة األسرة إٔب االبن األكرب سننا.
من خبلؿ اغبديث عن األسرة الريفية يبكن الوصل إٔب ؾبموعة من النتائج منها أف األسرة
الريفية كانت زبضع لسلطة الرجل األكرب سنا ك تنتقل منو إٔب ابنو األكرب لكن ىذا ال يعِب أف
اؼبرأة كانت ُب كل مرة ربت رضبة الرجل أك االبن األكرب بل كانت ىي اؼبسؤكلة عن األسرة ُب
قبيلة صنهاجة.
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كقد عرؼ الريف اؼبغريب عدة أنواع من الزكاج فهناؾ زكاج اؼبهر ،كزكاج البدؿ ،كزكاج
اؼبّباث ك زكاج األسر.
كإذا كاف للرجل اغبرية ُب اختيار الزكجة فإف اؼبرأة كانت ُب كثّب من اؼبرات تزكج ألسباب
اجتماعية ك اقتصادية.
كاف اؽبدؼ من الزكاج تكوين أسرة يكوف عمادىا األبناء ،ك قد سعى اآلباء إٔب تربية األبناء
ليكوف أسرة صاغبة.
تربية سليمة يبكنها أف تعبد لو الطريق ٌ
األسرة الريفية أسرة بسيطة ُب حياهتا ك ُب سكنها ،كبساطة األسرة الريفية ال يعِب أف عيشة
ىذه األسرة خلت من اؼبشاكل بل عرفت مشاكل انتهت ُب بعض األحياف بالطبلؽ.
1إحساف ؿبمد اغبسن  :العائلة كالقرابة ك الزكاج  ،دراسة ربليلية ُب تغّب نظم العائلة ك القرابة كالزكاج ُب اَّتمع العريب ،
ط ، 1دار الطليعة  ،بّبكت  ،1981 ،ص .11
2نفسو  ،ص.09
3ؿبمد لطيف  :بنية األسرة البدكية كخصائصها ُب اؼبغرب األقصى خبلؿ القرنْب 9-8ىػ15-14/ـ مقاؿ ُب ،كتاب
األسرة البدكية ُب تاريخ اؼبغرب ،تنسيق الباضوية بلكامل ك أخريات ،كلية اآلداب ك العلوـ اإلنسانية جامعة ابن طفيل
القنيطرة اؼبملكة اؼبغربية  ،منشورات ؾبموعة البحث ُب تاريخ البوادم اؼبغربية ،ط ،2006 ، 1ص. 47
4عبد اغبق الباديسي :اؼبقصد الشريف ك اؼبنزع اللطيف ُب التعريف بصلحاء الريف  ،تح سعيد أعراب ،ط ، 2اؼبطبعة
اؼبلكية الرباط  ،1993،ص.108
5ابن خلدكف  :اؼبقدمة  ،اؼبطبعة البهية اؼبصرية ،ص.95
6أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن عيشوف الشراط :الركض العطر األنفاس بأخبار الصاغبْب من أىل فاس  ،دراسة كتح زىراء النظاـ ،
ط، 1منشورات كلية اآلداب بالرباط  ،مطبعة النجاح اعبديدة الدار البيضاء  ،1997 ،ص.209
 7الونشريسي :اؼبعيار اؼبعرب ك اعبامع اؼبغرب عن فتاكل علماء إفريقية ك األندلس ك اؼبغرب  ،أخرجو صباعة من الفقهاء
بإشراؼ ؿبمد حجي ،ج ، 1دار الغرب اإلسبلمي  ،بّبكت ،1981 ،ص .225
8نفسو  ،ج ،9ص250
 9ؿبمد بن مرزكؽ  :اؼبسند الصحيح اغبسن ُب مآثر موالنا أيب اغبسن  ،تح ماريا خيسوس بيغّبا تقدٙب ؿبمود بوعياد ،
الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع  ،اعبزائر ،1981ص.193
10ؿبماد لطيف :اؼبرجع السابق  ،ص . 49
11إبراىيم القادرم بوتشيش  :مباحث ُب التاريخ االجتماعي للمغرب ك األندلس خبلؿ عصر اؼبرابطْب ،ط، 1دار الطليعة،
بّبكت ،1998ص218
12أضبد الطيب العلج  :اؼبرجع السابق ،ص 224
13ابن خلدكف  :اؼبصدر السابق ،ص98
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14نفسو ،ص30
15إحساف ؿبمد اغبسن :اؼبرجع السابق  ،ص51
16
انظر ؿبمد ابن مرزكؽ :إظباع الصم ُب إثبات الشرؼ من جهة األـ  ،ـبطوط باؼبكتبة الوطنية اعبزائرية ربت
رقم.2067
 17آمنة بن ميبلد  :كبو قراءة جديدة لتاريخ النساء اؼبغربيات بدكيات القركف الوسطى  ،مقاؿ ُب اؼبرأة اؼبغاربية الواقع ك الرؤل
اؼبستقبلية  ،حولية البيئة اإلفريقية لدراسة البنية ك التهيئة الَبابية  ،العدد  ،2،1994مطبعة أندا داكار ،1994 ،ص .56
18الونشريسي  :اؼبصدر السابق  ،ج ، 3ص303
19ؿبماد لطيف :اؼبرجع السابق  ،ص53
20ؿبمد استيو  :الفقر ك الفقراء ُب مغرب القرنْب 16ك17ـ ،ط ، 1مؤسسة النخلة للكتاب  ،كجدة اؼبملكة اؼبغربية
 ،2004ص .313
21
الونشريسي  :اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص.293
22
ؿبماد لطيف  :اؼبرجع السابق  ،ص54
 23ابن مرٙب :البستاف ُب ذكر األكلياء ك العلماء بتلمساف ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر  ،ص .29
24الونشريسي  :اؼبصدر السابق  ،ج ، 9ص 155
25اؼبصدر نفسو  ،ج ، 9ص450
26ؿبماد لطيف  :اؼبرجع السابق  ،ص55
27أبو زكريا اؼبازك٘ب  :الدرر اؼبكنونة ُب نوازؿ مازكنة  ،تح حسا٘ب ـبتار  ،نشر ـبرب اؼبخطوطات كلية العلوـ اإلنسانية ك
االجتماعية جامعة اعبزائر  ،2004،ج ،2ص .427
28عباس اعبرارم  :اغبضور الديِب ُب العادات كالتقاليد اؼبغربية  ،مقاؿ ُب العادات كالتقاليد ُب اَّتمع اؼبغريب  ،مقاؿ ُب
العادات كالتقاليد ُب اَّتمع اؼبغريب ،مطبوعات أكاديبية اؼبملكة اؼبغربية  ،مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة  ،الرباط 200 ،
ص ،63كانظر أيضا :أضبد الطيب العلج  :من طور البداية إٔب حصن الرجولة  ،مقاؿ ُب كتاب العادات كالتقاليد ُب اَّتمع
اؼبغريب  ،ص223
29الونشريسي  :اؼبصدر السابق  ،ج ، 9ص153
30صبلح مصطفى الفواؿ :البناء االجتماعي للمجتمعات البدكية ،دار الفكر العريب  ،مطبعة االستقبلؿ الكربل  ،القاىرة،
ص132
31أضبد الطيب العلج  :اؼبرجع السابق ،ص 224
32صبلح مصطفى الفواؿ :اؼبرجع السابق ،ص 131
33ؿبمد اػبطيب  :اَّتمع البدكم ،ط، 1دار عبلء الدين للنشر ك التوزيع ك الَبصبة ،دمشق  ، 2008ص117
34
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47الونشريسي :اؼبصدر السابق  ،ج ، 3ص160
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64صبلح مصطفى الفواؿ :اؼبرجع السابق ،ص 138
65اؼبرجع نفسو  ،ص .139
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78عباس اعبرارم :اؼبرجع السابق  ،ص . 63
79اغبسن الوزاف  :اؼبصدر السابق  ،ج ،2ص116
80مصطفى نشاط :الطفل ك الطفولة باؼبغرب الوسيط ،مباذج من العصر اؼبريِب  ،مقاؿ ُب كتاب األسرة البدكية ُب تاريخ
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 92الونشريسي  :اؼبصدر السابق ،ج، 2ص 117
 93ضبيد تيتاك  :اؼبرجع السابق  ،ص .398
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مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

17

العدد 3172 - 71

األسرة الريفية في المغرب األوسط من القرن 10-7هـ  -13/م

عبد المالك بكاي

 95ؿبمد استيتو  :اؼبرجع السابق  ،ص 192
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 ،الرباط ،1972 ،ص 285
 97ابن أيب زرع  :الذخّبة السنية  ،ص .91
 98ؿبمد ابن مرزكؽ  :اؼبسند اغبسن  ،ص .420
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102اؼبازك٘ب  :اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص 466
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التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية
دراسة ميدانية في مؤسسة
صناعة المواد واألدوية الجزائرية الخاصة بقسنطينة

سعيػػدة أعراب
جامعة سطيف 2

الملخص:
اىتمت الباحثة بتوضيح العبلقة بْب القيم الثقافية كاالقتصادية للموارد البشرية كعامل
التكنولوجيا ،ىادفة إٔب معرفة الَباث النظرم ُب ىذا اَّاؿ كأبعاده العلمية كالعملية الواقعية ُب
اؼبؤسسة اػباصة اعبزائرية كإبراز فكرة اغبتمية التكنولوجية كأنبية استغبلؽبا بفعالية إذا ًب اكتساب
اؼبعارؼ كاؼبهارات التكنولوجية اغبديثة
كسباشيا مع التقدـ اؼبادم االقتصادم التكنولوجي العاؼبي ُب اؼبؤسسات الصناعية ظهرت ؾبموعة
من القيم الثقافية كاالقتصادية الكبلسيكية اؼبعدلة كأخرل مستحدثة تساىم ُب تغيّب السلوكيات
السوسيو -ثقافية اقتصادية ك التنظيمية داخل اؼبؤسسات اإلنتاجية ُب صبيع اؼبستويات اإلدارية
التنظيمية كاإلنتاجية الذم أصبح من ا﵀ددات الرئيسية للتنمية اؼبستدامة ُب األقطار العربية .كذلك
ؼبواجهة عوؼبة اؼبؤسسات كسياسات الشركات الضخمة كاألخطبوطية االحتكارية ُب ظل النظاـ
العاؼبي اعبديد .فكانت النتائج اؼبيدانية اؼبتوصل إليها باؼبؤسسة اػباصة لصناعة اؼبواد كاألدكية
اغبيوانية بقسنطينة اهبابية إٔب حد بعيد حيث تعمل اؼبؤسسة على ذبسيد اؼبقاييس الدكلية
للجودة ،دبا ُب ذلك االعتناء باؼبوارد البشرية كتنمية مؤىبلهتم كقدراهتم اإلنتاجية ،كىذا يعود إٔب
التزامها بربنامج زمِب ىبدـ صبيع العمليات اإلنتاجية كاألىداؼ اؼبسطرة كعلى حسب اؼبقاييس
الدكلية الٍب سنتها منظمة االيزك الدكلية.ما أدل إٔب الوصوؿ إٔب اقبازات عالية اؼبستول ُب ظرؼ
زمِب قصّب نتيجة لتكاتف جهود فرؽ العمل ككعيهم الطبيعي باألبعاد التنموية كربدياهتا العاؼبية.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

12

العدد 3172 - 71

سعيــدة أعراب

التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية

Résumé:
Le chercheur se préoccupe d'éclairer la relation entre les valeurs
culturelles et économiques des ressources humaines notamment la
technologie, son objectif est le savoir de l'hérédité théorique dans ce
domaine et ses perspectives scientifiques et réels dans l'entreprise
Algérienne. En effet de montrer la certitude technologique ainsi l'importance
d'exploiter efficacement. Si on acquiert toutes les informations et les
performances des nouveaux technologiques.
Les résultats de la recherche pratique dans l'entreprise privée de production
des produits et médicaments animaux a Constantine, réalisent les mesures et
les conditions de travail mondiale de la qualité, et tous qui concerne ainsi le
développement des ressources humaines de leurs compétence dans la
productivité.
Due a l'engagement de réaliser la programmation temporelle qui a influencé
sur toutes les opérations et les objectifs signée d'après les mesures mondiales
qui ont programmé par l'organisation ISO. Ce qui permis a l'entrepris de
réaliser ses objectifs de hauts niveaux , dans une période restreinte due aux
efforts fournit de la part des équipes de travail et leurs consciences naturelle
des perspectives de développement et de défit mondiale.

: مقدمـة-

 فهيإحدل العناصر الرئيسية الٍب يبكن،اؼبوارد البشرية للدكؿ ىي من أىم العناصر كأكثرىا تعقيدا
 فاالعتماد على الذات ُب التنمية،من خبلؽبا أف ينجح أك يفشل ـبطط من اؼبخططات التنموية
.ال يتأتى إال بتخطيط كتنظيم كتدريب كتقييم أداء اؼبوارد البشرية لتنفيذ اإلسَباتيجيات اؼبسطرة
كإف ما وبدث من تغيّب كتطوير ُب التكنولوجيا كالنظم االقتصادية كالصناعية كالتغيّبات ُب نظم
 ألف منطق التكنيك كالسرعة طغى على اؼبنطق العاـ للتغيّب. يؤثر مباشرة ُب اَّتمع ككل،القوانْب
 الذم يقوـ على أساس ا﵀اكلة كاػبطأ بالتإب أصبحت القيم،االجتماعي اؼبخطط التدرهبي
 فاالختبلؿ كاضح بْب.الثقافية ك االقتصادية َّتمعاتنا مهمشة ُب كاقع اؼبؤسسات اإلنتاجية
 فرغم أف،التقدـ ُب اؼبيداف التكنولوجي ك بْب الركود أك التقدـ البطيء ُب ميداف القيم السليمة
 فبا أدل إلتاحة. إال أف نسبة ك طريقة تطبيقها غّب كاضحة،ؾبتمعاتنا مشبعة بالقيم الرفيعة
 أك حٌب الدعوة إٔب التخلي عنها ُب أكساط العمل،الفرصة لآلخرين التشكيك ُب صحتها
خاصة؛ حيث يتواجد فيها أفراد اَّتمع ألكقات طويلة تنشأ بينهم عبلقات اجتماعية يعمها
3172 - 71 العدد

11

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

سعيــدة أعراب

التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية

الغموض ُب الكثّب من األحيانفي حْب أف التقدـ كالتحديث تعترب عملية ديناميكية سائدة ُب
اَّتمعات اؼبتقدمة حيث سلموا دبنطق التجديد اؼبستمر سواء من الناحية اؼبادية أك الناحية
السلوكية النفسية كاالجتماعية الٍب تضمن ؽبم ربويل ثركاهتم البشرية كاؼبادية من حالة اعبمود إٔب
حالة االستثمار البلؿبدكد ،كالظاىر حاليا أف الدكؿ النامية الٍب تطمح إٔب ربقيق ـبطط التنمية
اؼبستدامة تعمل على ا﵀افظة على بعض فبتلكاهتا الثقافية كاالقتصادية كتسعى إٔب تقليد الدكؿ
اؼبتقدمة لبلستفادة من بعض الفرص الٍب تطرحها التنافسية الدكلية.
 -1اإلشـكالية:
تغّبت ظركؼ ك أساليب اغبياة ،كتنوعت فيها اػبيارات ك الضغوطات الٍب أفرزهتا العوؼبة الٍب
أقلقت اعبميع سواء اؼبؤيدين أك اؼبعارضْب ؽبا .ففرضت نفسها كنمط سياسي لنموذج غريب
متطور ،يسعى إٔب ذبسيد ثقافة عاؼبية موحدة ،ربركها ك ربافظ عليها ،ك تنميها ثورة االتصاالت
ك اؼبعلوماتية ،ك سلسلة االكتشافات العلمية ك التكنولوجية .ىذه األخّبة تتنافس حوؽبا الكثّب من
اؼبؤسسات خاصة اإلنتاجية منها اؼبشاركة ُب حبثها اؼبستمر على أفضل اإلمكانات البلزمة للرفع
من نسبة اإلنتاجية ك تضخيم نسبة األرباح.
ىذا الواقع اعبديد أدل إٔب ظهور اإلنتاج الضخم ،ك انفتاح األسواؽ عاؼبيا ،كدفع عجلة
التنافس اغباد إٔب هتميش أحيانا ك إقصاء أحيانا أخرل كل اؼبؤسسات الصغّبة أك الضعيفة منها،
ك ىذه من القواعد الٍب عملت الرأظبالية على إرسائها من دكف استثناء ،معتمدة ُب جوىرىا على
التكنولوجيات اغبديثة ،كإحدل الركائز الرئيسية الٍب تتمتع دبيزات اإلنتاج اعبيد ك الكثيف ك
السريع ،ك على كفاءات بشرية عالية اؼبستول ،ك ثقافة مؤسساتية عصرية تنهض على مبدأ
التنافسية لضماف بقائها .فأصبحت بذلك الدكؿ النامية تواجو ربديات كربل ك مَباكمةُ ،ب
عصر عوؼبة اقتصاد السوؽ ،كعوؼبة القانوف الدكٕب ،كقياـ الشركات االقتصادية ك الصناعية
الكربل– األخطبوطية – ك سياسة االحتكار التكنولوجي ،...حبيث استخدـ التفوؽ التكنولوجي
حاليا ،كمحك آخر للتمييز بْب اَّتمعات ،فتعمقت بذلك اؽبوة الثقافية ك االقتصادية بْب
الدكؿ .فشغلت ىذه اؼبسألة اىتماـ الباحثْب ُب العلوـ االجتماعية أمثاؿ Phiplinك
 ...W.Ogburnىذا األخّب الذم حاكؿ تفسّب الظاىرة على أساس أف التطور اؼبادم
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(التكنولوجي) أسرع تقدما من التطور البلمادم .ك تعبّبا منو عن سوء الوضع ،ركز أكثر على
اتساع الفارؽ بينهما الذم ينتج ُب نظره ظاىرة التخلف الثقاُب أك اؽبوة الثقافية .ك ىذا الرأم
يبكن إدراجو من بْب التفسّبات الغربية الٍب تبتعد عن عمق كاقع اَّتمعات النامية .ك مع مركر
الوقت تزايد تطبيق اآللة كدخلت صبيع عمليات اإلنتاج لتقوـ دبهاـ كاف يعتقد إٔب كقت قريب أهنا
مقصورة على اإلنساف ،فأصبحت تتخذ القرارات اؼبناسبة استنادا إٔب معطيات الكفاءة ُب األداء،
باإلضافة إٔب كوهنا تتميز عن اإلنساف بأهنا ال تعرؼ اؼبلل كاؼبشاكل النفسية كال تطالب
باإلجازات كاػبدمات الَبفيهية ،كما أهنا تستطيع القياـ بأعماؿ ال يبكن لئلنساف القياـ ُّا من
حيث الطاقة ك السرعة ،ؽبذا عرفت انتشارا كاسعان كمؤيدين كثّبين .تتطلب كفاءات ك مهارات
تلزـ مستخدميها التدريب اؼبستمر الكتساب اؼبهارات التقنية لتسيّب ك تشغيل اآلالت اغبديثة،
كتقتضي اكتساب اؼبعارؼ كاؼبهارات الثقافية كاالقتصادية ،تعِب بالتشغيل العقبل٘ب لآللة كعمليات
الصيانة ك اؼبراقبة ،ك قياس العمل ،مهاـ اآلالت ،كحساب معدؿ دكراهنا ..كغّبىا من العمليات
الضركرية الٍب تدخل ضمن الثقافة الصناعية للمؤسسة ككل .فمن أجل تثبيت ك استمرارية القيم
ك اؼبعايّب السليمة الناذبة عن التفكّب اإلنسا٘ب ك ذباربو العلمية كالتخلي على بعض القيم الٍب ٓب
تعد مناسبة ،حاكؿ بعض ا﵀للْب ك اؼبختصْب ُب تنمية اؼبوارد البشرية ،تقدٙب بعض النماذج الٍب
تدعونا إٔب التعرؼ على ميكانيزمات التحلي بالقيم ك العادات البديلة الناجحة ،الدالة على
خصوصية البناء الثقاُب القاعدم اؼبتناسق ،ك اؼبناسبة لثقافتنا اَّتمعية الٍب تعزز السلوكيات
اغبضارية ك تؤمن باعبودة ك الفعالية ،ك تَبسخ من خبلؿ التحويرات الضمنية ُب سبل ك مناىج
األعماؿ اإلنتاجية الفكرية ك اإلبداعية ،على أساس أهنا حركة تفاعلية ديناميكية لفكرة نفعية
تنمي الدافعية للعمل اعباد ك اؼبتواصل .ما يعِب أف ىناؾ عبلقة جدلية متبادلة بْب التكنولوجيا ك
النمو اؼبعرُب ك الثقاُب للموارد البشرية؛ أم أف التكنولوجيا ىي مفتاح كاسع للثقافة ،كأداة
اقتصادية قوية كفعالة ،ربقق أشياء كثّبة ،من أنبها تنمية اعبوانب الثقافية كاالقتصادية للعامل،
حيث أهنا تزيد من مهارتو ،كتصقل مواىبو اؼبختلفة ،كتعمل على إثراء تقنيات العماؿ الحتواء
التحديات كالرىانات موازاة مع النمو التكنولوجي السريع؛ الذم عجل بإعادة ىيكلة اؼبؤسسات
اػبفيفة – ذات اإلنتاج اػبفيف – فمعظمها إف ٓب نقل صبيعها مؤسسات خاصة خارجية تغزك
األسواؽ الداخلية .ك بالرغم من كل اعبهود اؼببذكلة من طرؼ الدكلةُ ،ب إرساء قواعد اإلنتاج
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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ا﵀لي ،كتوفّب اإلمكانات اؼبادية ،ك نقل أحدث التكنولوجيات ،كالكفاءات ك اػبربات البلزمة،
حٌب أصبحت اآلف تؤمن بأف النجاح ُب سياسية التنمية اؼبستدامة يتم بإرساء نظاـ اؼبؤسسات
اػباصة الوطنية بدؿ العمومية .يأٌب كل ىذا ربت كطأة اإلنتاج الضخم كاقتصاد السوؽ العاؼبي
كربت الضغوطات كالتحديات التكنولوجية العاؼبية .حيث أصبحت اؼبؤسسات الوطنية اػباصة
تستغل الفرص القليلة اؼبتاحة ؽبا ،لتأخذ مكانا ؽبا ُب ىذا اعبو التنافسي اغباد ،ؿباكلة اعبمع بْب
اإلمكانات التكنولوجية اؼبتاحة ك الكفاءات البشرية ا﵀لية ،كا﵀افظة على مبادئ التوازف ك
الفضيلة الٍب ٓب تعرفها البلداف اؼبتقدمة ُب مراحلها األكٔب لربكز قوهتا االقتصادية .كماال شك فيو
أف االعتماد اؼبتزايد على التكنولوجيا سيفرض على اؼبؤسسة ك العامل على السواء التعامل معها،
على اعتبار أف التكنولوجيا ىي تقنية كقيمة ُب نفس الوقت تتطلب معرفة فنية ،كما أهنا ليست
حيادية ألهنا ربمل قيما كمعايّب جديدة غريبة عن ثقافة مؤسساتنا ا﵀لية .فقد تتفق أك تتعارض
مع ما اعتاد عليو العامل خصوصا .ىنا ينبغي طرح التساؤؿ التإب:
إٔب أم مدل تؤثر التكنولوجيا على تغيّب أك تعديل ُب اؼبمارسات كالسلوكيات الٍب تعترب نتاجا
للقيم الثقافية كاالقتصادية الراسخة لدل العامل داخل اؼبؤسسة اعبزائرية ؟
كللوقوؼ على مدل أنبية ىذه القيم كاؼبعايّب إهبابا أك سلبا بالنسبة للمؤسسة كتنظيم أك بالنسبة
ؼبواردىا البشرية كمحرؾ رئيسي للعمليات اإلنتاجية .اشتقت ؾبموعة من التساؤالت الفرعية ُب
شكل مؤشرات كاقعية لتسهيل إمكانية التحكم كالسيطرة اؼبيدانية ؼبتغّبات اؼبوضوع كقد مشلت
األبعاد التالية :ىل تؤدم اؼبستحدثات التكنولوجية إٔب - :تغيّب نظرة اؼبوارد البشرية إٔب قيمة
العمل؟
 تغيّب نظرة اؼبوارد البشرية إٔب قيمة الوقت؟ تغيّب نظرة اؼبوارد البشرية إٔب أنبية بعد اآللة؟ ارتفاع نسبة كعي اؼبوارد البشرية بأنبية تنافسية؟ - 2الفرضيــات:
الفرضية الرئيسية:كلما زادت كتّبة التقدـ التكنولوجي كلما أدل إٔب تقدـ كعي اؼبوارد البشرية
بالقيم الثقافية كاالقتصادية.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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الفرضيات الفرعية:
 يؤدم استخداـ التكنولوجيا إٔب تغيّب القيم الثقافية؛
 كلما توفرت التكنولوجيا كلما زادت قيمة العمل لدل العامل.
 ربدث التكنولوجيا العالية تغيّبا إهبابيا ُب تسيّب الوقت لدل العامل.
 يؤدم استخداـ التكنولوجيا إٔب تغيّب القيم االقتصادية؛
 يؤدم توفر التكنولوجيا ُب اؼبؤسسة إٔب: تغيّب نظرة العامل إٔب قيمة كبعد اآللة.
 ارتفاع نسبة الوعي بأنبية التنافسية.
 -3األهداف العلمية والعملية :رباكؿ الباحثة فهم أبعاد الظاىرة كتداعياهتا اآل٘ب كاؼبستقبلية،
كىي تتطلب دراسة طويلة اؼبدل ،كتعترب ىذه اؼبرحلة اػبطوة األكلية ُب معرفة على األقل الَباث
النظرم كأبعاده العلمية كالواقعية ُب اؼبؤسسات اعبزائرية.كما هندؼ إٔب إبراز اغبتمية التكنولوجية
كربدياهتا ،كاستبعاد عنصر اػبيار كحل غّب كارد ُب ؾباؿ العلم كاؼبعرفة ،ألهنا أصبحت من اؼبعايّب
الٍب تقاس ُّا نسبة تطور اَّتمعات .ك من ٍب نسعى إٔب إبراز أنبية اكتساب اؼبعارؼ التكنولوجية
اعبديدة ،الٍب تضفي بدكرىا قيما جديدة كمرنة للمورد البشرم كتساعد ُب تنمية كعيو الدافع إٔب
إقباز األعماؿ بأفضل السبل اؼبتاحة ،كُب كقت زمِب قياسي كبالشركط اؼبناسبة.ىذا فيما ىبص
األىداؼ العلمية أما األىداؼ العملية فهي:
استجبلء مبو كعي اؼبورد البشرم بالقيم الثقافية ،الٍب حددت ُب قيمة العمل ك الوقت ،كمدل
تطبيقها ُب اؼبؤسسة اعبزائرية.
معرفة مدل اكتساب كاستعماؿ اؼبهارات االقتصادية ،كقيم مستجدة ُب ميداف العمل ،الٍب
حددت ُب قيمة اآللة ،كقيمة التنافسية،الٍب تعترب من بْب اؼبقاييس كاؼببادئ االقتصادية العصرية
لنجاح اؼبؤسسات.
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 -4أهمية التكنولوجيا في المجتمع الحديث:
تتشابك النظم االجتماعية حبيث ال يبكن فصلها عن بعضها ،باعتبارىا أجزاء عامة من
الثقافةُ ،ب عبلقاهتا اؼبتبادلة تؤدم إٔب قياـ مبط ثقاُب تتداخل التأثّبات بْب الظواىر الناذبة عن
تفاعلها؛ حبيث ال يبكن تفسّب أك سبييز نتائج ك ـبلفات ظاىرة عن أخرل .فمن أبرز التغّبات
اغباصلة نتيجة التطبيقات الواسعة لوسائل التكنولوجيا ُب ؾباالت ـبتلفة ىي انتشار الصناعة ،ك
توسع اؼبدف أكثر على حساب الريف ما أدل إٔب ظهور مبط حياة اجتماعي حضرم بدؿ النمط
الريفي ،ك الذم ترتب عنو ىو كذلك آثار فرعية ،نذكر أبرزىا ،التقسيم االجتماعي للتغّب
التكنولوجي من حيث إمتبلؾ السلع التقنية اؼبتطورة كعبلمة للتميز االجتماعي ،باإلضافة إٔب
خركج اؼبرأة إٔب مواقع العمل لتحتل مكانة كظيفية ثانية ُب اَّتمع؛ دبا أف التكنولوجيا سهلت ؽبا
ترتيب أمورىا األسرية .ك من ٍب أحدث تأثّبا عميقا ُب النظاـ األسرم ،كغّبىا من التأثّبات الٍب
سنتناكؿ بعضها بتفصيل؛ كال يبنع ذلك ذكر ما كاجهتو التغيّبات االجتماعية من مقاكمة كعدـ
التقبل ؽبا من قبل الكثّب من فئات كأفراد اَّتمع ،كبانتشار التكنولوجيا ،كجد اؼبشرعوف أنفسهم
ملزمْب بوضع أسس التوافق كالتبلؤـ اإلجتماعي ُّدؼ التقليل أك ذبنب الصراعات ،غّب أف ىذا
ٓب وبد من ظهور أمراض إجتماعية كثّبة؛ كالشعور بعدـ اإلستقرار كاألمن ،ك إرتفاع معدالت
الغياب ُب اؼبؤسسات ،كالتمارض ،كالتعطل ،كالطبلؽ ،كالسرقة ،كالقلق كالضيق كغّب
ذلك(...كرانزبرج ملفْب ك كلياـ داقنبوث)34،1974:
 ظه ــور الم ــدن الكبي ــرة  :يق ػػوؿ  "Donald.J.Bougueأف اؼب ػػدف العظم ػػى ق ػػد أص ػػبحت أس ػػاس
التنظيم االجتماعي ك االقتصادم للمجتمعات الصناعية كظبة من أىم ظبات ثقافاهتا "

 تعــدد أوجــس اإلســتعمارات :طمعػػا ُب ثػػركات الػػدكؿ اؼبتخلفػػة كخلػػط مفػػاىيم اؼبعونػػة االقتصػػادية
كاؼبعونة العسكرية ،فاؼبعونػة اغبقيقيػة ال تكػوف نوعػا مػن اؼبسػاكمة بسػلعة مػا ،حبيػث كانػت مػن قبػل
بالقمح كالغذاء ،كأصبحت اآلف بالتكنولوجيات اغبديثة.

 المؤسسـ ــات الجديـ ــدة :الػ ػػٍب تػ ػػتبلءـ ك اؼبهػ ػػاـ اعبديػ ػػدة ك اؼبتطلبػ ػػات الػ ػػٍب يصػ ػػوغها التغػ ػػّب
التكنولػػوجي كالتأكػػد مػػن أف اؼبؤسسػػة تتضػػمن القػػيم الػػٍب تعتقػػد فيهػػا كربقػػق األغػراض الػػٍب نعتربىػػا
صحيحة.ك تكوف إٔب حد كبّب ُب إطار التحكم البشرم ،كىي مسألة كيف أكثر منها نوع ك من
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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بػ ػػْب ىػ ػػذه اؼبؤسسػ ػػات قبػ ػػد الشػ ػػركات اؼبتعػ ػػددة اعبنسػ ػػيات الػ ػػٍب تعتػ ػػرب القػ ػػوة التنافسػ ػػية اػبارجيػ ػػة
للمؤسسات ا﵀لية (كرانزبرج ملفْب ك كلياـ داقنبوث) 5-،197435:

 قيام الرأسمالية :أكجد حػافزا أساسػيا إلحػداث ثػورة ُب ميػداف تكنولوجيػا اإلنتػاج ،كػاف اؼبنػتج
اؼبخَبع الناشئ أعطانا الطاحونة البخارية ،كبدكرىا أنتجت النظاـ الرأظبإب الصناعي ،الػذم عمػل
عل ػػى تغي ػػّب اؽبيك ػػل االجتم ػػاعي كالسياس ػػي ،م ػػا أدل إٔب تس ػػهيل اإلنت ػػاج ال ػػوفّب كبالت ػػإب ربقي ػػق
التكنولوجيا اغبديثة.
 توسع نظام السوق :نتيجة للنمو اؼبتزايد الػوفّب ُب اإلنتػاج الكبػّب ك تنػوع السػلع ،فبػا أدل إٔب
إبتكػػار أسػػاليب جديػػدة كإزبػػاذ السػػوؽ اذباىػػا أتوماتيػػا جديػػدا إلرضػػاء صبهػػور اؼبسػػتهلكْب كتػػركيج
السلع بشٌب كسائل النقل ك اإلتصاؿ كاإلشهار أصبحت بعض السػلع ضػركرية ،فبػا أدل إٔب تغيػّب
إذباىػػات سػػلوؾ اإلنفػػاؽ ك االسػػتهبلؾ ،كربديػػد نوعيػػة ككميػػة الطلػػب( .كرانزبػػرج ملفػػْب ك كليػػاـ
داقنبوث)34،1974:

 الحسـاب االقتصـادي  :أك فكػرة الرشػادة اإلقتصػادية ،ىػي اغبسػاب أك التفضػيل بػْب ـبتلػف
اإلمكانػػات اؼبتاحػػة الػػذم أصػػبح أم ػرا ضػػركريا يػػدعم النظريػػة اإلقتصػػادية ُب كيفيػػة إزبػػاذ الق ػرارات
اؼب تعلقػػة بإنتػػاج أكػػرب قػػدر مػػن الػربح كأقػػل خسػػارة بإختيػػار كسػػائل اإلنتػػاج اؼبناسػػبة كالكفػػاءة الفنيػػة
لعناصر اإلنتاج كبذلك أصبح اغبساب االقتصادم جزء رئيسي من حياة اَّتمع (حػازـ البػببلكم:
.) 1 ،1970
 قيـام العلــوم و إزدهارهــا  :أصػبحت قػػوة تارىبيػػة عظمػى ،بسػػيادة الػوعي االجتمػػاعي ُب منػػاخ
علمي ،كنظاـ دافع متزايد يوجهنا كبو ؾبتمع يتميز بدرجة كبّبة مػن التنظػيم كالسػيطرة .ك سػانبت
التكنولوجيا ُب نشأة قطاع جديد كىو قطاع صناعة اؼبعرفة يضم رجاؿ األعماؿ كاؼبقاكلْب كلعلماء
كالبػاحثْب الفنيػْب ،مربؾبػػي الكمبيػوتر اؼبستشػارين ...كغػػّبىم مػن أصػحاب اؼبهػن الػٍب تعتمػد علػػى
التفك ػػّب ،كأص ػػبح معم ػػل األحب ػػاث كاؼبخ ػػابر العلمي ػػة بص ػػورة متزاي ػػدة عم ػػبل منفص ػػبل يق ػػوـ بالعم ػػل
البحثي على أساس التعاقد غبساب العديد من الزبائن الصناعيْب ،كمن ٍب فإف كل زبوف قد يكوف
ُب حاجة إٔب " مدير تكنولوجي " كما أثر اؼبناخ العلمي كالتكنولوجي بصػورة كاضػحة علػى ىجػرة
األدمغػػة مػػن الػػدكؿ اؼبتخلفػػة إلنعػػداـ اعبػػو اؼبناسػػب أك اؼبسػػاند للبحػػث كإشػػباع الرغبػػات كالشػػغف
العاؼبي( .كرانز برج) 3-34 ،1974 :
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 إنتشار مفاهيم جديدة (ثقيلة) عالمية  :على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،الديبوقراطيػة يقػوؿ فيهػا
" : Lwis Mamfordإنػػِب أكضػػحت اؼبيػزات العبقريػػة الػػٍب نتجػػت عػػن تقنياتنػػا اؼببنيػػة علػػى أسػػاس
علمػػي ال يبكػػن ا﵀افظػػة عليهػػا ،إال إذا رجعنػػا إٔب قطػػع النظػػاـ كلػػو عنػػد نقطػػة تسػػمح بالتبػػادالت
البشرية ،ك التدخبلت البشرية كاألىداؼ البشرية ،ألغراض زبتلف كلية عن أغراض النظػاـ نفسػو،
كلو أف الديب وقراطية ٓب تكن قائمة ُب اؼبرحلة اغباظبة اغبالية لكاف لزاما علينا أف لبَبعها لكي ننقذ
ركح اإلنسػػاف ،كقبػػِب شبارىػػا"( .كرانػػز بػػرج )43،1974 ،كلكػػن يبقػػى ىػػذا اؼبفهػػوـ نسػػيب يعػػرب عػػن
رئي من اآلراء ،كما قبػد مفػاىيم أخػرل ال يفهػم معناىػا إال اؼبتخصصػْب مثػل البّبكقراطيػة،كمفهوـ
العلمنة الٍب تشّب إٔب التوسع اؼبستمر كالسريع للمعرفػة العلميػة بفركعهػا كتطبيقاهتػا التقنيػة ُب إنتػاج
الس ػػلع ك اػب ػػدمات ك مفه ػػوـ الس ػػيربنطيقاCybernetics :كى ػػي عل ػػم ال ػػتحكم اآلٕب ُب األح ػػداث
كإمكانيػػة التنبػػؤ ؽبػػا كىػػي ُب اغبقيقػػة أسػػاس نظػػرم الؤلسبتػػة  Aoutomationأك السوسيوسػػيربنطيقا:
كى ػػو عل ػػم ال ػػتحكم ُب الس ػػلوؾ اإلنس ػػا٘ب ،كيعت ػػرب  NorbertWiensأب الس ػػيربنطيقا ال ػػذم ح ػػاكؿ
نقلها إٔب دراسة اإلنساف كيقوؿ" :إذا أمكننا التحكم ُب سلوؾ آلة " صػنعناىا ،يبكػن أف تػتحكم
ُب سلوؾ إنساف ما " (.عصار) 4- 4،0220:كاؼبفاىيم الٍب صاحبت تقدـ التكنولوجيا كثّبة ال
يبكن حصرىا مثل األنَبانات  Intranetكىػي شػبكات اؼبعلومػات الداخليػة Teleworking ،العمػل
عن بعد اإلنساف اآلٕب ،العوؼبة ،التنافسية رأس اؼباؿ البشرم أك اؼبورد البشرم...

 انقسام العالم اقتصاديا وسياسيا :تعددت التسميات كالقالب كاحد ،فهناؾ من يسميو
"مشاؿ ،جنوب"" ،اؼبتقدـ ،اؼبتخلف أك النامي"" ،الغرب ،العآب الثالث" ...اؼبتفق عليو أف ىناؾ
زبلف كاضح نتيجة لعدة عوامل من بينها التطورات التكنولوجية الٍب زادت اؽبوة توسعا .كفرضت
قضية التنمية االجتماعية كاالقتصادية ُب الفكر العاؼبي ،كالٍب تتمثل ُب ربرير الشعوب من
االستغبلؿ كالتخلف ،بعد سيادة سياسة التكتبلت الدكلية إقليميا ك اقتصاديا كعلى حد تعبّب

إدجارتين " تستهدؼ التنمية ربقيق التكامل بْب اإلصبلح التنظيمي كاإلصبلح التكنولوجي"

أصبحت التكنولوجيا ُب ىذا العصر تنتمي إٕب كل الدكائر اَّتمعية ،صبيع أنواع اؼبؤسسات
األسرية ،اإلنتاجيةُ...ب كل كقت ك مكاف ،فهي من العناصر اغبيوية األساسية الٍب تساعد على
تنمية القدرات البشرية على التغيّب السريع.
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 -1-4التكنولوجيــا وتغيــر الســلوك التنظيمــي فــي المؤسســة :إف تنػػاكؿ موضػػوع التكنولوجيػػا ُب
ضػػوء عبلقتهػػا بػػا﵀تول القيمػػي الثقػػاُب ألعضػػاء اؼبؤسسػػة ،أم ػران ُب غايػػة الصػػعوبة ،ألنػػو يسػػتدعي
تفس ػػّب الس ػػلوؾ التنظيم ػػي ،الف ػػردم كاعبم ػػاعي اؼبت ػػداخل م ػػن جه ػػة ،كالت ػػأثّب ال ػػذم وبدث ػػو التغي ػػّب
التنظيمي على سلوؾ الفرد كصباعة العمل ،سػواء كػاف تغيػّب ىػذا السػلوؾ مطلوبػا ُب مراجعػة اؼبهػاـ
كالعمليات البلزمة لتحقيق العمل ،أك ُب اؽبيكل التنظيمي ،أك ُب إسَباتيجيات العمل.
فالتغيّب التنظيمي اؼبخطط الذم يقوـ على جهود مستمر من طػرؼ اػبػرباء ُب السػلوؾ التنظيمػي،
ال ػػذم يه ػػتم بتنمي ػػة مه ػػارات األف ػراد ،كهت ػػدؼ إٔب فه ػػم ك تفس ػػّب كال ػػتحكم ُب س ػػلوكياهتم ،عل ػػى
إاعتبار أف التكنولوجيا كاؼبعػارؼ اعبديػدة ،ىػي أىػم العوامػل الػٍب أثػارت االىتمػاـ بإعػادة اؽبندسػة.
حي ػػث زاد إدراؾ اؼبؤسس ػػات بالتكنولوجي ػػا اغبديث ػػة ال ػػٍب تس ػػمح ؽب ػػا بالتع ػػديل اعب ػػوىرم للعملي ػػات
التنظيمي ػػة؛ كذل ػػك ُّ ػػدؼ ربقي ػػق ربس ػػينات أساس ػػية ُب عوام ػػل مث ػػل :الوق ػػت ،التكلف ػػة ،اعب ػػودة،
اػبدمػة ،...دبعػُب أف العمػل يعػدؿ ليناسػب القػدرات التكنولوجيػة بػدال مػن جعػل التكنولوجيػا ىػي
الػػٍب تتناسػػب مػػع الوظػػائف اغباليػػة .كمػػا هتػػدؼ إعػػادة اؽبندسػػة إٔب ربقيػػق زبفػػيض عػػدد اػبطػوات
الوسػػيطة ُب عمليػػة مػػا ،عبعلهػػا أكثػػر كفػػاءة ،بتخفػػيض متطلب ػات العمالػػة ،كالػػتخلص مػػن العمالػػة
الزائػػدة ،كزبفػػيض نسػػب األخطػػاء ،كإس ػراع إنتػػاج اؼبنتػػوج النهػػائي .ك تعمػػل علػػى تقويػػة كتضػػافر
اعبهود بْب األعضاء القائمْب بالعمل ُب كقػت كاحػد ،بػدال مػن العمػل اؼبتتػابع ُب العمليػة الواحػدة
فبا ىبفض فرص الصراع كسوء الفهم(.ركايةُ )15-11،1999 :ب اؼبقابل قبد أف السلوؾ التنظيمي
الذم يتأثر بقيم اإلدارة كالثقافػة التنظيميػة يسػعى إٔب تعػديل اؼبعػايّب الثقافيػة ،كاألدكار ،مػن خػبلؿ
دراسػػة شخصػػية األف ػراد ُب ؾبػػاؿ العمػػل ،ك إاختيػػار الشخصػػية اؼبناسػػبة للقيػػاـ بالعمػػل اؼبناسػػب،
كدراسة السلوؾ اعبماعي ُب اؼبؤسسة الٍب تكوهنا اؼبؤسسة لتسهيل إقباز اؼبهاـ كربقيق األىداؼ.
كمػػن ٍب فػػاف اؼبؤسسػػة تك ػػوف صباعػػة العمػػل الرظبيػػة ،كرب ػػدد دكر كػػل فػػرد تفاديػػا ألم غم ػػوض أك
صراع ،كما تسن القوانْب كاؼبعايّب الٍب تنظم شػؤكهنم الفرديػة كاعبماعيػة.ربمل صباعػة العمػل معػايّب
اجتماعية كثقافيػة تتصػف باالتسػاؽ كالقػدرة علػى تنبػؤ السػلوؾ ،كتسػمح بالقيػاـ باألعمػاؿ اليوميػة
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دكف أم تعطيل أك انقطاع ،كمػا ينمػي أعضػاء اعبماعػة اذباىػاهتم كفقػا للمعتقػدات كالقػيم اػباصػة
ُّم كباؼبؤسسة ،كالٍب تؤثر بصفة مباشػرة علػى سػلوكاهتم ،كتصػبح ىػذه االذباىػات اؼبشػَبكة أسػاس
تك ػػوين الق ػػيم اؼبع ػػايّب اػباص ػػة جبماع ػػة العم ػػل ،كي ػػتم اإلذع ػػاف إليه ػػا كالتمس ػػك ُّ ػػا كتطبيقه ػػا ُب
سلوكاهتم.
ُب ى ػػذا اإلط ػػار ق ػػاـ  ،henrisavallباؼبعه ػػد االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي للمؤسس ػػات كالتنظيم ػػات
 ISEORس ػػنة

1

 ،بدراس ػػة الفرض ػػية األساس ػػية للتحلي ػػل االجتم ػػاعي االقتص ػػادم ،يبح ػػث ُب

زي ػ ػػادة تق ػ ػػاطع ب ػ ػػْب األى ػ ػػداؼ االجتماعي ػ ػػة كاالقتص ػ ػػادية اؼبتطابق ػ ػػة ،فه ػ ػػذا اؼبنح ػ ػػى االجتم ػ ػػاعي
كاالقتصػػادم يقػػوـ علػػى اف ػَباض أف ظػػركؼ اغبيػػاة ُب العمػػل زبلػػق بعػػض االذباىػػات ك السػػلوكات
الفردية كاعبماعية لدل العماؿ كيؤكد على كجود توازف ما بْب النسػق اؼبػزدكج ] البػُب -السػلوكيات
[ كمس ػػتول التش ػػغيل الس ػػيئ .تعت ػػرب ى ػػذه النظري ػػة أف اؼبؤسس ػػة ى ػػي ؾبموع ػػة معق ػػد تش ػػمل طبس ػػة
أصناؼ من البُب " :الفيزيقية ،التكنولوجيػة ،التنظيميػة ك الديبوغرافيػة كالذىنيػة " .كىػذه تػدخل ُب
تفاع ػػل م ػػع طبس ػػة أص ػػناؼ م ػػن الس ػػلوكات اإلنس ػػانية " الفردي ػػة كاعبماعي ػػة لنش ػػاط م ػػا ،قطاعي ػػة،
اعبماعات اؼبتشاُّة ،ككل اَّموعة اإلنسانية للمؤسسة".

( 0 ،1981 :Henris

-

).

ىذا التفاعل الدائم بْب البُب ك السلوكات ىو الػذم ىبلػق اغبركػة كالنشػاط كالػدكافع إٔب التغيػّب
كالتطػوير ُب العمليػات اإلداريػة كاإلنتاجيػة ،دبػا يتناسػب كاؼبسػتجدات التقنيػة اغباصػلة ُب اؼبؤسسػػة،
كبالتإب تغيّب القيم الثقافية للموارد البشرية الٍب تتجسد ُب السلوكات اليومية ُب العمػل التنظيمػي،
مػػن أجػػل الػػتحكم ُب عمليػػات إعػػادة اؽبندسػػة كإعػػادة اؽبيكلػػة كإدارة اعبػػودة الػػٍب تتطلبهػػا اؼبؤسسػػة
لضماف بقائها ك استمراريتها.
كمن بْب ىذه التغّبات كالتحػوالت العميقػة الػٍب ربػدثها اؼبؤسسػة نتيجػة للتطػورات التقنيػة كالثقافيػة
التأىيلية على مستول ىيكل اؼبؤسسة كعملياهتا اإلنتاجية ىي كالتإب:
 -1تغيّب البنية الوظيفية ُب اؼبؤسسة الٍب تظم ثبلث بُب ىي:بنية اإلدارة العامـة أك ؾبموعػة ازبػاذ
القرارات.
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البنيــة التقنيــة كىػػي فئػػة أللياقػػات البيضػػاء دبػػا ُب ذلػػك اػب ػرباء كاؼبهندسػػْب كاؼبش ػرفْب ذكم اػبػػربة
الكبّبة ُب الشؤكف التقنية كالتسيّب كاؼبالية كا﵀اسبة كالتنظيم كالػٍب تشػارؾ بالضػركرة ُب عمليػة ازبػاذ
القرارات.والبنية الصفر:أك العماؿ على خطوط اإلنتاج أك اؼبنفذين للتعليمات كاألكامر.
 -0إعػػادة تصػػميم الوظػػائف كإثرائهػػا بضػػم عػػدة كظػػائف ُب عمليػػة كاحػػدة كإعطػػاء الفػػرد سػػيطرة
أكػػرب ،حبػػذؼ اؼبراجعػػة كالفحػػص غػػّب الضػػركرم ،سباشػػيا مػػع التوزيػػع اعبديػػد للعمػػل ك اؼبػػدخبلت
التقنية اؼبساعدة ُب التحكم ُب العمليات الثانوية كالركتينية.
 -3تطػػور اعبان ػػب اإلدارم التنظيم ػػي ،ال ػػذم يه ػػتم بػػاؼبورد البش ػػرم كيعت ػػِب بتنمي ػػة مهارات ػػو كزي ػػادة
معارفو كمواىبو اإلبداعية سباشيا مع كثائر التقدـ التقِب.
 -5عمقػػت اإلدارة اؼبعاصػػرة مػػن االسػػتفادة مػػن التكنولوجيػػات اعبديػػدة لتحقيػػق الفوائػػد الرئيسػػية
كالػػٍب يبكػػن حصػػرىا ُب اإلنتاجيػػة العاؼبيػػة كاعبػػودة األفضػػل كالتكلفػػة األقػػل ،كالقػػدرة علػػى التنويػػع
كالتحديث ،االستجابة األسػرع لتقلبػات السػوؽ كالوصػوؿ األسػرع للعمػبلء ،كالتواصػل اإلهبػايب مػع
اؼبوردين( .علي

السلمي0:

)04 ،

 -4سػ ػػانبت ب ػ ػرامج الكمبيػ ػػوتر كشػ ػػبكات اؼبعلومػ ػػات ك االنَبنػ ػػت ،كىندسػ ػػة تشػ ػػغيل اغبسػ ػػابات
اعبديػػدة ،الػػٍب تسػػمح بإمكانيػػات ىائلػػة ُب السػػعة كالػػذاكرة كالسػػرعة علػػى تنػػاقص أعػػداد العملػػْب
البلزمْب لئلنتاج رغم زيادة الكميات اؼبنتجة بفعل ارتفاع اإلنتاجية.
 -6استخداـ أساليب علمية متعددة لتهيئة الظركؼ لبلستقباؿ التكنولوجيات اعبديدة كاالستفادة
منهػا إٔب أقصػػى درجػة ،مػػا كجػو اؼبؤسسػػة إٔب إعػػادة النظػر ُب مواصػػفات أعضػائها كقػػدراهتم اؼبهنيػػة
كالفنية كالسلوكية اؼبناسبة ؼبتطلبات العصر.
 توجهت إدارة اؼبؤسسات إثر الثورة التكنولوجية إٔب استحداث أسػاليب جديػدة تراعػي التوسػعُب اسػ ػ ػ ػػتخداـ شػ ػ ػ ػػبكات اؼبعلومػ ػ ػ ػػات الداخليػ ػ ػػة  ،Intranetكالتوسػ ػ ػ ػػع ُب أسػ ػ ػ ػػاليب العمػ ػ ػ ػػل ُب بعػ ػ ػ ػػد
 Teleworkingكالتوس ػػع ُب إس ػػناد األعم ػػاؿ إٔب الغ ػػّب م ػػن أج ػػل زبف ػػيض أحج ػػاـ العمال ػػة كت ػػوفّب
اعبهد ،بالَبكيز على األعماؿ ذات القيمة اؼبضافة العالية.
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 توضيح إسَباتيجيات اؼبؤسسة ،كنػوع العمػل الػذم تقػوـ بػو بدقػة ،كتعريػف عمبلئهػا ،كالتوسػعُب ال ػَبابط مػػع اؼبػػوردين بإدمػػاج نظػػم اإلنتػػاج مػػع ب ػرامج التوريػػد للػػتخلص مػػن اؼبخػػزكف ،كاسػػتثمار
تكنولوجيا اؼبعلومات ُب تطبيق نظم اإلنتاج ُب الوقت .كتسعى إٔب جانب ذلك ُب إطار التنافسية
اػبارجيػػة كالداخليػػة إٔب نظػػاـ اإلنتػػاج الضػػعيف الػػذم اسػػتحدثتو شػػركة تويوتػػا اليابانيػػة جبمعهػػا بػػْب
كفػػاءة فػػرؽ العمػػل كاآلالت اغبديثػػة لتحقيػػق إنتاجيػػة أعلػػى ،مػػع كضػػع حسػػاب لتفػػادم مقاكمػػة
األفراد ؽبذه

التغّبات ( .السلمي 0 :

،

5

)

إف عمليػػة تغيػػّب اؼبكانػػة كإدخػػاؿ تقنيػػات جديػػدة ،تتطلػػب تػػوفّب مهنػػدس متخصػػص كقيمػػة نقديػػة
القتنائهػػا كتػػتم العمليػػة ،كلكػػن هتيئػػة البيئػػة السػػتقباؿ ىػػذه التكنولوجيػػات مػػن حيػػث تنميػػة اؼب ػوارد
البشرية كتغيّب العادات ك السلوكات اؼبتأصلة ُب عدد كبّب من أعضاء اؼبؤسسة ،يتطلب ؾبهػودات
إسَباتيجية علمية ،تأخذ بعْب االعتبار كل اؼبتغّبات الرئيسية كالثانوية الداخلػة ُب خصوصػية الفػرد
كاعبماعة .حبيث أضحت ىذه العمليػة مػن أعقػد األمػور الػٍب تعػاِب ُب اؼبؤسسػات ،كمػا اسػتدعت
اىتماـ الباحثْب كاؼبنظرين الٍب قدمت لنا بعض التفسّبات من بينها:
" إف العمل على تغيّب العادات كالسلوؾ يتطلب االعػَباؼ بالفضػل ،كمػا يسػتلزـ مػنح اؼبكافػآت،
ككػل شػيء فيمػا عػدل ذلػك فهػو كعػظ كإرشػػاد ...ففػي اللحظػة الػٍب يتحققػوف فيهػا مػن أف اؽبيئػػة
ت قوـ دبكافآهتم عن السلوؾ السوم ،فسوؼ يقبلونو " كيَبسخ فيهم مع مركر الوقت .كما يوضح
لنا بيتـرف دروكـر مػدل صػعوبة تغيػّب ثقافػة الفػرد كعاداتػو اؼبتأصػلة ُب ىػذا اؼبثػاؿ الػواقعي فيقػوؿ "
كاف كونراد أديناور ُب العشرينات يتعرض أشد االعػَباض علػى أؼبانيػا

قـايمرWeimar Germany

بسػػبب قيمهػػا الربجوازيػػة كجشػػعها كماديتهػػا كعبوديتهػػا للمػػاؿ كاألعمػػاؿ كعنػػدما أصػػبح مستشػػارا
ألؼبانيا بعد اغبرب العاؼبية الثانية ،بذؿ قصارل جهده متعمدا ألف يعيد برجوازية ما قبل عهد ىتلر
الٍب كاف يكن ؽبا كراىية مريرة ،كعندما انتقده التقدميوف أجاب :إف أؼبانيا قبل ىتلر كبغػض النظػر
عػن نقائصػػها ،ىػي الثقافػػة الوحيػدة الػػٍب يعرفهػا األؼبػػاف الػذين مػػازالوا يػؤدكف دكرىػػم ،كلػيس لنػػا مػػن
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خيػػار إال أف تسػػتخدمها ُب بنػػاء أؼبانيػػا فيمػػا بعػػد ىتلػػر اعبديػػدة "( .درككػػر:

0 ،1998

) -

كىذا اؼبثاؿ وبمل ُب طياتو أبعاد كثّبة ،من بينها:
 صبلبة الثقافة من حيث رسوخ مقوماهتا ُب أذىاف أفراد اَّتمع األؼبا٘ب ،كصعوبة إدخاؿ بدائل
أك تغيّب بعض عاداهتم.
 ك كيػف أف الثقافػة األؼبانيػػة الػٍب تشػػوُّا كػل تلػك النقػػائص كالقػيم غػػّب اؼبرغوبػة اسػػتطاعت أف
تقػ ػػوم شػ ػػوكتها بع ػ ػػد اغبػ ػػرب ،م ػ ػػاذا لػ ػػو نق ػ ػػارب كنضػ ػػع ُب نف ػ ػػس الصػ ػػورة الواق ػ ػػع الثقػ ػػاُب لقيمن ػ ػػا
االجتماعية؟.
 إذا أردنػػا تغيػػّب العػػادات فػػبل يبكػػن تغيػػّب الثقافػػة الػػٍب ربػػوم أمبػػاط تػػؤثر ُب تكػػوين كعػػي الفػػرد
الوجودم.
تبقى اؼبؤسسة هتتم بشكل دائم بالسػلوكات اعبماعيػة ك الفرديػة ،خاصػة بعػد أم تعػديل أك ذبديػد
ُب بعػػض اؼباكينػػات أك اؼبعػػدات التكنولوجيػػة الػػٍب تغػػّب بطريقػػة غػػّب مباشػػرة ك أحيانػػا بػػبل كعػػي ُب
س ػػلوكات اؼب ػ ػوارد البشػ ػرية .لك ػػن مس ػػألة تغي ػػّب الثقاف ػػة اؼبكتس ػػبة ك إف ص ػػح التعب ػػّب مس ػػألة تغي ػػّب
القناعػػات اَّتمعيػػة الثقافيػػة اَّسػػدة ُب شػػكل سػػلوكات يوميػػة ،ربػػدد ُب كثػػّب مػػن األحيػػاف فػػائض
القيمة ك اإلنتاجية اػباصة باؼبؤسسة.
لػػذلك يتوقػػف قبػػاح اؼبؤسسػة علػػى الثقافػػة الفرديػػة ك اعبماعيػػة ،الػػٍب تنػػتج تلػػك الفائػػدة مػػن عمليػػة
التغيّب التكنولوجي.
-2-4اآلثــار المترتبــة عــن التغي ـرات التقنيــة والثقافيــة فــي المؤسســة :إف اؼبعارضػػْب السػػتخداـ
التكنولوجيا ،بوصفها قد تػؤدم إٔب فسػاد القػيم ك ينػادكف بالتصػدم للتكنولوجيػا ،إمبػا يعيػدكف إٔب
الذاكرة اؼبعارضْب الذين ظهركا إباف الثورة الصناعية ُب إقبازات كطالبو بتخريب اآلالت ،للتخلص
من اؼبشكبلت االجتماعية اؼبصػاحبة ،كأف زيػادة التكنولوجيػا تكػوف بالضػركرة علػى حسػاب األطػر
القيمية ،كزبلق صداـ بْب اؼبعايّب كالنظريات العلمية.
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ُب حػػْب أف االخَباعػػات التقنيػػة كالتجديػػد يػػتم مػػن خػػبلؿ الغػػزك العلمػػي لبنػػاء اؼبعػػايّب القيميػػة،
كيقويها إذا ًب التكيف معو ،كببذؿ اعبهد الفكرم كالعلمي الرشيد ُب مسايرتو ،فمركنة التكنولوجيا
تعػػِب أف تأثّبىػػا يتوق ػػف إٔب حػػد كب ػػّب علػػى قػػيم اإلدارة كالثقاف ػػة التنظيميػػة ال ػػٍب ربضػػى باالعتب ػػار
كالتقدير ،كأف التبدؿ التقِب يتطلب كشرط مسػبق التقبػل الثقػاُب .ك إال سػوؼ تعػا٘ب اؼبؤسسػة مػن
الصػدمة الثقافيػػة الػٍب ربػػدث نتيجػة التغػّبات اؼبفاجئػة ُب أنسػػاؽ القػيم السػػائدة كاسػتبداؽبا بأنسػػاؽ
قػػيم مرنػػة جديػػدة ،فػػتعكس بػػذلك ؾبموعػػة مػػن التغ ػّبات كاؼبشػػاكل الػػٍب تػػؤثر مباشػػرة ُب اؼبؤسسػػة
كأعضائها كتتمثل ُب التإب:
 انقسػ ػػاـ أعضػ ػػاء اؼبؤسسػ ػػة بفعػ ػػل تكنولوجيػ ػػا اؼبعلومػ ػػات كالتنافسػ ػػية إٔب فئتػ ػػْب *:فئػ ػػة التقنيػ ػػْباؼبسػيطرين علػى التكنولوجيػػات اعبديػدة ك اؼبسػػتفيدين مػن عوائػػدىا اؽبائلػة *.كفئػػة العمػاؿ البسػػطاء
اؼبنفذة لتعليمات الفئة األكٔب دكف فهم أدٗب فكر عمى وبدث ُب العمليات،كىو مػا أظبػاه مػاركس
باالغَباب ،وبدث نوعا من الصراع اػبفي ،أك ؿباكلة االنتقاؿ كااللتحاؽ بالفئة األكٔب كىو التفكّب
اإلهبايب اؼبطلوب.
 تقلػػص فػػرص العمػػل للم ػوارد البش ػرية كاالذبػػاه اؼبتزايػػد إٔب زبفػػيض القػػول العاملػػة ُب منظمػػاتاإلنتاج خاصة ما يزيد ارتفاع نسبة البطالة.
 اؼبيل للمحافظة على االمتيازات ،حيث تظهر اؼبقاكمة للتغّب من قبل األفراد الذين ىبشوف زكاؿمص ػػاغبهم ،يق ػػوؿ فوس ػػَب »:أف العم ػػاؿ ق ػػاموا بتحط ػػيم اآلالت ُب بداي ػػة الث ػػورة الص ػػناعية حيثم ػػا
أخػػذت اآللػػة البخاريػػة تأخػػذ ؿبػػل اآلالت اليدكيػػة ،ؽبػػذا قػػاكـ العمػػاؿ عمليػػة التحػػديث الصػػناعي
خوفا على مناصب عملهم«.
 مقاكمة الثقافة التقليدية لعمليات التجديد اؼبادم كاؼبعنوم بوجو عاـ ،مثبل :تعطيل دكر اؼبرأة ُباَّتمع ك هتميشو( ...ؿبمد الدقس) - ،1987 :
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 ارتفاع تكلفة اؼبخَبعات التكنولوجية وبوؿ دكف ربقيق التنمية كالتغّب ألف توفر الرغبة ال تكفي،فػالوعي االجتمػاعي بأنبيػة اؼبنتجػات كضػركرة اقتنائهػا لكػػن القػدرة اؼباليػة سبنػع ربقيػق ذلػك ،وبػػدث
نوعا آخر من الصدمات الٍب زبتلق بدكرىا ظواىر سلبية عميقة( .ؿبمد الدقس)003 ،1987 :
 كيعلػػق إيلػػوؿ بقولػػو " أف النظػػاـ اختػػزؿ كػػل شػػيء فبػػا ُب ذلػػك أىػػدافنا كغاياتنػػا إٔب كسػػائل...كاألشػػياء الػػٍب ُب الطبيعػػة كُب طبيعػػة اإلنسػػاف تنػػدرج ربػػت فكػػرة االسػػتثمار أك االسػػتغبلؿ الصػػارـ
الذم ال يلْب " كىو بكلمتو ىذه ىبتصر كل التعبّبات الٍب تبْب التوترات الٍب أحدثتها التكنولوجيا
كتأثّباهتا

اعبانبية(.كرانربرج3 ،1994:

)

ك مػػا ًب إدراجػػو مػػن آثػػار التكنولوجيػػا علػػى اؼبؤسسػػة ال يوضػػح صبيػػع االبعػػاد ،ألف ىنػػاؾ الظ ػواىر
األخػػرل الػػٍب ال يتسػػع اؼبقػػاـ لػػذكرىا ألهنػػا تسػػتحق التحليػػل ك التفسػػّب عنػػد ذكػػر أم منهػػا .لػػذلك
اقتصرنا على توضيح بعض منها ؿبػاكلْب إظهػار أنبيتهػا ُب اؼبؤسسػة ا﵀ليػة ك فهػم بعػض التغيػّبات
القيمية الثقافية ك االقتصادية الٍب أصبحت من التحديات البارزة للموارد البشرية.
 -3-5أثــار التكنولوجي ـا علــا المؤسســة الجزائريــة :نظ ػرا للموقػػع االقتصػػادم الػػذم ربتلػػو دكؿ
العآب النامي ،أحست بضركرة القياـ بعدة اسػَباتيجيات تسػمح ؽبػا باالنتقػاؿ أك التحػرؾ ُب مسػار
يبعدىا عن التبعيػة الػٍب تسػهم بػدكرىا ُب تعطيػل حركػة التقػدـ الفعليػة .ك مػن بػْب اػبطػط التنمويػة
الٍب اعتمدت عليها ىي سياسة التصنيع الواسعة الٍب جعلت للعآب التكنولوجي األكلوية ،ك ىو ما
ذبسد ُب القرارات الرظبية.
-1-3-4

إرادة التصنيع في الجزائر :يفسر تأخر االقتصاد اعبزائرم ُب إنتاج التكنولوجيا إٔب

الفَبة االستعمارية بالدرجة األكٔب ،حيث ٓب تسمح فرنسا إال بعد اغبرب العاؼبية األكٔب بأف تكوف
للبلد سياسة تعليمية كاسعة ،مع التدريب اؼبهِب اؼبوجو كبو البناء كاألشغاؿ العمومية أك كبو
اؼبعاعبة األكلية للمعادف .كما أف أم شيء من قبيل صناعة السلع الرأظبالية كاف ال يناسب الوضع
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االستعمارم .فما كاف للسلطات اعبزائرية بعد االستقبلؿ إال أف تضع إسَباتيجية للتنمية الشاملة
ترصبت ُب عدة قرارات كبرامج أنبها:
 -1برنامج طرابلس :الذم يعترب أكؿ كثيقة رظبية لسنة

1

 ،فركز على اػبطوط العريضة الٍب

تتعلق أساسا با﵀افظة على االستقبلؿ الوطِب بتأميم كل اؼبؤسسات الٍب كانت تابعة للمصاّب
األجنبية كإتباع االذباه االشَباكي كنظاـ خاص تسّب عليو كل اؼبؤسسات االقتصادية كاالجتماعية
(ىِب) 0 ، 1 :
كيهدؼ برنامج طرابلس إٔب تلبية احتياجات الصناعة كالزراعة اغبديثة ،دكف إنباؿ عملية تطوير
الكفاءات كاؼبهارات الفنية الٍب وبتاجها كل من القطاعيْب ،كركز أيضا على تدخل الدكؿ لتوجيو
النمو االقتصادم دبا ىبدـ مصلحة اَّتمع كيتمحور ىذا التدخل بشكل أساسي على اؼبلكية
اعبماعية لوسائل اإلنتاج (ميثاؽ طرابلس)55-33 ، 1،
-2ميثـ ــاق الجزائـ ــر :ى ػػو ث ػػا٘ب كثيق ػػة اعتم ػػدهتا اعبزائ ػػر ل ػػدعم مس ػػارىا الص ػػناعي ،بإتب ػػاع ال ػػنهج
االش ػ ػَباكي علػ ػػى إقامػ ػػة ؾبتمػ ػػع صػ ػػناعي كقاعػ ػػدة لبنػ ػػاء صػ ػػناعة ثقيلػ ػػة بػ ػػاعبزائر ،كاالعتمػ ػػاد علػ ػػى
التكنولوجي ػػا اغبديث ػػة .ك ت ػػوفّب مػ ػواد االس ػػتهبلؾ ا﵀ل ػػي ال ػػذم يس ػػمح بتخف ػػيض الػ ػواردات ،كرف ػػع
الصػػادرات ؽبػػذه اؼب ػوارد طبقػػا ؼبػػا تسػػمح بػػو الرحبيػػة العامػػة للمؤسسػػة مػػا يػػؤدم بالضػػركرة إٔب خلػػق
مناصب شغل جديدة( .ميثاؽ اعبزائر.) 5،1976:
 -3الميثاق

الوطني1

 :كحسب ما جاء ُب إحدل فقراتو بإرساء قواعد للصناعات

األساسية ،الٍب سبكن إقامة صناعات جديدة ،يسمح توسيعها خبلق ديناميكية تنموية ُب االقتصاد
بصفة عامة(.اؼبيثاؽ الوطِب )054، 1:من ٍب كانت الربامج كاؼبواثيق القانونية تتبعها تنفيذ
مشاريع قاعدية استلزمتإقامة ىياكل قطاع البحث أكاديبي كقطاع اإلنتاجي الصناعي .فأغلبيتها
قد أنشئت بعد االستقبلؿ ،عند هناية الثمانينات بلغ عدد مراكز البحث التابعة للديواف الوطِب
للبحث العلمي اثِب عشر مركزا كطنيا كسبعة كعشركف مركزا آخر للبحث على اؼبستول الوطِب.
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تشمل العلوـ الطبيعية ،كالعلوـ الدقيقة ،كاإلنسانية ،كما يسجل عليها أهنا ىياكل للتدريس أكثر
منها للبحث ،كالبحث هبرم بدكف انتظاـ ،كأحيانا بدكف توفر أدٗب الشركط.
أما ىياكل قطاع الصناعة ،فاىتمت اعبزائر بإنشاء نسيج للصناعة ُب ربوع كطنها مركزة على
الصناعة الثقيلة لتعميق بناء االقتصاد الوطِب ،لتشييد قواعد صناعية متينة باعتمادىا على
التكنولوجيا اؼبتطورة( .اؼبيثاؽ الوطِب)144- 1 ،
 -4السياسة الوطنية للتكوين والبحث العلمي :إف التكوين اؼبهِب بالدرجة األكٔب ىو عملية
اتصاؿ تتشكل كظائفو من كليات ربوؿ سلوكات األفراد ،كتتوازل مع عمليات اجتماعية أخرل
مثل العمل االجتماعي الذم يهدؼ إٔب تغيّب سلوكات األفراد على مستول اغبياة اليومية ُب
نفس السياؽ يؤكد أحد اؼبسئولْب ُب منظمة العمل الدكلية على أف "التدريب ىو العامل البشرم
ُب التنمية ،كأف معظم الربامج االقتصادية لدكؿ العآب الثالث ال تتضمن حٌب ؾبرد فصل كاحد عن
التدريب ،كمن دكف ىذا العامل البشرم ال توجد فرصة كبّبة للعآب النامي ليتغلب على اؼبشاكل
اؼبخيفة للبطالة كالعملة غّب الكاملة كالفقر كاعبوع كاؼبرض"(.سبلطنية :ع)711 ،9991 ،2
يرجع تاريخ ميبلد سياسة التعليم كالتكوين ُب اعبزائر اؼبستقلة إٔب سنوات السبعينات ،إذ عندئذ
أنشئت أكؿ كزارة جزائرية للتعليم العإب كالبحث العلمي  ،9711كلقد تناسب ذلك مع انعقاد
الندكة العاؼبية األكٔب لؤلمم اؼبتحدة كاػباصة بتطبيق العلم كالتكنولوجيا للتنميةُ ،ب الوثيقة الرظبية
الٍب قدمتها اغبكومة اعبزائرية إٔب ىذه الندكة ،آنذاؾ برزت معآب سياسة التعليم كالتكوين باعتبارىا
عملية استثمارية ُب حد ذاهتا .حٌب تليب احتياجات اؼبؤسسات الوطنية دبختلف أنواعها
كمستوياهتا ،بإرسائها قوانْب ديبقراطية التعليم كتعميمو ،ىادفة إٔب تقليص نسبة األمية ،كرفع من
خرجي اعبامعات كاؼبعاىد العليا( .اؼبيثاؽ الوطِب )155-9861 :لكن رغم اعبهود اؼببذكلة من
طرؼ الدكلة إال أهنا أصبحت تعا٘ب من مشكبلت أعمق كالبفاض اؼبستول العاـ للتعليم ،كعدـ
قدرة سوؽ العمل من استيعاب الطلب على التشغيل.
من ٍب سانبت السياسات اؼبتبعة على تنمية الكفاءات اَّتمعية ،ك عملت ىذه األخّبة بدكرىا
على تغيّب بعض العادات ك التقاليد ك القيم اؼبعيقة للتنمية الشاملة للبلد ،فعبلقة التعليم ك
التكوين ك البحث العلمي باؼبصنع ،ىي عبلقة تداخل ك تناسق ال يبكن الفصل بينهما؛ فهي
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عبلقة ديناميكية تطورية ربتاج إٔب إعادة التنظيم الذم ال يتأتى إال بالتكوين ك البحث اؼبنهجي
اؼبسطر ك اؼبتواصل .ك تَبجم ُب سياسات ك ـبططات قصّبة ك طويلة اؼبدل متخصصة ،كهتتم
كل كاحدة منها بعامل معْب يكوف ُب خدمة العوامل األخرل كينميها أيضا .ما يثّب االنتباه ىو
أف اعبزائر اىتمت ُب اؼبرحلة األكٔب بعملية التصنيع قبل عملية التكوين رغم أنبية أبعادىا اؼبعركفة
اؼبختلفة ،كيف يبكن للعامل أف يقوـ بوظيفة معينة ُب مصنع متعدد العمليات ك اؼبراحل من دكف
تكوين ،كىنا تطرح مسالة األكلوية ُب التخطيط ك تطبيق االسَباتيجيات اؼبسطرة من دكف خربة
ىي أيضا!
-2-3-4

السياسة التكنولوجية بالجزائر :بعد أف طوت اعبزائر صفحة االستعمار االستيطا٘ب

لبلد كاحد ،ذبلت بوادر استعمارات متنوعة اقتصادية كثقافية خاصة ،كمن أطراؼ متعددة،
تستغل فرصة شعب منهك ،خرج لتوه من مرحلة تعمها الفوضى كعدـ االستقرار األمِب
كاالقتصادم.ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل كانت خيارات إعادة التنمية ضئيلة ال تدعوا
للتفاؤؿ ،ألف السياسة االستعمارية خلفت ؾبتمع أمي كفقّب.
أماـ ىذه التحديات اؼبتداخلة كالعميقة ،اتبعت الدكلة اعبزائرية النظاـ االشَباكي على أساس
شعارات التعاكف ،كاؼبساكاة كالتحدم أما ما ىبص التصنيع سعت اعبزائر إٔب تنظيم إسَباتيجية
طويلة اؼبدل بازباذىا صبلة من القرارات منها :النهوض بتصنيع شامل كمكثف ك إقامة الصناعات
األساسية الٍب تشكل دعامة التصنيع اغبقيقي كما تشكل أحد الشركط البلزمة لضماف االستقبلؿ
االقتصادم .كتطوير الصناعات الٍب تضفي مزيدا من القيمة على اؼبواد األكلية كتدعم دعما حاظبا
إنشاء كظائف جديدة .باإلضافة إٔب توفّب كل اإلمكانيات الٍب تتيح إنشاء صناعات خفيفة .ك
توفّب الظركؼ البلزمة لبلستقبلؿ االقتصادم تقنيا ،عن طريق البلوغ التدرهبي إٔب أعلى مستويات
التكنولوجيا حبثا عن ترقية اإلنساف ببلوغ كافة اؼبيادين الٍب يصاغ فيها التقدـ( .اؼبيثاؽ الوطِب، 1 :
)044- 05
استنادا إٔب أراء الباحثْب ك اؼبختصْب ُب اَّاؿ ،فاف ىذا ٓب وبدث ألنو أصبح يتخذ شكل
استعمار تكنولوجي جديد يتحكم بنسب غّب معقولة ُب تكاليف التنمية ببلداف العآب الثالث،
باحتكارىم التكنولوجيات اغبديثة .كألف سياسة التصنيع اؼبتبعة من طرؼ الدكلة اعبزائرية ٓب تكن
ربسب حسابا للوقت الذم تستغلو ُب استّباد التكنولوجيا كتكوين اؼبوارد البشرية ،على اكتساب
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مهاراهتا كالوقت الذم كانت الدكؿ اؼبتطورة تقدـ أفضل ما لديها لتطوير صناعاهتا كإبداعاهتا
التكنولوجية ،كانت الدكؿ النامية تغرؽ ُب استّباد التكنولوجيا الٍب تبتعد عن ما تنتجو الدكؿ

اؼبتقدمة من تقنيات بأجياؿ .وباكؿ سعيد أوكيل ُب ربليلو االقتصادم اعتبار مبوذج التنمية
الصناعية الذم اختارتو اغبكومة اعبزائرية بعد انقبلب  ، 1أدل إٔب التوجو حتما إٔب األسواؽ
األجنبية بغرض شراء أحداث اؼبصانع كالوحدات اإلنتاجية الضخمة كالعصرية كىو ما صرح بو
رظبيا ُب الوثائق كاػبطب الٍب تؤكد ضركرة بذؿ اعبهود لغلق – أك على األقل -تقليص ما يسمى
بالفجوة التكنولوجية الٍب تفصل اعبزائر عن بقية البلداف كخاصة الصناعية منها.كربقيق االستقبلؿ
التكنولوجي ،كمن ٍب إهناء ما يعرؼ بالتبعية ُب استّباد التجهيزات الوسائل كاؼبعرفة الصناعية.
(أككيل)155- 15 ،1995 ،
كٓب تكتفي باستّباد التكنولوجيا فحسب إمبا حققت رقما قياسيا ُب استّباد الدراسات ك
التصاميم ،ككسائل التنفيذ كالتدريب اؼبهِب .كسبق أف دفعت اعبزائر ُب عاـ  1حوإب
مليوف دينار جزائرم أم حوإب  ٪4من ناذبها القومي اإلصبإب الستّباد تكنولوجية أجنبية
(براءات ،تراخيص ،كىندسة) .كمقارنة بالبلداف النامية فهي تشَبم ٪10من حجم التكنولوجية
الٍب تصدرىا الدكؿ الصناعية ،أم تفوهتم بػ 04ضعفا بالنسبة غبصة البلداف األخرل ،ما يعِب أف
القدرات اؼبالية كاؼبادية كانت ؿبل اىتماـ اؼبسئولْب أكثر من اىتمامهم باؼبوارد البشرية .رغم أهنا
اتبعت األسلوب االشَباكي الذم يدعوا إٔب تقوٙب كربسْب مستويات العماؿ ،مثلما تطرؽ إٔب
ذلك ماركس ُب قولو "القيمة اؼبضافة تكمن ُب الرأس اؼباؿ البشرم كينبغي على الدكؿ الٍب سبلك
ىذا اؼبورد أف تركز على تنميتو ك استثماره لتشغيل بقية اؼبوارد اؼبادية األخرل.
-3-3

النتائج السياسية التكنولوجية بالجزائر :تعددت اؼبكتسبات ك اػبسائر بالنسبة عبهود

اؼببذكلة ُب االسَباتيجيات اؼبتبعة ؿبليا ،ك انطبلقا من اؼبراحل الٍب مرة ُّا بعد االستقبلؿ توصلنا

إٔب إدراج بعضها:النتائج اإليجابية :يتضح جليا من أف سياسة اعبزائر اؼبتبعة ُب ؾباؿ نقل
التكنولوجية كُب مرحلة بعد االستقبلؿ ،كانت ذبربة كحسب ألنِب حبثت طويبل عن بعض
اإلهبابيات كٓب أجد تقريبا إال النقاط التالية:
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 تعدد كتطور مستويات الكفاءة اؼبطلوبة ُب ـبتلف مراحل تصميم اؼبشركعات اإلنتاجيةكتنفيذىا كتشغيلها كلو بنسبة قليلة عما كانت من قبل.
 استفاد كثّبا قطاع البناء كاألشغاؿ العامة الذم أصبح أكثر ديناميكية كلعب دكرا رائدا ُب نقلالتكنولوجية.
 باإلضافة إٔب الصناعات اػبفيفة الٍب كانت ُب الغالب صناعات السلع االستهبلكية .كماشكل ُب ىذه الفَبة اىتماـ اعبزائر بتطوير القدرات الوطنية باالعتناء أكثر بالتدريب كالتكوين
العإب ،من أجل ربقيق التوافق بْب كل من العلم كالتدريب كالتكنولوجية استنادا إٔب النصوص
الرظبية مثل " :فلقد بوشر حبركة تدريب مهِب كتكوين عإب اؼبستول كاسعة النطاؽ اعتبارا من عاـ
 1على األخص ،تناكلت فئات الكفاءات البلزمة لتلبية احتياجات نظاـ اإلنتاج .ك ذلك
على مستول اؼبعاىد كالكليات بالنسبة للكفاءات العالية ،كُب نطاؽ اؼبعاىد التكنولوجية إلعداد
الكفاءات اؼبتوسطة الفنوف أما تدريب العماؿ اؼبهرة كاغبرفيْب فهو يتم على مستول مراكز
التدريب اؼبهِب"(.أكفروبة:من دكف عدد) 0 ،1984،


النت ــائج الس ــلبية م ــن الناحي ــة االقتص ــادية والسياس ــية  :تراكم ػػت الص ػػعوبات ك اؼبش ػػاكل

داخػ ػػل اؼبؤسسػ ػػة اعبزائريػ ػػة ،كمػ ػػا تعػ ػػددت التحػ ػػديات مػ ػػع التقػ ػػدـ الفػ ػػِب ك التقػ ػػِب .ك رغػ ػػم تعػ ػػدد
اإلجػراءات اإلصػػبلحية إال أف األبنيػػة ك اؽبياكػػل القاعديػػة الػػٍب عانػػت مػػن سػػوء التسػػيّب النػػاتج عػػن
انعداـ اؼبسؤكلية ُب التكوين الفعاؿ للعنصر البشرم.
 اإل فتقػػار اعبزئػػي أك الكلػػي إٔب العناصػػر البش ػرية القػػادرة علػػى القيػػاـ بعمليػػة التصػػنيع الواسػػعة
بسرعة ،األمػر الػذم تسػبب ُب اسػتّباد مػا يلػزـ مػن عمالػة ُب شػكل بيػوت اػبػربة االستشػارية
كاؽبندسية كمساعدة تقنية.
 تراجػػع كبػػّب ُب العمالػػة الزراعيػػة الػػٍب أصػػبحت سبثػػل أقػػل مػػن  %03مػػن العمالػػة اإلصباليػػة عػػاـ
9771مقابل ُ %0,55ب .9661
 م ػػع خط ػػة التنمي ػػة الرباعي ػػة األكٔب كالثاني ػػة ب ػػدأ النم ػػو اغبقيق ػػي للعمال ػػة الص ػػناعية إال أف ى ػػذه
السياسة كمهامها كانت رشيدة فهي ربد من ظاىرة البطالة على اؼبدل القصػّب كىػي مشػكلة
تزداد تفاقما نتيجة لدكر اؼبؤسسات األجنبية سواء اؼبباشرة أك اؼبختلطة.
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كثػػرة تنقػػل الك ػوادر كالكفػػاءات اؼبهنيػػة ،بسػػبب حػػدة التنػػافس علػػى األجػػور اؼبمنوحػػة كربػػوؿ
ظاىرة دكراف اكتساب كفاءة معينةُ ،ب العمل بسبب االفتقار إٔب االستثمارية.
إٔب جانب ذلك فإف اؼبستول الفعلػي للكفػاءة َّمػوع العمػاؿ دكف اؼبسػتول اؼبطلػوب ،كتظػل
مشكلة اػبربة اعبماعية مطركحة ،على الرغم من جهود اؼبكثفة كاؼبتنوعة.
باإلضافة إٔب ذلك فإف عدد العاملْب األجانب من أصحاب الكفاءات العالية ال يزاؿ كبّبا.
كاألكثر من ىذا فإف نشوء ظاىرة ىجرة الكفاءات ،مسألة أكثػر عمقػا فبػا تقػدـ ،ألنػو يبكػن
القوؿ أهنا الثمرة الوحيدة الٍب جنيناىا من السياسة التكنولوجية اؼبتبعة منذ 04سنة من مسػّبة
اعبزائر االقتصادية ،كىي اآلف ترحل من دكف أدٗب حساب.
من الناحية اؼبالية فإف من اؼبهم جدا حساب تكلفة التكنولوجية اؼبستوردة ،كإذا صبعنػا اؼببػالغ
اؼبدفوع لقاء اؼبساعدة التقنية ،ردبا يكوف ضئيبل جدا.
كأدل تػراكم رأس اؼبػػاؿ ُب اعبزائػػر إٔب توسػػيع ك تنويػػع مبػػط االسػػتثمارات فبػػا تسػػبب ُب الواقػػع
إٔب اسػػتعماؿ كاسػػع للتجهيػزات كالسػػلع شػػبو اؼبصػػنعة القادمػػة مػػن اػبػػارج ،كتسػػببت أيضػػا ُب
ازدياد اؼبشَبيات كالَباخيص كالدراية كاسػتخداـ العمػاؿ األجانػب ُب تركيػب كتشػغيل كصػيانة
ىذه التجهيزات ىذا ما جعل ازباذ القرار فيمػا ىبػص اختيػار اغبقػوؿ الػٍب هبػب الػتمكن منهػا
قبل غّبىا.
ىذا من ناحية الكػم أمػا مػن ناحيػة أخػرل فلقػد أكم التنويػع إٔب توظيػف اسػتثمارات جديػدة
ُب ميػػادين اإللكَبكنػػات كىندسػػة اآلالت الدقيقػػة البَبككيماكيػػات حيػػث أصػػبح مػػن الصػػعب
التمكن من التحكم ُب اغبزـ التكنولوجية(.بومهرة:ع)99-94،1999 ،2

 النتــائج الســلبية مــن الناحيــة االجتماعيــة الثقافيــة :بالنسػػبة للسػػلبيات اؼبَباكمػػة مػػن الناحيػػة
االجتماعيػػة كالثقافيػػة ،فهػػي كثػػّبة كيتعػػذر علينػػا عرضػػها ،لػػذلك حاكلػػت الباحثػػة تلخػػيص أنبهػػا
كتعتػػرب مػػن بػػْب عوامػػل ظهػػور الصػػدمات الثقافيػػة علػػى حسػػب ربليػػل كتفسػػّب الباحػػث نػػور الػػدين
بومهرة ُب مقالة الصدمة الثقافية.
و يؤكػػد ذلػػك البػػاحثوف االجتمػػاعيوف علػػى ضػػركرة فهػػم الظػػركؼ الفنيػػة كالتنظيميػػة كاالقتصػػادية
العامة ،كمطلب أكؿ للدراسة السوسيولوجية اعبادة ،من بينهم عآب االجتماع  Maxweberالذم
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أكضح ُب كتابػو نظريػة التنظػيم االجتمػاعي كاالقتصػادم علػى الباحػث أف يأخػذ ُب اعتبػاره النتػائج
اؼبَبتبة على التغّبات التكنولوجية ُب الصناعة بالنسبة غبجم قوة العمل كنوعيتها كدرجة مهارهتػا إذ
هبػػب أف ال تفػػَبض أشػػياء دكف الرجػػوع إٔب العػػآب ا﵀ػػيط ُّػػا أك ذبمػػع إحصػػاءات دكف معرفػػة مػػا
تنطوم عليو من دالالت ،فهي سبثل ُب اغبقيقة ظركؼ تؤثر ُب السلوؾ.
تعرضت اعبزائر ُب مراحلها التنموية إٔب تناقضات مَباكمة منذ فَبة االستقبلؿ؛ ككما سػبق أف
ذكرنػػا عملػػت اعبزائػػر كبقػػوة علػػى إس ػراع عمليػػة التنميػػة بإرسػػاء قواعػػد صػػناعية كثيفػػة نتجػػت عنهػػا
تبعية اقتصادية كاضحة اؼبعآب ،كمشاكل ثقافية اجتماعية معيقة للتنمية من بينها:
 -1ظهور قوتْب متناقضتْب كمتعارضتْب نبا الطبقة التكنوبّبكقراطية من جهة كالطبقػة العماليػة مػن
جهػػة ثانيػػة ،كتتجلػػى ىػػذه التناقضػػات ُب - :النمػػو اؼبتزايػػد للطبقػػة التكنوبّبكقراطيػػة الػػٍب اسػػتغلت
حالة الشعور اؼبَبتبة عن ىجرة اؼبعمرين من جهة كسياسة التصنيع من جهة أخػرل ،اتسػمت ىػذه
اؼبرحلػػة بنمػػو حالػػة مػػن الشػػعور بالتمػػايز كالتعػػإب عػػن الواقػػع االجتمػػاعي للمجتمػػع مػػن قبػػل ىػػذه
الطبقة الٍب أصبحت سبثل ،كمػا يػرل الػبعض جػدار زبتفػي كراءه فبارسػات احتكػار النفػوذ كمصػدر
لتعطيل كثّب من القرارات اؽبامة كإفراغ التسيّب من الصدؽ كالنزاىة .يقابػل ىػذا مبػو متزايػد لغضػب
الطبقػػة العاملػػة كإحساسػػها اؼبسػػتمر بػػاالغَباب كالعزلػػة كتوزيػػع غػػّب عػػادؿ للثػػركة ،ىػػذا لوضػػع أدت
بالسػػلطة السياسػػة إٔب تغيػػّب ُب مبػػط تنظػػيم عبلقػػات العمػػل بشػػكل جػػدرم عرفػػت بقػوانْب التسػػيّب
االشَباكي للمؤسسات الٍب أعادت النظر ُب مفهوـ العمل كالعامل ،حيث ًب إلغاء مفهوـ العامػل
(األجّب) كاستبدؿ بالعامل (اؼبسّب/اؼبنتج).
ك طبعػػا أثػػار ىػػذا الوضػػع اعبديػػد كاؼبفػػاجئ غضػػب شػػروبة ىامػػة مػػن التكنػػو-بّبكقراطػػي ،اعتربتػػو
مساسا لصبلحيتها كاختصاصاهتا ،فلجأت إٔب تبِب سياسة التباطؤ ك التماطل كتقوية الفرصة على
أم سياسة أك إجراء من شػأنو أف يػدعم نظػاـ التسػيّب االشػَباكي للمؤسسػات بوجػو خػاص ،ألهنػا
اغبليف القوم كاؼبباشر للرأظبالية الٍب ربمل قيما منافيػة سبامػا للنظػاـ اعبديػد ،فحػدة الصػراع كاضػح
سباما ككامن أحيانػا ،بػذلك بػدأت جسػور الوفػاؽ كالتوحػد تتهػرل كتتآكػلُ .ب نفػس الوقػت سػاىم
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العمػػاؿ ُب انتشػػار بعػػض اؼبواقػػف ك السػػلوكات السػػلبية ،مثػػل اغبضػػور الرمػػزم إٔب مكػػاف العمػػل،
كاست فحاؿ ظاىرة التبذير كىدر اؼبوارد ،اؼباؿ ،كالوقت ،األمر الذم أدل إٔب تشويو السػّب الطبيعػي
للمؤسسػات كسػػاعد ُب تعجيػػل تػػدىور أكضػػاعها االجتماعيػػة كاالقتصػػادية .ىػػذا يعػػِب أف القػرارات
الفوقية(الرظبية) ،قائمة ُب األصل على افَباضػات كنبيػة ذباىلػت أنبيػة اإلطػار االجتمػاعي كالثقػاُب
اؼبوجػػو لسػػلوؾ كأفعػػاؿ النػػاس اؼبتأصػػل ُب شخصػػياهتم ،كمبػػط عبلقػػاهتم ك احتمػػاالت خطػػورة ردكد
أفعاؽبم كبو القرارات ك اػبطابات الرظبية.
 -2خ ػػبلؿ ف ػػَبة الثمانين ػػات ش ػػهدت اؼبؤسس ػػات الص ػػناعية إص ػػبلحات بلغ ػػت أكجه ػػا ُب مطل ػػع
التس ػػعينات تل ػػك السياس ػػة ال ػػٍب أدت إٔب ظ ػػاىرة تسػ ػريح العم ػػاؿ اؼبتواص ػػلة ،كال ػػٍب مشل ػػت ـبتل ػػف
الفئات اؼبهنية للعماؿ ،مكونة بذلك جيوش من البطالْب ك أشباه البطالْب(.بػومهرة :ع،1999 ،2
)091-99
كتعترب ىذه الظاىرة نتػائج لسياسػة إسػراع التنميػة الصػناعية الػٍب تطرقنػا إليهػا سػابقاُ ،ب ىػذه الفػَبة
اذبه ػػت الدكل ػػة اعبزائري ػػة إٔب تطبي ػػق كاس ػػع كس ػريع لنظ ػػاـ اقتص ػػاد الس ػػوؽ اؼبخ ػػالف سبام ػػا لؤلنظم ػػة
الس ػػابقة .زبل ػػت الدكل ػػة فيه ػػا ع ػػن مس ػػؤكلياهتا ك ت ػػدخبلهتا لتغطي ػػة العج ػػز كاإلف ػػبلس اغباص ػػل ُب
اؼبؤسسة الوطنيػة العامػة ،كاقتنعػت حبتميػة العوؼبػة االقتصػادية ،كتناسػت ذلػك الشػرخ الواضػح الػذم
حػػدث ُب الواقػػع االقتصػػادم كاالجتمػػاعي للمؤسسػػة الصػػناعية ،الػػٍب ضبلػػت ترسػػبات كتراكمػػات
سلبية تارىبية ،ثقافية ،ك اقتصادية يصعب دبػا كػاف مسػايرة التطػورات كالتغػّبات السػريعة ُب العػآب،
الٍب أحدثت صدمة ثقافية كاضحة اؼبعآب ُب كاقع اؼبؤسسة اعبزائرية.
كربس ػػبا لكػ ػػل ىػ ػػذا أصػ ػػبحت اعبزائػ ػػر تنح ػ ػوا منح ػػى سياسػ ػػة اػبوصصػ ػػة ،كإتاحػ ػػة الفػ ػػرص أكثػ ػػر
للمؤسسػػات اػباصػػة الوطنيػػة بشػػركط كاضػػحة تعػػزز سػػيادهتا .وبػػاكؿ اؼبسػػؤكلْب ك قػػادة اؼبؤسسػػات
الوطني ػػة كإطاراهت ػػا العلي ػػا ازب ػػاذ بع ػػض اإلج ػراءات قص ػػد ربس ػػْب كض ػػعهم كمس ػػّبين ،فعمل ػوا عل ػػى
تكثيف عبلقاهتم دبكاتب اػبػربة ك االستشػارة الوطنيػة منهػا كاألجنبيػة ،كأصػبحت ربسػب حسػاب
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لكافػػة العمليػػات الضػػركرية للمؤسسػػة للوقايػػة أك للػػدخوؿ ُب اؼبنافسػػة العاؼبيػػة ،بػػنفس طويػػل ك قػػوة
تنظيمية أفضل.
 -5القيم الثقافية واالقتصادية في المؤسسة اإلنتاجية:
مر اإلنساف دبراحل ك حقب زمنية عصيبة ،حارب فيها شٌب أشكاؿ الضعف الٍب سبثلت خصوصا
ُب الفقػػر اؼبػػدقع ،كاعبهػػل ...ككػػل أنػواع العوائػػق .فػػالتغيّب التقػػِب الػػذم يعتػػرب مػػن أكٔب العوامػػل الػػٍب
سرعت التطورات اؼبتتالية ىي إيبانو باؼبعرفة العلمية كالتقنية كحاجة ضركرية حضارية تغّب كاقعو إٔب
حيػػاة أفضػػل ،حػػٌب ظبػػي اإلنسػاف بأنػػو حيػواف تقػػِب ،ألنػػو الزـ اآللػػة منػػذ القػػدـ كمنػػو فهػػو أسػػلوب
آخر للقوؿ أف اإلنساف حيواف ثقاُب فتفاعلت التكنولوجيا كالقػيم اإلنسػانية الثقافيػة لتنػتج مفػاىيم
كأفكار كتغّب كاقع اَّتمعات كليا ،ككاقع اؼبؤسسات باػبصوص فحلت ؿبلها بدائل أكثر ما يقػاؿ
عنها أهنا مرنة كقابلة للتعديل ىي أيضا.
كقصد فهم كربليل ىذه التغّبات الثقافية كاالقتصادية ُب ؿبيط اؼبؤسسػة كتأثّبىػا علػى سػلوؾ الفػرد
العامل ،حاكلت الباحثة دراسة قيمة العمل كالوقت ،كالتكنولوجيا كقيمة التنافسية كعينػة مػن القػيم
الثقافيػة كاالقتصػادية ،باعتبارىػا قيمػا إنسػانية عاؼبيػة ،زبتلػف النظػرة إليهػا بػْب اؼبؤسسػات ُب طريقػة
اكتساُّا كتلقينها ،بالتإب فهي زبتلف درجة تطبيقاهتا ميدانيا كترصبتها كاقعيا ُب سلوؾ يومي.
 /1-5بعد قيمة العمل:
زبتلف نظرة اَّتمعات إٔب قيمة العمل ،كقد كانت النظرة القديبة ُب ؾبملها تنظر إٔب العمل
نظرة دكنية ،فبْب أفبلطوف مثبل أف العمل اليدكم من مهاـ الطبقة الدنيا كحدىا .كسادت ىذه
الفكرة إٔب كقت قريب ،األمر الذم حفز اؼبصلحْب للمناداة بنصرة العماؿ كزبفيف األعباء عنهم
كربسْب أكضاعهم اؼبعيشية .أما بعد مرحلة التصنيع ،كدخوؿ اآللة حيز التنفيذ ،كتبلشي العمل
اليدكم اَّهد كتوفّب كسائل العيش للغالبية العظمى من الناس ،كتقسيم العمل إٔب عمليات جزئية
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توفر اعبهد كالوقت ،أصبح العمل يتصف بالتقدير كاالعتزاز ،كأصبح من أىم ركائز االقتصاد
القومي.
 -1-1-5تعريف العمل :يرل  Sorokinأف اؼبهنة تعمل على تشكيل اإلنساف فهي ال ربدد فقط
مقدار دخلو ،أك تغّب من مظهره ،أك ربدد ملبسو كسلوكو ،بل كأيضا تشكل عملياتو العقلية من
إدراؾ كإحساس ك انتباه دبا يتبلءـ كقدرتو كظركفو ،كما أهنا تؤثر أيضا على معتقداتو كتكيفو
الفعلي كآرائو كأخبلقياتو كإيديولوجيا(.السيدعبد العاطي السيد)207،9861:كدراسة العمل إصبلح
يستخدـ ليشمل األساليب الفنية لدراسة الوسيلة البلزمة كقياس العمل الٍب تتضمن أحسن
استخداـ فبكن للموارد اآلدمية كاؼبادية البلزمة لتنفيذ نشاط معْب ،كما تتعدد تسميات العمل،
الوظيفة ،اؼبهنة (...عبد الغفور)872 :
-2-1-5دراسة العمل ُب  :تستخدـ اإلدارة أساليب فنية مثل دراسة العمل لتحسْب
استغبلؿ اؼبوارد القائمة ،لكي ال تضطر إٔب زيادة االستثمارات لزيادة القوة اإلنتاجية كالسبب ُب
ذلك أف دراسة العمل زبتص أكال بالعملية التشغيلية ،كتتناكؿ دراسة الوسيلة كقياس العمل ،كماداـ
أهنا عملية منظمة تضمن االستقصاء الدقيق باؼببلحظة اؼبباشرة عبميع العوامل اؼبتصلة بكفاية
عملية معينة .فإهنا ُّذه الطريقة تظهر النقائص ،كتراقب تطورات صبيع األنشطة كنقاط قوة الٍب
تؤثر العملية قيد الدراسة فمثبل :قد تظهر اؼببلحظة أف كقت العامل ُب عملية إنتاجية ما ،يضيع
الوقت انتظار توريد اؼبواد أك أنو يبقى عاطبل نتيجة تعطل اآلالت أك...لذلك يتطلب ؾبموعة
عمليات كدراسة العمل كاؼبشرؼ كالعماؿ كدراسة اآللة من صبيع النواحي .فالغرض العاـ لقياس
العمل يزكد اإلدارة بوسيلة لقياس الزمن الذم يستغرقو العامل ُب أداء العملية كاؼبهمة ،بطريقة
تظهر الزمن غّب اؼبستثمر كتفصلو عن الزمن اؼبستثمر ،ما يبكن من ازباذ اإلجراءات اؼببلئمة
لتخفيضو أك القضاء عليو( .عبد الغفور)073،972 ،
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فاؼبؤسسة ؾباؿ البحث باعتبارىا اؼبؤسسة الوحيدة اؼبنتجة للمواد كاألدكية اغبيوانية ُب اعبزائر،
حاكلت استقطاب معظم الكفاءات اعبزائرية على اؼبستول الوطِب ،ذكم التكوين اعبيد .ك سهرت
على تدريبها ُب اؼبؤسسات األجنبية كعملت على توفّب صبيع شركط العمل اؼبناسبة الفيزيقية
كاالجتماعية ك التقنية ،كاتبعت النظاـ العضوم ،القائم على إسَباتيجية فرؽ العمل اؼبتخصصة.
فاعبو االجتماعي العبلئقي يسوده التفاىم ك التعاكف الظاىر ،على حسب اؼببلحظات اؼبسجلة،
ما زاد من نسبة اإلحساس باؼبسؤكلية ،ك الثقة اؼبتبادلة بْب العماؿ كاؼبسؤكلْب (اؼببلؾ) ،ك قلل من
نسبة اؼبراقبة كاالضطرابات النفسية..
بالتإب فإف الفرضية اعبزئية األكٔب للبحث ربققت كبنسب عالية؛ على حسب اؼبقاييس العاؼبية
الٍب سنتها منظمة اإليزك الدكلية ،ك ىي من اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية األكٔب الٍب حازت على
جائزة اإليزك الدكلية.
/2-5

قيمة الوقت :للوقت فلسفة كرؤية كمنهج فكرم كسلوكي حاكم كمتحكم فيو .فهو ثركة

فريدة ،كإدارة الوقت مهارة ،يقوـ ُّا أيا كانت طبيعة عملو .فوصفها  AristoteTallisبأنو تعداد
اغبركة ،ككصفها

I.Newton

بأنو شيء مطلقان يتدفق دائما بالتتابع ك االتساؽ .يعترب القاسم

اؼبشَبؾ بْب صبيع البشر ،لديهم نفس الوقت اؼبتاح أربعة كعشركف ساعة كىو غّب قابل للتخزين
كال لتأجيل فهو يبضي سواء شئنا أـ أبينا ،كاؼبطلوب ىو استثماره كاستخدامو حبكمة ك رشاد.
-1-2-5

مفهوم إدارة الوقت" :ىي فن كعلم االستخداـ الرشيد للوقت ،ىي استثمار الزمن

بشكل فعاؿ ،كىي عملية قائمة على التخطيط كالتنظيم ،كالتنسيق كالتحفيز كالتوجيو كاؼبتابعة
كاالتصاؿ .كىي كمية كنوعية ُب ذات اللحظة " .كحٌب كبسن إدارة الوقت ُب اؼبستقبل علينا أف
نقوـ بتخطيط ذلك ُب اغباضر كعملية التخطيط تعِب السيطرة الشبو الكاملة على كل شيء.
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على أساس أف إدارة الوقت ىي إدارة أندر عنصر متاح للمشركع ،فإذا ٓب كبسن إدارتو فإننا لن
كبسن إدارة أم شيء آخر(.ؿبسن أضبد اػبضّبم:
-2-2-5

0

) 1،

أهمية إدارة الوقت :إف إدارة الوقت إدارة شديدة الذكاء ،فهي تساعد كتعمل على

ربقيق مناخ عمل جيد فعاؿ ،مناخ صحي يسمح بتفاعل إهبايب للقول العاملة كللكوادر البشرية
كتعطي بعدا ارتقائيا لضركرة التقدـ العاـ لكل من العاملْب كاؼبشركع ذاتو .فالقدرة غّب ا﵀دكدة
على زيادة اإلشباع كاالستمتاع الفعلية ،تعطي لنا صورة كاملة عن الطريق الفائق السرعة للوصوؿ
إٔب أكرب عائد كإنتاجية عالية .فإدارة الوقت تساعد على:
 ربديد جيد كسليم االختصاصات ،أم منع كل تضارب كتعارض ،كمنع التدخل ُب أعماؿاآلخرين ،أك الظلم األعمى ُب توزيع اؼبهاـ كاألعماؿ ،كيبنع االزدكاج ُب األعماؿ...؛ أم ربقيق
العدالة ،أك القياـ بأعماؿ اؼبطلوبة ُب الوقت غّب ا﵀دد ،كما تنظم األكلويات كيرتبو بالشكل الذم
يساعد اؼبشركع على :تعظيم االستفادة من كامل اؼبوارد ،ك رفع معدالت اإلقباز إٔب أعلى درجاهتا ،كذلك
دبعاعبة أم عاطل أك مهدد أك غّب مستغل،
كباكتساب مزايا تنافسية فائقة كخارقة عن اؼبنافسْب اآلخرين ،كالتمتع بقدرة أكرب على التواصل
كاالستمرارية.
 تعميق كاع كمدرؾ بالشعور باؼبسؤكلية اإلهبابية إذباه النجاح العاـ للمشركع. استخداـ التنسيق اؼبسبق كاؼببكر كأساليب اؼبشاركة كالتفاعل كالتفعيل البشرم ،كزيادةاإلحساس باآلخرين العاملْب ُب اؼبشركع بأهنم شركاء كليس متنافسْب ،كتوطيد عبلقة التعاكف
كاالعتماد اؼبتبادؿ؛ كليس تطاحن كظيفي .ما يساعد ُب تكوف فريق العمل أك ما تسمى حلقات
اعبودة اإلنتاجية.
 سبلمة التخطيط اؼبدرؾ ؼبدل قيمة ثركة الوقت ،كمدل ارتباط ىذا بالتصور كالرؤية الدقيقةالقابلة للتنفيذ.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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 سبلمة (التخطيط اؼبدرؾ ؼبدل قيمة) التنظيم اؼبرف للمتغّبات كاؼبستجدات ،كلطموحات األفرادُب االرتقاء الوظيفي كاؼبهارم ،كما يستوعبو ذلك من توظيف سليم إهبايب للوظائف.
 دافعية التحفيز ،أم مدل كفرة الدكافع كالبواعث الذاتية كاػبارجية لتقدٙب األفضل. اؼبتابعة اؼبكانية كالزمنية لؤلنشطة كتعميق اإلحساس باألماف كليس باإلرىاب بالتوجيو اإلهبايبإٔب أفضل السبل كأقلهاجهدا لتحقيق اإلقباز اؼبطلوبوليس بالسلطة.
 إتاحة ؾباالت أكسع للمبادرة الفردية كلئلبداعات الشخصية كللتعبّب عن اؼبواىب كاؼبهاراتلتحقيق االبتكارات كاالخَباعات.
 زيادة اإلنتاجية البلفردية كاعبماعية للعاملْب كللمشركعككل كمن ٍب ربسْب قدرتو على اؼبنافسة. ربسْب األداء العاـ بالقضاء على اؼبعيب كالفاقد كاؼبهدر كالضائع ُب العمليات اإلنتاجيةكبالتإب ربقيق مزايا خفض التكلفة كربسْب صورة اؼبشركع ،كامتبلكو مزايا تنافسية أكرب تساعده
على غزك األسواؽ اؼبختلفة

بفعالية (.ؿبسن أضبد اػبضّبم 0 :

)04 - 0 ،

فاكتساب عادة إدارة الوقت تعترب عملية تدريبيػة ذاتيػة علػى حسػن اسػتغبلؿ الوقػت كتنظيمػو حػٌب
يصبح األمر عادة سلوكية لديهم.فالرغبة ُب التصحيح ىي أكٔب اػبطػوات لتغيػّب العػادات السػلبية،
كالتحلػػي بػػالتفكّب اإلهبػػايب ،كالػػتخلص مػػن مضػػيعات الوقػػت اؼبػػذكورة كغػػّب اؼبػػذكورة ،كتػػأ٘ب مرحلػػة
ربديد األىداؼ القصّبة كالبعيدة اؼبدل ،بالتخطيط اؼبتوازف كمرحلة انطبلؽ دافعة.
ك مػػن خػػبلؿ مػػا سػػجلتو الباحثػػة كمبلحظػػات ،أثنػػاء قيامػػو بػػاعبوالت االسػػتطبلعية كأثنػػاء تطبيػػق
اؼبقػػاببلت اغبػػرة كاالسػػتمارة ..تبػػْب أف صبيػػع اؼبؤش ػرات كاؼببلحظػػات البيانػػات توضػػح مػػدل سػػعي
اؼببحػػوثْب إٔب ضػػبط كتسػػيّب الوقػػت ،كأف عامػػل التكنولوجيػػا قػػد حػػدد كبصػػورة أكليػػة أكقػػات تنفيػػذ
اؼبه ػػاـ ،أم أف أكق ػػات العم ػػل ق ػػد ح ػػدد عل ػػى حس ػػب متطلب ػػات اآلل ػػة اؼبس ػػتعملة.كُب ذل ػػك م ػػن
الدراسات اؼبيدانية اعبزائريػة الػٍب تثبػت نفػس اػبصػائص الػٍب يتحلػى ُّػا اؼبػوارد البشػرية ُب اؼبؤسسػة
اعبزائرية ،كدراسة "يبينة نزار" حوؿ التكنولوجيا اؼبستوردة كتنمية الثقافة الصناعية للعماؿ ،رغم أهنا
قامػػت بدراسػػتها ُب اؼبؤسسػػة العامػػة اػباصػػة بالصػػناعات الثقيلػػة ،كبالنسػػبة َّتمػػع ميػػداف البحػػث
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تعتػػرب مػػن اؼبؤسسػػات اػباصػػة اػبفيفػػة اإلنتػػاج ،إال أف النسػػبة اؼبتوصػػل إليهػػا َّتمػػع ميػػداف البحػػث
تعترب عالية كقياسية تنافسية .ما يؤكد صحة الفرضية الثانية الٍب مفادىا أف توفر التكنولوجيا يؤدم
إٔب كعي اؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة بقيمة الوقت.
 / 3-5قيمة التكنولوجيا:
فتح ؾباؿ التكنولوجيا آفاؽ كاسعة كعميقة ُب اػبياؿ كالفن اؼبعرفة ،كُب األعماؿ اإلنسانية،
فمنذ أف كاف البحث قائما على األدكات الوسيطة الٍب تسهل مشقات العمل ،أصبح اإلنساف
يبحثعن آالت كمعدات أكثر دقة ككفاءة ،تتؤب فيها اآللة القياـ بالعديد من اؼبهاـ الٍب كاف
يؤديها العامل كقد تتفوؽ عليو كربل ؿبلو ،دبا يبتاز إقبازىا بالسرعة اؽبائلة كالكمية الكبّبة كاعبودة
العالية ،كما أهنا غّبت مكانة العامل من العمل اليدكم البسيط اَّهد ،إٔب اؼبسّب اؼبتحكم عن
بعد بأقل اعبهود العضلية كالفكرية.
تتميز األعماؿ العصرية بنسبة عالية من التعقد ،حيث نبلحظ تداخل غريب فيما بينها كتطلب
شركط كثّبة كضركرية ،أنبها التكوين اعبيد كاؼبتخصص كتليها عملية تدريب مستمرة تزيد من
نسبة التمكن لتنفيذ اؼبهاـ من دكف صعوبات أك مشاكل أك سباطل ،كما يساىم ُب اكتساب
سلوكات مهنية تسهل تسّب عمليات اإلنتاج ك ذبدد اؼبعارؼ العامة الفنية كالتقنية للعماؿ كتعمل
على تطويرىا بإتاحة فرصة اؼبشاركة ك االبتكار.
أخذت اؼبؤسسة ؾباؿ البحث ىذا اؼبوضوع مأخذ اعبد بانتقائها الكفاءات العمالية اؼبطلوبة
كىو ما سجلناه ُب اؼبقاببلت اغبرة الٍب سبت مع اؼبديرة التقنية اؼبسؤكلية على عملية استقطاب
الكفاءات .كبعدىا تأٌب مرحلة التدريب األكلية كبعد ذلك التدريبات التكميلية النصف سنوية
كالسنوية .كأقيمت ُب أفضل اؼبؤسسات األجنبية األكركبية اؼبنتجة لنفس السلعة .فكانت العملية
ناجحة بنسبة

%92

حيث كاف التدريب يتناسب مع اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم ُب اؼبؤسسة .كسجلت

الباحثة نسبة %77من العماؿ الذين يرغبوف ُب أخذ فَبة تدريبية جديدة ،ما يعِب أف العماؿ ُب
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حالة تبِب ؼببادئ ك أىداؼ اؼبؤسسة .ؼبا فيها من تعدد أنواع االتصاؿ ك التواصل بْب عناصر أفراد
اؼبؤسسة .فهم شغوفْب باكتساب اؼبعارؼ اعبديدة ما يساعدىم على التقدـ التدرهبي اؼبنظم،
كالتوصل إٔب مرحلة التحكم ك االبتكار على ضوء ما ىو متوفر من ظركؼ جيدة ك منشطة
كدافعة للعمل كالعطاء أكثر .فاؼبؤسسة ؾباؿ البحث أخذت كل ىذه اإلجراءات بعْب االعتبار
حبيث قبد أف انعداـ نسبة مواجهة الصعوبات كاؼبشاكل لدل العاملْب تقدر بػ  ،% 87.4كىذا
يدؿ على فعالية اؼبرحلة التدريبية اعبادة كالواعية بكل األمور الثانوية اؽبامة ،الٍب ال يبكن االستهانة
ُّا .كىناؾ بيانات أخرل تدؿ ك بصفة كاضحة على كعي اؼبوارد البشرية داخل اؼبؤسسة بدقائق
األمور اػباصة ببعد اآللة ،سواء من حيث تشغيلها أك صيانتها أك مراقبة دكراف عملها ....حيث
قبد كل عضو من فريق العمل يعلم بكل العمليات الٍب تتم داخل اؼبؤسسة ،ما ينفي سباما نظرة
 Marxللتكنولوجية الٍب ربدث تقسيم دقيق ُب اؼبهاـ ك العمليات ما يؤدم إٔب اغَباب العامل عن
كيفية سّب العملية اإلنتاجية ،كمعرفة فقط ؼبهمتو الركتينية اليومية.لذلك فإف بعد اآللة كقيمة
اقتصادية توضع بعْب االعتبار ،جبدية متناىية ُب اغبفاظ عليها كصيانتها .ما يؤكد صحة الفرضية
الثالثة الٍب مفادىا أف توفر التكنولوجيا يؤدم إٔب كعي اؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة بأبعاد اآللة.
 /4-5بعد قيمة التنافسية:
أفرزت العوؼبة نظاـ أعماؿ جديدة ،تتمثل ظبتو األساسية ُب التنافسية ،فهي من التحديات
اؼبعاصرة الٍب تواجو كهتدد كياف اؼبؤسسات كبقائها .بالتإب كاف لزاما عليها صياغة اإلسَباتيجية
الكفيلة للحفاظ على مصاّب اؼبؤسسة ،كلكن يكوف ذلك فبكننا إال إذا عكفت إدارة اؼبوارد
البشرية على دراسة الوضع اعبديد ،دبا يوفره من فرص متاحة ،كما يفرضو من ضغوطات
كمعوقات.
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تعريفالتنافسية :اؼبقصود بالتنافسية ـبتلف اعبهود كاإلجراءات كالضغوطات،ككذا

اإلبداعات كاالبتكارات كالتعديبلتاإلدارية كاإلنتاجية كالتسويقية الٍب سبارسها اؼبؤسسة اؼبعارضة
ُّدؼ توسيع نطاؽ نشاطها ،كتنفيذ اؼبنافسة معُب الصراع كالنزاع كالسعي إٔب التميز .كيبكن أيضا
أف تعمل اؼبؤسسة على منع دخوؿ أك ظهور مؤسسات أخرل اؼبنافسة ،أك ؿباكلة تثبيت قدراهتا
التنافسية (علي

السلمي0:

) ،

إف صياغة إسَباتيجية يَبتب على إدارة اؼبوارد البشرية القياـ بعدة عمليات أساسية منها :أكٔب
ىذه العمليات أف تطرح كحدة إدارة األعماؿ اؼبالية على طاكلة التخطيط اإلسَباتيجي اؼبوارد اؼبالية
اؼبتاحة ،كتقوـ كحدة اؽبندسة بتقدٙب االختيارات التكنولوجية اؼبتاحة .كطاقم نظم اؼبعلومات يطرح
موارد معلومات العميل ،كيعرض اختصاصي اؼبوارد البشرية قائمة جرد اؼبهارات كاؼبعرفة التقنية،
كقائمة جرد حباالت القوة كحاالت الضعف باؼبؤسسة ،كتطرح أيضا طريقة معينة لتحديد الثقافة
الٍب ربتاج إليها اؼبؤسسة لتعظيم اؼبتاح من الفرص التسويقية ،كاؼبنطق ُب خلق الثقافة التنافسية
اؼبطلوبة.كمنو فإف التحدم الرئيسي أماـ إدارة اؼبوارد البشرية ىو التأكد من أف كل اؼبمارسات الٍب
تؤثر على القدرات الثقافية كالتقنية ُب اؼبؤسسة تعمل بصورة متكاملة ،مركزة ،كذات تدعيم
متبادؿ( .عبد اغبكيم اػبزامي:

0

،

1

1-

)

إٔب جانب اؼبؤشرات التنافسية اعبارية كالكامنة الٍب حددت فأف التنافسية تقوـ بأشكاؿ
ـبتلفة ،ككل مؤسسة تضع معايّب كقيم كإمكانات خاصة بثقافتها اؼبؤسساتية كاَّتمعية ،كلكن
تبقى بعض العناصر الٍب تشَبؾ فيها صبيع اؼبؤسسات مهما كاف نوعها أك مكاهنا ،كمصدر
للتنافس اغباد ُب امتبلكها كتقوية قواعدىا اإلنتاجية أك اػبدماتية كالفكرية ،ىذه اؼبصادر ىي
اؼبعلومات بالدرجة األكٔب كالتكنولوجيات اغبديثة كنسبة التدخل اغبكومي ُب األسواؽ الداخلية
خاصة.الٍب تقوـ كبلنبا على البحث كاالبتكار كاإلبداع اؼبتواصل كبدأ التفكّب ُب إسَباتيجية
البحوث كاإلبداعات ،كمن خبلؿ أساليب استخراج األفكار ،الٍب سبكن الفرد العامل من توليد
مزيد من األفكار اعبديدة األفضل ،ؼبعاعبة مشاكل معينة أك مواجهة ربديات بعينها .كىي أحد
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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أشكاؿ التدريب على التفكّب اإلبداعي ،مثل األسلوب اؼبعركؼ باسم "العصف الذىِب" الذم
قدمو

Alex Osborn

سنة

1

 ،كمنذ ذلك اغبْب أصبح يستخدـ ُب أنواع عديدة من

اؼبؤسسات حوؿ العآب .يقوـ ىذا األسلوب على مبلحظة مفادىا أف إحدل العقبات الرئيسية
الٍب تقف دكف نشأة األفكار اإلبداعية ُب اؼبؤسسات ىي اػبشية من التقييم ،كاػبوؼ من أف
تواجو الفكرة اعبديدة بالسخرية أك العداء ،من جانب الزمبلء أك الرؤساء لذا تبقى األفكار حبيسة
العقوؿ.
من ٍب اقَبح أسلوب العصف الذىِب أربعة قواعد ُب مرحلة توليد األفكار ىي :استبعاد النقد،
الَبحيب باالنطبلؽ ،ك الرغبة ُب الكمية أم تشجيع أفراد اعبماعة بأف يطرحوا أقصى قدر فبكن
من األفكار .كُب األخّب الَبحيب بعمل توليفات أك ربسينات ،أم تشجيع الناس على بناء
أفكارىم على األفكار اؼبقَبحة من الطرؼ اآلخر .كمع التغيّبات التقنية ،كاتساع استخداـ
اغباسب اآلٕب ظهر مصطلح آخر كىو العصف الذىِب اإللكَبك٘ب ،الذم يتمثل ُب العديد من
اغبزـ اؼبربؾبة ،كتتمتع بكثّب من نقاط القوة ،كأهنا مثبل ال تعا٘ب من مشكلة اػبوؼ أك التقييم،
كلكنها تزيد من فقداف التفاعل كاالحتكاؾ االجتماعي بْب العاملْب(نيجل كينج ف.أند
رسوف0:

ُ )61- 4،ب ىذا اإلطار أضحت اؼبعلومة أكثر أنبية من اآلالت التقنية ،األتوماتية

أك اؽبندسية ،ألف ذبديد ىذه اآللية ال تكوف إال باؼبعلومة .لذلك تعتِب دكؿ العآب بالتعليم
الكفء كاألساليب اؼبرنة ُب اكتساب اػبربات كاؼبعلومات ،حٌب أف الربكفيسور "ب.ـ.س
ببلكيت" حذر قادة مؤسبر ريهوفوث ُب كتابو (العلم كاألمم اعبديدة) " :أف ىناؾ ـباطرة من
الذىاب إٔب الشراء من "سوبرماركت العلم" ،إذ عليهم أف يعدكا كيصفوا قائمة شراء كاعية،
تتضمن اختيارا حكيما لؤلكلويات .ك إال فإهنم يعودكف إٔب بيوهتم بكثّب من اؼبرىب دكف خبز كزبد"
ىذا القوؿ يعِب أف ما قد وبقق احتياجات الدكؿ اؼبتقدمة كخرباهتا قد ال يناسب ظركؼ الدكؿ
النامية.الٍب تواجو ربديات تنافسية أكثر تعقيدا ،من حيث االىتماـ باألكلويات كالضركريات ،أك
من حيث ربديد اؼبسار اإلسَباتيجي العلمي القوٙب ...كألف التنافسية ترتبط مباشرة بنمو اغبصة
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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التجارية ُب االقتصاد العاؼبي،كىو ما يعِب إجراء تغيّبات علي مستول اؽبياكل التنظيمية ك
االقتصادية ك التقنية ك الفنية داخل اؼبؤسسة اعبزائرية .ك ىو ما عملت علي ذبسيده اؼبؤسسة ؾباؿ
البحث ،حيث أشار إٔب ذلك اؼبدير العاـ للمؤسسة ،حبيث ًب إعادة ىيكلة اؼبؤسسة ،حبسب
األصوؿ العلمية ك اإلدارية العاؼبية اؼبطلوبة كبتوفّب اؼبصادر اؼبالية كالظركؼ اؼبناسبة للعمل ،كتوفّب
التكنولوجيا العالية اغبديثة .فلما تتوفر كل اإلمكانات كالشركط االقتصادية كالثقافية كالصناعية ُب
اإلدارة كالتسيّب ،يبكن أف نتحدث عن التنافسية من جانبها التكنولوجي الذم يضفي عليها نوع
من التقدـ ك النمو ك اغبركة .فالبنية التحتية ك مؤشر التكنولوجية ك الطاقة اإلبتكارية ك توطْب
التقانة ،نبا من بْب العوامل اؽبامة ُب الوصوؿ إٕب ربديد مستول التنافسية.
علي ىذا األساس سبكنا من معرفة أف اؼبؤسسة ؾباؿ البحث ربتول على عوامل كمؤشرات
التنافسية العاؼبية على حسب اؼبعطيات اؼبيدانية ،فهي سبتلك البنية التكنولوجية كمؤشر رأس اؼباؿ
البشرل الكفء ،كأيضا مؤشر الطاقة اإلبتكارية اؼبتمثل ُب إنشاء ـبابر علمية دبشاركة أعضاء
الفريق ُب العمليات البحثية اؼبتواصلة ما أدل إٕب ذبسيد العديد من اإلقبازات الكربل ُب ظرؼ
زمِب قصّب كاستحواذ اؼبؤسسة علي السوؽ الداخلية بنسبة عالية كدخوؽبا بقوة ُب السوؽ اػبارجية
خاصة علي مستول القارة اإلفريقية كالدكؿ العربية .كتطمح ُب غضوف عاـ

0226

تصدير

منتجاهتا إٕب دكؿ جديدة .ىذه اإلقبازات كانت نتيجة تكاتف فرؽ العمل اؼبتخصصة ككعيهم
الطبيعي باإلبعاد التنموية التنافسية؛ ما يعِب أف الفرضية قد ربققت.
/6اإلطار المنهجي للدراسة و مجاالتها:
-1-6

تعريف عام بالمؤسسة مجال البحث :يعود تاريخ ىذه اؼبؤسسة ؾباؿ البحث – صناعة

اؼبواد كاألدكية اغبيوانية -إٔب سنة

1

 ،كانت تسمى  ،Pharmavetاختصت باستّباد اؼبواد

كاألدكية اغبيوانية .كىي ملك خاص لعائلة باغباج مصطفى توفيق ،كىو اؼبدير العاـ للمؤسسة.
يقوؿ ىذا األخّب ُب جريدة الوطن مايلي:
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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قررنا مع اَّلس اإلدارم سنة  ،1999كضع برنامج إنتاج األدكية اغبيوانية ،كُب سنة  2001عملنا
على إهباد كتوفّب كل الشركط اؼبمكنة لتشغيلها .بعد ذلك انتقلنا إٔب مرحلة اإلنتاج ،بعد إعادة
رسكلة كلية للمستخدمْب ُب إسبانيا خاصة ،أصبحت اؼبؤسسة تقوـ بعملية ربويل اؼبواد
الكيماكية السائلة كاؼبسحوقة ،إلنتاج اؼبواد كاألدكية اغبيوانية دبختلف أنواعها .فتوصلت سنة
 0223إٔب منتوج  % 1جزائرم .يعود كل الفضل إٔب التكوين اعبيد  Savoir-faireالذم
أكتسب دبساعدةمؤسسة  ،(1)L'EDPMEكحققت مستول جيد من النوعية الٍب تتحلى ُّا
الدكؿ األكركبية باستخداـ برنامج ُ .)2)Médaب الوقت الذم ٓب تتجاكز معظم اؼبؤسسات
اعبزائرية برنامج  .Médaفبا أدل ُّا إٔب تغطية نسبة  %34من السوؽ الوطنية .دخلت اؼبؤسسة
بقوة السوؽ اػبارجية بػ  3مادة من نفس النوع ،ك  14مادة ُب طور اإلقباز ،كتصدر إٔب العديد
من البلداف :طوقو ،ليبيا ،قطر ،الصوماؿ ،اإلمارات ،الياباف ...،ك اؼبغرب كالسوداف ُب اؼبستقبل
القريب ،كتأمل اؼبؤسسة إٔب تصدير منتجاهتا إٔب  14بلد ُب اؼبخطط السنوم . 0
حيث تصدر اؼبؤسسة أكثر من  5مليوف أكرك قبل ديسمرب  0ما يسمح ؽبا بتغطية ؾبمل
كاردات اؼبواد اغبيوانية باعبزائر .كربفز اؼبؤسسة على االستمرار كالتقدـ ،بعض التقديرات كاعبوائز
الوطنية كالدكلية حيث ربصلت على اعبائزة الوطنية إلنتاج األدكية اغبيوانية اعبزائرية .ك اعبائزة
)*(

 : L'EDPMEمؤسسػػة تطػػوير اؼبؤسسػػات الصػػغرل كاؼبتوسػػطة « Entreprise développement petite et

 »moyen entrepriseىػػي مؤسسػػة شػراكو كتعػػاكف بػػْب االربػػاد األكركيب كاعبزائػػر ،مػػن مهامهػػا الرئيسػػية الرفػػع مػػن اؼبسػػتول العػػاـ
للمؤسسة ،تكوين كتأىيػل اؼبػوظفْب كالعمػاؿ ُب كػل األقسػاـ اإلداريػة كاإلنتاجيػة كُب الصػيانة ،...كيتوقػف قبػاح ىػذه الشػراكة علػى حسػب نسػبة مشػاركة
اؼبؤسسات اعبزائرية ُب ىذه اؼبؤسسة حيث تدفع
)*(

كنسبة

يدفعو االرباد األكركيب.

 :Méda2 Méda1ىو برنامج خاص بإعادة ىيكلة اؼبؤسسات عامة ،كيساعد ىػذا الربنػامج علػى رفػع اؼبسػتول العػاـ للمؤسسػات ُب كػل جوانبهػا

اإلداريػػة كاإلنتاجيػػة .كىبتلػػف Méda1عػػن Méda2مػػن حيػػث بعػػض البنػػود ،كمػػا تنتهػػي اؼبػػدة الزمنيػػة لربنػػامج ُMéda1ب سػػنة
برنامج  Méda2إٔب غاية

ُ ،ب حػػْب يبتػػد

.
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العاؼبية  »Good Manufacturing practice«GMPأم أحسن مصنع منجز ،كىي تعادؿ جائزة.
 ISOالدكلية كتزيد عنها من حيث فرض شركط إضافية كالتشدد ُب التحكمEl 0224.13 .
watan. Juin.
 –2-6المنهــج :كاف البحث ُب البداية قائما على أسلوب دراسة حالة إال أنو يتطلب تفاصيل
دقيقة عن اغبالة ،من حيث تاريخ اؼبؤسسة ،كيتطلب أيضا التعمق ُب دراسة مرحلة معينة من
تاريخ الوحدة ،أك دراسة صبيع اؼبراحل الٍب مرت ُّا" .قصد الوصوؿ إٔب تعميمات متعلقة بالوحدة
اؼبدركسة كبغّبىا من الوحدات اؼبشاُّة ،بذلك فهو يعتمد اعتمادا كبّبان على عنصر الزمن".
(ؿبمد طلعت عيسى ) 0- 0 ،1971 :لذلك ارتأت الباحثة إٔب استخداـ أسلوب اؼبسح
الشامل الذم يعترب إطارا مرجعيا ضركريان للعديد من األعماؿ كاألحباث ،سباشيا كمتطلبات موضوع
البحثعلى أساس أنو يدرس صبيع كحدات ؾبتمع البحث الذم يتكوف من 73فردا ،ما عدل
14فردان منهم الذين ال يتعاملوف مع التكنولوجيا كيعتربكف من عماؿ النظافة ،الدىن...فهي فئة
قليلة يبكن دراستها على حسب معطيات كفركض البحث كاإلمكانات االقتصادية كالزمنية
اؼبتاحة.
 -7نتائــج الدراس ــة:
عاد التقدـ التكنولوجي بالفائدة الكبّبة على اؼبؤسسات اإلنتاجية الٍب يقوـ عليها االقتصاد
الوطِب .حيث ظبحت للبلد على مد خطوة سليمة لتدرؾ خط التبعية .فالتغيّبات كالتجديدات
تسهم كبقوة ُب تنمية أنواع مستويات التطبيق الواسع ؽبا .كسبنع بذلك دخوؿ الشوائب كالعناصر
البلكظيفية إٔب ؾبتمع اؼبصنع ،كتسهل عمليات االكتساب كالتكيف مع اؼبستحدثات التقنية
كالفنية الٍب تنمي البِب القيمية الثقافية كاالقتصادية للصناعة .كىو ما دعا إليو ماركس ُب ربليلو
الديالكتيكي الذم يفَبض تنفيذ السلوؾ ،الذم أكتسب من قبل .كالذم يزكؿ مباشرة بعد تغيّب
السلوؾ كتعديلو كتكييفو مع قول اإلنتاج الٍب تنشأ بدكرىا تناقضات جديدة .كُب نفس السياؽ
يرل  Parsonsأف القيم الثقافية رغم ثباهتا إال أف عملية التغّب التدرهبي اؼبنظم عملية تتم بفعل
عوامل علمية كتكنولوجية أساسا ،كالٍب سبثل مستول ثقافيا كقيميا ؿبددا .يتفق كبل من  Parsonsك
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 Marxعلى أف ىناؾ بعض القيم الٍب تتغّب عند االنتقاؿ من اَّتمع إٕب اؼبؤسسة .بطريقة منتظمة
ك تدرهبية ،فالنظاـ الداخلي للمؤسسة يصقل ك يعدؿ بعض العادات ك السلوكيات ك يرفض كل
ما يعيق حسن سّب العمل.
لتسهيل عملية التغيّب فإف  Sorokinيرل ضركرة التوعية كالدعوة إليها أكالٍ ،ب يبدأ تأثّبىا على
أعضاء اؼبؤسسة كعلى السلوؾ اعبماعي لتأٌب اؼبرحلة التدرهبية الفاعلة الٍب تسمح بنقل
التكنولوجيا كتطبيقها داخل اؼبؤسسة .ما يعِب كجوب انتشار الثقافة اعبديدة كبعدىا يأٌب تطبيقها
ميدانيا ،ما يسهل عملية االنتقاء الٍب كضعها ُب دراستو قصد التحكم ُب عملية النقل أكال كهتيئة
األرضية كاعبو اؼبناسب الستقباؿ التكنولوجيا كمرحلة أكلية سبهيدا ؼبرحلة التخطيط كالتطبيق
كالتسيّب لتفادم الوقوع ُب التناقضات الناذبة عن تلك التغّبات اؼبادية اؼبتبلحقة الٍب تطرؽ إليها
ُب تناكلو لقضية النمو الديالكتيكي.
يبقى اختبلؼ اَّتمعات كالثقافات العامل الذم وبوؿ دكف عموـ النظريات ،فالدكؿ اؼبتقدمة،
تتمتع بقوة ثقافية ذات تاريخ طويل ُب اؼبيداف الصناعي .حيث استفادت من التجارب اؼباضية
الٍب مرت ُّا؛ على العكس سباما ما كاقع ُب اَّتمعات النامية ،الٍب كانت ؿبور اىتماـ أصحاب
نظرية التحديث.الٍب خلصت إٔب نتيجة أف إرادة االلتحاؽ بالركب الصناعي ،تفرض على الدكؿ
النام ية التخلي عن ثقافتها اػباصة الٍب تعيق ُب نظرىم عملية التغيّب كالتقدـ الصناعي ،كاستّباد
الثقافة اؼبادية كالبلمادية الغربية كالتقيد بعناصرىا كعواملها الفكرية كالتنفيذية إلقامة مؤسسات
إنتاجية ربتوم على اؼبقاييس الدكلية التنافسية اؼبعاصرة .كُب اؼبقابل يرل  R.Bastideالذم يوضح
أف القضية ىنا قضية تبلقي الثقافات اؼبختلفة كمن اؼبفركض أف ربدث بينها ظاىرة االنتقاء ألف
العناصر الثقافية ليست ُب مستول كاحد ،فمنها ما ىو مقبوؿ كمنها ما ىو مرفوض .كىو الرأم
اؼبعموؿ بو ُب اؼبؤسسة ؾباؿ البحث على حسب اؼبعطيات كاإلحصاءات ك التفسّبات الٍب
استنتجتها الباحثة .فالتخطيط ُب اؼبؤسسة اعتمد أساسا على عملية استقطاب الكفاءات ُب
التوظيف ك عملية التكوين ك التدريب ُب اؼبستويْب اإلدارم كاإلنتاجي .فتحت بذلك اَّاؿ
للموارد البشرية ُب اؼبؤسسة إلدراؾ قيمة عملهم اغبقيقية ُب حياهتم الشخصية العملية كالوطنية.
تبْب من خبلؿ البحث أف اىتماـ اؼبسئولْب ُب اؼبؤسسة بدراسة العمل ك تطويره كاضح جدا ُب
شٌب العمليات الٍب يقوموف ُّا .فعملية التوظيف تقوـ على أسس علمية سليمة كاضحة .حيث
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779

العدد 3172 - 71

سعيــدة أعراب

التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية

أف التوظيف يتم على حسب اؼبؤىبلت العملية كاػبربة ،رغم ما الحظناه من نقائص ُب اؽبيكل
التنظيمي الذم يبْب أف ىناؾ كثرة اؼبسؤكليات ُب كظيفة كاحدة ،ما يدؿ على أف عملية توصيف
الوظائف غّب معموؿ ُّا ُب بعض الوظائف اإلدارية ،كمعموؿ ُّا إالٌ ُب العملية اإلنتاجية.
باإلضافة إٔب العناية الكاملة ُب توفّب شركط كظركؼ العمل اؼبناسبة بأحدث الوسائل التكنولوجية
كاليدكية الٍب تضمن سّب العمل ا﵀سوب ،مثل :الكمرات ،األجراس ضد اغبوادث ،األلبسة
اػباصة باؼبهاـ اػبطرة ،أحدث األجهزة اػباصة بالكمبيوتر كاألنَبنات .بنسبة عالية جدا تقارب
اؼبائة باؼبائة .ما أدل إٔب ارتفاع الركح اؼبعنوية كاالرتياح كالرضي الوظيفي ك انعداـ نسبة دكراف
العمل .الٍب تعترب من النتائج اإلهبابية على اؼبستول الداخلي للمؤسسة ،كما سبق أف تطرقنا إٔب
أف اؼبؤسسة ركزت على اعبانب التكويِب كالتدرييب للعاملْب الذين استفادكا منها بفاعلية .حيث
اكتسبوا أثناء ذلك ميزة الدافعية ،كطرؽ ضبط الوقت ُب العمل كخارجو .استنادا على اؼبقاببلت
الٍب أجريت مع بعض العاملْب ،كعلى اإلحصائيات اؼبتحصل عليها كأيضا اؼببلحظات اؼبسجلة،
بفضل التحرؾ اؼبستمر داخل اؼبؤسسة ظبح للباحثة باستقصاء كاقع الظركؼ اؼبهيأة إلمكانية
ربديد األكقات كضبطها كااللتزاـ ُّا .كإمكانية تغيّب بعض اؼبهاـ ك تعديل بعض األكقات ُب
اغباالت الطارئة دبركنة عالية من دكف أف يتأثر سّب العمل .ك يعود ذلك إٔب اؼبهارة اؼبكتسبة
الثقافية كالتكنولوجية اؼبستخدمة من حيث العمليات الضركرية اإلدارية كاإلنتاجية كحٌب اآلالت ك
اؼبعدات اؼبستخدمة ُب الرقابة كالصيانة كاألمن الصناعي...ىذه اؼبعطيات تسلم بأف أثر
التكنولوجيا ُب اؼبؤسسة ؾباؿ البحث ساىم بقدر كبّب على تنمية ككعي اؼبوارد البشرية بأنبية
العمل كإدارة الوقت .دبا أهنم يسّبكف دبنهج النظاـ العضوم الذم يعتمد على فرؽ العمل ،كىم
أعضاء دائمْب يسمح ؽبم بإنشاء عبلقات اجتماعية وبس فيها العامل باالنتماء كاؼبسؤكلية
الكاملة.
كمنو فإف اؼبؤسسة استطاعت إرساء ثقافة صناعية متينة تقوـ أساسا على عنصر رأس اؼباؿ
البشرم ،كاستغبلؿ التكنولوجيا اغبديثة جبميع خدماهتا الٍب أصبحت من العناصر التنافسية
الضركرية ،الٍب تستلزـ دراسة كربليل عميق قبل اقتنائها كبعد امتبلكها كأثناء تشغيلها .من خبلؿ
توعية كتدريب اؼبشتغلْب على ىذه اآلالت ،كالعمل على إمكانية تنمية قدراهتم الستقباؿ التغّبات
اغباصلة كالتكيف معها؛ دبعُب هتيئة العامل ليصبح متميزا مرنا باستغبلؿ طاقتو اػباصة ك تنمية
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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ركحو اإلبداعية الكامنة فيو .فرغم اعبهود اؼببذكلة من طرؼ اؼبؤسسة ،إال أهنا ٓب تصل بعد إٔب
تقسيم اؼبهاـ كالعمليات على حسب التخصصات اعبديدة بعد استخدامها لآلالت اغبديثة .ما
يعِب أف توفر الكفاءات البشرية اؼبتخصصة كذكم اػبربات كتوفر التكنولوجيا العصرية ،ال يكفي
إذا كاف ىناؾ نقص ُب عنصر رأس اؼباؿ ،الذم يسّب العملية االقتصادية للمؤسسة ككل ك الذم
يفتح اَّاؿ لتوظيف عماؿ جدد يشغلوف الوظائف الٍب صاحبت ظهور التكنولوجيا.
كبذلك فإف توفّب الشركط اؼبناسبة للموارد البشرية ا﵀لية ،اؼبتمثلة ُب الظركؼ الفيزيقية اؼبالية ك
االجتماعية كالثقافية كالتكنولوجية تؤدم إٔب كعي تاـ بالقيم الثقافية كاالقتصادية الصناعية اغبديثة
الواجب تنفيذىا داخل اؼبؤسسة ،كمنو فإف الفرضية الرئيسية ربققت كبنسبة عالية.
خ ــاتمة:
تعلم الفرد من اَّتمع أف وبَبـ بعض القواعد كالقوانْب الٍب أصبحت عادات كأعراؼ متفق عليها
فحازت على تقدير كتقديس ُب بعض األحياف ،فمن الصعوبة دبا كاف تغيّبىا أك التخلي
عنها.حٌب أصبح البعض من األفراد داخل اَّتمع أك خارجو يعتربكهنا قيودا البد التحرر منها،
فيستغلوف أم فرصة أك أم كسيلة تساعدىم على ذلكُ.ب اؼبقابل ىناؾ آخركف يعملوف على
تثبيتها كتطبيقها بطرؽ جديدة دبزيد من اؼبنهجية العلمية تساعد ُب خلق ركح إنسانية مبوذجية
مثالية.بالتكيف كالتأقلم مع اؼبنتوج الفكرم كاؼبادم الذم يوحي بعملية التغّب التدرهبي اإلبداعي
اإلبتكارم ،وبوـ حوؽبا اؼبعارضْب ؽبا لعدـ قدرتو على التكيف معها،كيسّبىا اؼبؤيدكف ؽبا لقدرهتم
الفائقة على التكيف معها،ما يولد جوا خفيا من الصراع تارة كالتنافس تارة كاغبياد تارة أخرل.
ُب ىذا ا﵀يط القيمي الثقاُب االقتصادم تظهر التكنولوجيا كعامل من عوامل التغّب بأساليب
اغبياة فتفتح بذلك ؾباال آخر للنقاش كاعبداؿ ُب الكثّب من األحياف.حاكلت الباحثة فهم ىذه
العبلقة بْب ما ىو مادم متطور كما ىو معنوم ثابت ،فقامت ُّذا البحث اؼبتواضع الذم أظهر
اؼببدأ ُب األساس الوظيفي اػبدماٌب اؼبفركض للتكنولوجيا ،كمسار طبيعي ُب إقباز األعماؿ ُب
اؼبقابل حاكلت الباحثة توضيح الضغوطات كالتحديات الٍب تفرضها التكنولوجيا على اؼبوارد
البشرية ُب اؼبؤسسة اػباصة اعبزائرية ،دبعاِب بعض القيم كاألبعاد الثقافية كاالقتصادية ،تتحد ُب
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العناصر التالية :أكال اػباصة بالقيم الثقافية كىي قيم العمل كالتخصص كالوقت .ثانيا اػباصة
بالقيم كاألبعاد االقتصادية ك ىي قيم اآللة كبعد التنافسية.
توصلت الباحثة على حسب اؼبعطيات كالبيانات النظرية كاؼبيدانية إٔب أف عامل التكنولوجيا ىو
من العوامل الرئيسية الٍب أدت إٔب ذبسيد األفكار كاقعيا ،كسرعت عملية االنتقاؿ من النظرم إٔب
التجرييب كتنفيذ اؼبهاـ كالعمليات بدقة كفاعلية.أين يبقى اؼبورد البشرم اؼبتخصص ا﵀رؾ الرئيسي
لكل ىذه العمليات النظرية"الفكرية" ،كاؼبيدانية "التنفيذية" ،على حسب اإلسَباتيجيات اؼبسطرة.
ُب األخّب ترل الباحثة أف ىذه اؼبؤسسة اػباصة اعبزائرية لصناعة اؼبواد كاألدكية اغبيوانية تعترب من
النماذج اغبية الناجحة الٍب تستحق اإلقتداء ُّا كالتعلم من ذبربتها الٍب أظهرت نتائج مرضية؛ رغم
الصعوبات كاؼبعوقات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية الٍب ربيط ُّا ،كما أثبتت أف اؼبؤسسات
اػباصة ا﵀لية تسهم بقدر كبّب ُب تنمية االقتصاد الوطِب.
المراجع المعتمد عليها:

 -1أضبد مصطفى خاطر  :التنمية االجتماعية – اؼبفهومات األساسية مباذج فبارسة ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث،
.

اإلسكندرية،

-0أندركديسيزالقيومارؾ حي كالست جعفر أبو القاسم أضبد  :السلوؾ التنظيمي كاألداء معهد اإلدارة العامة
 -3جاسم ؾبيد  :التطورات التكنولوجية كاإلدارة الصناعية ،مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية،

.

 -5درككر بيَبؼ ،ت  :بطرس صليب  :اإلدارة ؼبستقبل التسعينات ك ما بعدىا ،الدار الدكلية للنشر ك التوزيع،القاىرة،
.
 -4ىِب أضبد  :اقتصاد اعبزائر اؼبستقلة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر،
 -6حازـ البػببلكم  :اَّتمع التكنولوجي اغبديث ،منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية،

.
.

 -7خّب ا﵁ عصار  :مدخل للسربنيطيقا اإلجتماعية – ؿباكلة التحكم ُب السلوؾ اإلجتماعي ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،
اعبزائر،

.

 -8كرانزبرج مالفْب ككلياـ ى.داڤنبوث،ت.ؿبمد عبد اَّيد نصار  :التكنولوجيا ك الثقافة-مقاالت ك مقتطفات ـبتارة،
مؤسسة فراكلْب للطباعة ك النشر ،مصر،

.

 -9ؿبسن أضبد اػبضّبم  :اإلدارة التنافسية للوقت ،ايَباؾ للطباعة كالنشر كالتوزيع ،القاىرة،
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 -12ؿبمد طلعت عيسى  :تصميم ك تنفيذ البحوث االجتماعية ،ط ،1.مكتبة القاىرة اغبديثة ،القاىرة.1971 ،
 -11ؿبمد متوٕب الدقس  :التغيّب االجتماعي بْب النظرية ك التطبيق ،ط ،1دار اَّد اللول ،األردف،

.

 -10السيد عبد العاطي السيد  :التصنيع كاَّتمع ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،اإلسكندرية،
 -13سعيد أككيل  :اإلبداع التكنولوجي ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر،

.

 -15نيجل كينج ك نيل أندرسوف.ت.ؿبمود حسن حسِب  :إدارة أنشطة االبتكار كالتغيّب ،دار اؼبريخ للنشر ،اؼبملكة
العربية السعودية،

.

-14عبد اغبكيم اضبد اػبزامي  :إدارة اؼبوارد البشرية  HRMإلىأين؟التحديات التجارب التطلعات ،ط ،1القاىرة
2003
 -16علي السلمي  :إدارة اؼبوارد البشرية اإلسَباتيجية ،دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ،القاىرة،
 -17راكية حسن  :السلوؾ ُب اؼبنظمات ،الدار اعبامعية للطباعة ك النشر ،اإلسكندرية،

.

.

 اَّبلت ك الدكريات ك الوثائق اغبكومية الرظبية :

 -18أكفروبة فاطمة  :ؾبلة السياسات التكنولوجية ُب األقطار العربية -حبوث ك مناقشات ،ط ،1الندكة العلمية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بّبكت ،سبتمرب،

.
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السيمائيات واستراتيجية بناء المعنا
د .نصر الدين لعياضي
جامعة الشارقة  -اإلمارات
المقدمة:
بدأت السيمولوجيا تفرض نفسها على الدراسات األدبية كالثقافية كاإلعبلمية كالفنية منذ
السبعينيات من القرف اؼباضي .كشكلت تيارات ـبتلفة تنوعت حسب مواضيع الدراسة مثل:
السرد الصحفي ،الشريط اؼبرسوـ ،الكاريكاتّب ،اإلشهار ،اؼبسرح ،السينما ،الفنوف التشكيلية،
الصورة ،التلفزيوف ،اؼبرئيات ،اؼبودة كاللباس ،الفن التشكيلي ،اإلعبلـ اعبديد كالتفاعلية،
كالثقافة....
يرل بعض اؼبختصْب البنيوية كالسيميائيات ُب حالة تشابك نظرم .فاغبفاكة الٍب حظيت ُّا
البنيوية ُب األكساط الفكرية كاألكاديبيةُ ،ب الستينيات من القرف اؼباضي ،تعود لكوهنا تستطيع أف
تضفي طابعا علميا على العلوـ االجتماعية .لذا ال غرك أف ذبد السيميولوجيا ،كعلم ناشئ،
شرعيتها ُب ظبلؿ علم مرموؽ كقدٙب مثل اللسانيات .لذا اذبهت إٔب دراسة اؼبواضيع اعبديدة
1
كفق مبوذجو.
يرجع البعض ىذا االشتباؾ النظرم إٔب اشَباؾ السيميائية ُب استخداـ جل اؼبفاىيم الٍب
تستخدمها البنيوية .كقد رأل بعض السيمائيْب ،مثل الباحث فّبك إليسيو ،VéronElíseoمنذ
مطلع السبعينيات من القرف اؼباضيُ ،ب ىذا االشتباؾ سببا ؼبا أظباه بػ" االكبراؼ البنيوم"
للسيمياء" .لقد كاف يعتقد أف اإلفبلت من ىذا االكبراؼ مرىوف بالتخلص من بعض اؼبفاىيم
األساسية ُب الفكر البنيوم مثل :العبلمة ،كاؼبدكنة 2.كيبدك أف سيمولوجيا السينما بقيادة متس
كرستياف  Metz Christianقد ابتعدت قليبل عن بعض مفاىيم البنيوية ،بل رأت أهنا غّب مبلئمة
ؼبوضوعها ،حيث يصعب ترحيلها من السياؽ اللسا٘ب إٔب السياؽ السينمائي .فالداؿ ُب السينما
يكوف ُب عبلقة تشابو مع اؼبدلوؿ .كيستحيل أف تتماىى السينما ُب اللسانيات ،خاصة ُب جانبها
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اللسا٘ب الذم يشدد على التمفصل  .Articulationفخبلفا للسانيات ال سبلك السينما سبفصبل
مزدكجا .دبعُب أنو يصعب تقطيع الصورة إٔب كحدات صغرل ُب اؼببُب كأخرل ُب اؼبعُب ،أم
يصعب اعتبار الصورة كلمة ،كاؼبشهد السينمائي صبلة ألف الصورة السينمائية قد تعادؿ صبلة أك
العديد من اعبمل مرة كاحدة .أما اؼبشهد السينمائي فيشكل قطعة معقدة من اػبطابات نظرا
لتعددية مدكناتو :اللساف ،الصوت ،اغبركة ،التجسيم ،األلواف ،زكايا التصوير ،اللقطات ،موقعو ُب
عملية اؼبونتاج.
يبكن أف لبتصر إشكالية ىذا البحث النظرم ُب التساؤلْب التاليْب :ىل أف اؼبفاىيم الٍب
تستخدمها السيمائيات سبلك اؼبعا٘ب ذاهتا ُب البنيوية؟ كإذا كاف استجبلء اؼبعُب من السلوؾ
البشرم كالظواىر االجتماعية كاؼبنتج الثقاُب كاإلعبلمي ىو ضالة السيمائيات كالبنيوية ،فهل
اآلليات اؼبستخدمة للوصوؿ إٔب اؼبعُب زبتلف ُب السيمائيات عن البنيوية؟
إذا يركـ ىذا البحث الكشف عن آليات إنتاج اؼبعُب ُب السيمائيات ،كالكشف عن رىاناهتا
االبستمولوجية كالفكرية كؿباكلة اسقاطها على بعض اعبزئيات من الَباث الثقاُب العريب.
إف الوصوؿ إٔب ىذا اؽبدؼ يتطلب تفكيك العدة اؼبفاىيمة الٍب كلدت من رحم البنيوية كعملت
السيمائيات على تطويرىا كإخضاعها إٔب منطقها كاسَباذبياهتا ُب بناء اؼبعُب.
حقيقةإف السيمائيات تستخدـ جل الع ٌدة اؼبفاىيمة الٍب تستخدمها البنيوية .لكن االستخاـ ؽبذه
العدة ال يدؿ قط على تطابق السيمائيات كالبنيوية ،ألف األمر يتجاكز تشغيل اؼبفاىيم ،كيتعلق
با﵀تول الذم يعطى لكل مفهوـ ،أم الواقع الذم يغطيو كل مفهوـ .كموقع ىذا األخّب ُب سلم
قراءة الظواىر االجتماعية كالثقافية.
اللسان ثم اللسان:
يفضل البنيويوف الكبلـ على اللساف ألف اللساف مؤسسة اجتماعية كنظاـ من القيم ال يستطيع
اإلنساف دبفرده خلقها كال تغّبىا ،بينما الكبلـ فعل فردم .كاللساف ال يستطيع أف يكوف كامبل
كشامبل ُب كبلـ ىذا الشخص أك ذاؾ مهما بلغ من اؼبقدرة على التعبّب ،كامتلك من ثراء
تبْب ـبتلف االستعماالت .كليس
القاموس اللسا٘ب .فاللساف يتضمن القواعد كاؼبعايّب الٍب ٌ
الكبلـ /الفعل الفردم ىو الذم يقوـ بذلك .إف العبلقة بْب اللساف كالكبلـ عبلقة تبادؿ
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كاعتماد ،فبل يوجد لساف بدكف كبلـ كال يوجد كبلـ بدكف لساف .فاللساف ىو كنز أنشأتو
3
فبارسات الكبلـ للناطقْب بو.
يوٕب السيمائيوف أنبية إٔب الكبلـ مقارنة باللساف .فركالف بارث ُ Roland Barthesب دراستو اؼبرجعية "
عناصر من السيمسولوجيا " يؤكد أكلوية دراسة الكبلـ بالنسبة للساف ،كذلك ألف أحداث الكبلـ
4
تسبق تارىبيا أحداث اللساف ،دبعُب أف اللساف يتطور بفعل الكبلـ.
كما أهنم يعتربكف أف الكبلـ ،كممارسة فردية ،تقود إٔب معُب التلفظ .كذلك ألف اؼبعُب ال يأٌب
من اللساف ُب حالتو الثابتة ،بل ُب كضعو اؼبتحرؾ ،أم من خبلؿ االستعماؿ الذم يفتح اَّاؿ
للعديد من القراءات .دبعُب أننا نستخدـ الكلمات ذاهتا اؼبوجودة ُب قاموس لساف معْب ،لكن
اؼبعُب اؼبستخلص من ىذا االستخداـ يكوف ـبتلفا من متكلم إٔب أخر .إذا ،اؼبعُب ليس كاحدا
كثابتا ،بل متحركا كمتغّبا حسب قصد اؼبتكلمْب ،كمن سياؽ إٔب أخر ،كمن عصر إٔب أخر.
إف القراءة لدل السيميائيْب ىي البحث ُب الكبلـ الذم يأخذ شكل نصلبناء اؼبعا٘ب من داخلو.
البحث اؼبتناغم الذم يبعث على االنسجاـ الدالٕب .لقد يبيز بوؿ عطا ا﵁ ،بقوة ،السيميائيات
عن البنيوية بالقوؿ أف البنيوية تركز على اؼبعُب بدكف فاعل ،كالسيمائية تركز على الفاعل الذم
5
يبحث عن اؼبعُب.
ال تزامن بدكف تعاقب.
إذا كاف البنيويوف يهتموف بالتزامن على حساب التعاقب انطبلقا من تصور بأف اللساف ال يكشف
عن قواعده ،أم بنيتو ،عرب تارىبو ،أم عرب تعاقبو ،بل انطبلقا من كضعو الراىن :من خبلؿ موقع
الكلمات كعبلقاهتا ببعضها البعض ضمن البنية الكلية للساف .فإف السيميائيْب ال يركف تعارضا
بْب ثنائية التعاقب كالتزامن .فاالنشغاؿ باؼبعُب يدفع للتفكّب ُب ماضي العبلمات اللسانية ككضعها
اغبإب .كؿباكلة القبض على ما يدؿ عليو اؼبدلوؿ ُب صيغتو الراىنة ،كاستعمالو الفردم ال يبنع أبدا
الرجوع إٔب التغّبات الٍب عاشها .إف ىذا الربط بْب التزامِب كالتعاقيب يثرم داللة العبلمة سواء
كانت لسانية أك غّب لسانية كوبدد ،أكثر ،مسانبتها ُب تشكيل بنية اؼبعُب .لتوضيح ىذه األمر،
عرض ركالف بارث مثاال بعيدا عن عآب اللسانيات ،إذ أكد بأف علم الفلك تزامِب ،أم يدرس
النجوـ ُب كضعها اغبإب علما بأهنا متحولة كمتحركة .بينما اعبيولوجيا ىي علم تعاقيب ،أم هتتم
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بتشكيل طبقات األرض عرب اغبقب التارىبية ،لكننا نستطيع التوقف لدراسة لوحات صخرية
6
راىنة.
إف ثنائية التعاقب كالتزامن ربيلنا إٔب التفكّب ُب اؼبرجع كالعبلمة .فالسيميائيوف ال يلغوف دكر اؼبرجع
أصبل ُب تشكيل الداللة رغم قناعتهم بالعبلقة االعتباطية الٍب ذبمع العبلمة باؼبرجع .كالسبب ُب
ذلك يعود إٔب تصورىم للمرجع .إذ ال يركنو ُب صورة ثابتة ،ألنو متغّب ،كمتبدؿ ،يَبؾ ظبللو ُب
ديناميكيتو على تشكيل الداللة.
رهانات المدلول:
تقبل السيميائيوف تعريف دك سوسّب للعبلمة كعمموىا على كل اَّاالت غّب اللسانية ،لكنهم
نظركا إٔب كجهتيها؛ أم الداؿ كاؼبدلوؿ ،من زاكية زبتلف عن الزاكية الٍب رأم منها البنيويوف الذين
يعتربكف الداؿ أكٔب باالىتماـ من اؼبدلوؿ ألنو ىو األصل ،كاؼبدلوؿ تابع لو .كالداؿ الثابت
يستطيع أف يساىم ،كعنصر ُب تشكل البنية .بينما يبيل السيمائيوف إٔب تفضيل اؼبدلوؿ ألنو ليس
سجْب معُب كاحد ككحيد ،كمنفتح على التأكيل كالقراءات اؼبتعددة .إف ىذا التفضيل هبد مربره ُب
إيباهنم بأف اؼبعُب ليس معطى منتهي البناء ،كُب حالتو اؼبنجزة ،كإفرازا كظيفيا للبنية ،كإمبا ىو نتيجة
اجتهاد فردم ،كترصبة الستقبللية الفاعل .فبدكف مدلوؿ يستحيلُ ،ب نظر السيميائيْب ،بناء
اؼبعُب ،كتنتفي غائية الفاعل اؼبتمثلة ُب الكشف عما تبوح بو اؼبدلوالت أك ما يعتقد أهنا تبوح بو
دبراكدهتا.
إف أكلوية اؼبدلوؿ بالنسبة للداؿ ربيلنا إٔب الثنائية اؼبذكورة أعبله كاؼبرتبطة بالعبلقة بْب اللساف
كالكبلـ .فاللساف ىو صبلة من تراكيب الدكاؿ ،بينما الكبلـ يطمح إٔب ذباكز نقل الدكاؿ قصد
طرح ؾبموعة من الدالالت الٍب تعرب عن ذبارب فردية كصباعية كفلسفة كرؤية تتغّب بتغّب السياقات
كاألزمة .ىذه اغبقيقة ال تثّب الكثّب من اعبدؿ على مستول العبلمات غّب اللسانية .فالسيميائي
الفرنسي ،ركالف بارث ،يؤكد ىذه اغبقيقة بالقوؿ أف اللباس يستخدـ لسَب أجسامنا ،كالطعاـ
كجد لتغذية أجسامنا ،لكن ىذا ٓب يبنعهما من ضبل قيم داللية7.إهنما يفصحاف عن ثقافة ما،
كمبط معيشة معْب ،كمكانة اجتماعية ،كانتماء جغراُب ،كعقيدة دينية ،كحٌب تصور عن كضع
الرجل كاؼبرأة ُب اَّتمع .فإنباؿ اؼبدلوؿ كاالكتفاء بالداؿ فقط ىو البقاء ُب حالة الوصف لؤلشياء
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كالظواىر ،كذلك ألف الداؿ ليس سول كسيطا لتوصيل اؼبعُب .فهل يبكن االكتفاء بالوسيط للقبض
على اؼبعُب؟
إف انشغاؿ البنيويْب بسر الفهم اؼبشَبؾ للساف أدل ُّم إٔب اإليباف باؼبعُب اعبماىّبم كالوحيد
للمعُب .كىذا يتعارض مع اؼبعا٘ب اؼبتشذرة كاؼبتحركة لدل السيميائيْب 8.كالناذبة عن صبلة من
اؼبمارسات للتحكم ُب اؼبدلوؿ أك تأطّبه عرب الثقافات.
لكن كيف يولد اؼبعُب ُب نظر السيميائيْب؟
ترتكز آليات بناء اؼبعُب ُب نظر السيميائيْب على اؼبفهوـ اؼبركزم لػ" السيموزيس" **.semiosis
فالسيميائي إليسيو فرك  Eliseo Veronيرل إف العآب الذم ربيل إليو العبلمات عآب ينمو كيكرب
كيضمحل داخل نسيج السميوزيس9.إف ىذا التأكيد ينطلق من اؼبقاربة البنائية الٍب ترل أكلوية
اإلدراؾ على الواقع ،حيث أف اإلدراؾ ىو الذم يوجو فهمنا كاستيعابنا للواقع ،كليس العكس؛ أم
أف الواقع ال يسبق إدراكنا لو.
يعد سارؿ سندس برس  Charles S. Peirceأكؿ من استخدـ مفهوـ ُ Semiosisب نصو اؼبعنوف:
ُ "Pragmatismب سنة  ،1927أم قبل صدكر كتاب دك سوسّب اؼبذكور بتسع سنوات .كيقصد
بو " حركة العبلمة ُب تقدمها من أجل بركز عبلمة جديدة .فهذا التقدـ يبدك بدكف هناية 10.إذا
السيموزيس ىو عملية تشكيل العبلمة ذاهتا أك فعل الداللة .إنو استدالؿ بواسطة العبلمات.
11
فمضموف السيموزيس يدؿ على عدـ تنبؤ العبلمة ،كديناميكيتها ،كطابعها التوليدم.
يوضح سعيد بنكراد مفهوـ السميوزيس ،بشكل أكثر تبسيطا ،بالقوؿ أنو مسار متحرؾ إلنتاج
الداللة كتداكؽبا كاستهبلكها ،كالذم ينتهي إٔب الذكباف ُب التقاليد كأشكاؿ السلوؾ ،كيتحوؿ مع
12
الزمن إٔب عادة لدل الفرد ،كقانونا داخل اَّتمع.
يبلك ىذا اؼبفهوـ بعدين :البعد الَبكييب  syntagmaticكيقصد بو العبلقة بْب العبلمات ،أم
اؼبعُب الذم تنتجو ىذه العبلقة ،كالبعد التداكٕب  ،Pragmaticكاؼبقصود بو طريقة استخداـ
العبلمات كتأكيلها.
يشكل ىذاف البعداف فيالسيموزس جسرا لبلنتقاؿ من الواقع إٔب اغبقيقة كالذم يتم بفضل
اؼبدكنات الثقافية  .CulturalCodesفكل ؾبتمع يبلك القدرة على التعبّب عن كجوده االجتماعي
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بشكل رمزم بفضل صبلة من العبلمات .كغِب عن القوؿ أف ىذه العبلمات زبتلف من ثقافة إٔب
أخرل.
يب كن التسليم بأف العبلقة بْب الداؿ كاؼبرجع عبلقة تعسفية ،لكن العبلقة بْب الداؿ كاؼبدلوؿ ربتاج
إٔب توضيح قد يزوبها قليبل عن قدرية العبلقة التعسفية .دبعُب أف اؼبدلوؿ يكوفُ ،ب الغالب ،نتيجة
نوع من اإلصباع الضمِب الذم يبنحو معُب ؿبددا .كباالستعماؿ يتخلى اؼبدلوؿ عن معانيو األكٔب
ليكسب معا٘ب أخرل ،تظل رىن استقرار العبلقة بْب الداؿ كاؼبدلوؿ .ىذا االستقرار الذم تدؿ
عليو اؼبمارسة الدالة13،كالٍب يبكن أف نسميها من باب االستعارة خطابا.
فإذا تغّبت ىذه العبلقة زبلى اؼبدلوؿ عن اؼبعا٘ب السابقة كاستبدؽبا دبعاف أخرل ،فاألمر ال يتم
بدكف كعي مستخدمي الدكاؿ ،بل يتم نتيجة اتفاؽ ضمِب ذبسده اؼبمارسة الدالة ،كيبقى اؼبدلوؿ،
بدكنو ،ؿبتفظا دبعناه " األصلي" .ىذا االتفاؽ يتم ُب الغالب نتيجة ميزاف قوىاجتماعي كثقاُب
اؼبعُب.
لَبجيح
اؼبثاؿ البسيط الذم يستشهد بو أساتذة السيمياء ُب منطقة اؼبغرب العريب ،كالذم أصبح تارىبيا،
يتمثل ُب اسم فاطمة .أم اسم علم البنة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،كزكجة رابع اػبلفاء
الراشدين اإلماـ علي بن أيب طالب .لكن مدلولو لدل أسر اؼبعمرين الفرنسيْب ُب اعبزائر ربوؿ إٔب
" الشغالة" .فعندما تقوؿ إحدل زكجات اؼبعمرين عبارهتا ٓب تأت فاطمٍب ،فمعناه أف خادمتها ٓب
تأت .ألف معظم اػبادمات ُب بيوت اؼبعمرين كانوا من النساء اعبزائريات اللواٌب يشَبكن ُب ضبل
اسم فاطمة .فهذا التضمْب السم فاطمة فرضو ميزاف قول زاؿ بزكالو ،أم بالقضاء على
االستعمار.
إذا ،إف تطوير اللساف بفضل التجربة الشخصية كاالستخداـ الشخصي ال يتم على مستول توليد
الكلمات كإثراء القاموس اللسا٘ب بكلمات دخيلة أكأجنبية أك مشتقة أك مبتكرة فحسب ،بل يتم
أيضا على مستول اؼبدلوالت ،أم أف الكلمات ذاهتا تكتسب معا٘ب جديدة من خبلؿ العبلقة
اعبديدة الٍب يقيمها اؼبدلوؿ كالداؿ.
إذا اؼبعُب لدل السيميائيْب يتوقف على الفاعل االجتماعي كعلى التجربة الذاتية ،بينما البنيوية
تزيح البعد الذاٌب ُب إنتاج اؼبعُب .فالبنيويوف ينطلقوف من البنية للوصوؿ إٔب اؼبعُب غّب الذاٌب،
14
كالسيميائيوف ينطلقوف من الفاعل للوصوؿ إٔب اؼبعُب غّب البنيوم.
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تضمين التضمين:
يعتمد السيمائيوف ُب بناء اؼبعُب على التمييز بْب الثنائية التالية :التعيْب  Denotationك التضمْب
 .Connotationفاؼبعُب ال يوجد على مستول التعيْب ،كما ىو معركؼ ،بل يكمن ُب مستول
التضمْب .كىذه حقيقة تكاد أف تكوف من اؼبسلمات لدل السيميائيْب .إهنا كاضحة كال غبار
الع ٌدة اؼبفاىيمية ُب ترحيلها من
عليها كإف كانت تستفز بوضوحها كربث على التساؤؿ عن ي
االتصاؿ اللفظي إٔب االتصاؿ غّب اللفظي ،كما يَبتب عنها ،كتكشف عن لعبة اؼبعُب لدل
السيميائيْب ،فبا يدفعنا إٔب التوغل ُب التساؤؿ على مستويْب اثنْب:
ىل يبكن الفصل ،بكل يسر كسهولة ،بْب التعيْب كالتضمْب على مستول اللساف كالكبلـ؟ كىل
يبكن تعميمو على كل ؾباالت تطبيق السيميائيات؟ إف التعيْب ُب معناه البسيط كالواسع ىو
اؼبعُب اغبرُب كالثابت للعبلمة ،ك ي ٌعَبؼ دبراعاتو للسجل القاموسي ،بينما التضمْب وبيل إٔب
اؼبعُب اؼبشَبؾ ُب االستخداـ بْب اؼبتصلْب .ىذا اؼبعُب ىو نتيجة تعاقد ضمِب أقل ثباتا كاستقرارا.
ال ينفي أحد ركاد مدرسة الدراسات الثقافية ،ستيورت  StuartHallيسر الفصل بْب التعيْب
كالتضمْب فقط ،بل يشكك حٌب ُب كجود التعيْب ُب " حالة الصفر" ،على حد تعبّب ركالف
بارث .إذ يقوؿ( :إف األمثلة الٍب تبٌْب العبلمات اؼبنظمة ُب خطاب ،كالٍب سبلك حصريا معُب
حرفيا  ، Lateralأم توافقي ،بشكل يكاد يكوف كونيا ،نادرة جدا ُب العآب الواقعي .ففي اػبطاب
15
الواقعي ذبمع جل العبلمات اعبوانب التعينية كالتضمينية).
إذا كانت الداللة ىي عقد  Conventionهبمع الداؿ كاؼبدلوؿ ،فالسيميائيوف يركف أف ىذه الداللة
ال يبكن أف تغطي كل اغبقل الدالٕب ُب االتصاؿ .دبعُب أف فعل الداللة ال يتوقف عند حد معْب
إال توقفا ظرفيا ،كبالتإب ال يستنفذ .كىذا ما يؤكد بأف التضمْب ليس شيئا مغلقا ألف اؼبدلوؿ
منفتح على التأكيل .فاؼبدلوؿ يبكن أف يعترب ،كفق ىذا الطرح كُب مستول معْب ،داال يبحث عن
مدلوؿ ،كىكذا دكلك إٔب درجة أف اؼبدلوؿ يفقد كل معُب .كذلك األمر بالنسبة للتضمْب .لقد
سبق كأف أكضحنا كيف أف بعض اؼبختصْب شككوا ُب كجود جدار فاصل بْب التعيْب
كالتضمْب ،خاصة ُب ؾباؿ االتصاؿ اؼبرئي .كاعتقدكا أف التشكيك ُب كجود التضمْب ُب حالة
انغبلؽ على مضمونو مشركع أيضا .كُب ىذه اغبالة ينتقل اغبديث من التضمْب إٔب " تضمْب
التضمْب" ،متخذا شكبل دائريا ال يتوقف إال ليستأنف من جديد! فإذا سلمنا ُّذا األمر ،فإف
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بناء اؼبعُب لدل السيميائيْب يتحوؿ إٔب ؾبرد " لعبة" تستند إٔب منطق بناء اؼبعُب الذم يكوفُ ،ب
أخر اؼبطاؼ ،صنيعة اؼبؤكؿ ،أم الذم يؤكؿ التضمْب ،كمهاراتو .إف غرض ىذه اللعبة يتعدل بناء
اؼبعُب أك تشكيلو .فالباحث الربيطا٘ب ىوؿ ستورت يرل أف التعيْب كالتضمْب ؾبرد أدكات
تستخدـ ُب سياؽ ؿبدد ليس لئلقرار حبضور اإليديولوجيا أك غياُّا ُب اللغة ،بل للتمييز بْب
16
ـبتلف اؼبستويات الٍب تلتقي فيها اإليديولوجيا كاػبطاب.
من باب تشخيص الفركؽ بْب البنيويةكالسيمائية ُب استجبلء اؼبعُب يبكن القوؿ أف السيمائيات ال
تؤمن بوجود اؼبعُب كمعطى جاىز كمكتمل ككامن ُب البيُب ،بل تعمل على ربرير الفكر كالتصور
لبنائو .ىذا البناء ال يتحقق بدكف فبارسة دالة .فالثقافة ليست ؾبموعة من البُب كما تؤكد
البنيوية ،بل صبلة من اؼبمارسات .دبعُب أف البحث البنيوم يسعى للوصوؿ إٔب البيُب العميقة الٍب
تتشكل منها الثقافة ،بينما تسعى السيمائيات إٔب الكشف عن دالالت اؼبمارسات ُب اغبقل
الثقاُب كالفِب .17كعلى ىذا األساس يثرل اؼبعُب كيتج ٌدد.
إف اؼبعُب حسب السيميائيْب يوجد ُب التجارب اػباصة ،كيتشكل نتيجة الفعل الذاٌب ،فهو
يتوقف على الفاعل كذبربتو االجتماعية كالثقافية ،بينما ترل البنيوية أف التجربة الشخصية ،أك
18
نشاط الفاعل يتوقف على البنية.
على الصعيد اؼبلموس ،عندما يدرس السيمائيوف فيلما سينمائيا ،أك سردا صحفيا ال يستخرجوف
البيُب الٍب تنظم عناصره ،كتشرح دالالتو؛ أم البيُب العامة اغباضرة ُب كل اؼبنتجات السينمائية أك

الصحفية ،بل يسعوف إٔب بناء اؼبعُب من عناصر النص (الفيلم أك السرد الصحفي) ،فيكشفوف
عن خصائص النص ،كظباتو :أسلوبو ،أشكاؿ تعبّبه ،طريقة تلفظو ،كما يبيزه عن بقية النصوص
اؼبشاُّة.
السيمائيات كنصنصة اإلعبلـ كالثقافة
إف اؼبنبت اللسا٘ب للسيمائيات جعلها تنظر إٔب كل اؼبمارسات الدالة على أهنا نصوص؛ أم
نصنصة  Textualizationكل ما تصادفو من ظواىر كإنتاج ثقاُب أك فِب أكإعبلمي .دبعُب
19
اعتبارىا ؾبموعة من الدكاؿ الٍب تظل داللتها مفتوحة.
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تكتسي النصنصة قيمة جوىرية لدل كل اؼبهتمْب بالدرس السيميائي ،فالباحث السيمائي
ىلمسيف Hjelmslevأكحى بأنو ال يوجد أم شيء يفلت من تشكيلو كنص .فالنص يشكل
20
موضوعا للسيمائيات كحدا ؽبا...
إف البنيويْب هبدكف البنية حاضرة ُب كل شيء بعد أف رؤكا أف السلوؾ البشرم ،كالظواىر
االجتماعية ،كاؼبنتجات الثقافية ،كالسرديات رباكي اللساف ُب منطق تنظيمو كقواعده ،بينما يرل
السيمائيوف ُب كل شيء نصا العتقادىم دبحاكاة اؼبنتجات الثقافية كاإلعبلمية كاعبمالية للنص.
لئن كانت رؤية الظواىر الثقافية أك اؼبمارسة الدالة من زاكية النصنصة أك النصوصية ،الٍب وببذىا
عبد ا﵁ الغذامي 21،زبدـ غاية أساسية ىو التأكيد على ال ؿبدكدية اؼبعُب ،فتعميم النص على
ـبتلف الظواىر الثقافية كاإلنتاج اإلعبلمي كالفِب يطرح الكثّب من التساؤالت ،كيثّب الكثّب من
التحفظات ،بعضها أثاره الباحث بوؿ عطا ا﵁ من خبلؿ تأكيلو للنصنصة ،حيث رأل أف
السيمائيات ٓب تقطع صلتها باألدب .فالنصنصة مستوحاة من النص ،الذم يرتبط باألدب .إف
اؼبنتج الثقاُب كاإلعبلمي كالفِب ىو نتاج مؤسسة .لكن مفهوـ اؼبؤسسة ُب األدب مفهوـ غامض
إذا ٓب يشر إٔب التقاليد األدبية ،خبلفا ؼبفهوـ اؼبؤسسة اإلعبلمية الٍب يتداخل فيها الصناعي
كالثقاُب ،اإلعبلمي كالسياسي ،اإلدارم كاؼبهِب22.إف االستقبللية الٍب يعا٘ب منها األدب ،حٌب كإف
كانت نسبية ذباه السوؽ ،ال يبكن أف تقارف باالكراىات اؼبفركضة على إنتاج األخبار ،كالربامج
التلفزيونية ،كاألفبلـ ،كاؼبسلسبلت ،كاؼبسرحيات ،ناىيك عن مساكاهتا.
بصرؼ النظر عن الضغط الذم يبارسو اإلعبلف أك اَّموعات الضاغطة اؼبختلفة (بدءا من القول
السياسية اؼبتدافعة للحصوؿ على السلطة ،كصوال إٔب التكتبلت اؼبهنية ،دبا فيها الصحافيْب)
على اؼبؤسسات اإلعبلمية كالذم يَبؾ بصماتو على منتجاهتا ،إف ىذه األخّبة ليست نظاما
مستقبل بذاتو ،كمغلقا على ما يبلكو من عناصر داخلية ،إهنا منفتحة على العآب اػبارجي
كربوالتو ،كتتموقع ضمن منظومة إعبلمية .كتأخذ موقفا معارضا أك مكمبل لوسائل إعبلـ أخرل.
23
كلصحافييها عبلقات مع بقية الصحافيْب قد تتوحد حوؿ أحداث كقضايا كمواقف ك تتباين،
تكوف ؽبا تبعات على مستول مضموف الكتابة الصحفية كشكلها .إف الفاعل االجتماعي ُب
النص األديب غّب الفاعل ُب اإلنتاج الثقاُب كالفِب.
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تطرح اإلحالة إٔب األدب إشكاال إضافيا ُب البيئة الثقافية العربية .فمفهوـ األدب ُب الثقافة العربية
اإلسبلمية ينفرد بكونو يرتبط باآلداب؛ أم األخبلؽ كالفضائل ،كعلى النسق الذم هبب مراعاتو
ُب اؼبعامبلت مع الغّب 24.فغائية األدب ُّذا اؼبعُب غّب غائية كسائل اإلعبلـ اؼبعاصرة الٍب
أصبحت تتنافس من أجل اإلعبلـ ،كالَبفيو ،كاإلشهار ،كالفرجة .كىذا ما يؤدم بنا إٔب البحث
عن معُب النص.
قد يبدك من أكؿ كىلة أف اعبميع يتفق على معُب مفهوـ النص ،ألنو وبظى بإصباع كاسع ،لكن
ىذا االعتقاد يتبدد دبجرد االستماع إٔب اإلجابة على السؤاؿ البسيط التإب :ما ىو النص؟ ينبهنا
الناقد عبد الفتاح كيليطو إٔب الداللة النسبية ؽبذا اؼبفهوـ .فما يػي ٌعد نصا ُب ىذه الثقافة ال يعترب
كذلك ُب ثقافة أخرل 25 ،ألف الثقافة تزكدنا جبملة من اؼبفاتيح اؼبوضوعية كالذاتية الٍب تسمح لنا
26
بالتعامل معو كنص ك فهمو .ككجود النص يفَبض كجود البل نص.
ال يشّب ىذا االفَباض إٔب الصمت أك عدـ إنتاج الكبلـ ،بل وبيلنا إٔب البحث عن اؼبنطق الذم
يصنف منتجات االتصاؿ إٔب نص كال نص .يتفق اؼبشتغلوف ُب حقل األدب على مجموعة
من اآلليات الٍب تعطى شرعية ؽبذا اؼبنتج كتعتربه نصا ،كتستبعد ذاؾ ،كتتعامل معو على أساس أنو
ؾبرد قوؿ ،أك ال نص .يبكن القوؿ ،من ىذا اؼبنطلق ،أف الكثّب فبا تنشره كسائل اإلعبلـ يندرج ُب
خانة البل نص ُب نظرىم .فالنص ُب كسائل اإلعبلـ يرتبط بقيمتو السياسية اؼبضافة أكثر من قيمتو
الثقافية ،خاصة ُب اؼبنطقة العربية ،كذلك ألنو يػي ٌعد من اغبوامل النشيطة لسلطة القوؿ ،على حد
تعبّب عآب االجتماع الفرنسي بيار بورديو .Pierre Bourdieuلتأكيد ىذه الفكرة يبكن القوؿ أف
األحداث اؼبتنوعة ،كالٍب يطلق عليها الفرنسيومبسمى " :"Faits diversجرائم القتل ،السرقة ،االغتصاب،
كغّبىا ال تتحوؿ إٔب مادة صحفية ُب العديد من عناكين الصحافة العربية إال إذا كظفت سياسيا.
كال يهتم ُّا إذا ٓب تسمح ُّذا التوظيف رغم قيمتها السردية كالثقافية اؼبضافة.
فالقوؿ اك السرد ُب الَباث العريب االسبلمي ال يرتق إٔب مستول النص إال إذا جسد مضمونو
األدب باؼبعُب الذم حددناه أعبله ،أم إذا نطق باغبً ىكم كالعرب أك انتمى إٔب عيوف الببلغة
كالبياف ،بينما يصعب على منتجات كسائل اإلعبلـ أف تفي ُّذه الشركط ألهنا تبلحق األحداث
كالقضايا اليومية اؼبختلفة كتنقلها بلغة مباشرة كملموسية ،ىي أقرب إٕب لغة عامة الناس .فهل أف
ىذه اؼبنتجات ليست نصوصا؟
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

722

العدد 3172 - 71

نصر الدين لعياضي

السيمائيات واستراتيجية بناء المعنا

إف قراءة النص سيميائيا تفَبض األخذ بعْب االعتبار ،بشكل علِب أك ضمِب ،األشكاؿ
التعبّبية السائدة .كتقتضي بناء معناه انطبلقا من مكتسبات الكتابة األدبية أك ما يتجاكزىا أك
ىبالفها .فما ىي حدكد قراءة الفيلم السينمائي أك اؼبسلسل التلفزيو٘ب كنص؟ أال تكتفي دببلحقة
العبلمات كالرموز الٍب يفيض ُّا النص /الفيلم  /اؼبسلسل التلفزيو٘ب؟ أال تستبعد ظركؼ إنتاجو،
كتغٌيب العوامل اؼبؤثرة ُب ؿبتواه ،كأطر توزيعو ،كاإلكراىات اؼبالية كاإلدارية كالتقنية الٍب تتحكم ُب
مسار إنتاجو كبثو.
إف عبلقة العبلمة باؼبرجع ُب األدب زبتلف عنها ُب اإلنتاج اإلعبلمي ،كالتعاطي مع اػبطاب
اإلخبارم كأنو نص أديب ،معناه عمليا ذباىل طبيعة العبلقة الٍب يقيمها كبلنبا بالواقع .فاػبطاب
اإلخبارم يقيم عبلقة باؼبرجع – الواقع األمربيقي -تكاد تكوف شفافة ،بينما عبلقة النص األديب
دبرجعو تتسم بالغموض ،بصرؼ النظر عن درجة كاقعيتها أك مستول زبيلها.إف التحليل السيميائي
ىو ربليل ؿبايث وباكؿ القبض على شركط تكوين الداللة بإقصاء كل ما ربيل إليو خارج النص:
ظركؼ إنتاج النص ،كاتب النص ،سياؽ تلقي النص ..فاؼبعُب يظل حبيس منطق شبكة
العبلقات الٍب تقيمها العناصر اؼبكونة للنص.
إف النصنصة  Textualizationتستبعد ،عن قصد ،األخذ بعْب االعتبار السياؽ .إف القراءة
السيميائية للنص األديب تغفل سياقو ُب خضم البراطها ُب تفكيك النص كإعادة تركيبو بشكل
يساىم ُب ذبليات اؼبعُب .فاؼبعُب لدل السيميائيْب ينطلق من النص ،كيستخلص منو .كالتعامل
مع منتجات كسائل اإلعبلـ كالثقافة كأهنا نصوص يسقط ُب اغبسباف عامبل مؤثرا كحاظبا ُب
تشكيل اؼبعُب ،كىو عامل السياؽ .إف اغبدكد بْب النص  Textكالسياؽ  Contextغّب ؿبددة
بدقة ،كمتداخلة 27.كمن الصعب الفصل بْب اؼبادة اإلخبارية كسياقها ،ألف عنصرم الزماف
كاؼبكاف ،على سبيل اؼبثاؿ ،كمحدداف للسياؽ يعداف من األركاف األساسية اؼبشكلة للمادة
اػبربية .كغِب عن القوؿ أف دراسة اؼبادة اإلعبلمية خارج سياقها يفقدىا معناىا.
إف مفهوـ التسييق Contextualization .قد حظي باىتماـ بالغ من قبل علم االجتماع األلسِب،
كاثنوغرافية االتصاؿ ،كغّبىا ،كبرز كمفهوـ أساسي ُب إنتاج اؼبعُب ،ىذا رغم التحذير من توظيفو
كمرادؼ لوضع االتصاؿ ،أك لصعوبة ربديده كتشخيصو على صعيد جغراُب حيث يتداخل ا﵀لي
كالوطِب كالكو٘ب .فاؼبعُب ال يستشف من خارج السياؽ ،ألنو يساىم ُب صقل الدالالت دبا ىو
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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متبادؿ ُب أثناء عملية االتصاؿ .إنو شبرة مسار معقد كمتعدد ،ككليد عملية بناء مشَبؾ بْب
أطراؼ االتصاؿ ضمن سياؽ يؤثر بدكره ُب بنائو.
إف استخداـ السيميائيْب اؼبتواتر للنص كالنصنصة على حساب اػبطاب يؤكد على أف
السيمائيات ،رغم ثراء فبارساهتا كتارىبهآ ،ب تتمكن من إحداث قطيعة معرفية مع اؼبرجعية
األدبية .إف النص ،كما ىو معلوـ ،ينتمي إٔب اَّاؿ اللغوم ،بينما ينتمي اػبطاب إٔب اَّاؿ
28
االجتماعي.
ىل إحبلؿ النص بدؿ اػبطاب ُب القسم األكرب من الدراسات السيميائية يبكن تفسّبه بأف
ركالف بارث ٓب يتطرؽ إٔب اػبطاب ُب كتابو اؼبرجعي :ؿباضرات عامة ُب اللسانيات؟
حقيقة إف مفهوـ اػبطاب ٓب يستقر على حقيقة كاحدة ،كينطبق على كاقع شاسع كفبتد ،لكونو
يستعمل للداللة على أفعاؿ كمنتجات لسانية كغّب لسانية .بل أف البعض يراه مرادفا للساف ،ك
البعض األخر يراه رديفا اؼبلفوظات ،كمطابقا ؼبفهوـ النص ،كما ىو األمر بالنسبة للباحث ُب
اللسانيات ،ىلمسيف لويس 29كأتباعو .فاػبطابُ ،ب نظر أدـ جوف ميشاؿ ،على سبيل اؼبثاؿ،
ىو ملفوظ يبكن سبييٌزه خبصائص نصية ،بكل تأكيد ،لكن يبكن أف مبيزه ،أيضا ،كفعل منجز ُب
كضع ؿبدد( :مشاركوف ،مؤسسات ،مكاف ،زماف) 30.كيرل الفيلسوؼ الفرنسي ريكور بوؿ
 Ricoeur Paulأف استخداـ مفهوـ اػبطاب بدؿ الكبلـ يأٌب من باب التمييز بْب السيمياء كعلم
الداللة31 .ما يهمنا من اإلشارة إٔب عدـ استقرار مفهوـ اػبطاب ىو اعتباره "كنوع خاص من
اؼبلفوظات"32.كالقصد من صفة خاص ىو التأكيد على ما ذىب إليو الفيلسوؼ الفرنسي،
ميشاؿ فوكو ،الذم رأل اػبطاب ُب أشكاؿ اغبياة الثقافية كتصنيفاهتا ،ألف اػبطاب أك القوؿ ال
33
يدرؾ لذاتو ،كما يرل السيمائيوف ،بل ُب عبلقتو باألقواؿ األخرل كخطابات الغّب.
ىكذا نرل أف مفهوـ النص ال يستوعب خصوصية اؼبادة اإلعبلمية ألهنا اقرب إٔب اػبطاب.
فمفهوـ اػبطاب الصحفي أك اإلعبلمي يتعدل النص ،كمنتج مفرد مكتفي بذاتو ،بل يدؿ على
حزمة من النصوص الٍب تلتقي ُب الرؤية كالتوجهات كتستند إٔب القصدية ذاهتا ،كتشَبؾ ُب طريقة
التلفظ .فاػبطاب يتعدل ،ؾبازا ،ما يتضمنو النص الصحفي الواحد بكل العناصر الٍب تشكلو،
كيتعدل اعبمع البسيط للعديد من النصوص .فدراسة اػبطاب ال تتعلق بَباكيبو ككبوه كصرفو ،بل
تتمركز حوؿ ظركؼ إنتاج ملفوظاتو.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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جبانب النصنصة ،اذبو البحث السيميائي إٔب استخداـ مفهوـ السرد ُ Narrationب دراسة
اؼبنتجات الصحفية :التغطيات الصحفية ،كالصور الصحفية ،كالريبورتاجات الصحفية ،كاألفبلـ،
كاؼبسلسبلت ،كالربامج التلفزيونية كاإلذاعية ،كغّبىا .كتوطد ىذا االستخداـ ليتحوؿ إٔب مقاربة
34
ربليلية " للنصوص" اإلعبلمية.
استلهمت ـبتلف استخدامات السرد  Narrationمن ركالف بارث الذم اعتقد بأف السرد ليس
سول صبعا لؤلحداث الٍب ال يبكن اغبديث عنها سول بالعودة إٔب فن اغباكي أك الراكم
(الكاتب) كمهارتو كعبقرية ،أك اقتساـ بنية سهلة التحليل كالدراسة مع السرديات األخرل...
فحامل السرد يبكن أف يكوف لسانا ،بصيغتو الشفاىية أك اؼبكتوبة ،كصورة ثابتة أك متحركة،
كإيباءات 35.كقد استنتج الباحث السيمائي أعبرداس جولياف غريباص Algirdas Julien Greimas
من ىذا القوؿ مقدرة السيميائيات على دراسة كل اؼبنتجات الثقافية كاألدبية من منطلق أهنا
اشكاؿ سردية.
نعتقد أف التعامل مع الظواىر الثقافية كاؼبنتجات اإلعبلمية كالفنية من منظور السرد ،يعيدىا إٔب
نطاؽ األدب كىبضعها ؼبنطقو الذم ىبتلف عن منطق اإلعبلـ.
رغم التأكيد على الفصل اؼبعرُب بْب مفهوـ اػبطاب كالسرد ،كذلك باالعتماد على عنصرين
أساسيْب ،كنبا :عنصر الزمن كاستعماؿ صيغة اؼباضي ُب السرد الشفاىي أك اؼبكتوب فبا يؤكد بأف
السرد ىو االنتقاؿ من أكضاع متتالية من اؼبا قبل كاؼبا بعد ،كامبحاء اؼبخاطب ُب السرد ليَبؾ
األحداث تتكلم عن ذاهتا ،إال أف اؼبمارسة النقدية للمنتجات األدبية كالثقافية دكت اغبدكد بْب
اػبطاب كالسرد ،كىذا ما يتجلى من خبلؿ التعريف اؼبقدـ للسرديات بأهنا مظهر تتابع اغباالت
كالتحوالت اؼبسجلة ُب اػبطاب،كضامن إلنتاج
اؼبعُب 36 .كىذا ما يؤكده تطور ربليل اػبطاب على الصعيد النظرم كُب مرجعياهتومنهجياتو .لقد
كاف مرتكزا على اػبطاب السياسي دبعناه اؼبؤسساٌب :أحزاب ،مؤسبرات ،صحافةٍ ،ب امتد إٔب
السرديات الشفاىية كاؼبرئية :السرد الصحفي ،اغبمبلت االنتخابية اؼبتلفزة ،التوكشوTalkshow
37.
اؼبتلفز ،كغّبه
يتفق الكثّب من الباحثْب على ضركرة قراءة اؼبادة اإلعبلمية كاالتصالية ضمن التناص،
 . Intertextualityكإف كاف تطور كسائل االتصاؿ اغبديثة قد ذىب بالتناص إٔب أبعد حدكده
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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نتيجة الربكز االستعراضي ألشكاؿ تعبّبية جديدة :اؼبودنات اإللكَبكنية ( ،)Blogsكالفيس بوؾ
 ،Face bookكمام سبيس ،My spaceكغّبىا ،من شبكات االتصاؿ اعبديد 38.فاػبطاب
الصحفي ىو ذبسيد للتناص قبل ظهور ىذا اإلعبلـ ،كما سنوضح ذلك الحقا.
استخدمت الباحثة كرستيفا جوليا  JuliaKristevaمفهوـ التناص ألكؿ مرة ُب اَّلة األدبية
الفرنسية اؼبسماة" تاؿ كاؿ" ُ Tel Quelب  .1969ككانت تقصد بو أف كل نص يبُب
كفسيفساء من االستشهادات كاالقتباسات ،فهو ابتبلع لنص أخر كربويلو39 .كبعد طبس سنوات
أعطى ركالف بارث مشركعية الستخداـ التناص ُب النقد األديب ،بتعريفو للنص على أنو تناص.
لعل ىذا التعريف ىو األقرب إٔب حقيقة اؼبادة اإلعبلمية .فاؼبادة األكلية الٍب تتشكل منها
الصحفية ىي عبارة عن ؾبموعة من النصوص تتجسد عرب سلسلة من االقتباسات من مصادر
ـبتلفة ،كإعادة صياغة بيانات من مؤسسات ـبتلفة ،كمقاببلت صحفية .فاؼبادة الٍب تقدمها
اؼبصادر تعاد صياغتها كتدمج ُب النص الصحفي 40.ىذا دكف أف ننسى ما تقوـ بو الصحفوكسائل
اإلعبلـ اؼبختلفة من نقل عن بعضها البعض.
على ىذا األساس من الصعب أف نتعاطى مع الظواىرالثقافية انطبلقا من فهمنا ؽبا على أهنا نص،
فاؼبادة الصحفية ىي اَّاؿ الذم يتجلى فيو العمل اعبماعي ،كتتقاطع فيو النصوص كتتفاعل.
كيف؟
إف اؼبسانبْب ُب بناء النص الصحفي :مصادر إخبارية ،خرباء ،فاعلوف اجتماعيوف ...ال يعملوف
على إنتاج خطاُّم فقط ،بل يعملوف على التأثّب على اػبطاب الذم تنقلو اؼبادة الصحفية ،41الٍب
تتموقع ضمن خطاُّا السابق ،كاػبطابات اؼبتواجدة ُب الفضاء العمومي .فما ييقاؿ ،كما هبب أال
يقاؿ ُب اؼبادة اإلعبلمية ،كشكل القوؿ اإلعبلمي ،ال ىبضع للعناصر الداخلية الٍب تتشكل منها
فقط ،مثل قوانْب للكتابة اإلعبلمية ،كطبيعة موضوع الكتابة ،كتقاليد العمل الصحفي الٍب ربولت
إٔب معايّب مبطية ،بل ىبضع أيضا لطبيعة اعبمهور ،كالقول االجتماعية كاالقتصادية الٍب تتحكم ُب
توجهات اؼبؤسسة اإلعبلمية.
تأسيسا على ما سبق ،يبدك أف التحليل السيميائي يظل قاصرا ألنو يعترب اؼبادة اإلعبلمية نصا
كليس تناصا من جهة ،كمن جهة أخرل ،فإنو وباكؿ أف يستنبط اؼبعُب من داخل النص دكف
التساؤؿ عن امتدادات التناص كدكافعو.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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يستند الفعل االتصإب أك اإلعبلمي إٔب صبهور كما يتصوره الفاعل أك يبنيو ُب ذىنو .كىناؾ فرؽ
تصور أك اؼبأموؿ كاعبمهور الفعلي .ىذه اغبقيقة البسيطة تقفز عليها السيميائيات
بْب اعبمهور اؼبي ٌ
ألهنا تتحدث باسم اعبمهور .كتؤكؿ ما تريد تأكيلو نيابة عنو.
رغم أف السيمائيات تؤكد على تعددية داللة العبلمة ،إال أف ربليلها للنص الصحفي يزيح ىذه
التعددية كيتشبث بأحادية اؼبعُب اؼببُب على نوع من القراءة البارعة كاؼبمنهجة للكتابة الصحفية.
إف اؼبراجعة البسيطة للخربة اؼبكتسبة ُب ربليل النصوص سيميائيا تكشف ذاؾ البوف الشاسع بْب
اعبمهور النموذجي ،ذم الوعي السيميائي الذم تتحدث السيمائيات باظبو ،كاعبمهور الذم
يتحدث عنو علماء االجتماع من منظور االستخدامات.
يصعب على كل دراسة سيميائية جادة ألم نص إعبل٘ب أف تتجاىل طريقة ركالف بارث ُب ربليل
الصورة اإلشهارية ؼبادة " السباغيٍب " " " spaghettiمن ماركة بنزا٘ب " 42."Panzaniلكن ىل يستطيع أم قارئ
ؽبذه الصورة اإلعبلنية أف يستخلص ما استخلصو ركالف بارث؟ لقد كشف ىذا األخّب كيف أف
ىذه الصورة تعرب عن الركح أك النزعة اإليطالية ،من خبلؿ استقراء ألواف اؼبواد اؼبوجودة ُب الصورة.
فماذا وبدث إذا ٓب يصل القارئ إٔب اؼبعُب الذم بناءه الطرؼ الثالث؛ ا﵀لل السيميائي؛ أم
الوسيط الضركرم كاؼبؤكؿ الثقاُب النهائي لكل فعل اتصإب؟ ىل ينتفي االتصاؿ؟ ىل يصبح اؼبعُب
شرع السيمائيات كجود االتصاؿ أك
ضربا من زبمْب السيميائي ،حٌب كإف كاف موفقا؟ ىل تي ٌ
اإلعبلـ الذم يركض كراء اؼبعُب بعيدا عن اعبمهور؟ ىل نتهم اعبمهور بالغباء كالعجز عن كشف
اؼبعُب الذم توصل إليو السيميائي؟ ٍب أال وباكؿ التحليل السيميائي أف يكتشف مبلمح
اإليديولوجيا ُب النص اإلعبلمي انطبلقا من قناعة بأف ىذا النص يبثل مرآة اإليديولوجيا اؼبستشرية
ُب اَّتمع ،كالٍب هتيمن على منتج النص كمتلقيو بدكف كعيهما.
أال يقوـ الفعل االتصإب على مفهوـ " عقد القراءة" Reading Conventionالذم هبمع اؼبرسل
مع اؼبتلقي؟ أال زبضع عملية االتصاؿ إٔب اغبقل الدالٕب الذم هبمع أطراؼ عملية االتصاؿ .ؼباذا
تكتفي السيميائيات باستنباط اغبقل الدالٕب للمرسل أك اؼبتصل من إوباءات دالالت النص فقط
ي
ك ال تتساءؿ عن موقع اؼبتلقي ُب ىذا اغبقل الذم من اؼبفركض أف يكوف مشَبكا؟
إذا ،تتوقف مسألة استنباط اؼبعُب على "شطارة" الباحث السيميائي انطبلقا من تأكيلو للنص،
علما أف اؼبعُب اؼبستنبط يتحمل استقراءات جديدة للوصوؿ إٔب معُب اؼبعُب .إف عملية توليد اؼبعُب
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بدكف توقف تعد معطى تكوينيا للسيمائيات ،فبا يدفعها لتكوف ضربا من ميتا اتصاؿ
شرعية ؽبذا السؤاؿ ليس ألف السيمياء تيػ ٌعد
 Communicationأك لغة شارحة لبلتصاؿ؟ ما يعطي ٌ
تضم العديد من اللغات ،بل ألف اؼبعُب األكٔب اؼبستنبط من التحليل السيميائي وبتمل أف
لغةن ٌ
يتضمن معُب أخر ،فاؼبعُب يولد معُب ،كىكذا دكاليك.
يبكن ُب ىذه اغبالة أف يعيش االتصاؿ حالة من التمزؽ أك الضياع إذا ثبت أف اؼبعُب الذم
توصل إليو السيميائي غّب ذاؾ الذم قصده اؼبرسل ،كىبتلف عما فهمو اعبمهور .فنظرا ؼبرجعيتها
األدبية فإف السميائيات تنطلق فبا يسمى القارئ الضمِب؛ الذم يعرفو الناقد اؼبغريب عبد الفتاح
كيليطو بال قارئ الذم يتخيلو الكاتب عندما يكتب ،كالذم تظهر خصائصو من خبلؿ النص
كليس من خارجو . 43إف ىامش كجود ىذا القارئ ضيق ُب الكتابة الصحفية ،كذلك حبكم
اختبلط الصحاُب بالقراء كتفاعلو معهم.
إف السيمائيات كضرب من اؼبيتا اتصاؿ تدفع جزءا من اعبمهور ليعيش حالة من االنفصاـ .لقد
قامت مدرسة بالو ألتو  PaloAltoاألمريكية دبعاعبة ىذا اؼبرض باعتباره هبسد خلبل اتصاليا كيعرب
عن حالة من ضياع الشخص ُب فوضى االتصاؿ ،ألنو يكوف عاجزا عن الفصل بْب االتصاؿ
كاؼبيتا اتصاؿ؟
رغم أف السيميائيات تركز على عملية بناء اؼبعُب من النص ،إال أهنا تسعى ،عمليا ،لبلقَباب من
تأثّب النص على اؼبتلقي ،انطبلقا من قوتو ا﵀ايثة .فماذا فعل بارث ُب ؾبمل نصوصو الٍب صبعها
ُب كتابو اؼبوسوـ :مثيولوجيا" كالذم صدر ُب 1948؟ أٓب يتصدل إٔب تفكيك اؼبثيولوجيا اغبديثة
الٍب تصنعها اؼبواد اإلعبلمية كالثقافية كالطقوس االجتماعية من خبلؿ الكشف عن تذكيب
االيديولوجيا الربجوازية ُب اؼبمارسة االجتماعية اليومية ،كربوؽبا إٔب شيء طبيعي؟ أال يعد ىذا
التذكيب ذبسيدا لسلطة النص؟ أليس مفهوـ " سلطة النص" تعبّبا ؾبازيا عن تأثّبه البديهي؟
لقد أكد ركالف بارث مبكرا بأف البحث السيميائي يشَبط القبوؿ منذ البداية دببدأ ربديدم...
اإلقرار بوصف األحداث اؼبجمعة من كجهة نظر كاحدة ،كبالتإب عدـ األخذ من األحداث غّب
ي
44
اؼبتجانسة سول تلك الٍب هتم كجهة نظر ىذه.
Meta
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إف ارهتاف الفكر اؼبعاصر إٔب العقل األداٌب دفع مؤسسات التسويق اؼبادم أك الرمزم إٔب
االستعانة دبا توصلت إليو السيميائية من يع ٌدة منهجية ،كمقاربة نظرية ،كذلك لَبسيخ االتصاؿ
النفعي أك اآلداٌب ُب اَّتمع.
إف استثمار اإلرث السيميائي ُب دراسات التلقي يتطلب عدـ االكتفاء بدراسة رسائل االتصاؿ
من منظور الشفرات اػباصة باؼبرسلْب ،كالقياـ بتحليل مضموهنا انطبلقا من الشفرات
اػباصةباعبمهور .فالتلقي هبرم على مستويْب متمايزين :ففي اؼبستول األكؿ ذبرم عملية فك
الشفرات من قبل اؼبتلقي ،كاؼبستول الثا٘ب يبتد إٔب التفاعل مع اؼبضامْب ،بشكل امربيقي كليس
من باب زبميِب.
لعل ما سبق ربليلو يكشف عن االختبلؼ اعبوىرم بْب البنيوية كالسيمائية ،فبا يوحي بأف كل
ؿباكلة التوفيق بينهما تبدك صعبة أف ٓب تكن مستحلية ،الختبلؼ أسسهما الفلسفية .ىذا ٓب يبنع
قياـ بعض ا﵀اكالت اعبادة ،ضمن أفق كرؤل جديدة ،ربت الفتة عريضة كىي " :السيميائية
البنيوية".
إذا كاف البعض يطلق مسمى البنيوية السيميائية ذباكزا للتأكيد على مرجعها اللسا٘ب ،كتوظيفها
لئلرث اؼبفاىيمي الدك سوسرم (نسبة إٔب دكسوسّب) 45 .فإف القليل من استخدمها ضمن أفق
نظرم ـبتلف .ففي ىذا اإلطار تأٌب مسانبة الباحث السيميائي ،غريبسألغّبداس جولياف
 ،Algirdas Julien Greimasالذم سعى ُب كتابو اؼبعنوف " :السيميائية البنيوية :حبث عن منهج"،
ُب  1966إٔب البحث عن الوحدات الصغرل اؼبش ٌكلة للمعُب .كاقَبح ربليل عآب الدكاؿ من
ي
الداخل مع االستعانة باؼبسانبات اػبارجية الٍب تتدخل ُب ميبلد اؼبعُب ،كتساعد ُب استجبلء
تلوف العآب اؼبدرؾ .إهنا
رؤية النص للعآب .ىذه الرؤية ليست إسقاطا للمحتويات اػباصة الٍب ٌ
عبارة عن شبكة للقراءة ،كمبدأ تنظيمي ذم بعد عاـ ،كالذم يتشكل من خبللو العآب فينتج
اؼبعُب .إف ىذه الشبكة هتيكل الرؤية للواقع كتظهره كعآب داؿ هبعل من العآب كاغبياة " استعراضا
46
صغّبا"  Show Smallيعاد إنتاجو دببليْب النسخ.
قدمت البنيوية السيميائية الكثّب من اؼبفاىيم الٍب طورت الدرس السيميائي الحقا ،مثل :العامل
 ،***Actantكالتشاكل أك النظّب  ،****Isotopyكالعقد  ،Contractك اػبطاب
Discourseكأثرت مسّبة البحث عن اؼبعُب .لكنها ٓب ترسخُ ،ب اعتقدنا ،لتفرض تيارا متكامبل
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كمتجذرا ُب ؾباؿ دراسة العبلمات كالرموز اؼبختلفة ىبرج الدرس السيميائي من اعتكافو على
النص كاالستعانة بالعوامل اػبارجية الٍب تساىم ُب تشكيل اؼبعُب .دبعُب أف ما جاء بو الباحث
السيميائي " غريبس" ٓب يستطع أف يربط بْب البنائية كالبنيوية ،كما ىو األمر بالنسبة لعلم
االجتماع .فالبنائية البنيوية الٍب ساىم عآب االجتماع الفرنسي بيار بورديو ُب ترسيخها ترتكز على
ضركرة الربط بْب اؼبوضوعي كالذاٌب.فاؼبوضوعي يتمثل ُب البُب القائمة ُب الواقع االجتماعي دبعزؿ
عن إرادة ككعي األشخاص كالٍب توجو أك تعارض أنشطتهم .أما الذاٌب فيتمثل ُب حركة األفراد
الواعية ُب بناء الواقع.كقد تبلور ىذا الربط ُب صياغة مفهوـ " Habitusالذم يدؿ على حضور
47
البنية االجتماعية غّب الواعية بالنسبة للفرد كا﵀ددة باؼببادالت بْب األشخاص
الخاتمــة:
رغم أف السيميائية قدمت إنارة جديدة لفهم اؼبنتجات اإلعبلمية كالثقافية كالفنية إال أف البحوث
العلمية ُب ؾباؿ علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ُب اؼبنطقة العربية ٓب تنفتح ،كثّبا ،على الدرس
السيميائي.
تبْب متابعة ما كتب عن السيميائيات كتطبيقاهتا ُب اَّبلت الٍب اىتمت ُّا،
ففي ىذا اإلطار ٌ
مثل :الفكر اؼبعاصر (الكويت) ،كفصوؿ (مصر) ،كعبلمات (اؼبغرب) ك عبلمات ُب النقد
(السعودية) أك ُب شبكة االنَبنت ،إف قسما كبّبا منها ىو عبارة عن ترصبة لكتابات اؼبختصْب ُب
السيمائيات من لغات أجنبية :الفرنسية ،كاالقبليزية ،كاالسبانية .كالبقية ىي نتاج نقاد كأساتذة
األدب .أما مسانبة أستاذة االتصاؿ كاإلعبلـ فهي جد متواضعة .إف اؼبهتمْب باألدب ىم الذين
انشغلوا ،أكثر ،بالدراسات السيميائية لئلعبلنات ،كالصورة الثابتة كاؼبتحركة ،كاؼبسرح ،كاػبطاب،
كالتمثبلت الثقافية ،كالدعاية السياسية ،كاالتصاؿ ،كالزالوا مهتمْب دبا تطرح من إشكاليات نظرية
كتساؤالت منهجية.
إف القسم األكرب من الدراسات اإلعبلمية ُب اؼبنطقة العربية مازاؿ رىْب الرؤية الربسلونية (نسبة إٔب
عآب االجتماع األمريكي ،برنارد برسلوف  )B.Bereslonللمحتول الظاىر الٍب سجنتو ُب تكميم
العبلمات كالرموز دكف مساءلة أبعادىا الضمنية .كالبحوث اإلعبلميةالقليلة الٍب حاكلت أف تنفلت
من اغبصر الكمي للمحتول ،كتقدـ قراءة جادة للسرد الصحفي كاػبطاب اؼبرئي مازالت تبحث
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 كُب فضاء أكاديبي ٓب يتمكن بعد من مقاربة الظاىرة،عن شرعية علمية ُب اؼبنطقة العربية
 ألنو البنائية كمنهج كتصور ٓب تتبلور بعد ُب الدراسات،اإلعبلمية من منظور اؼبعُب كليس التأثّب
.اإلعبلمية العربية
إف التعامل مع كسائل اإلعبلـ من زاكية التلقي ُب اؼبنطقة العربية يتطلب اإلطبلع على القضايا
 كتوظيفها لتوسيع األفق اؼبعرُب،كاإلشكاليات الٍب تطرحها البنيوية كالسيمائية ُب استجبلء اؼبعُب
.لعلوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ
 نتمنا أف يساىم ىذا البحث ُب فتح النقاش العلمي ُب اؼبنطقة العربية عن كسائل اإلعبلـ،أخّبا
.ضمن أفق جديد يستثمر اؼبكتسبات العلمية ُب ؾبل إنتاج اؼبعُب
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المادة غير اللغوية في المعاجم العامة
"دراسة نقدية"
د .خالد ىدنة
جامعة سطيف 2
الخالصة
كل اؼبعاجم على اختبلفها ك تنوع أىدافها تصبو إٔب غاية كاحدة كىي كشف اؼبعُب ىذه الغاية
ذبدىا أكثر جبلء ُب اؼبعاجم اللغوية العامة ،باإلضافة إٔب اؼبعلومات الصرفية كالنحوية كالصوتية
ىذا ُب نظرنا أىم ما يقدمو اؼبعجم من معلومات لقارئو كلكن ال يبنع ىذا أف يتضمن بعض
اؼبعلومات غّب اللغوية كاؼبعارؼ العلمية كالتعريف باألعبلـ كالبلداف إال أف ىذه االخّبة ينبغي أف
تفصل عن اؼبداخل اللغوية األخرل حٌب ال ىبرج اؼبعجم عن مهمتو األكٔب مهمة بياف الداللة كما
يتعلق ُّا.
Résumé
Tous les dictionnaires conçus pour détecter le sens se buts nous le trouvons
plus dans les dictionnaires général, ainsi que la phonétique et des
informations morphologiques et grammaticales et dans notre avis. Se la a
une grande importance pour les lecteurs, mais ça n'empêche pas le
dictionnaire d’avoir certaines informations non linguistiques et des
connaissances scientifiques ainsi que les noms propres celui-ci doivent être
séparés des entrées lexicologique afin de ne pas sortir de la tâche principale
du dictionnaire.

مقدمة
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بذؿ علماء العربية جهدىم ُب خدمة اللغة ،فجمعوا ألفاظها كرتٌبوىا كفق طرائق متنوعة
كمتكاملة تفننوا ُب كضعها فنظركا إٔب األلفاظ فرأكا أهنا تتألٌف من تسعة كعشرين حرفا ال ىبرج
عنها أية كلمة ،فاعتمدكا ىذا اؼبعيارُب حصر اللغة بَبتيب ىذه اغبركؼ ُب نظاـ ثابت ،اختلف
باختبلؼ كجهات النظر كالغاية من التأليف اؼبعجمي سعيا منهم إٔب تيسّب عملية البحث عن
مواضع الكلمات كدالالهتا ُب ىذه اؼبؤلفات الٍب اصطلح على تسميتها باؼبعجم.
أما اؼبعاجم الٍب اىتمت بقضايا اللغة العامة من داللة ُب اؼبقاـ األكؿ ،ككبو كصرؼ كمعلومات
صوتية تسمى دبعاجم اللغة العامة ألهنا ٓب زبتص دبوضوع بعينو ،كأما الٍب جاءت مداخلها ؿبصورة
ُب ؾباؿ معرُب كاحد تسمى باؼبعاجم اػباصة أك ما يعرؼ عندنا ُب تراثنا اللغوم دبعاجم اؼبعا٘ب أك
معاجم اؼبوضوعات.
كإذا اعتربنا اف الداللة ىي اؼبهمة األكٔب للمعجم سواء أكاف عاما أـ ـبتصا فأف حدكدىا زبتلف
ُب كبل اؼبعجمْب،إذ إننا قبدىا ُب األكٔب ذات مفهوـ لغوم حبت ال يهتم خبصائص الداؿ من
حيث اؼبرجع كذكر خصائصو أما الثانية فمدلوؽبا معرُب وبوم تعاريف ال سبت إٔب النفهمة اللغوية
بصلة كلكن السؤاؿ الوجيو ُب اؼبسألة ىو :ىل يبكن أف قبد مفاىيم غّب لغوية كالتعاريف
االصطبلحية كالتعريف باألعبلـ ُب اؼبعاجم العامة؟ أـ أف ذلك سيخرج باؼبعجم عن كظيفتو
األكٔب الٍب تتمثل ُب دراسة اؼبداخل دراسة لغوية.
 -1مفهوم المعجم
العض تقوؿ عجمت العود
كاؼبعجم كلمة مشتقة من مادة (عجم) الٍب يقصد ُّا ُب اصل اللغةٌ :
1
أعجمو ،إذا عضضتو لتعلم صبلبتو من خوره.
كىي كذلك الغموض كعدـ البياف قاؿ األزىرم ":كأخرب٘ب أبو الفضل عن أيب العباس أنو
يت يمعجمان ؟ فقاؿٌ :أما أبو عمرك الشيبا٘بٌ فيقوؿ  :أ ٍىع ىجمت
سئل عن حركؼ اؼبعجمٓ :ب ظبٍّ ٍ
يتبْب كبلمو".2
مي يم ىبهم الكبلـ ال ن
أبٍػ ىهمت .قاؿ  :ك ى
الع ىج ٌ
كاؼبراد باإلعجاـ سبييز اغبركؼ اؼبتشاُّة بوضع نقط لدفع اللبس قاؿ األزىرم ":كقاؿ الليث :
كتاب مع نجم فإ ٌف
معجمان ألهنا أعجمية .قاؿ  :كإذا قلت ه
اؼبيٍع ىجم  :اغبركؼ اؼبقطنعة ،ظبٍّيت ى
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تعجيمو تنقيطو لكي تستبْب عجمتيو كتى ً
ض ىح" ،.3فاؽبمزة ُب "اإلعجاـ" للسلب كالنفي ،أم إلزالة
ي
ى
العجمة كما ُب قولك :
أقذيت عْب فبلف إذا أزلت ما ُّا من قذىوأقسطت دبعُب عدلت أم أزلت الظلم .كمنو قولو
تعأب":فإف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ كأقسطوا إف ا﵁ وبب اؼبقسطْب"[ الحجرات]9
كُّذا يكوف معُب أعجم  :أزاؿ العجمة أك الغموض أك اإلُّاـ ،كمن ىنا أطلق على نقط اغبركؼ
لفظ اإلعجاـ ألنو يزيل ما يعَبضها من غموض ،كمن ىنا أيضا جاء لفظ اؼبعجم دبعُب الكتاب
الذم هبمع كلمات لغة ما كيشرحها كيرتبها بشكل معْب.
 -2ظهور المصطلح
ٓب يكن اللغويوف أكؿ من استعمل لفظ "معجم" عنوانا لكتبهم ،كإمبا سبقهم إٔب ذلك علماء
اغبديث النبوم فقد كضع أبو يعلى(327ىػ) معجم الصحابة ،ككضع البغوم (317ق)ػ اؼبعجم
الكبّب كاؼبعجم الصغّب ُب أظباء الصحابة ،ككضع أبو بكر النقاش اؼبوصلي (341ق) اؼبعجم
الكبّب كاألكسط كالصغّب ُب قراءات القرآف.
كلعل أكؿ من جعل اؼبصطلح عنوانا لكتابو من اللغويْب ىو ابن فارس (394ىػ) ُب "معجم
مقاييس اللغة".
 -3بين المعجم والقاموس
ذىب بعض الدارسْب من لغويْب كمعجميْب كمصطلحيْب إٔب زبصيص ىذين اؼبَبادفْب -إف
صح التعبّب -كالتفريق بينهما ،خاصة كأف علم اؼبصطلح اغبديث يسعى إٔب زبصيص مصطلح
ٌ
كاحد للمفهوـ الواحد ُب اغبقل العلمي الواحد ،حبيث ال يعرب اؼبصطلح الواحد عن أكثر من
مفهوـ كاحد ،كال يعرب عن اؼبفهوـ الواحد بأكثر من مصطلح كاحد .كىذا يتطلب التخلص من
4
االشَباؾ اللفظي كالَبادؼ ُب اؼبصطلحات.
اؼبعجم ُب اللسانيات اغبديثة ىو اللفظ اؼبقابل للمصطلح األجنيب  lexiconأكlexique
يورد صاحب القاموس ُب مادة "قمس" أهنا تعِب "الغوص" ،كأف "القاموس" ىي (بئر تغيب
5
فيها الدالء من كثرة مائها) ،أما القاموس فهو "معظم ماء البحر".
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

711

العدد 3172 - 71

خالد هدنة

المادة غير اللغوية في المعاجم العامة دراسة نقدية

كيشرح لويس معلوؼ كلمة "القاموس" دبعُب "البحر" كىو أيضا "كتاب الفّبكز آبادم ُب
اللغة" ٍب يضيف "كيطلقو أىل زماننا على كل كتاب ُب اللغة ،فهو عندىم يرادؼ كلمة معجم
ككتاب لغة" ،6كيعيب د .إبراىيم السامرائي ىذا االستعماؿ ،كيرل أف الصواب ىو استعماؿ كلمة
"معجم" للتمييز بْب كتاب "الفّبكز آبادم" اؼبشهور ،كاؼبؤلفات اؼبعجمية األخرل .إال أف د .عبد
العلي الودغّبم يرل أف ىذا االستعماؿ (القاموس) قد شاع حاليا ،كقد انتهى تطور اللفظة من
حيث الداللة إٔب اؼبعُب الداؿ على الكتاب اعبامع أللفاظ لغة ما مرتبة ترتيبا معينا ،فبعد أف
كانت كلمة "قاموس" تعِب "كسط البحر أك معظموٍ ،ب أصبحت علما على كتاب الفّبكزبادم"،
صارت تعِب أخّبا "كل كتاب لغوم وبتوم على طائفة من الكلمات اؼبرتبة كاؼبشركحة" .هبب
إذف الفصل بْب "قاموس" ك"معجم" فيستعمل اؼبصطلح األكؿ للداللة على كل كتاب أك تأليف
لو ىدؼ تربوم كثقاُب كهبمع بْب دفتيو قائمة من الوحدات اؼبعجمية (اؼبداخل) الٍب ربقق
كجودىا بالفعل ُب لساف من األلسنة كىبضعهالَبتيب كشرح معيٌنْب كيقابلو ُب الفرنسية كلمة
( ،)Dictionnaireأما مصطلح معجم فّبل أنو أنسب للداللة على اَّموع اؼبفَبض كالبلؿبدكد
من الوحدات اؼبعجمية الٍب سبتلكها صباعة لغوية معينة بكامل أفرادىا ،بفعل القدرة التوليدية اؽبائلة
7
للغة ،كيقابلو ُب اللغة الفرنسية (.)Lexique
كيسّب د.إبراىيم بن مراد ُب نفس االذباه الذم يدعو إٔب التمييز بْب اؼبصطلحْب ،ىذا االذباه
الذم يعترب مصطلح"القاموس" بأنو الصناعة الٍب تتوؽ إٔب حصر الئحة اؼبفردات كمعانيها أما
"اؼبعجم" فهو اؼبخزكف اؼبفرداٌب الذم يبثل جزءا من قدرة اؼبتكلم /اؼبستمع اللغوية.
"فإبراىيم بن مراد" يعرب عن ؾبموع الوحدات ا﵀صورة ُب كتاب ،كاؼبرتبة ترتيبا معيٌنا بالقاموس ،أك
اؼبدكف ،ليفرؽ بينو كبْب اؼبعجم اللسا٘ب يقوؿ ُب ىذا الشأف ":فإذا أخذ اؼبعجمي من
اؼبعجم ٌ
خزنو ُب مكنز ظبٌي ما
فدكنو ُب كتاب أك ٌ
ذلك الرصيد العاـ اعبامع جزءنا – سواء كرب أـ صغرٌ -
اؼبدكف...أف
مدكنا أك قاموسا ،حسب االصطبلح ٌ
الشائع .كال يبكن للمعجم ٌ
دكنو معجما ٌ
ٌ
8
يستوعب اؼبعجم اللسا٘ب كلٌو".
تكوف لغة
فابن مراد يعطي للمعجم مفهومْب:األكؿ عاـ كيقصد بو ؾبموع الوحدات اؼبعجمية الٍب ٌ
صباعة لغوية ما تتكلٌم لغة طبيعية كاحدة كىو مقابل للمصطلح الفرنسي lexique
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كمعرفة بنوع ما من
كالثا٘ب خاص كىو أنٌو ٌ
مدكنة  corpusاؼبفردات اؼبعجمية ُب كتاب مرتٌبة ٌ
دبستقل عنو .فهو رصيد
الَبتيب كالتعريف 9.كيرل كذلك أف القاموس امتداد للمعجم ،كليس ىو
ٌ
تكوف الوحدات
الرصيد اللٌسا٘ب ٌ
العاـ ،الذم ٌ
معجمي جزئي مستخرج من اؼبعجم الذم ىو ٌ
10
أم صباعة لغويٌة.
اؼبعجمية فيو الوحدات اللٌغوية األساسية ُب لغة ٌ
كىو الذم يطلق عليو الودغّبم مصطلح القاموس كيرل ضركرة التفرقة بْب اؼبصطلحْب ُب
اللسانيات اغبديث كيربر ذلك دبا يلي:
 -1أف اإلحاطة دبعجم اعبماعة اؼبتكلٌمة مستحيل عمليا.
كمدكنيها كاف ىدفهم ىو االقتصار على كصف جانب من اللغة اؼبستعملة
 -2أف جامعي اللغة ٌ
دكف جانب آخر.
 -3أف الوسائل العلمية الٍب استخدمت ُب اعبمع كاالستقراء كانت كسائل ؿبدكدة ج ٌدا.
لبلص من ىذه اآلراء أف التفرقة بْب اؼبصطلحْب غرضو رفع اللبس سواء فيما ذىب إليو السامرائي
أك ما ذىب إليو كل من الودغّبم كالفهرم كابن مراد .أما األكؿ فكاف غرضو إزالة اللبس اغباصل
بْب القاموس للفّبكزبادم كبْب سائر اؼبعجمات.
كأما الثا٘ب فكاف غرضهم التفرقة بْب ما ىو فبكن كما ىو غّب فبكن ،بْب ما ىو بطبيعتو شامل،
كما ىو قاصر كجعلوا العبلقة بْب القاموس كاؼبعجم عبلقة العاـ باػباص.
كالذم نذىب إليو ىو تفضيل التفريق بْب اؼبصطلحْب ،ك كلمة اؼبعجم خاصة تتحدد من السياؽ
اؼبستعملة فيو فإذا قلنا معجم اللغة العربية أك معجم صباعة معينة ُب زمن معْب فإننا ال نقصد
بذلك الكتاب الذم وبوم على ألفاظ ىذه اللغة أك ىذه اعبماعة؛ ذلك ألنو من اؼبستحيل حصر
اللغة .أما إذا قلنا معجم اؼبصطلحات الطبية أك معجم اػبليل فإننا نقصد بو الكتاب أك اؼبعجم
اؼبدكف ،الذم وبتوم على طائفة من الوحدات اللغوية .كُب أحياف كثّبة يستعمل الدارسوف
ٌ
11
اللفظتْب بوصفهما مَبادفتْب.
 -4أركان التأليف المعجمي
تقوـ اؼبعاجم أساسا على ركنْب نبا اعبمع كالوضع على حد تعبّب ابن منظور ،كاعبمع ىو تكوين
يتكوف منها اؼبعجم ،كركن اعبمع ُب اؼبعجم يقوـ
اؼبادة اؼبعجمية ،كالوضع ىو معاعبة اؼبداخل الٍب ٌ
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أسْب :أكؽبما ما يعرؼ باؼبستويات اللغوية ،كالركن الثا٘ب ىو ما يسمى باؼبصادر اللغوية .أما
على ٌ
اؼبستويات اللغوية فهي :الفصيح كىو ما ثبت عن األعراب كانتمى إٔب دائرة االحتجاج ،كاؼبولٌد
العمي كىو ما نسب إٔب العامة أك كاف
كىو ما خرج عن دائرة االحتجاج كنسب إٔب اؼبولٌدين،ك ٌ
العامة ،األعجمي أك األجنيب كىو اؼبنسوب إٔب اللغات األعجمية.
كحرفتو ٌ
فصيحا ٌ
مادتو من مصادر،
كاألس الثا٘ب من ركن اعبمع ىو اؼبصادر فكل تأليف معجمي البد أف هبمع ٌ
كمصادر اؼبعجم العريب خاصة القدٙب ظاىرة كالٍب تتمحور حوؿ القرآف الكرٙب كاغبديث النبوم،
كما ثبت عن العرب الفصحاء من شعر كنثر.
كالركن الثا٘ب من ركِب التأليف اؼبعجمي -ىو الوضع ،أم معاعبة اؼبداخل اؼبعجمية – كجدناه
األساف نبا اللذاف
أسْب :أكؽبما ىو الَبتيب ،كثانيهما ىو التعريف .كىذاف ٌ
يقوـ ىو أيضا على ٌ
وبدداف ىوية اؼبعجم اغبقيقية.إذ ال يبكن للمعجم أف يشتمل على مداخل غّب مرتبة بأم ضرب
من الَبتيب اؼبنهجي الذم يشاء اؼبؤلف ،كغّب معرفة حبسب ما تقتضيو الوحدات اؼبعجمية من
التعريف.كإذا خبل اؼبعجم من ىذين األسْب -كخاصة من التعريف -كجب أف يطلق عليو اسم
آخر غّب اؼبعجم مثل" قائمة اؼبصطلحات )"(Nomenclatureأك "اؼبسرد)." (Glossaire
فالتعريف ُب اؼبعجم عامة صنفاف :األكؿ يسمى "التعريف اللغوم" كىو يستعمل ُب تعريف
ألفاظ اللغة العامة ،أك ُب تعريف اؼبفاىيم بألفاظ لغوية عامة ،فيقوـ على تبياف خصوصية اؼبدخل
اللغوم من حيث بنيتو – أك شكلو – كداللتو ،كىذا الصنف ىو اؼبعتمد ُب اؼبعجم اللغوم العاـ.
كالصنف الثا٘ب ىو "التعريف اؼبوسوعي" ،كىو يستعمل ُب تعريف األشياء كاؼبفاىيم ،أم ُب
تعريف اؼبصطلحات من حيث ىي مرجعة إٔب أشياء كمفاىيم تسمى مراج ( ،)Référentsكىذا
الصنف يقوـ على اإلخبار عن خصائص اؼبرجع اؼبعرؼ من نواح عدة كالشكل كاألبعاد كاغبجم
كاؼبقدار كالوظيفة…إْب.
كذبرنا ىذه النقطة إٔب اغبديث عن مصطلحْب مهمْب ُب الدراسات اؼبعجمية اغبديثة ىذاف
اؼبصطلحاف نبا :اؼبوسوعة كالقاموس.
اػباصة غّب
العامة أك ٌ
مدكنو اشتملت على ضركب من اؼبعارؼ ٌ
فاؼبوسوعة ىي قواميس أك معاجم ٌ
12
اللٌغوية ا﵀ضة.
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كقد حبث بعض اللغويْب ا﵀دثْب ُب العبلقة بْب القاموس كاؼبوسوعة فوجدكا ثبلثة مستويات ُب
عبلقة القاموس باؼبعجم:

األول :اؼبوسوعة ،حيث تق ٌدـ معلومات عن العآب أك الكوف ،أم عن ذبربة اعبماعة اللغوية ُب الكوف.

13

الثاني :القاموس اللغوم ،كىو يق ٌدـ معلومات عن اللغة الٍب تستعملها اعبماعة اللغويٌة
14
الثالث :القاموس اؼبوسوعي ،كىو جامع بْب اؼبستويْب األكؿ كالثٌا٘ب.
كالَبتيب ىو الطريقة أك اؼبنهج الذم يتٌبعو اؼبعجمي ُب تنظيم اؼبادة اللغوية حٌب يستطيع مستعمل
اؼبعجم اؼبطلع على ذلك اؼبنهج العثور على بغيتو بسهولة كسرعة .ككلٌما كاف اؼبنهج ؿبكما كاف
الوصوؿ إٔب اؽبدؼ أيسر كأسرع.
كفكرة الَبتيب ىذه ليست غريبة عن الذىن العريب ،فقد أدرؾ اللغويٌوف العرب ىذا األمر
فابتدعوا أمباطا للَبتيب ،كتفننوا ُب كضع اؼبعاجم كُب طرؽ تبويبها ،كتعددت مناىجهم حٌب
كادت تستنفد كل االحتماالت اؼبمكنة ،ككانوا منطقيْب حينما الحظوا جانيب الكلمة كنبا اللفظ
كاؼبعُب ،فرتبوا معاصبهم إصباال إما على اللفظ كإما على اؼبعُب ،كُّذا كجد قسماف رئيسياف نبا :

 -1معاجم اؼبعا٘ب.
 -2معاجم األلفاظ.
 5المادة العلمية(غير اللغوية) في المعجم العامأ -المصطلح العلمي في المعجم العام:
من الواضح أف أعظم ثورة لغوية كانت بعد ؾبيء اإلسبلـ كما نتج عنو من العلوـ كاؼبعارؼ
كتوسع ُب مبط اغبياة كرقي ُب ؾباؿ اغبضارة ،الشيء الذم استدعى كما ىائبل من
اؼبتع ٌددة ٌ
اؼبصطلحات العلمية؛ إذ أصبح لكل علم من العلوـ اإلسبلمية ألفاظو اػباصة كمصطلحاتو
اعبديدة.
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 مفهوم المصطلح العلميكاؼبصطلح العلمي ىو اللفظ الذم خصص لعلم من العلوـ ،أك فن من الفنوف فحصر ُب مفهوـ
معْب ،فإذا استعملو أصحاب ذلك العلم أك الفن كاف اؼبقصود بو ما اصطلحوا عليو كتعارفوا على
ٌ
مدلولو ،دكف ما سول ذلك من اؼبدلوالت الشائعة بْب عامة اؼبتكلمْب أك ما ىو معركؼ ُب اللغة
اؼبشَبكة.
كاغبق أف اؼبصطلح العلمي كاف غائبا عن القواميس العامة القديبة كٓب ربتضن إال القليل منها،
ككانوا ينبهوف على مثل ىذه اؼبصطلحات بقوؽبم :مولد ،أك ؿبدث ،أك معرب ،كعذرىم ُب ىذا
حسب اعتقادنا أهنم كانوا يركف أف ىذه األلفاظ مكاهنا ضمن قواميس ـبتصة ُب العلوـ كالفنوف
كليس قواميس اللغة العامة.
ؽبذا السبب كاجو صاحب القاموس ا﵀يط انتقادات شديدة حْب أدرج ُب كتابو ؾبموعة من
اؼبصطلحات اػباصة دبجاؿ الطب كالفقو كالنحو كالعركض كاغبديث الذم كبسبو القاموس الوحيد
الذم اختص بذكر ىذه اؼبفاىيم...فخرج اَّد عن القاعدة الٍب اتبعها أغلب أصحاب القواميس
الذين سبقوه.
ب -أمثلة عن اؼبصطلحات العلمية ُب اؼبعجم العاـ(القاموس ا﵀يط أمبوذجا):
15
 قاؿ ُب مادة (ُبء)...:كفاء اؼبوٕب من امرأتو :ك ٌفر عن يبينو كرجع إليها". كقاؿ ُب (رقب)":كالرقىب كبشرل :أف يعطي إنسانا ملكا ،فأيٌهما مات رجع اؼبلك لورثتو ،أك16
الرقىب ،كأرقبو الدار :جعلها لو رقىب".
أف هبعلو لفبلف يسكنو فإف مات ففبلف كقد أرقبو ٌ
يتوصل بو إٔب غّبه ،كاعتبلؽ قرابة ،كمن
 كقاؿ ُب مادة (سبب) ":كالسبب اغببل ،كما ٌ17
متحرؾ كحرؼ ساكن".
مقطٌعات ٌ
الشعر :حرؼ ٌ
 كقاؿ ُب مادة نصب ":كالنٌصب العلم اؼبنصوب...كُب القواُب :أف تسلم القافية من الفساد،كىو ُب اإلعراب كالفتح ُب البناء ،اصطبلح كبوم .كقاؿ ُب اؼبادة نفسها :كالنٌصاب :األصل
18
كاؼبرجع...كمن اؼباؿ القدر الذم ذبب فيو الٌزكاة إذا بلغو".
19
 كقاؿ ُب تفسّب لفظة اغبج ":القصد ،كالكف ،كالقدكـ...كقصد مكة للنسك".20
كل اربع ركعات".
 -كقاؿ ُب مادة (ر ك ح) ":كتركوبة شهر رمضاف ظبيٌت ُّا السَباحة بعد ٌ
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جـ  -المصطلحات الطبية في المعجم العام:
كفبا احتوتو بعض اؼبعاجم قضايا الطب كألفاظو ،كفوائد بعض النبات كاألعشاب ُب
التمريض ،كذكر أنواع األمراض كأنواع األدكية ،كقد الحظنا ىذا األمر بشكل كيب ُب القاموس
ا﵀يط كقد توسع فيو بقدر زائد كمن ذلك قولو:
مسخن ـبرج للنٌفخ
ُب مادة( الثوـ)ٌ :
كبرم كيعرؼ بثوـ اغبيٌة كىو أقول ككبلنبا ٌ
بالضم بستا٘بٌ ٌ
السعاؿ اؼبزمن كالطحاؿ كاػباصرة
كالدكدٌ ،
الربو ك ٌ
مدر ج ٌدا كىذا افضل ما فيو .جيٌد للنٌسياف ك ٌ
كالقولنج كعرؽ النٌسا ،ككجع الورؾ كالنقرس ،كلسع اؽبو ٌاـ كاغبيات كالعقارب ،كالك ٍلب ال ىكلىب،
باىي ج ٌذاب ،كمشويٌو لوجع األسناف اؼبتآكلة،
كالعطش البلغمي ،كتقطّب البوؿ ،كتصفية اغبلق ٌّ
الزحّب ،كاػبنازير ،كأصحاب ال ٌدؽ ،كاغببأب،
حاف ه
صحة اؼبربكدين كاؼبشايخ ،ردمء للبواسّب ك ٌ
ظ ٌ
21
مزة".
دبص ٌرمانة ٌ
كاؼبرضعات ك ٌ
الصداع ،إصبلحو :سلقو دباء كملح ،كتطجينو بدىن لوز ،كإتباعو ٌ
تاـ ،كسببو س ٌدة
الصرع علٌة سبنع األعضاء النٌفيسة من أفعاؽبا منعا غّب ٌ
كقاؿ ُب مادة (صرع) ":ك ٌ
ا﵀ركة لؤلعضاء من ًخ ٍل وط غليظ أك لزج
تعرض ُب بعض بطوف ال ٌدماغ ،كُب ؾبارم األعصاب ٌ
22
السلوؾ فيها سلوكا طبيعيا ،فتتشنٌج األعضاء".
كثّب ،فتمتنع ٌالركح عن ٌ
بالضم ،كالٌزكمة :ربلٌب فضوؿ رطبة من بطِب ال ٌدماغ اؼبق ٌدمْب إٔب
كقاؿ ُب الٌزكاـ ":الٌزكاـ ٌ
23
اؼبنخرين".
كه ي ً
حب ىندم ،كاألبيض أصلح ،ككبلنبا
كفاؿ ُب مادة( الفلفل) ":كالفلفل ي
دىد ،كزبٍرًجٌ :
بالزفت ،كلتسخْب العصب كالعضبلت تسخينا ال يوازيو غّبه،
نافع لقلع البلغم اللٌزج مضغا ٌ
الصدر ،كقليلو يعقل ،ككثّبه يطلق
للسعاؿ ،كأكجاع ٌ
كللمغص كالنفخ ،كاستعمالو ُب اللٌعوؽ ٌ
24
بقوة".
كيدر ،كيب ٌدد اؼبِب بعد اعبماع ،كيفسد ٌ
كهب ٌفف ٌ
الزرع ٌ
يتعرضوا ؽبا ،لذلك
كلو نبلحظ داللة ىذه اؼبواد قبد أف أكثر أىل اللغة كأصحاب اؼبعاجم ٓب ٌ
ألهنم كانوا يركهنا أهنا
اعَبض أكثر من تناكؿ القاموس ا﵀يط بالدراسة كالنقد على ىذه الدالالت ٌ
ليست من لغة العرب؛ أم ليست من اللغة القديبة كلكنها من ا﵀دث ،أك كما ظباىا السيوطي
األلفاظ اإلسبلمية ،كألف اؼبوضع الذم ينبغي أف تذكر فيو ىو القواميس اػباصة ،أك كتب الفنوف
كالعلوـ ،أك ما يعرؼ ُب الدراسات اغبديثة باؼبعاجم اؼبختصة.
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كلكن ىذه التربيرات تبقى ملزمة ألصحاُّا ،ألنو ُب رأينا ال مانع من احتواء القاموس العاـ
تكوف فكرة عامة للقارئ ،كال نطلب من القاموس أف يستوعب
قدرا من اؼبصطلحات العلمية الٍب ٍّ
كل اؼبصطلحات ،أك أف يقدـ لنا تعريفات دقيقة ؽبا .كما فعلو اَّد ىو عْب الذم ذكرناه ،فهو
ٌ
ٓب يعرؼ اؼبصطلحات السالفة الذكر كغّبىا الٍب ٓب تذكر تعريفا فباثبل لتعريف اؼبتخصصْب البالغ
الدقة ،كإمبا اكتفى بالتعريفات العامة الٍب من شأهنا أف تفيد القارئ العادم.
د -األعالم في المعجم العام:
الضعف ُب تعيْب
القوة أك ٌ
ى
العلىم ُب اللغة العربية ىو أحد اؼبعارؼ السبعة ،كيقسمو النحاة حبسب ٌ
كعلىم جنس.
اؼبسمى إٔب قسمْب :ىعلىم عْب ى
ٌ

يقوؿ ابن مالك ُب ذكر خصائص االسم ":كىو لعْب أك معُب اظبا أك كصفا"

25

فعلم العين كيسمى علم الشخص ،أك العلم اػباص ،كىو الذم يعْب بو اؼبسمى كيشخص بو
دكف سائر أشباىو يقوؿ ابن يعيش ...":ىبتص شخصا بعينو ال يشاركو فيو غّبه".

26

كعليو تدخل ربت ىذا النوع من العلم:
-

أظباء اإلنساف كمحمد ،كأيب بكر ،كعمر ،كعبد ا﵁...
أظباء اغبيواف كاألظباء اؼبعينة للخيل كالطّب ،كغّبىا...
األظباء اػباصة بالقبائل كاألمم كالشعوب رغم داللتها على ؾبموعة من األفراد إال أف
كظيفتها تعيْب أكلئك األفراد ؾبتمعْب ُب شيء كاحد.
أظباء اؼببلئكة كاعبن كجربيل كميكائل كمالك كىاركت كماركت...
كأما علم اعبنس فهو يعْب صنفا من أصناؼ األجناس اؼبختلفة سواء كاف ؿبسوسا أـ معنويا
كلفظ :إنساف ،كحيوافُ...ب األكؿ كلفظ :الشجاعة كاغبياة كاؼبوت ُب الثا٘ب ،كىو ُب
اغبقيقة (علم اعبنس) ال يرتقي إٔب درجة علم العْب ،فهو علم معرفة من جهة اللفظ نكرة
العلىم ُب ىذا الفصل كاقع على
من جهة اؼبعُب كُب ىذا الشأف يقوؿ ابن يعيش ":اعلم أف ى
اعبنس خببلؼ ما تق ٌدـ من األعبلـ ،فإنٌو كاقع على األشخاص كزيد كعمرك...كعلم اعبنس
ىبتص كل شخص من ذلك اعبنس يقع عليو ذلك االسم ،كبو أسامة كثعالة فإف ىذين
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كل ما ىبرب عنو من األسد كالثعلبٍ 27".ب قاؿ بعد أف جاء بأمثلة كثّبة
االظبْب يقعاف على ٌ
على ىذا النوع من العرفة ":كاعلم أف ىذه األشياء معارؼ على ما ذكرنا إال أف تعريفها أمر
كل كاحد من اعبنس ،كعدـ اختصاصها شخصا بعينو دكف
لفظي كىي من جهة اؼبعُب نكرات لشياعها ُب ٌ
غّبه 28".بعد ىذه اؼبقدمة الٍب نراىا ضركرية ُب ربديد معُب العلم ،كمرتبة كل نوع من األعبلـ
فإنو ال نكاد قبد قاموسا لغويا من القواميس القديبة ىبلو من ذكر بعض األعبلـ ،خاصة
الشخصية سواء كانت بشرية أـ جغرافية ،كلكن ٓب يكن ذلك يشكل ظاىرة تستحق الوقوؼ
عندىا ،ألهنا شكلت نسبة ضئيلة مقارنة باؼبواد اللغوية األخرل اؼبوجودة ُب أم قاموس قدٙب.
أما اؼبعجم الذم أكثر من ىذه اؼبادة فهو القاموس ا﵀يط للفّبكزآبادم ،فقد أكثر بشكل ملحوظ
من أظباء األعبلـ البشرية كاعبغرافية ،فبا تسبب لو ُب االنتقاد الشديد ػبركجو عن اؼبألوؼ ُب
القواميس الٍب سبقتو ،كلكي نتأكد من ىذه اؼببالغة أجريت مقارنة بْب القاموس ا﵀يط كصحاح
اعبوىرم من خبلؿ مراجعة باب كاحد ليكوف عينة تقاس عليها بقية األبواب.
 كرد ُب الصحاح حوإب سبعْب علما ما بْب أظباء األشخاص كأظباء األماكن ،كالقبائلكاغبيوانات كغّبىا.
 أما القاموس ا﵀يط فقد كرد فيو ما يقارب ألفا كأربعمائة علم ففاؽ الصحاح بنحو عشرينمرة.كبإجراء استقراء بسيط ُب كحدة معجمية من ىذا الباب لبرج بصورة كاضحة عن مدل
شغف القاموس ا﵀يط باألعبلـ ،كذباكزه كل اغبدكد الٍب التزمتها القواميس العربية القديبة
كمثاؿ ذلك مادة(حب)احتوت على أربعة كشبانْب علما توزعت ما بْب أظباء أعبلـ بشرية،
كأظباء أماكن كبقاع ،كاسم جن(حباب) ،كاسم سيف (اغببحاب:سيف عمرك بن
خلي)،كاسم قبيلة(حباب:حي من بِب سليم).
كذكر ُب مادة أخرل من باب القاؼ ُب مادة (برؽ) مائة كستة كطبسْب اسم علم على
اختبلفها.من أجل ىذا كجدنا كثّبا من اللغويْب اؼبشتغلْب بالصناعة اؼبعجمية انتقدكا الفّبكزبادم
على ىذا اإلكثار ،كُب طليعتهم ابن الطيب الفاسي الشرقي الذم يرل أنو ليس من خصائص
تأليف القاموس العاـ ذكر ألفاظ ليست من اللغة ُب شيء ،مع العلم أف اؼبكاف اؼبناسب ؼبثل ىذه
األلفاظ ىو كتب الطبقات كالرجاؿ كاعبغرافية كقواميس البلداف كاغبيواف كغّبىا.29
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فهو يقَبح االستغناء عن ذكر األعبلـ على اختبلؼ أنواعها ،ألف اغبديث عنها ليس من مهمة
اللغوم كال من اختصاصو.

30

كىذه أمثلة عن رفض ابن الطيب ذكر أظباء األعبلـ ُب دكاكين اللغة .قاؿ اَّد ُب مادة (لؤلؤ)
من باب اؽبمزة فصل البلـ ":كأبو لؤلؤة :غبلـ اؼبغّبة قاتل عمر رضي ا﵁ عنو،31".قاؿ ابن الطيب
معلقا على ذلك ":ىذا اػببيث لعنو ا﵁ غّب ؿبتاج لذكره ُب دكاكين اللغة ،كيكفي ذكره ُب كتب
السّب كالتواريخ،32".كأكرد اَّد ُب مادة (رستة) علما من األعبلـ قاؿ :رستة ،بضم الراء لقب عبد
الرضبن بن عمر بن أيب اغبسن ا ٌلزىرم األصبها٘ب،33".فعلق ابن الطيب قائبل ":ىو أيضا من األلفاظ األعجمية
كبيانو ُب التواريخ ال اللغات".

34

كقبد عاؼبا آخر من اللغويْب اؼبعاصرين يرفض بشدة ما أقحمو اَّد قاموسو من األعبلـ كما ظباه
ىو -الشدياؽ -حشوا كفضوال .فقد عقد فصبل ُب اعباسوس ظباه (:النقد الرابع عشر فيما ذكره
من قبيل الفضوؿ كاغبشو كاؼببالغة كاللغو) فيعتب ما أكرده صاحب القاموس ا﵀يط من األعبلـ
ضمن ىذا الفصل لذلك يقوؿ ":كفبا ذكره من أظباء األعبلـ فبا موضعو غّب كتب اللغة ،قولو ُب
كهف :كأصحاب الكهف (مكسلمينا)( ،اؼبيخا)( ،مرطوكش)( ،نوالس)( ،سلنوس)،
(بطنيوس) ،كشفوطط)"35كبعد أف تكلم الشدياؽ عن ضبط ىذه األعبلـ كاػببلؼ اغباصل حوؽبا
يقوؿ ":كليس شيء من ىذه األظباء ُب التهذيب كال الصحاح كال ا﵀كم كال التكملة كال
اللساف".

36

كانتهى صاحب اعباسوس إٔب االنطباع نفسو الذم انتهى إليو ابن الطيب ،كىو أف اَّد كاف
مولعا بذكر األعبلـ إذ يقوؿ ":كحسبك ُّذا دليبل على أف اؼبصنف كاف وبرص على أظباء
الفقهاء كا﵀ ٌدثْب أكثر من حرصو على األلفاظ اللغوية".

37

كمن اؼبعجميْب اؼبعاصرين الذين كاف ؽبم موقف فباثل للذم ذىب إليو ابن الطيب كالشدياؽ علم
من أعبلـ القرف التاسع عشر كصاحب قاموس (ؿبيط ا﵀يط )الذم اختصره ُب (قطر ا﵀يط)
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بطرس البستا٘ب حيث قاؿ فيما يذكر حسْب نصار عن منهج البستا٘ب أنو ":حذؼ البقاع كأظباء
األشخاص كالقبائل ،كأبقى بعض األلقاب كأظباء الفرؽ كبعض اللغات الٍب أكردىا ُب اؼبواد".

38

كقبد أيضا سعيد اػبورم الشرتو٘ب صاحب قاموس(اقرب اؼبوارد ُب فصيح العربية كالشوارد) قد
قسمو إٔب قسمْب :األكؿ قسم مفردات اللغة الصرفة ،كالثا٘ب قسم اؼبصطلحات العلمية كالكلم
اؼبولد كاألعبلـ .كىذا التقسيم دليل على أف اؼبؤلف كاف ال وببذ ذكر األعبلـ كاؼبصطلحات
العلمية مع ألفاظ اللغة العامة ُب موضع كاحد .يقوؿ ُب مقدمة قاموسو ":كقد قسمتو إٔب
قسمْب :األكؿ ُب مفردات اللغة الصرفة ،كىو الذم انتشر إعبلنو ،كالثا٘ب ُب اؼبصطلحات العلمية
كالكلم اؼبولد كاألعبلـ".

39

كُب بدايات القرف اغبإب ألف األب لويس معلوؼ قاموسو اؼبسمى (:اؼبنجد) كقد خصصو
أللفاظ اللغة ،مقبل من ذكر األعبلـ حٌب جاء اؼبستشرؽ (فردناف توتل) سنة  1932الذم كضع
لو ملحقا فسماه (:اؼبنجد ُب األدب كالعلوـ) ففي ىذا اؼبلحق أكرد أظباء األعبلـ.

40

كقرر ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة كضع معجمْب (اؼبعجم الكبّب) ،الذم اقَبحوا فيو إدخاؿ
ٌ
األعبلـ البشرية كاعبغرافية ،فبا أثار حفيظة بعض الدارسْب كما يتضح ذلك ُب موفق األستاذ
حسْب نصار؛ إذ يقوؿ بعد أف ذكر منهج اللجنة اؼبكلفة ُّذا القاموس ":فنحن لبتلف معهم ُب
أ ظباء األماكن كاألعبلـ ،ككبب أال تدخل ُب اؼبعجم اللغوم إال إذا ارتبطت بالَباث الثقاُب
العريب ،بأف أخذت منها صفات أك مشتقات ،أك ضربت ُّا األمثاؿ أك ما ماثل ذلك ،كأما ما
عدا ذلك فتفرد لو معاجم خاصة بوٍ 41".ب ينتهي إٔب القوؿ ":األعبلـ كاألماكن ال صلة قويٌة
بين ها كبْب اؼبعا٘ب اللغوية الٍب تتصل ُّا ُب حالة اشتقاقها ،كال تأثّب ؽبا ُب مادهتا كال تطور ؽبا
كاأللفاظ اللغوية اؼبتصرفة .لذلك كبب أف نبعدىا عن األلفاظ اللغوية .فإذا ما أصر اَّمع على
إدخاؿ األعبلـ كاألماكن ،فليضع قاعدة ؿبكمة الختيارىا ،ألنو بطبيعة اغباؿ لن يدخل األعبلـ
صبيعها ،كليحَبس ُب ىذه القاعدة من القاموس كالتاج كالعباب كأمثاؽبا الٍب كاف نبٌها األكؿ أعبلـ

ا﵀دثْب كالفقهاء .كلعلو وبذؼ من أظباء األماكن ماال ربديد لو ،أك لعل األكفق أف يكتفي بأف
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يعرفها بأهنا موضع ،فإذا أراد الباحث الدقة ُب التحديد رجع إٔب معاجم البلداف،42".أما اؼبعجم
الثا٘ب فهو (اؼبعجم الوسيط) ،كالذم كاف اذباه اَّمع فيو ذكر ألفاظ اللغة العامة على أف هبعل لو
استقر الرأم على إلغاء األعبلـ بالكلية ،يقوؿ إبراىيم
ملحقا خاصا باألعبلـ على اختبلفهاٍ ،ب ٌ

مدكور ُب مقدمتو ":كقد أغفل اَّمع ُب ىذا اؼبعجم منذ البداية ملحق األعبلـ الذم أشرنا إليو
من قبل ،كقصر نبو على اللغة قديبها كحديثها".

43

كمع كل ما ذكرناه ُب شأف األعبلـ ُب القواميس القديبة كاغبديثة ،كأهنا ُب العموـ ذبنح إٔب ذبنب
دؾبها مع ألفاظ اللغة العامة ،فإنو ال يبنع من كجود ألفاظ ال تكاد تقارف أماـ الكم اؽبائل
لؤللفاظ العامة ُب ىذه القواميس.
ىذا أىم ما سبكنا صبعو حوؿ موقف اؼبعجميْب العرب القدامى كا﵀دثْب من قضية األعبلـ على
اختبلفها.كلئلشارة فإف اؼبوقف نفسو قبده ُب قاموس الركس( )lepetitLarousseكقاموس ( le
 )petit robertكمن قبلهما قاموس األكاديبية الفرنسية ()dictionnaire de l’académie française
فقد نص منذ صدكره سنة 1695ـ على أف أظباء األعبلـ البشرية كأظباء اؼبواضع ال يذكر منها
حولو إٔب ألفاظ عامة كعادية ( ،)noms communsأك
شيء إال ما كاف االستعماؿ اَّازم قد ٌ
حولو إٔب صفات تدؿ على نعوت معينة.كنقرأ ُب اؼببلحق( )annexesالٍب كتبها (آالف رم) A.
ٌ
 Reyعلى قاموس  lepetit Robertأف مشتقات األظباء اػباصة باؼبواضع كاألشخاصٓ ،ب يؤخذ
خاصة .يقوؿ "Reyعند تناكلو أظباء
منها إال ما كانت لو أنبٌيٌة ،أك داللة ٌ
تؤىبلنو ليوضع ُب مكانة ٌ
األعبلـ كالبلدافils ne méritent pasdedéfinition propre dans le corps du dictionnaire , ":
"mais leur forme exacte mérite d’être répertoriée

44

لقد أصبح بإمكاننا القوؿ أف اؼبنهج اؼبتبع مع أظباء األعبلـ ىو إخراجها من دائرة األلفاظ اللغوية
العامة ،كىو مذىب اللغويْب القدامى كاؼبعجميْب اؼبعاصرين سواء كانوا عربا أـ غربيْب ،كما اتضح
جليا مع اؼبعجميْب الفرنسيْب مع تعويض ذلك بوضع مبلحق تضم أظباء األعبلـ الٍب ًب
االستغناء عنها.
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 علي القاظبي ،اؼبعجمية العربية بْب النظرية كالتطبيق. علي القاظبي ،اؼبعجمية العربية بْب النظرية كالتطبيق ،مكتبة لبناف ناشركف ،ط2003 ،1 لويس معلوؼ ،اؼبنجد ُب اللغة ،اؼبطبعة الكاثوليكية ،بّبكت. ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة ،اؼبعجم الوسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية،ط،2004 ،4تصدير الطبعة األكٔب إلبراىيم مدكور ؿبمد بن عيسى السلسيلي ،شفاء العليل ُب إيضاح التسهيل،تح  :عبد ا﵁ علي اغبسيِب الربكاٌب،اؼبكتبة الفيصلية ،مكةاؼبكرمة ،ط،1986 ،1

Georges mounin : dictionnaire de la linguistique ,
Le robert pour tous ,dictionnaire de la langue francise,concours de
Alain Rey ,rédaction de Danièle Morvan et Françoise gerardin.1994
Dictionnaire le robert ,paris.
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النص القصصي الشعبي والنص الثقافي
"قراءة في التعالق"

دريدم مربكؾ
جامعة سطيف2
ملخص:
تنتج القراءة النص األديب ،فهي فعل وبقق اؼبعُب الذم فيو ،إذ يتم ترىينو ك ربصيلو كضبطو ،فهي
نشاط يقارب قوؿ النص ُب سّبكرة الفهم كيستكمل معادلة التفاعل التواصلي،كذلك بتجميع
قصد الناص كقصد القارئ ُب بؤرة قصد النص .كما داـ األمر –ُب ؾباؿ القص الشعيب -ال ىبرج
عن ىذه اؼبقتضيات األساسية إلنتاجية النص كقولو فإ ٌف معادلة التفاعل بْب النص القصصي
الشعيب كالنص الثقاُب نشاط يقارب اكتشاؼ تعالقهما داخل عناصر اإلنتاج الثبلثة (مبدع ،لغة،
كتأكؽبا ُب الفهم ،فمن عبلقة الوجود إٔب عبلقة اغبدكث
قارئ) ك حصر كل عبلقة كشرحها ٌ
كصوال إٔب عبلقة اؼبعرفة ،يكتشف نشاط القراءة،عرب الشرح كالفهم ،شكل سبوضع النص األديب
القصصي الشعيب كنصو الثقاُب كذلك من خبلؿ ربديد توزيع عناصر إنتاجو.
Summary:
The Reading as a process tries to produce the literary text and its
meaning.It is a work which approaches the text in its different
understanding; completes the equation of communicative interaction, by
collecting the tendencies of the author and the reader inside the tendency of
the text. Although the domain of popular stories doesn’t get out of these
necessary requirements, the interaction between the popular fiction text and
the cultural text as an activity tries to discover their correlation inner the
three elements of production(Creator - Language - Reader).It restricts,
explains and interprets every relation in understanding.
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بالنص الثقافي:
النص القصصي الشعبي
ّ
عالقات ّ

تأطير:
اؼبعرب عنو بالنٌص
يعد النص القصصي الشعيب إنتاجا إنسانيا ك حدثا تواصليا ًب ُب الفضاء العاـ ٌ
الثقاُب ،ك ىو بذلك مؤطر كؿبكوـ باؼبعايٌّب الٍب أكجدتو إنتاجا كتداكال ،فبا يعِب ارهتانو لسياؽ
contextالبنية اؼبوسوعية للثقافة  ،Universalismeك ىو اؼبفهوـ الذم هبعل النص األديب ُب
صميم منظور اؼبقاربة اؼبنهجية للقراءة الثقافية ،ك الٍب تنطلق من ؾباكزة االذباىْب؛ البنيوم ك
السياقي(ُ)1ب تتبع ك استقصاء اؼبعُب الذم يقولو النص ،ك ذلك ُب صيغة توفيقية بينهما.
تؤسس القراءة الثقافية للنص األديب الشعيب منهجها ُب حدكد الوعي بأنو "معطى متأخر
مقارنة إٔب بقية اؼبعطيات التارىبية :االقتصادية-االجتماعية ،معطى تاؿ ك الحق ال أكٕب ك
سابق"( ، )2ك لذلك يقعد الدرس الثقاُب للنص األديب فعالية ذبمع بْب العمليات اإلجرائية
التفسّبية كالتأكيل القائم على الفهم السميائي للعبلمة ،من منطلق أ ٌف للنص مظهراف :لسا٘ب
خطايب ،ك دالٕب معنوم ،كىو ما جعل اؼبنعرج القرائي للدرس السردم يؤكؿ إٔب ؾبالْب نبا:
سرديات اػبطاب ،كالسميوطيقا السردية؛ إذ اَّاؿ األكؿ كصفي إجرائي يعتمد لغة اؼبنهج التقِب؛
كاؼبنطق اغبصرم ،ك الثا٘ب ظبيائي تأكيلي منطقو مدارسة العبلمة دبا ىي ٌداؿ مفتوح كمتعدد
العبلقات يربط الداؿ النصي دبدل اؼبدلوالت الثقافية ،ك ىو ما أرسى اؼبمارسة النقدية للنشاط
السميائي ُب استفهاـ انتظاـ النص داخل نظاـ الثقافة.
ُب ىذا السياؽ البد من اإلشارة إٔب التفكّب الفلسفي األنثركبولوجي الذم أعاد ترتيب فواعل
اؼبعادلة النصية ،ك ذلك حْب رأل أ ٌف قراءة النص األديب ال هبب أف تقع ُب ظبلـ األنطولوجيا
اؼبتعالية الٍب تكتفي باكتشاؼ اللٌغة اؼبغلقة ،ككاجب حذرىا من الذىاب ُب األفق اؼبفتوح ببل
ذات ،كالذم يسميو بوؿ ريكور "التعإب ببل ذات( ،")3كبْب ا﵀ذكرين ك الوعي باذباىات القراءة
الثقافية انبثق السؤاؿ اؼبركزم إزاء النص السردم ليقوؿ ":ىل السرد عمد من أعمدة نظرية
اؼبعرفة؟")4(.
يكتسي ىذا السؤاؿ شرعية نقدية ك منهجية من حيث ىو مسار كاصل بْب التفسّب ك الفهم،
ينطلق من الوجود الوزدكج لبنية النص ك دينامية الَباسل بْب كبوه البنيوم ك كبوه الثقاُب ،ك ُب ىذا
نصيا ُب الَبسيمة السردية ( ،)5يعرب عن ربقق
ليس القصص الشعيب سول ترىْب فِب مسنن ٌ
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القاعدة اؼبركزية ذات الثبلثة فركع(:)6كيف نتصرؼ؟كيف نعيش؟ ؼباذا نوجد؟ كالٍب يضع السرد
ؽبا معادالت نصيٌة تستوعب األجوبة اؼبمكنة ك اؼبفَبضة:الفعل  ،LeFaireالعيش ،LeVivre
الكينونة  .L’êtreك ُب ذلك تصبح اللٌغة دبا ىي موجود موسوعي استجابة تواصلية لرغبة السرد
ُب إدماج جدؿ السؤاؿ ك اعبواب ُب إمكاف حركة فعل التلفظ ،لينتج عنها نص ُب "شكل
)7(.
لسا٘ب للتفاعل االجتماعي()...كال ٌذم ىو ترىْب ()Actualisationللمعُب ا﵀تمل
يوجد النٌص السردم ،عموما ،ك القصصي الشعيب لوجود السّبكرة الثقافية للكائن البشرم ،كما
يقوؿ الدرس الفلسفي اغبديث ،فهو موجود –كبو اؼبوت ،ك لذلك وبكي ،أل ٌف اغبكي "يستجيب
للحاجة األكثر أنبية لدل اإلنساف،ك ىي الرغبة ُب تفادم اؼبوت( ،")8فبا يعِب أ ٌف القصص ،بناء
على ىذه الرغبة ،مقسور على تتبع اغبركة الزمانية(،)9ليكوف تواصبل لغويا معربا عن الوجود
اإلنسا٘بُ ،ب صيغة تناغم النحو الفكرم ك اتساقو مع النحو اللسا٘ب الذم يعلنو.
بالقوة(اإلنساف) هبادلو كجود بالفعل(الذات) ،ك
سبتد سّبكرة اغبركة اإلنسانية على مدل كجود ٌ
يرىن تارىبية الوجود البشرم ُب تسجيل زمن الكينونة ُب
بْب الطرفْب كاف السرد جنسا مبدعا ٌ
زمن الوجود ،ك ذلك ُب حدكد الصفة العقلية اعبذرية ذات اؼبسار الدينامي للكائن السارد ،الٍب
ىي جوىر اؼباىية اؼبركزية اؼبتجلية ُب صيغة تفاعل ذاتو مع قوانْب الوجود ،ك الٍب يتفرد فيها عن
الوجود اؼبيكانيكي للطبيعة ،ففي ضمنها يتوسع ك يستمر بكينونتو الثقافية ،كيرتبط القصص
الناشئ عنو قناة للهوية السردية بْب كونو ٌداال ك بْب كوف مدلوالتو الثقافية من حيث ىي حاصل
جسد اإلنساف السارد ىذه
اشتغاؿ إبداعي يرتكز على ابتكار الَبميز ك ذبديد أشكالو ،كقد ٌ
العملية بفعل تلسْب verbalizationالثقافة ُب اللغة ،فكاف نصو األديب الشعيب أىم نتيجة لتواصلو
ُب االجتماع الواعي(.)12
ال يبكنُ ،ب ظل ما سبق ،أف يكوف القصص الشعيب ؿبفبل للعبلمات ال ٌدالة إالٌ دبباشرة القراءة
الوصفيةك التحليلية ،كتوسيع طاقات التأكيل ُب حدكد اؼبعطى الثقاُب ،ذلك أ ٌف القوؿ ال يصّب
نصا إالٌ "إذا انضاؼ إٔب اؼبدلوؿ اللٌغوم مدلوؿ آخر ،مدلوؿ ثقاُب يكوف قيمة داخل الثقافة
ٌ
()11
اؼبعنية " فبٌا يب ٌكن من فهم داللة القص ُب ذبليو النصي ،عرب استفهاـ بنيتو اػبطابية ك ارتباطها
باؼبدار الثقاُب للعبلمات.
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يتحدد النص من حيث ىو كاقعة تواصلية ُب التداكؿ دبا يقوـ عليو من أسس شرطية لوجوده،
ك الٍب ىي الذات باعتبارىا اإلنساف ُب حالة التنصيص ،ك كذا النظاـ اللغوم دبا ىو نسق
تبادٕب/تراسلي الستعماؿ العبلمة ،ك ثالثا الثقافة الٍب سبنح النسق اللغوم علة انتظامو من حيث
ىي بنية تستغرؽ اؼبنصوص ك ذبعلو داال ُب نظامها السميائي .فكيف يتم ذلك ؟ ك ما ىي
ذبلياتو؟
لبياف ذلك يستقصي البحث أىم العبلقات اغباصلة بْب الذات ك اللغة ك الثقافة ُب النص
القصصي الشعيب ،ك يقَبب قرائيا من فهم التفاعل بينها:
عالقة الوجود:يوجد اإلنساف كجودا يتضمن النٌصْب معا؛ األديب كالثقاُب ،ك ال تكوف القراءة بذلك إالٌ إجراء
يطلب استفهاـ الذات من حيث ىي ربقق يعيو الفعل اإلنسا٘ب ك يعلنو ،ألف خركج اإلنساف من
اؼبتعْب ىو حاصل كجود األثر الداؿ على مؤثره ،ك ىكذا
حاؿ كجوده الكامن إٔب حاؿ كجوده ٌ
ف كل قراءة للنص تؤكؿ إٔب الثقافة دبا ىي شرط لفعل التأكيل ،ك من حيث ىي سبثل اؼبرجعية
اعبربية لكل استفهاـ يتحرؾ بالقراءة كبو إدراؾ البنية النصية ك كبوىا ،ك بياف التفاعل بْب نظاـ
النص ك نظاـ الوجود الواعي للثقافة لدل حاملها ،ك ذلك ما يبثل اؼبسار اغبيوم َّاؿ التداكؿ
األكؿ؛ الذم ىو الذات اغبيٌة اؼبفكرة ك اؼبتكلمة من منطلق ٌأهنا صاحبة الكفاءة اإلقبازية للنٌص حدثا
العملي للفاعل ٌ
كتواصبل ك معُب.
فإهنا رب ٌدد أكال منطلقها
حٌب تنتج الفعل ال ٌدرسيٌ ،
إذ رباكؿ القراءة ضبط مفهوـ قاعدم للوجود ٌ
األكؿ الفهم ،ك الذم ىو مركز
ُب اذباه ىذا الضبط تأسيسا منها آلليات اؼبعاعبة الٍب رىاهنا ٌ
الوعي القرائي ،ليكوف بذلك نشاط القراءة قناة مركزية للتخاطب مع اؼبدكنة كتبادؿ السؤاؿ
حٌب ال يغرؽ البحث ُب خطاب فلسفي مفتوح ال تقولو اؼبدكنٌة ك ال تؤيٌده،
كاعبواب معها ،كىذا ٌ
فالوجود ضمن ىذا ىو كجود النٌص ،كالقراءة ىي تشغيل ىذا النٌص ُب قوؿ ذاتو ككشف طبيعتو
مادة ك فضاءٍ ،ب ما يقود إليو ُب ؾبرة كجوده دبا ىو موجود ُب فضاء ك حادث ُب حدكد ذلك
الفضاء.
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تأسيسا على منطق القراءة الثقافية ك منهجها ،يلتزـ البحث باستعماؿ النشاط القرائي استعماال
معياريا ك دالليا ،يستنطق القانوف اللسا٘ب اػبطايب ،ك يبِب على كعي عناصره ك عبلقاتو قولو
الدالٕب ضمن خطاب اللٌغة ،ك قولو اؼبدلوٕب ُب إعراب معناه ثقافيا ،ك ىذا ُب سياؽ اعتبار القراءة
)10( .
نظاما لؤلسئلة اؼبمكنة
يوجد كل من النٌص الثقاُب كالنٌص اللٌغوم األديب ُب فضاء كاحد ؿبلو الذات الواعية ،كحدكده
مساحات الفكر كالفهم كاؼبعُب ك الوعي ،كؾبالو النٌص من حيث ىو يش ٌكل "إمكانا للتفكّب أك
كسطا للفهم أك ملتقى للحقائق(،")13كيآزرنا ُب ىذا الطرح ،فضبل عن كونو إلزاما طبيعيا ،ما
أصبعت بشأنو النشاطات اؼبعرفية ك الفكرية ك الفلسفية ،ك الٍب تقر على اعتبار النٌص ُب قاعدتو
األكٔب موجودا ناذبا عن كجود الذات العاقلة ُب حالة التكلم ،ك ما ينشأ عن تنصيص الكبلـ ُب
كبو اؼبتواليات اللفظية تعبّبا من الذات عن حالة الفهم الٍب أدركتها ،لذلك فالفهم ليس فقط
"مبطا ُب اؼبعرفة  ،" ModeDeConnaissanceكإمبا ىو "مبط ُب الوجود كذلك ،)15("Moded’être
ك يستتبع ذلك أ ٌف حقيقة الفهم النصي ال تظهر إالٌ عرب اللٌغة الٍب يستعملها كينتج شركطها،
ليكوف مدركا ُب ربققها كتعٌينها البنائي الدالٕب ،مرىنا شبكة من العبلقات التواصلية الٍب ال تكوف
إالٌ "انطبلقا من االستعماؿ اإلنسا٘ب للخطاب( ،)14ك ىو ما يش ٌكل االتفاؽ على قاعدة اػبطاب
كحدكثو اللٌغوم ُب إقباز اؼبشركع التواصلي اإلنسا٘ب ،منطلقا ؼبقاربة ال ٌدرس اإلجرائي ك اؼبنهجي
ُب ربديد غايات التوصيف ك التجريد ،ك اقَباح الربامج التداكلية ُب فهم صباعة اؼبتواصلْب داخل
ؾبموعة التعريف اللٌغوية الثقافية الواحدة ،كأل ٌف تاريخ اإلنساف ُب ىذه اؼبمارسة بعيد ج ٌدا فقد ع ٌد
ذلك من طبيعتو بسبيل استنطاؽ التأكيدات اػبلقية كاالجتماعية فيو ،ال بسبيل البحث عن
الدليل اؼبادم ك األثر األمربيقي ،ك ضمن ىذا سبتد الشفاىية كآثارىا اللغوية ُب اؼبستول النفعي،
لفِب ،أبعد مسافة من اآلثار اؼبكتوبة ،كإف كانت ٓب ربظ بتسجيل تدكيِب
ككذا ُب اؼبستول ا ٌ
يستبقي نصوصها ُب اآلثار اغبيٌة ،إٔب غاية استيقظ الوعي ك االنتباه بآفاؽ العمر البلؿبدكد
لؤلعماؿ كاإلقبازات الفنيٌة الراقية لدل األجهزة اإلديولوجية كالَببوية عند حضارات معينة.
النصي ك موادهُ ،ب شغلو لفضاء الوجود ،ركامات من
قد يستغرؽ اؼبسح التارىبي للموجود ٌ
اإلحصاء كاألرشيفات البلمتناىية ،غّب أ ٌف حبثا ُب اؼبعادلة الوجودية للذات النٌاصة هبرد حقيقة
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قاعدية ،كيسمح باستخدامها بصيغة التعميم اؼبنهجي ُب مفهمة ما نبحث عنو ُب ؾبالنا ،ليمكن
لنا بذلك البحث ُب النٌص القصصي الشعيب مرتكزين على كاضح من اؼبعاجة خبصوص كجوده.
النٌص القصصي الشعيب موجود تداكليا ،كىو أثر تتلقاه القراءة كتتواصل معو الذكات ثقافيا
كاجتماعيا ،غّب أ ٌف البحث ال يقف عند ىذا اعبواب ال ٌذم يتموقع ُب اؼبسلمات العامة كال هبد
غّب التسليم إجابة ،كالبحث ُب مستول الواقعة البيوغرافية استجابة ،فالبحث يؤشكل اؼبوجود
النٌصي من آخر عنصر ُب سلسلة كجوده ،ليكشف ُب نسق تصاعدم اختزإب عن االرتباطات
اؼبَباتبة ُب مراحل التوجيد اإلنسا٘ب للنص.
بناء على سلسلة الَبابطات السببية للموجود النٌصي يعترب صبع اؼبدكنة كتسجيل نصوصها ٌأكؿ
الٍب يعيها صبع نصوص القصة الشعبية
حدث النطبلؽ البحث ،ك ُب ىذا تكوف اغبقيقة األكٔب ٌ
حقيقة لغوية ،ألف اللٌغة موجود سابق على النٌص ،كىي موجودة ُب اؼبوجود اغبامل ال ٌذم ىو
الذات العاقلة اؼبتكلمة ،ك الٍب ىي موجودة ك متحققة ُب ضمن فضاء كجودم يتوافر على شركط
كجودىا كربققها كاستمرارىا.
يقتضي الَبتيب اؼبنهجي ربديد كل رتبة ُب معاعبة إشكالية كجود النٌص القصصي الشعيب ،ك ىو
ما يضبطو مسار القراءة العاؼبة ُب اذباىها اؼبعاكس للقراءة النسقية القائمة على تتبع تسلسل
متوالية التلفظ السردم  ،Séquenceكما ىو األمر ُب علم السرد( ،)16ليصبح اذباه البحث إٔب
خارج النٌص من داخلو ،ك ٌأكؿ ما وبرؾ ىذا القصد ك يطلقو ىو اغبقيقة القاعدية للوجود ،حيث
ىو "ال ينفك عن كينونتو اللٌغوية كال يبكن إدراكو إالٌ ُب ىذه اؼبساحة الرمزية كالداللية بوصفها
عاؼبا مفتوحا كأفقا فبتدا( ،)17كُب ضمن ىذا ،يقبض نشاط القراءةُ ،ب إدراكو عبلقة الوجود
الٍب يبثٌل الفهم ؿبموؽبا الساكن
للنٌصْب األديب القصصي ك الثقاُب ،على ٌأكؿ اؼبفاتيح كىو اللٌغة؛ ٌ
ُب اؼبعُب القصود بو ،كال ٌذم بدكره ىو استجابة للوعي الناطق ال ٌذم يكوف ُب الذات داخبل
()18
جوانية االنتظار كبرانية اغبوار" ،كُّذا يتأسس
كخارجا ،كما ٌ
عرب عنو فبلسفة النٌص بقوؽبمٌ " :
اعبواب ُب االنطبلؽ من القوؿ بأ ٌف اللٌغة توجد ُب موجود الذات ،كال ٌذات مقذكفة ُب الوجود ،ك
بتوسط النٌص ُب معادلة الوجود ،يصبح اؼبوجوداف (اللٌغة/ال ٌذات)متحركْب بتبادؿ الفعل ُب النسق
اؼبفكرة الفاعلة إالٌ ُب اللٌغة ،فهي مأكل الوجود( ،)19كما ال تنتقل
الزمِب اؼبستمر ،فبل توجد ال ٌذات ٌ
اللٌغة من حاؿ كموهنا إٔب ربققها إال باستعماؿ الذات ؽبا.
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دبا أ ٌف القراءة ىي جهاز لطرح األسئلة اؼبمكنة على النٌص ُب سياؽ التواصل معو ،فإ ٌف ربديد
كل
اذباه ىذه األسئلة ىو من الضركرة دبا هبعل النٌص مقركءا ،كاسَبساال ُب اؼبساءلة تكوف ٌ
الٍب تطرح بشأف كجود النٌص ك موجوده مكثفة ُب الصيغتْب األساسيتْب:كيف يوجد
األسئلة ٌ
النٌص القصصي الشعيب؟-ماذا يقوؿ كجوده ،أك ما الذم يوجد بوجوده؟.
األكؿ يبحث ُب شيئية النٌص القصصي الشعيب ك معياريتو ،ك كسيلة البحث إزاء ذلك
إ ٌف االذباه ٌ
جردىا اؼبخطط اللٌسا٘ب ُب مستوييو اؼبعركفْب :اعبملة /النٌص ،ك ىدفو
ىي اآلليات اإلجرائية ٌ
الٍب ٌ
ىو التفسّب ،دبا ىو تفكيك لبنية العناصر اللٌغوية ك انتظامها ،ك نسقها اؼبتمظهر ُب اشتغاؿ
اؼبنظاـ النحوم ُب تشيٌيد اعبملة؛ ال ٌٍب تعترب القاعد النواة لوجود إمكانية ارتباط اعبمل اغبادثة
حبدكثها ،كىو ما يبكن تسميتو بنحو التجامل ،كىو اؼبستول الذم تبحث فيو الكلمة مادة
فك النحو اللٌغوم كبياف السنن
كطبيعة ك عبلقة ك انتظاما ك بناء ،ك فيو يتم التفسّب كتنجز مهمة ٌ
اللٌسا٘ب.
ٌأما اؼبستول الثا٘ب الذم ينتقل فيو البحث إٔب حصوؿ مقوؿ القوؿ أك داللة البناء النٌصي ،فهو
مستول يهدؼ إٔب ربصيل علٌة كجود النٌص القصصي ،حيث يلقي البحث ظبعو الشتغاؿ
الكلمات ُب إنتاجها للمعُب ،كيستخدـ البحث لذلك نتائج القراءة التفسّبية للسنن اللٌسا٘ب
لبلوغ فهم القوؿ النٌصي ُب كعيٌو ال ٌذم اذبو إٔب ؿبموؿ اللٌغة ك ارتباطاهتا الثقافية ،كىو اؼبستول
ال ٌذم يكشف فيو البحث إنتاج العبلقة بْب القاصد (الذات) كالشيء (اللٌغة :صوت /حرؼ)،
أل ٌف اللٌغة ذباكز العبلقة الشيئية إٔب قوؿ ؿبموؽبا من اؼبعا٘ب ،فال ٌذم وبدث إٌمبا ىو بناء مادم يصل
درجة من االقتدار تكوف فيو اللٌغة أحاطت بكفاءهتا البنائية مقولة اؼبعُب ،فتحمل اؼبادة اؼبفاىيم ك
ٌ
األفكار ،ك تنطلق من الذات العاقلة /اؼبتكلمة إٔب ذات من جنسها موصوفة بصفاهتا؛ األكٔب
اؼبشيء ،كالثانية تؤدم كظيفة
أقبزت اػبطاب كال ٌداللة حْب ركبٌت بْب اؼبعُب اَّرد كالكبلـ
ٌ
تفكيك/قراءة العبلقة ،لذلك قاؿ البحث ُب النٌص بأ ٌف الصوت (السمع) ك اغبرؼ (البصر)
يتبلشياف ُب أفق العقل مٌب كصلت اللٌغة إٔب ح ٌدىا األقصى ُب ؾباؿ ا﵀سوس ،ك استكملت
التحوؿ إٔب أصلها ُب
كصوؽبا إٔب منطقة انتهاء الشيء ،حيث تبدأ ىناؾ ؿبموالت اؼبعا٘ب ُب ٌ
ذات االستجماع/اؼبتلقي ،ك تصبح ؾبردة كما كانت قبل انتقاؽبا ُب قناة اؼبادية اللٌغوية ،كعندىا ال
)02(.
تصبح شيئا بل معُب ك مفهوما
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إذف ،كجود النٌص األديب الشعيب ُب نوعو القصصي ىو كجود لغوم أكال ،كىو الوجود الذم
يتبادؿ حركتو بْب الذات العاقلة ،كفضائها اؼبعركؼ/اَّهوؿ ،ك النٌص الثقاُب الذم وبده مدار ىذه
اغبركة ،حيث تؤدم اللٌغة ُب ـباطبتو كظيفة ترىينو  ،Actualisationكىكذا تسعى القراءة على
امتدادىا إٔب إحاطة السنن اللٌغوم اؼبادم النبناء اللٌغة ،ككذا السنن الثقاُب ال ٌذم ينعكس فيو
يتضمنو ،ك بذلك تنطلق القراءة ُب اذباه التفسّب ك اذباه الفهم ،دكف اػبركج عن
كيشّب إليو ك ٌ
مدار علم السرد ،حيث يزاكج ُب عبلقة زبطيطية بْب سرديات اػبطاب ،كظبيوطيقا السردُ ،ب بعد
تفاعلي لعناصر النٌص.
يتقدـ الفهم على التفسّب ُب حبث عبلقة الوجود بْب النٌص اللٌغوم األديب ،ضمن نوعو السردم
الٍب يتشيٌد عليها اػبطاب دبا ىو تنضيد كموافقة بْب
الشعيب،كالنٌص الثقاُب ،إذ الفهم ىو القاعدة ٌ
العبلمات ،فبا هبعل التبنْب اػبطايب ىو سطح ا﵀كي اؼبنسجم كاؼبنسوج ُب كحدة الفهم( ،)01أل ٌف
الكفاءة التواصلية  ،La Compétence communicationnelىي قاعدة ك منطلق الكفاءة
اللٌسانية ،La compétence liguistiqueدبا يعِب أ ٌف اؼبستول التداكٕب ىو ربقق النٌص ال ٌذم يكوف
ُب غبظة الفهم ،ك يقود إٔب مساءلة تراتباتو الصوتية كالَبكيبية كال ٌداللية( ،)00ك ىكذا ،فالفهم ىو
اؼبستول األساس ؼبقوؿ النٌص ،كىو صبلة إرادة اللٌغة ُب توصيل مقاصدىا ال ٌداللية كربقيق
معانيها،كإدراج مفاىيمها ُب مساحة تع ٌقل الذات الثاقفة (متكلمة/مستمعة) ،ك لذلك فإ ٌف شيئية
النٌص ُب تشكلٌو اؼبادم اللٌغوم منطقة سابقة على داللتو ،غّب أ ٌف الداللة تتقدـ على اؼبستول
كل من النٌص القصصي ك النٌص الثقاُب طاقة التجادؿ
اػبطايب من جهة التواصل ،حيث يبلك ٌ
الٍب يتجسد فيها ىذا الدياليكتيك
كل كاحد منهما زاكيتو ُب التواجد ،كليست اؼبساحة ٌ
بامتبلؾ ٌ
اؼبعنوم ك ال ٌدالٕب سول الذات اؼبوجودة من حيث ىي منتج الشيء اغبامل للمقولة ال ٌداللية،
ككذلك من حيث ىي سبتلك قدرة قراءة الشيء/العبلمة ُب فهرس اؼبعا٘ب.
الٍب عربىا وبدث التخاطب،
ُّذا اؼبعُب يكوف الفهم ىو ؿبرؾ التواصل ك ؿبققو ،كىو القناة ٌ
اؼبتناصوف البث كالتلقي ،أل ٌف النٌصُ ،ب التزامو اؼبعيارم بنظاـ التبلسن ُب
كيتبادؿ اؼبتخاطبوفٌ /
يعرب عن ىدفو ُب ربصيل التفاىم؛ ال ٌذم ىو مشاركة ُب
حدكد السنن اؼبادم /القانو٘ب للغٌةٌ ،
الفهم ،كُّذا يسبق الفهم التفسّب ألنٌو منطقة تأسيس النٌص ُب إحداث من طرؼ الذات تَبصبو
شيئة اللٌغة ،ك لذلك فإ ٌف ما هبعل الفهم طاقة ُب إنتاجية النٌص كطاقة ُب قراءتو ليس ىو "األنا
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اللٌغوم" كإٌمبا ىو "النحن الَباثي" ،فالنٌص القصصي الشعيب موجود ُب ىويتو الزمنية كلو فرادتو
نصا كداللة إذا قرئ قراءة آلية ُب مستول كجوده ُب منطقة السنن
الَبكيبية ،لكنٌو يفقد ذاتو ٌ
اللٌسا٘ب فقط ،فبٌا هبعل كجوده اللٌغوم مرىوف بوجود السنن الثقاُب ،ك ىو ما هبعل كجود الفهم
مزدكجا بْب شيئية اؼبعيار كغّبية النٌص الثقاُب ،فبا يسمح بتشغيل قبلية التأثّب كغّبية النٌص ُب فعل
()03
نصو
القراءة  ،حْب يتموقع اؼبتلقي/القارئ ُب حيٌزه السابق للنٌص ،كفهمو اؼبوجود كجودا قبليا ُب ٌ
الثقاُب (كبن الَباث) ،عند ذلك يتمكن النٌص من الظهور ُب غّبيتو ،كيشغٌل اغبركة اؼبنتجة
للمعُب.
إ ٌف كجود اللٌغة مادة ك معيارا مؤسس بوجود الذات فهما كتفسّبا ،كؽبذا الوجود بْب النٌص األديب
القصصي الشعيب لسانيا كبْب كجود النٌص الثقاُب فهما ،منطقة جامعة ٌتوسط مقولة النٌص
تسجل الذات كجودىا ُب لغٌة
ال ٌداللية ،ذلك ىو الوجود التارىبي للنٌص القصصي ٌ
الشعيب ،حيث ٌ
النٌص ،كتكتب تارىبها ال ٌذم كعتو ك تعرفتو ُب أرشيف النٌصوص اؼبَباكمة سبثيبل غبياة اإلنساف
اػببلٌؽ( ،)05كتواصبل يَبصبو التلقي إٔب مفهوـ كمعُب بطريق الفهم ك التفاىم ،كتشيٌيد ذاكرة
للمحتول الثقاُب ،فهذه اؼبعادلة التفاعلية لوجود النٌص كحياتو ىي مداره بْب الذات كالذات مركرا
باؼبعيار اللٌسا٘ب ك الفضاء الثقاُب اؼبشَبؾ ،لينبسط عآب النٌص ُب فهرس القراءة ،ك تتحقق مقولتو
الداللية ،كينضاؼ إٔب مرجعية الوجود التواصلي ،فتكف منزلتو األنطولوجية عن الكموف حيث
يتشكل الفرد كاعبماعة معا ُب ىويتهما من خبلؿ االستغراؽ ُب السركد ك اغبكايات الٍب تصّب
بالنسبة ؽبما تارىبهما الفعلي")25(.
لعل النظر ُب مقاؿ كجود النٌص القصصي الشعيب لسانا ك ترىينو للنٌص الثقاُب ُب عبلقة توجيد
ٌ
التواصل كإحداث اػبطاب ،يستدعي تدليبل عمليا لبياف ىذه العبلقة كاستنطاؽ ربققها الفعلي،
نص منها ،كُب ىذه العملية يبكن أف
كىو ما تتيحو إجرائية سبثيلية ُب مستول استعماؿ اؼبدكنة ،أك ٌ
نكتفي بالظواىر العامة دليبل ،حيث نرصد ما زبرب بو اؼبدكنة ُب اشَباؾ نصوصها ُب مبط القوؿ
معيارا كثقافة ،كلنبلحظ ما تكرره النصوص صبيعا كتركز عليو دا ٌؽبا كمدلوؽبا؛ إنٌو الفعل "قال"
ال ٌذم يتموقع ُب مركز إنتاج النٌص لغٌة ،كيش ٌكل ؿبركا ثقافيا وبتم على اؼبتلقي فهمو ك كعي بعده
الٍب تسجل التقاطا من ميداف التداكؿ تفتح كلٌها مناطق عواؼبها
الزمِب ك اؼبكا٘ب ،فنصوص اؼب ٌدكنة ٌ
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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بالقوؿ "قالك( ،")26ك يبكن أف نقرأ ُب مستول االستعماؿ النٌصي معيار ىذه العبارة ،ككذلك بياف ترىينها

للنٌص الثقاُب.
ُب التفسّب اللٌسا٘ب شبٌة فعل "قاؿ"ك فاعل مستَب "ىو"ٍ ،بٌ ُب اؼبرتبة التالية للجملة جار كؾبركر نبا
اعبر ذبٌر معُب الفعل قبلها
حرؼ "البلـ "ك"كاؼ الضمّب اؼبخاطب اؼبتصل" ،كمعلوـ أ ٌف حركؼ ٌ
إٔب االسم بعدىا ،كالبلـ منها أفادت االختصاص ُب عبارتنا "قاؿ لك" ،فاعبملة فيها فعل ماض
جر كضمّب متصل مبِب (كاؼ اػبطاب) ،كيبكن بياف األمر بَبتيبو
كفاعل (ضمّب مستَب) كحرؼ ٌ
)27( :
كاآلٌب
داؿ على معُب ُب نفسو مقَبف بزمن ،كىو اغبدث ال ٌذم وبدثو الفاعل ،كىو ُب
- 1الفعل ٌ :
عبارتنا فعل ماض مبِب على الفتح البلزـ.
- 2الفاعل :كىو ىنا ضمّب مستَب جوازا تقديره "ىو".

جر تفيد االختصاص (اختصاص الفعل باؼبخاطب)
- 3الالم :حرؼ ٌ

اعبر.
- 4الكاف :ضمّب متصل مبِب ُب ؿبل ٌ
ك ُّذا فالعبارة موجودة بوجود لغتها لفظا (الكلمة) كتركيبا معياريا (صبلة) استوفت قانوهنا ُب
النظاـ اللٌسا٘ب.
ٌأما ُب مستول القراءة الثقافية ،القائمة تأسيسا على البناء السنِب اللٌسا٘ب ،فإننا ننطلق إٔب داللة
اؼبدكنة ك
مهمة ج ٌدا ُب تأكيل عبارة "قالك " ٌ
الٍب تنشر نصوص ٌ
القوؿ ،كُب ىذه العبارة عتبة ٌ
ذبمعها؛ تنشرىا داللة كذبمعها ُب فهرس التأكيل الثقاُب ،تلك العتبة تنطلق من السنن اللٌسا٘ب ُب
بناء كبو الكبلـ إٔب السنن الثقاُب ُب إقباز كبو النٌص ،كىي كقوع ما بعد الفعل "قاؿ "صبلة
مفعوال بو مقوال للقوؿ ،كمقوؿ القوؿ ُب النحو الثقاُب اؼبنبثق عن النحو اللٌسا٘ب ىو النٌص منظورا
إليو صبلة مبنية ُب برنامج سردم قصصي شعيب تداكٕب.
يسوغ لنا ُب التأكيل الثقاُبُ ،ب مقاـ اكتشاؼ عبلقة الوجود بْب النٌص القصصي الشعيب ك
النٌص الثقاُب ،أف ننقل ضمّب الفاعل اؼبستَب ُب "قاؿ" إٔب حاؿ التعيٌْب باإلجابة عن السؤاؿ:من
كمرة أخرل صيغة الغائب
الراكم،كنسأؿ من ىباطب؟ إنٌو ىباطب متلقيا (صبهور) ٌ
ىو؟لنقوؿ إنٌو ٌ
(ىو)نقلها متكلم حاضر؛ فمن ىو؟ ك ؼباذا ىباطب بالوساطة؟ كما ال ٌذم هبمع الراٌكم ك الوسيط
(اغباضر) ك اؼبخاطب (اعبمهور)؟.
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الراكم) كاؼبعِب بالقوؿ
يتكلم النٌص عرب صوت حاضر مباشر ىو ال ٌذم يتوسط بْب ال ٌذم قاؿ ( ٌ
الزمن اؼباضي ،كما دلٌت
القص أخفاه ٌ
فاألكؿ ضمّب مستَب ،فهو فاعل للحكي ك ٌ
(اؼبخاطب)ٌ ،
على ذلك صيغة الفعل كضمّب الغائب ،كالثا٘ب ـباطب ظاىر غّب معْب إال ُب اللحظة التداكلية
كيوسطو بْب اؼباضي ك اغباضر ،كبْب اؼبستَب
الستعماؿ النٌص ،كمن اؼبؤكد أ ٌف ال ٌذم ينقل النٌص ٌ
كالظاىر ،ك وبقق استعمالو ،كاف متلقيا كذلك ُب إحدل حلقات كجود النٌص ،غّب أ ٌف ال ٌذم
يشد عبلقة الثبلثة فيما بينهم كيشيٌد مساحة تفاعلهم ىو النٌص داالٌ ك مدلوالُ ،ب مستول كجوده
ٌ
اللٌسا٘ب ،كُب مستول كجوده الثقاُب.
ُب سياؽ ما رب ٌدد من حقيقة كجود النٌص القصصي الشعيب ،كُب قراءة التعالق اللٌسا٘ب بالثقاُب،
كبنية االكتماؿ النٌصي ،يتقرر أ ٌف النٌص من زاكية اؼبفتاح "قاؿ "ىو صبلة مقوؿ القوؿ كاقعة مفعوال
بو لسانيا ،غّب أ ٌف إعراُّا كتوضيح مضموهنا هباكز النحو اللٌغوم إٔب كبو النٌص ،دبا ىو بناء فكرم
متمظهر ُب بناء اللٌغة ،كما يقولو النٌص تقرؤه الثقافة الٍب ينتمي إليها مصدرا كإقبازا ك استعماال ك
تلقيا ،فالنص القصصي الشعيب حدث سياقي ينتمي إٔب فضاء موسوعي ىو ثقافة اغبكي ك
اػبرب .
ك تأٌب ،عادة ،عبارات إغبلؽ النٌص صبلة معيارية لسانيا ت ٌدؿ على الوجود الثقاُب للنٌص ،تلك
الركاة "هذا ما سمعنا وهذا ما قلنا" ،كىي صحيحة ُب ميزاف النحو صحة تامة ،إذ ىي
العبارة ىي قوؿ ٌ
مكررة لسانيا ُب سننها النحوم ،ـبتلفة ُب داللتها:
صبلة اظبية من مبتدأ كخرب ٌ
• الجملة األولا :ىذا ما ظبعنا.
• الجملة الثانية :ىذا ما قلنا.

فالنٌص األديب القصصي الشعيب ىو اؼبشار إليو "ىذا "ال ٌذم يكوف اؼبتلقي اؼبخاطب/اؼبستمع/القارئ قد
الراكم أنٌو ظبعو قببل ،كبعد اختزانو كفهمو بثو قوال إٔب غّبه ،كسلسلة كجود
تواصل معو ،ك يقوؿ ٌ
النٌص ىذه حركة لسانية ثقافية بْب صباعة اؼبنتمْب أفقا (مكانا) كعمودا (زمانا) ،كما يلفت العناية
الراكم من كجو اؼبطابقة بْب التلقي (ظبعنا) اكلبث (قلنا) ،غّب أ ٌف ذلك كاقع
ُب ىذه اعبملة ىو ما يوىم بو ٌ
من جهة كغّب كاقع من أخرل ،فالنٌص مطابق ُب سلسلة انتقالو الثقاُب لنصو العاـ ،كىو غّب
مطابق ُب زبرهبو اؼبتجدد لسانيا كتداكليا.
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 -2عالقة الحدوث:
ضمن حركية اؼبنهجية النقدية للنٌص ،على عموـ خطابو ،كاف طموح التخطيط العلمي ال ٌدراسي
ىو اكتشاؼ ال ٌذات ُب فكرىا اؼبعلن لغة ،كىو األمر ال ٌذم دفع باالىتماـ االنطباعي كالذكقي،
ال ٌذم ساد لفَبة طويلة ،إٔب تراجعات مهمة لصاّب اؼبراجعات النقدية لدفاتر الدرس السياقي ُب
طرحو الكبلسيكي التقليدم ذم البعد التارىبي االجتماعي ،كأصبح اؼبنظور النقدم ا﵀ايٌث ىو
رىاف االذباه اعبديد للنقد األديب بدءا من مطالع الشكبلنية ،ككاف زبليص النٌص من التناكؿ
اػبارجي رىانا ك طموحا ك ؿبركا ،ك تأكد ذلك حْب اقتنعت اغبركة النقديةُ ،ب ؾباؿ معاعبة
الرصد البيوغراُب ،كعقم اإلحصاء التارىبي اعبغراُب ﵀يط النٌص،
النٌص األديب ،بعدـ جدكل ٌ
كبرىن التعاقب اإلقبازم اؼبنهجي ُب ىذا االذباه على أف اغبقيق بالدرس كاؼبعاعبة اؼبنهجية ىو
النٌص ال غّبه ،كٓب يعد ُب قائمة النقد نتائج مسبقة كإسقاطات جاىزة ،كانتهت اغبركة ال ٌدراسية
إٔب إنتاج اعبدؿ اؼبعرُب العلمي ُب مستواه التجرييب ،ليستقر الدرس النقدم اعبديد ُب طبعتو
البنيوية ُب إطار حقيقة كبو النص ك كفايتو.
تدخل القراءة برفق ُب مقاربة االذباه النقدم النٌصي باستخداـ انتقاؿ منهجي ُب فهم حدكثو دبا
فكل
فِب للذات اؼبتكلمة من ؿبتول ٌ
ىو ترىْب لغومٌ /
نصها الثقاُب ،كُب إطاره كضمن حدكدهٌ ،
اؼبفكرة اؼبتكلمة دبا ىي ذات للفهم كالتواصل
نص ُب ؾباؿ اؼبعاعبة النقدية ىو إنتاج للذات
ٌ
ٌ
كل تقرير أك دراسة ،ذاتا اتصالية تبث كتتلقى
تنتجهما كربققهما ،لذلك تعترب ىذه الذات ،قبل ٌ
متصبل لو كفاءة التفكّب كالتعبّب ،كؿبققا ؼبركزيتو الثقافية
مادة النٌصوص ُب سبيل أف تكوف موجودا ٌ
اللٌسانية ُب السّبكرة الزمنية للوجود ،كُب ذلك كصل الطرح ال ٌدراسي إٔب أمبوذجو التخطيطي ُب
االتصالية ك ربديد مواقعها ك كصف طبيعتها ك حاالهتا ،ككذا
ضبط العناصر ك العبلقات
ٌ
استخبلص كظائف اعبهاز االتٌصإب كخطاباتو ك توجيو تفاعلو ،كما ظبح ىذا االختبار اؼبنهجي
باشتقاقات متخصصة كانت مادهتا جزءا من اعبهاز التواصلي اؼبأخوذ ُب بنيتو اؼبَبابطة،
كباالقَباب عمليا من التسميٌة العلمية للنظرية التواصلية قبدىا ُب صورهتا ك ترسيمتها األكضح عند
كل تطبيق تعيٌيِب ،كىو ما ٓب
ركماف جاكبسوف ال ٌذم رسم أمبوذجا ذبريديا غاية ُب ال ٌدقة يسع ٌ
وبجز القراءة عن األخذ بو ُب فهم النٌص األديب القصصي الشعيب ،أل ٌف الَبسيمة التجريدية ؽبذا
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بالصفة العليا للكبلـ؛ كىي التفاعل
اؼبخطط العلمي ال ٌدراسي للتواصل أخذت ُب إحاطتها ٌ
)28( :
اللٌسا٘ب بْب الباث ك اؼبتلقي ،دكف إقصاءات فنيٌة أك لغوية.كالَبسيمة ُب شكلها كاآلٌب
الرسالة
ّ

الباث

المتلقي

القناة
الشفرة
السياق

لعل تعليقا على ىذه العناصر الستة يسمح بإدراجها ُب سياؽ عبلقة الوجود بْب النٌص األديب
ٌ
الرسالة ىي اؼبوجود اللٌسا٘ب اؼبف ٌكر فيو
القصصي الشعيب ك النص الثقاُب ألهنا مساحة إنتاجو ،ك ٌ
اؼبعرب عنو ضمن الشفرة  Codeالثقافية دبا ىي فهرس للمعا٘ب ك الفهم ،ك تكوف تبعا لذلك القناة
ك ٌ
كالسياؽ عنصراف متعلقاف باؼبكاف كالزمن.
نشرا لعناصر التواصل ُب عبلقة اغبدكث يبكن إقباز قراءة للعبلقة ،بْب النٌص القصصي الشعيب
كالنٌص الثقاُب ،تنطلق من البعد التداكٕب للنٌص؛ ال ٌذم ىو ُب مستقر اؼبفهوـ النقدم ا﵀ايث
الٍب ىي حدث كذلك.
حدث ،شأنو شأف الذات ٌ
ٌيعرؼ النٌص على أنٌو حدث تواصلي()29يستوُب معايٌّب :السبك ،اغببك ،القصد ،القبوؿ،
اإلعبلمية ،اؼبقامية ،التناص .كىو اؼبفهوـ ال ٌذم ينطلق من اعتبار الذات موجودا تواصليا
كيعرب/يتكلم ،كىو اَّاؿ ال ٌذم فتحو البحث التداكٕب ُب اذباىو الدراسي اللغوم،
يفكر/يفهمٌ ،
موسعا اللٌسانيات خارج مدار اعبملة كمعتربا النٌص منجزا ،إذ اللٌغة "بتبلحقها ُب اػبطاب،
تتجاكز نفسها كنسق ،كتتحقق كحدث( ")30؛ كالذم ىو التفعيل اللٌسا٘ب لقدرة ال ٌذات على إقباز
حٌب يتحقق كيكتمل البٌد أف هبمع فعالية اللٌساف ُب
الكبلـ/اػبطاب ،غّب أ ٌف ىذا اغبدث/النٌص ٌ
ترىْب الفهم.
نصها ،فهي ربدثو باستخداـ السنن اللٌسا٘ب استخداما إقبازيا قاصدا ،فتكوف بذلك
تنجز الذات ٌ
نصها من كجودىا الفاعل ،كهتدؼ إٔب
متواصبل/باثا بفعلها ىذا ،فهي توجد رسالتهاٌ /
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اؼبشاركة/اؼبفاعلة من خبلؿ اشتغاؽبا التواصلي من حيث ىو نشاط اجتماعي ينتظم حبسب
()31
الٍب ىي:
اؼبواضعات اللٌغوية كاؼبقتضيات اللٌسانية ُب حدكد خصائصو اؼبؤثرة  ،ك ٌ
• االشَباؾ ُب العبلقة اغبيٌة داخل إطار الزماف كاؼبكاف.
• الوجود الطبيعي أك السميائي.
• التبليغ.
• التواضع االجتماعي بْب صباعة اؼبتكلمْب/اؼبتواصلْب.
يستتبع التناكؿ اؼبنهجي للنٌص باعتباره حدثا استكماؿ حدكثو بقراءة طرفو اؼبتلقي ال ٌذم ينقل
كل خطاب كحدث،
النٌص من حاؿ حدكثو لغة/لسانا إٔب حدكثو معُب كداللة ،ألنٌو "إذا أقبز ٌ
()32
لكل
اؼبقصود
ك
القاصد
الوجو
كنبا
اؼبعُب؛
ك
اللة
د
ال
ك
"،
كل خطاب فهم فهو دبثابة داللة
ٌ
ٌ
فإ ٌف ٌ
الرسالة ُب مستول فهم اؼبتلقي كمشاركتو للباث ُب إحداث
نٌص ،ال يتحققاف إالٌ حبصوؿ ٌ
ألهنما ،بدءا ك انتهاء ،يتقاظباف فضاء الوجود زمنا كمكانا كثقافة.
كجودىاٌ .
فالنٌص القصصي الشعيب ُب حدكد ىذا التناكؿ اؼبنهجي ىو حدث تواصلي ،فبٌا هبعل النظر
ُب مركبو التعريفي يعي فهما ماىية اغبدثية ،ككذا حدكد داللة التواصل ،ك ال تطمئن القراءة إٔب
اعتبار اغبدثية مسلمة ال تستدعي البياف كاإلحاطة ،لذلك يتأسس السؤاؿ طرحا كصياغة ُب
مقولتو األكٔب ،كيتجو إٔب اشتقاقاتو اؼبمكنة ُب ربصيل اإلجابة:فماذا يعِب أ ٌف النٌص حدث؟ ،كمن
العاـ إٔب اػباص:كيف وبدث النٌص القصصي الشعيب ،أك كيف حدث؟.
تعترب اإلجابة التارىبية كاقعة بيوغرافية ،كُب ذلك تعترب عملية صبع اؼبدكنة القصصية الشعبية ،كفاية
عملية ُب مستول التحقق ،فالنٌصوص القصصية كاقعة ُب تاريخ ال ٌذات اؼبمارسة ؽبا كاؼبتواصلة
لكن بياف حدكث ىذه النصوص يقتضي النظر إليها باعتبارىا نتيجة لشركط فاعلة ،كىو
عربىاٌ ،
االذباه ال ٌذم يفرضو البعد التداكٕب للنص ُب قوؿ الثقافة ك مضموهنا.
الٍب تقرر ٌأهنا معادلة متحركة ُب مدار ثبلثي
تستكمل القراءة ىندسة الفهم دبجاكزة عبلقة الوجودٌ ،
اغبي) ،النٌص الثقاُب (السنن الثقاُب) ،النٌص اللٌغوم (السنن اللٌسا٘ب)،
األطراؼ ،الذات (اؼبوجود ٌ
نكرر القوؿ ُب توضيح
فما يؤسسو الوجود ُب العبلقة السابقة ىو اغبدكث ،ك للبياف ال هبب أف ٌ
الوجود ،فبٌا هبعل القراءة ُب مقاـ فهمها للتمايز بْب عبلقة الوجود كاغبدكث تدقق قصدىا كربدد
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ىدفها ،فاؼبقصود باغبدث ك اغبدكث ك اغبدثية ،ىو التواصل ال ٌذم وبققو النٌص كيتحقق فيو
لكن
كبواسطتو ،فالنٌص موجود بوجود الذات ٌ
الٍب تفهم الثقافة كاللٌغة كتنتجهما كسبارسهما عملياٌ ،
النٌص القصصي الشعيب عند ىذا اغب ٌد ال يعترب حدثا ،كإٌمبا بلوغ عبلقة الوجود ح ٌدىا األقصى ُب
االكتماؿ يكشف طرفا رابعا ينضاؼ إٔب اؼبعادلة اؼبتحركة ،ذلك ىو اؼبخاطب/اؼبتلقي/القارئ،
كال ٌذم ىو ُب ؾبالنا اعبمهور.
أم نص حدثا تواصليا إالٌ بوجوده ُب حالة االشتغاؿ ،كربققو ُب اَّاؿ التداكٕب عرب
ال يكوف ٌ
عبلقات االستعماؿ ،كإف كاف يبكن أف يسمى باغبدث القابع أك الكامن ُب مستول عبلقة
الوجود ،لكنٌو الكموف ال ٌذم يستدعي أف ٌيوصف النٌص عنده بػ "ال حدث" ،حيث "تبقى منزلتو
األنطولوجية معلقة ،فهي ؾبرد مدخل من حيث العبلقة مع البنية ،كاستباؽ من حيث العبلقة مع
القراءة( ،")33فمن جهة البنية يبكن فحص النٌص /البلحدث ُب سننو اللٌسا٘ب ،كمن جهة القراءة
يسميو دبصطلح اإلسناد
يكوف ؾبرد افَباض غّب ٌ
معْب ،كىو ما ىبرب بو الَباث الببلغي كيؤكده فيما ٌ
من عبلقة قائمة ُب سياؽ االستعماؿ الواعي للكبلـ ،ال ٌذم ىو استعماؿ إلسناد ينطلق من القدرة
كيتجو إٔب الفهم ،حيث "إ ٌف القائل النابو كاؼبستمع النابو نبا رئتا الببلغة ،كالببلغة ال تعيش برئة
كاحدة(")34ك كاضح أ ٌف عبلقة اإلسناد كما شرحتها اؼبدكنات العلمية الببلغية ذات اذباىْب؛ بْب
األكؿ عبلقة الوجودٍ ،بٌ
اؼبتكلم/الذات كالكبلـ ،ككذلك بْب اؼبستمع/الذات كالكبلـ ،ففي اؼبقاـ ٌ
ُب اؼبقاـ الثا٘ب عبلقة اغبدكث ،كىو األمر ال ٌذم خاضت فيو التداكليات اغبديثة ُب منهجها حْب
)35( :
تصدت لشرح اسَباتيجيات اػبطاب ك النٌصوص بضبطها للمستويات الثبلثة
• النحو أو التركيب  (Syntax):عبلقة العبلمات ببعضها.

• ال ّداللة  (Semantic):عبلقة العبلمات باألشياء الٍب تؤكؿ إليها.
• التداولية  (Pragmatics):عبلقة العبلمات دبستعمليها كمؤكليها.

وبدث النٌص القصصي الشعيب ،ال ٌذم تباشره القراءة ،حْب يتلقاه صبهوره كيفهم مضامينو
كيفكك داللتو ،كينشره ُب ؾباؿ التداكؿ ،فالنحو ك الَبكيب بنية نسقية قانونية استقامت ُب
اؽبندسة الَبابطية لؤلشياء /العبلمات (صوت/حرؼ) ،كال ٌداللة ىي ما تقولو ىذه العبلمات ُب
عبلقة اإلحالة ،أما التداكلية فهي حدكث النٌص بكفاءتو النحوية ك ال ٌداللية ُب مساحة الفهم،
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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يفسر أك ال داعي إٔب تفسّبه،
كقد سبق البياف بأ ٌف الفهم ىو منطلق التفسّب ،فما ال يفهم ال ٌ
كربقق اؼبدكنة حدكثها عمليا ُب التاريخ الثقاُب كاللٌغوم َّاؿ تداكؽبا ،كالقراءة ُّذا تؤكد عمليا
على أ ٌف النٌص "إكالية  Mécanismeبطيئة أك اقتصاديةتعيش على فائض قيمة اؼبعُب ال ٌذم يدخلو

فيو اؼبتلقي(،")36فبٌا يزكي القانوف السميولوجي القائل إف (األنا) ك(األنت) مرسل ملفوظ ما
كمتلقيو ،يظهراف دائما معا.

 -3عالقة المعرفة:
اقتضت القراءة،اعتبار النٌص القصصي الشعيب حاصل كجود الذات العاقلة اؼبتكلمة/النٌاصة،
كاستخدامها للٌغة دبا ىي عبلمات ٌدالة تبث اؼبعا٘ب إٔب ذات تنتمي إٔب الشركط ذاهتا ،غّب أ ٌف
االستقصاء كالذىاب ُب اذباه استكماؿ عبلقات النٌص األديب الشعيب ُب نوعو القصصي بالنٌص
الثقاُب ،كؿباكلة ضبط ترابطهما كارتباطهما يؤكؿ بالنشاط البحثي ،كاالستخداـ اؼبنهجي ُب
استتماـ كشف كاكتشاؼ معادلة اإلنتاج النٌصي ،إٔب الوصوؿ بالعبلقتْب السابقتْب
(الوجود/اغبدكث)إٔب عبلقة ثالثة يكتمل ُّا كفيها ـبطط القراءة ،كتتضح معها معآب النٌص
باعتباره إنتاجا إنسانيا مقصودا بالوعي ،كؿبققا باؼبمارسة كاالستعماؿ ،لتكوف بذلك اؼبعادلة
النٌصية ُب كجودىا اشتغاال حادثا ،كفاعبل متحركا يستوُب شركط االنتقاؿ ُب الزمن كاؼبكاف،
مادامت النٌصية بعناصرىا كبنيتها ىي البلزـ اإلنسا٘ب ُب اذباه النمو كالتطور كالتجدد كالتوارث.
يثور قضية اؼبعرفة بالنسبة إٔب علٌة انتظاـ اللٌغة فيالنٌص،
مر معنا فيما سبق طرح اإلشكاؿ ال ٌذم ٌ
ٌ
كبنائها خطابا دفع اؼبعُب إٔب الظهور كإحداث التواصل بْب معرفة الذات بالسنن اللٌسا٘ب ك نشرىا
ؼبا تريده أف يدؿ ُب السنن الثقاُب ،باعتبارىا عملية تأخذ اذباىها اؼبزدكج بْب اؼبادة ك التشكيل ،ك
تلك ىي بؤرة تساؤؿ اؼبشتغلْب بأنطولوجيا السرد كإبتسمولوجيا النٌص السردم ،كلعلٌو السبب
ال ٌذم فتح للفلسفة التدخل ُب طرح إشكاالت اؼبعرفة ُب النٌص السردم من جهة ٌأهنا اشتغاؿ
باؼبفاىيم ،كىو األمر ال ٌذم ظبح بتوسيع النٌص السردم عموما إٔب حدكد قصية ُب مساحات
التفكّب الثقاُب الدالٕب ،ك استنطاؽ إمكانات قولو كأدائو للمعُب ،فقيل ُب تأسيس ىذا الطرح
دببدأ التجاكز للمناكلة ك اؼبعاعبة الشكلية ك ذلك ُب سياؽ تعاقب الكفائتْب؛ اػبطابية كالتواصلية،
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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كٓب يعد ،مع ىذا اؼب ٌد ،الوصف كافيا ،كانبسط اَّاؿ لسمياء الدراسات النٌصية ،كمثل اؼبستول
التداكٕب رىانا يوجد اؼبعُب ُب حدكده ،كانضاؼ بذلك إٔب اإلحاطة الوصفية البعد اإلنتاجي للنٌص
ُب عبلقتو دبواد تشكيلو (اللٌغة كالثقافة) ،كُب عبلقتو بوجوده كحدكثو ُب فضاء استعمالو كتداكلو،
الرصيد اإلحصائي لعمليات اعبمع اؼبيدا٘ب لنصوص األدب
كيش ٌكل ُب ضمن ىذه اؼبعاعبة ٌ
الشعيب،كالقصص منو خباصة ،تلبية للمعرفة التداكلية كاالستدالؿ العملي ،كبياف ارتباط النص
بثقافة الذات ،ك اغبركة السميائية لعبلماتو.
نصو ،يسوغ لنا ُب مقاـ البحث ح ٌده كضبطو
من جهة حصر السؤاؿ اإلشكاؿ ُب ؾباؿ السرد ك ٌ
ُب صيغة تنصب على مادة قراءتنا ،كالٍب ىي النٌص القصصي األديب الشعيب ضمن اؼبدكنة اغبية
ُب االستعماؿ ،ليقوؿ السؤاؿ:ما ال ٌذم يعرفو النٌص القصصي الشعيب ك يتعرفو كيريد تعريفو؟ ،كما
ىي علل كمنطلقات ىذه اؼبعرفة ،كما حدكدىا؟ ،كمن ذلك ،ما ىي نتائج ىذه اؼبعرفة ُب البعدين
اؼبتعإب كاؼبتحقق للتاريخ اؼبوجود كاغبادث ُب النٌص؟
يفرض الَباتب اإلقبازم ُب حبث ك مباحثة اعبواب عن السؤاؿ اإلشكاؿ ،اؼبتصل بالطموح
كل الَباكم النظرم ُب
ال ٌدراسي ُب ربصيل نتائج كجود النٌص كحدكثو عند ؿبطة ما يق ٌدمو ،كضع ٌ
حالة االشتغاؿ العملي ،كىو ما ستحاكؿ القراءة فعلو ،كيقتضي التأسيس العودة إٔب اػبلفية
التفكّبية ُب الوجود اؼبادم كالتشكيل النٌصي للقصص الشعيب ،كُب ؿباكلة ذلك وبتم اإلدراؾ
اؼبنهجي على البحث االنطبلؽ من ظاىر خطاب النٌص ،كىو ما يسمح بقراءة اؼبدكنة ُب ـبطط
العلل.
يفصح النٌص األديب الشعيب ُب نوعو القصصي منذ البداية عن علٌة كجوده القاعدية ،أك لنقل العلٌة
لعل ىذا التحديد
النواة أك اؼبنطلق ،كذلك حْب يفتح خطابو كعواؼبو التشيٌيدية ُب اذباه الزمن ،ك ٌ
يأٌب ُب سياؽ اإلنتاجية الفنية الواعية بانبنائها النوعي ،كقد ٌبْب النظر النقدم حدكد الفنوف من
باب الفضاء ك تراكحو بْب الزما٘ب كاؼبكا٘ب ،ك كذلك اعبمع بينهما ُب صيغة تأليفية كانت النٌص
األديب(ُ )37ب نوعو السردم ،ك استخداـ ىذا اؼبنظور التحديدم للفضاء ُب تصنيف الفنوف ،يبوضع
الوعي النقدم للقراءة باعتبارىا نشاطا دارسا ،ك يلزمها باؼبنطلق القاعدم ُب ترتيب دكائر العمل
فِب ال ٌذم تتلقاه ،ك البحث ُب النٌص القصصي األديب الشعيب ُب معاعبتو إلشكاؿ اؼبعرفة بكوهنا
ال ٌ
عبلقة سببية ذبمع بْب اللٌغوم ك الثقاُب ،وب ٌدد صنف النٌص القصصي الشعيب ضمن فضائو الزمِب
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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أكالٍ ،ب اؼبكا٘ب باعتباره اقتضاء للزمن كالزما لو ،كارتكازا على عبلقة الوجود حيث الذات العاقلة
القوة
/النٌاصة موجودة ُب الزمن ،فهي تنٌص باستعماؿ اللٌغة/السنن اللٌسا٘ب ،كتنقل كجودىا من ٌ
إٔب الفعل ،كتبحث عن ربققها ُب الوجود دبا ىي موجود باحث ،لذلك قيل" :السرد يوجد حيثما
اػبطي ال ٌذم ندعوه بالزماف( ،")38كوبقق إنتاج النٌص القصصي الشعيب ُّذا
يوجد حبث ُب التتابع
ٌ
يسمى باؽبوية
معرفة ال ٌذات بذاهتا ُب دائرة أنطولوجية تستوعب عددا من اؼبوجودين ُب حدكد ما ٌ
السردية " إذ يتشكل الفرد كاعبماعة معا ُب ىويتهما من خبلؿ االستغراؽ ُب السركد كاغبكايات
الٍب تصّب بالنسبة ؽبما تارىبهما الفعلي(،")39فاؼبعرفة اعبوىرية الٍب وب ٌققها النٌص القصصي األديب
الشعيب ىي مباشرة عبلقة سبوضع الذات زمنيا كسبكنها من معرفة حقيقتها الزمنية ،كىو ما تنٌصو
اؼبدكنة ُب انفتاح نصوصها بعبارة "كاف يا ما كاف"..كىو ما يبكن اعتباره جوابا أساسيا يفتتح
سلسلة من األجوبة تناظرُ ،ب مستول النٌص الظاىر اؼبتداكؿ ،سلسلة األسئلة الٍب تكمن سببا ُب
استوالد الفعل النٌصي كتنسيق بنياتو ُب إطار بنيتو األساسية الكربل ،تلك البنية يشكلٌها السؤاالف
مٌب؟ كأين؟ ،ألف اؼببدع ُب ىذا اؼبقاـ ينتج مشركعو اإلبداعي ُب حدكد مشركعية الوجود ،لذلك
"ما كاف كمٌب كاف"ىو اؼبنطلق الذم يستثمر الذاكرة الوجودية لوعي الفاعل/النٌاص ،ألنو العنصر
الذم وبرؾ طموحو اؼبعرُب ُب اذباه معرفة ذاتو بذاهتا كُب ؾباؿ مسبباتو كشركط كجوده ،ك ٌأكؽبا
الزمن.
لقد أصبح قارا ُب اؼبنظومة النقدية لعلم السرد كـبططاتو االبتسمولوجية اتفاؽ بأنٌو إنتاج للمعرفة
بسبيل سبثٌلها داخل نسق العبلمات اػبطابية ،كلذلك قيل بأ ٌف السردية تشيٌد مشركعا ىبتص بإقباز
الفهم ،حيث تشتغل الذات النٌاصة ُب اذباه فهم ذاهتا كسّبكرهتا كمشركعها( ،)40ألهنا الكائن
الوحيد الذم يبتلك حس األرخنة بتعبّب بوؿ ريكور ،فالفهم ال ٌذم تريده الذات النٌاصة ىو ُب
األكؿ فهم للوجود كاغبدكث الزمنيْب ،كىو اإلرادة الواعية الٍب تستثمرىا الذات
اؼبقاـ ٌ
العارفة/النٌاصة ُب قطع اؼبسافة الزمنية للحركة التارىبية ،ككذا االستغراؽ ُب حبث نتائجها كإعادة
إنتاجها ُب صيغ ـبتلفة ،لذلك اعترب فبلسفة الفكر أف الزمن أك الزمانية ىي اإلمكاف الفاعل ُب
ربقق كربقيق اإلرادة الواعية ،كبذلك تراكم ىذه اإلمكانية/الزمانية ؾبموع العناصر الثقافية،
التحوؿ؛ كال ٌذم ىو مرجعية للفهم كإمكانية منتجة
كيتشكل ُّا كفيها الَباث ُب اذباه التبلور ك ٌ
لو( ،)41كتغدك ُب ظل ىذا اؼبفهوـ ؾبموعة النٌصوص القصصية الشعبية مدكنة تراث يوحد فهم
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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اعبماعة اؼبمارسة لو ،كتكوف تبعا لذلك ؾبموعة الذكات اؼبتماسفة فيو كداخل حدكده ذات فهم
مرجعي للزمانية ،فبٌا يؤسس ؽبم توحيد الفهم اؼببِب على ذلك ،ككذا التفاىم على ما يوجد كوبدث
ُب فضائو.
()42
الٍب يول ٌدىا الفهم
تستخلص القراءة ُّذا معرفة قاعدية بانطبلقها الواعي ضمن اؼبعرفة اػبطابية ٌ
ك ٌتولده ُب آف معا ،كذىابا كعودة تش ٌكل النصوص تفانبا قاعديا كمرجعيا يبسط للمتخاطبْب
اؼبستعملْب للسنن اللٌسا٘ب كالثقاُب تأكيل كتفسّب كجودىم كحدكثهم العقلي كالوجدا٘ب كاغبضارم.
تش ٌكل ُّذا نصوص القصص الشعيب حاصل عبلقة معرفة بْب ال ٌذات العارفة كموضوعة الزمن
القابل للتمثل كللمعرفة ،فهذه النٌصوص كسيط يسمح دبمارسة ال ٌذات لتعلقها اؼبتجو لكشف
األكؿ ،كتتعدد النصوص بتعدد ذبربة اللٌغة ُب ربقيقها للمفكر فيو
كجودىا كحدكثها زمنيا ُب اؼبقاـ ٌ
ثقافيا فبٌا يشكل "عقبل سرديا "يبثل "ؿبتول ىذه التجربة اإلنسانية بتجميع أشتات الزمن كركاية
فصولو كفصائلو( ،")43كتتحرؾ التجارب ُب نسق من اؼبضاىاة كالتساكؽ ،حيث تتوازل اؼبعارؼ
كتتزامن،كما تندمج كتتوالد ،كتتصف النصوص بصفاهتا.
كمولدىا الزمانية ،معارؼ أخرل ال تبتعد عن معرفة
يندرج ضمن عبلقة اؼبعرفةٌ ،
الٍب ؿبورىا الزمن ٌ
القصصي حْب رىنتو الذات
الناصة /العارفة بو ،ف ٌكل ال ٌذم استقر ُب النٌص
ٌ
الزمنو كعي الذات ٌ
النٌاصة ُب التحقق اللٌغوم ،كاف حاصل ما نقلو العقل السردم من النٌص الثقاُب ال ٌذم فكر فيو
كداخلو كُب حدكد إمكانو ،لذلك استدعى ىذا العقل ،كىو يرىن الثقاُب ُب اللٌغوم ،معرفتو
باؼبكاف كذلك كما وبتويو ،كما يوفٌره لوجود الوقائع كاغبوادث الناذبة عن حركة األشياء فيو كُب
الزمن ،لذلك تكوف مقاربة البحث ُب قراءة الزمن منطلقا لتأكيل العبلمات اللٌغوية ال ٌدالة على
ثقافة اؼبكاف كالشخصيات كاألشياء كالوقائع اؼبفردة كاؼبندؾبة اغباصلة حبركتها اؼبؤتلفة كاؼبختلفة،
كقد أسس علم السرد الصطبلحات ىذه العناصر ،كلكن بإضافة ظبيوطيقا السرد زبرج القراءة عن
السرديات اغبصرية ،كتبحث ُب معرفة تلك العناصر ثقافيا كفهرستها داخل منظومة اؼبعرفة الكلٌية
النتماءات النٌص اغبضارية ،فاسم العلم مثبل داخل الواقعة النٌصية يسمى شخصية ،لكن ُب مدل
الفهم الزمِب ال ٌذم تعرفو اعبماعة كتوظٌف فيو إرادهتا ينفسح لقراءة يكوف النٌص معها منطلقا ال
ربوؿ
كصوال ،كُّذا االذباه من النٌص إٔب مداه الثقاُب ،تضبط القراءة رىاهنا ُب تأكيل منسق كىي ٌ
اؼبعرفة الٍب استعملت اػبطاب إٔب معرفة تسبق اػبطاب كتنتجو فيما يبكن تسميتو دبعرفة اؼبعرفة.
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خطاب التجاوز وتحوالت المعرفة في النظرية النقدية المعاصرة
ـ في تفكيك النّسق المفهومي ـ
(*)

د.عبد الغِب بارة
جامعة سطيف.2
ملخص
إ ٌف ما تتغيا ىذه اؼبقاربة بلوغو ،بوساطة الرؤية التفكيكية ،ىو الوقوؼ على مسارات اػبطاب
النقدم اؼبعاصر ،من خبلؿ النسق اؼبفهومي ،دبا ىو خطاب إكراىي ،يتحوؿ كل حْب ،مغّبا
كجهتو .كمن ٍبٌ الوصوؿ إٔب القوؿ إف ىذا اػبطاب ال يبلك أف يتشكل خارج حلقة اؼبفاىيم .بل
إنٌو دبا آؿ إليو ىذا اػبطاب ،بوصفو كذلك ،أضحى خطابنا مفهوميا بامتياز.
Résumé
Cette approche vise, par le biais de la déconstruction à suivre le processus
du discours critique contemporain. Et ce, par le système conceptuel, en le
qualifiant de discours aporétique qui se transforme souvent, en changeant ses
itinéraires. Pour l'aboutissement de dire que ce discours ne peu se former en
dehors d'une sphère conceptuelle.

مق ّدمات منهجية :

اؼبتأمل ُب اؼبشهد الثقاُب غبضارة ىذا القرف ،القرف اغبادم كالعشرين ،يدرؾ مدل تداخل
إ ٌف ٌ
وبمل على اإلقرار بأ ٌف
اؼبفاىيم ٌ
كتشعب النظريات ،بل إلغاء اغبدكد بْب حقوؿ اؼبعرفة اؼبختلفة ،فبٌا ي
الوثوقية ،أك اليقينية أضحت بضاعةن مزجاةن ،ال مكاف ؽبا ُب ىذا العآب اؼبيىع ٍوىٓب /اؼبيىرقٍ ىمن ،كمن ٍبٌ
كل دعوة إٔب اؼبوضوعية ؿبفوفة باؼبزالق كالعقبات ،بل إ ٌف متبنيهػا ،حينذاؾ ،يغلق علػى
تصبح ٌ
نفسػو فػي سجن الدكغمائيػةDogmatismeػ كما كػاف حػاؿ البنيوية ػ فيقع حبيس أنساؽ كأنظمة
القارة الشافية الٍب تتسلط دبا تعتقده .كمن أكضح ما يرفد ىذا
متخينلة ،تزعم امتبلؾ اغبقيقة ٌ
عرؼ أكاخر القرف اؼباضي بًػ"اذباىات ما بعد البنيوية" Post
التحوؿ ُب منظومة اؼبفاىيم ،ما ي
ٌ
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 ،Structuralismeأك ما بعد اغبداثػة  ،Post Modernitéأك مػا ييعرؼ اليػوـ بػ"اغبداثة
الفائقة" ،Hypermodernitéحيث ًبٌ اإلعبلف ،من خبلؽبا ،عن تشظٌي معا٘ب النٌصوص
النص ؾبموعة
كانتشارىا ،بل كتشتٌتها .فاغبقيقة /اؼبعُب كىم من أكىاـ القارئ االستهبلكي ،ك ٌ
نصوص متداخلة (تناص)  ،Intertexteكمن ٍبٌ غياب األحادية /اغبىٍرفية ُ Littéralitéب اؼبنهج؛
لتصبح العبلقة بْب التفكيكي كاألسلويب ،كالسيميائي ،كالفلسفي ،كاإليديولوجي ،كالتارىبي،
كاالجتماعي ،كالنٌفسي ،كالثقاُب ،من التشابك حبيث يصعب إدراؾ اغبدكد كالتخوـ الٍب يقف
عندىا ىذا اؼبنهج أك ذاؾ .بل يوبتفى ،اليوـ ،دبيبلد مشركع جديد أظبوه"النٌقد الثقاُب" ،ليكوف
بديبلن عن"النٌقد األديب" ،كيشيع حديث"النهايات /البدايات"؛ هناية اإلنساف اؼب ىؤنٍ ىسن كميبلد
ي
اإلنساف اؼبىرقٍ ىمن /اؼب ىع ٍوىٓب ،هناية اغبدكد /اعبغرافيا ،كميبلد الفضاء /البلٌمكاف ،هناية اؼبث ٌقف ،كميبلد
ي
ي
النص اإللكَبك٘ب /اؼبَبابط /الفائق.
النص كميبلد ٌ
النجم ،هناية ٌ
التحوؿ ُب األجهزة اؼبفهومية للنظرية النٌقدية اؼبعاصرة ،لفيف من الباحثْب،
كقد ٌ
عرب عن ىذا ٌ
خصوا بػها بالدراسػة
حينمػا ازبػذكا"اجتيػاز اغبػدكد" ،Passage des frontièresعػنوانػنا لنػدكهتػم ،التػي ٌ
كالبحث مشركع اسَباتيجية التفكيك احتفاءن بفيلسوؼ االختبلؼ كالغّبية ،الفرنسػي"جاؾ
()1
فضل تقويض مركزية العقل الغريب
دريدا"1932( Jaques Derridaػ  ،)0225الذم ييعزل إليو ي
الشك كالعدمية ،معبٌػرا بذلك عن إفبلس أكرغانوف Organon
 ،Logocentrismeكإشاعة فلسفة ٌ
ن
ىذا العقل ،كىشاشة فركضو .فكاف نتيجة ذلك ،إنبالو لآلخر /اؼبختلًف /اؼبطموس /اؽبامش/
البلٌعقل ،كوجود ككينونة أزاحو ىذا العقل /اؼبركز كغيٌبو عن الظهور .كمن ٍبٌ أضحى من األحكاـ
حٌب تلك الٍب
كل معرفة تتقنع بالعلمية أك العقليةٌ ،
اعبارية ؾبرل البداىات كاؼبسلٌم ُّا إخضاع ٌ
تيعرؼ بالعلوـ الدقيقة أك الصحيحة ،للمساءلة ،كالعمل على تفكيك أنظمتها اؼبركزية لتجلية
اؼبطمور /اؼبغيب فيها ،فرميها ،و
بعدئذ ،بػ"النٌسبية".
ٌ
إنٌو السؤاؿ ؛ سؤاؿ الفلسفة ،حيث ال كجود غبقيقة ثابتة إالٌ بقدر ما يستطيع كشف اغبقائق
كل األشياء،
اػبافية ،تلك الٍب أزاحها العقل اؼبركزم عندما أعطى لنفسو ٌ
حق امتبلؾ األجوبة عن ٌ
ً
فتحولت اؼبعرفة معو إٔب حقيقة يقينية /ثابتة /كثوقية .فكاف من شبار
يمقفبلن ،بذلك ،باب السؤاؿٌ ،
ىذه الفاشية ،أف تش ٌكل نظاـ معرُب ،مرجعو اإلجرائي عقل يقيِب /مشوٕب ،تسيٌجت داخلو اؼبعرفة،
كربولت ،بفعل التهميش ،إٔب خطاب إيديولوجي قاىر ،ال غاية لو إالٌ التمركز حوؿ ذاتو اؼبتعالية/
ٌ
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أقره من يقينيات كحقائق ،دكف أف يطرح على ذاتو
العارفة ،مهاصبنا سائر العقوؿ اؼبناىضة لو ،دبا ٌ
كعلى ىذا العقل /اآلخر ،من يكوف ىو ،كمن يكوف ىذا اآلخر الذم أزاحو بفعل التعإب ،ككاف
عليو أف يستوعبو ،كيفتح معو باب اغبوار ،كٓبى ال التواصػل ،كأف ينقػدُ ،ب اآلف نفسػو ،فركضػو ،فػي
إطػار مػا يعػرؼ بػ"نقػد العقػل ا﵀ض" ،الػذم أرسػاه"إيبانويل كػانط"1705(EmmanuelKantػ
تأسيسا
ُ)1825ب إطار فلسفػة التعإب  ،La Philosophie De La Transcendanceبوصفها
ن
للعقبلنية النقدية.
كاغبقيقة ،فإنٌو ال فكاؾ أليٌة دراسة ترنو إٔب فتح مغاليق اؼبعرفة كؾباىيل نصوصها من رؤية تأكيلية،
تؤسس لفلسفة السؤاؿ الذم ال ينتظر إجابات ،كتدحض كل خطاب جاىز ال يسمع إالٌ صوتو،
ٌ
النص
كال حقيقة إالٌ كبلمو» .كالواحد الذم يتكلٌم كحده ،ال يتكلٌم ح نقا ،ال يكتب ،ال يقرأ .إنٌو ٌ
ؾبرد أصوات
كحيدا ىو
النص اؼبتكلٌم ن
نص لو .كحده ٌ
الذم ال ٌ
األصم األبكم الذم يصّب كبلمو ٌ
ٌ
النص ُب ماىيتو ىو قابلية
نص .أل ٌف ٌ
فيزيائية ترت ٌد إٔب أذنيو .كاػبطاب اعباىز يعجز أف يكوف لو ٌ
القراءة«( .)2فاعباىزية قتل للتع ٌدد كحبس لصوت اآلخر ،بل ىي ،كالقوؿ لصفدم ،تفَبض االنتهاء
يتكرر يستحيل
قبل الشركع ُب القراءة .فماذا يقرأ القارئ ُب ٌ
النص اؼبقركء سل نفا ،فهو عندما ٌ
النص ما دامت فعالية
متصورة ُب اؼبخياؿ اللٌغوم .فما اغباجة إٔب ٌ
أصواتنا خارجة من الفم أك ٌ
القراءة ملغية مق ٌد نما(.)3
ىاجسا معرفينا كديناميةن كشفيةنُ ،ب مشركع النظرية النقدية اؼبعاصرة ُب زيٌها
إ ٌف االحتفاؿ بالسؤاؿ،
ن
هم ُب بلورة فلسفة الفهم ػ ال كنمط معرفة كإٌمبا دبا ىي مبط كجود ػ بوصفها الغاية
التأكيلي ،أس ى
الردة اؼبنهجية ُب أنطولوجيا الدازاين أك الفنومنولوجيا اؽبرمينوطيقية مع ىيدغر،
الٍب ألجلها قامت ٌ
مؤسس اؽبرمينوطيقا ُب زيٌها الفلسفي ،كصاحب الفضل ُب كسر الطوؽ الذم
الذم يع ٌد ٌ
حبق ٌ
ؾبرد مفاىيم إجرائية باىتة ،قصارل ما
أحاطت بو فلسفة التعإب التفكّب الفلسفي ،فغدا معها ٌ
التغِب باؼبوضوعية العلمية كرؤية منهجية جديدة ،تعمل على جعل اؼبعرفة اإلنسانية
سبلكو ،ىو ٌ
علما.
قابلة للقياس كالربىنة ،كمن ٍبٌ ٌ
االدعاء بامتبلؾ اغبقيقة كاملةن ،كاإلحاطة ُّذا الوجود /العآب ن
يعربُ ،ب اغبقيقة ،عن غبطة العقل الغريب ،أك باألحرل عن طبيعتو النٌقدية إذ ما يلبث أف
كىذا ٌ
كأ٘ب ُّذا
ينشئ مقولةن أك يضع
حٌب يزوبو مسلٌطنا عليو من يفوقو تفلُّتنا ،كيتجاكزه تقلُّبنا ،ك ٌ
مفهوما ٌ
ن
األكؿ ُّذا الواقع،
العقل يىبرج من ذاتو عقبلن معادينا هباريو ييلغي بوجوده حضوره .كبدؿ أف يرضى ٌ
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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مناىضا العقل اؼبنتىج الذم أخرجو من
كيسلٌم بالطبيعة النٌقدية أك التأكيلية الٍب سبيٌز عملو ،ينربم
ن
صلبو ،كىو ،إذ ذاؾ ،يعتقد بأ ٌف ىناؾ إمكانا للعثور على ذاتو ُب ىذا العقل ،كبينما ىو ُب غمار
أسّبا ُب سجن عقبلنيتو اؼبتعالية تتل ٌقفو
ىذا اؼبنظور التسلٌطي ذم الطابع النرجسي هبد نفسو ن
اؼبوضوعية حيننا كتتصيٌده اؼبشاريع اإليديولوجية كاألفكار الطوباكية أحايْب أخرل.
ىذا التحيٌز ال يولٌد إالٌ ربيٌػنزا مضاع نفا ،يتب ٌدل ُب شكل ما ييعرؼ باؼبشاريع العدمية ،باعتبارىا
صوت العقل الباطن كضمّبه ال ىقلً ىق
أبدا،
دائما ك ن
ى
حداثة بعدية ٌ
تصحح مسار اغبداثة الٍب تبقى ،ن
فقوة اغبداثة ،إ نذاُ ،ب اررباؽبا كعدـ القدرة على تقعيدىا ،كُب
الذم يأىب الصمت كيرفض الظهورٌ .
طابعها اإلبداعي /اؽبركيب الذم يسكنها ،الذم بو تتجاكز صفة اعبمود /السكوف الٍب تطاردىا،
مشركعا بعدينا ،كصبلةى بدائل تنزاح ُّا عن اؼبعهود ،كتيظهر ُّا ثوراهتا اؼبتبلحقة ،ذبريبنا
كمعها تصّب
ن
كخلخلةن ،كإعبلف عن ميبلد البديل الفجائي ،الذم يع ٌد تلك اللٌحظة النقدية اؼببلزمة للحداثة.
التحوؿ اؼبستمر ُب منظومة العقل الغريب حالةن جنونيةن تيدخل مشركعو
لكن أال يبكن اعتبار ىذا ٌ
أمر ،إنٌو سجن العدمية  Nihilismeالذم
اؼبعرُب سجننا أدىى من سجن اؼبوضوعية  /العلمية ك ٌ
تب ٌدت مبلؿبو ُب أنطولوجيا ىيدغر ،حْب دعا إٔب مناىضة مفاىيم اؼبيتافيزيقا التقليدية ،كإزاحة/
إعداـ الذات اؼبتعالية من مركز التفكّب الفلسفي ،كإشاعة اإلنصات كالتسليم كاؼبشاركة كاالنفتاح
مفاىيم بدائل لتجاكز ىذه األفكار /األصناـ ،أك لتوجيو األنظار إٔب الوجود دبا ىو سابق على
ى
الذاتية ،ذلك الوجود الذم حبستو اؼبيتافيزيقا ُب كعيها اؼبزعوـ كتصوراهتا الواىية .أـ إ ٌف العدمية،
دبا ىي كذلك ،تكوف دبثابة اؼبنهج الذم أخذ بيد ىيدغر ،كقبلو نيتشو ،لتأسيس مشركع
الفنومنولوجيا اؽبرمينوطيقية ،كفضح إيديولوجيا التعإب ،ككشف ذلك الوجود اؼبنسي /اؼبغينب،
كل مشركع ـبتلًف /غّبم يينتجو باؼبرت ٌد أك العدمي،
حجبنا ن
كقهرا .ككأ ٌف العقل الغريب يأىب ،بنعتو ٌ
اإلقرار بأ ٌف العلمية أك اإلمربيقية الٍب وبتمي كراءىا ستكوف اؼبوت /العدـ الذم ينتظره ،أال يشهد
العآب الغريب اليوـ سيطرة التقنية /اآللة ،بوصفها شبرةن ق ٌدمها العقل بديبلن لئلنساف ليسعد ُّا كيبِب
اؼبادم /االستهبلكي ،حيث
ؾبتمعو اعبديد؛ اَّتمع التقِب /اآلٕب ،كيسكن كجوده اؼببتىكر؛ الوجود ٌ
نسن .فإذا ُّاهتم نيتشو بدعوتو إٔب موت إلو العقل /اؼبيتافيزيقا ،كىيدغر كفوكو
ال مكاف لئلنساف اؼبيىؤ ى
لف ل ٌفهم من الفبلسفة اعبدد ،الذين نيعتوا بالعدميْب ،بػ"موت اإلنساف /اؼبؤلف"موتنا
كبارت كمن ٌ
جسدا ،بل إ ٌف مػا ييعرؼ اليوـ بالعقل الرقمػي
رمزينا ،فهاىي التقنية ذبعلو شيئنا /معادلةن /يمتعةن /ن
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 Raison Numériqueكتطور طبيعي ؼبسار العقل اؼبتعالػي /األداٌب ،ييعلن ميػبلد ؾبتمػع جديد،
ىو اَّتمع األثّبم /االفَباضي  ،Virtuelالسربا٘ب  ،Cybernétiqueالوسائطي ،Médiologique
الكوكيب ،Universelالذم ال مكاف فيو إالٌ إلنساف جديد زبلٌى عن دالالتو السابقػة ،أك ما
ييطلقوف عليػو مرحلػة مػا بعد اإلنساف  ،Posthumainأك "اإلنساف العابر" l'hommealéatoire
حسب عنواف كتاب فرانك تينبلند(*) .Franc Tinlandفأين كبن أماـ ىذه الثورة التقنية من عدمية
ظل السجوف
أكلئك الفبلسفة ،أال يبكن اعتبار دعوهتم العدمية نبوءة دبا سيؤكؿ إليو اإلنساف ُب ٌ
كل حْب ،لييحاؿ على سجن التق ٌدـ كالتكنولوجيا ،تتمةن ؼبسّبة اػببلص
الٍب كاف ٌ
يَبدد عليها ٌ
جديدا ييطارد اإلنساف نفسو،
كالسعادة األبدية الٍب كعدتو ُّا اؼبيتافيزيقا ،حيث غدا فيو إنسا نا ن
بعد ،إ ٌف التفكّب الفلسفي ،دبا ىو إبداع
تم بسطو ُب ما ي
كيه ٌدد كجوده كىويتو ،بل ،كما سي ٌ
للمفاىيم ،كنقد لذاتو كتأكيل ؼبعرفتو كذباكز ؼبقوالتو ،تراجع كبدا غريبنا أماـ ىذه الكائنات
اعبديدة ،كتعالت األصوات بنهاية الفلسفة كتراجعها أماـ ىذه الكائنات /األشباح.
ظل ىذه التحوالت اؼبعرفية ،تلك السلطوية ،أتراه ييبسك بيد
ىكذآ ،ب يعد للتفكّب الفلسفيُ ،ب ٌ
اؼبشاريع العدميةُ ،ب نسختها التأكيلية ،أـ إنٌو يرضى كيسلٌم ُّيمنة ىذا الكائن اعبديد ،الذم
أطلق حديث النهايات /البدايات ؛ هناية الفلسفة /التاريخ /اإليديولوجيات /النقد األديب/
تغّب اؼبشهد الثقاُب السائد ؛ اغبداثي /ما بعد
اؼبثقف /اإلنساف ،كبياف تأسيسي manifesteعلى ٌ
اغبداثي ،كميبلد ثقافػة العوؼبػة Mondialisation/ Globalisationأكاغبػداثػة االرتداديػة Modernité
،Réflexiveأكالفػائقػة  ،Hypermodernitéأك السوبػر حػداثػة  .Super modernitéكىي كمفاىيم
تعرب عن صراع التأكيبلت داخل مناطق العقل الغريب ،الذم يبدك أنٌو استسلم لسيطرة ىذا الشبح
ٌ
التقِب البديل ،الذم اكتسح حياة اَّتمعات الغربية ،اقتصادينا ،سياسينا ،اجتماعينا ،ثقافينا ،معلننا
عن إفبلس دكغمائيتو كاهنيار مشركعو الثقاُب الذم ٓب يكن سول إيديولوجيات متبلحقة ،بدءنا
مركرا باؼبرحلة التنويرية الٍب أنشأت العلوـ التجريبية/
من سلطاف اؼبؤسسة الدينية (اؼبسيحية) ،ن
اؼبادية ،كصوالن إٔب ىذه اؼبرحلة ،حيث توارت سلطة الذات ،تيولوجيةن كانت ،أك متعاليةن ،أك
عارفةن ،أماـ سلطة اآللة كمنطق التبادؿ كقانوف السوؽ كؾبتمع االستهبلؾ.
بدت ُب
مطارىدةن ُب ىذا اَّتمع اعبديد ،كإ ٍف ٍ
إ نذا ،باتت اغبداثة ،دبا ىي فلسفة تأكيل بامتياز ،ى
ا﵀صلة ،كجو اؼبركزية
مشركع حداثة ارتدادية /فائقة ،أل ٌف قانوف االستهبلؾ كمنطق التبادؿ ىوُ ،ب ٌ
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كل حْب .فهو ،دبنطق التمركز ،إيديولوجيا
الغربية اعبديد ،الذم ال ٌ
تَبدد ُب تغيّبه أك إعادة ذبميلو ٌ
مغايرة خرجت من عباءة اؼبشاريع اؼبزاحة لتؤكد منطق االحتكار كسلطة األنساؽ اؼبعرفية الٍب
ي
ربوؿ ،داعيةن إٔب الوثوقية
كل
اء
ر
ك
تقف
الٍب
التقليدية
يقا
يعيش ُب رحاُّا العقل ،أك اؼبيتافيز
ٌ ٌ
كاؼبطلقية كاؼبعُب األحادم ،ككاحدية التفسّب /الشرح ،بدؿ منطق التع ٌدد كاالختبلؼ ،كالنٌقد،
عرب عن ىذه
كنقد النٌقد ،كاغبوار التساؤٕب ،كالفهم /التأكيل ،كتأكيل التأكيل .كقد كاف ٌأكؿ من ٌ
الردة ،أك باألحرل"اؼبرض التارىبي"من فبلسفة الغرب ،حسب مطاع صفدم ،ىو ىيغل »،ربت
ٌ
مصطلحو الشهّب :شقاء الوجداف ،أك الوجداف الشقي .ذلك أ ٌف التاريخ أصبح يعِب سيطرة مطلقةن
للوعي على األحداث كتوجيهها .غدا لو معُب كحيد ىو التق ٌدـ .كالتق ٌدـ مقياسو حصائل التغّبات
اؼبادية الٍب تتح ٌقق ُب ؾباؿ الصناعة كالعمل كالتنظيم االجتماعيُ .ب حْب يسيطر التاريخ ىكذا
كل جانب ،يوجهو االذباه الوحيد اؼبعقوؿ ،فإنٌو ال تبقى شبٌة كجود
على مسّبة اإلنساف ،وبتويو من ٌ
ذبسيدا ُب خطاب التق ٌدـ كإنتاجاتو«(.)4
تفسّبا أك
ن
لكل تلك العناصر أك القول الٍب ال ذبد ؽبا ن
ٌ
كل فكر مناكئ ؼبركزيتو أك إبداع تاريخ جديد
فهو مبط من التاريخ اؼبتعإب ،الذم يعمل على إزاحة ٌ
اػباص بوصفو،
يعرب عن طبيعة اإلنساف التفاعلية مع الوجود ،كقدرتو على صناعة تارىبو
منفتح ٌ
ٌ
كل شيء ،كائننا تارىبينا ينظر إٔب اؼباضي من خبلؿ أفقو اػباص كيسّب ُب الزماف باذباه
ٌأكالن كقبل ٌ
اؼبستقبل ،ككائن تأكيلي يرفض التسليم أك الوقوؼ على الدالالت القديبة الٍب تسلٌمها من سلفو
حقيقةن كاحد نة كاملةن ال يلحقها قصور .كىو اغباصل ُب ىذا التاريخ اؼبكتوب الذم يقتل ،بفعل
كل تاريخ جديد أك يمعاش ،فهو التاريخ»الذم ينشئو الوعي عن كقائع تق ٌدمو
اغبضور كاألسبقيةٌ ،
الداؿ الوحيد الذم ال يبكن أليٌة فعالية أف ربوز على شبٌة كياف دكف أف ترجع إليو،
يصّب ىو ٌ
كتدخل ُب شبكية تعليبلتو [ ]...فالتاريخ اؼبكتوب أم ما يبكن لثقافة معينة أف تعقلن عربه
لكل أحداثو ،إٌمبا ىو نتاج عقبلنية
مسّبهتا كأف رب ٌدد اذباىها
ٌ
اؼبتصور ،كتفَبض أسبابنا كغايات ٌ
الوعي اؼبسيطر«( .)5فيكوفُّ ،ذا الصنيع ،عقبةن ُب كجو تاريخ ـبتلًف كما كاف ُب ٌأكؿ عهد ىذا
علما.
العقل مع اغبكماء الطبيعيْب ،أك ٌ
حٌب مع سقراط ،حْب كاف سؤاالن /تأكيبلن ال إجابةن /ن
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المعرفة النقدية وعالم الصورة الرقمية :
تأسيسا على ما ًبٌ ذكره االلتفات إٔب أىم قضية تواجو اؼبعرفة النقدية بوصفها
إ نذا ،غدا لز ناما علينا
ن
فلسفةن تأكيلية بامتياز ،كيتعلٌق األمر دبصّبىا داخل ىذا العآب اعبديد ؛ عآب الصورة الرقمية ،أك ما
يتم التواصل
ييعرؼ ُب تكنولوجيا االتصاؿ بػ"اؼبيديائي أك اؼبيديولوجي"  ،Médiologiqueحيث ٌ
بْب البشر عرب نظاـ الوسائط ،كيشيع حديث النهايات /البدايات أك النهايات /البعديات ؛ هناية
التاريخ /ما بعد هناية التاريخ( ،)6هناية اغبداثة /ما بعد اغبداثة /اغبداثة الفائقة أك بعد ما بعد
اغبداثة( ،)7هناية الفلسفة باؼبفهوـ التقليدم ،أم دبا ىي ،كالقوؿ ؽبيدغر ،ميتافيزيقا تف ٌكر ُب
كل سباـ
الوجود من خبلؿ تفحصها للموجود ،كميبلد خطاب فلسفي جديد أعلن الثورة على ٌ
()8
ظل
 l'achèvementميتافيزيقي أك صرح يزعم معانقة اغبقيقة كبلوغ اليقْب  ،بل إ ٌف الفلسفة ُب ٌ
أقل ما يوصف بو أنٌو ذبسيد لفكر
ىذا العآب التقِب تشهد تش ٌكل عآب أخركم ٌ Eschatologique
كل اَّاالت ىو االهنيار أك
حل ُّذا العآب اغبديث ،حيث غدا اػبطاب اؼبشَبؾ بْب ٌ
كارثي ٌ
السقوط كاؼبوت كالنهاية (اهنيار الشيوعية ،اهنيار االرباد السوفياٌب ،سقوط جدار برلْب،)...
ككأ ٌف األمر يتعلٌق بقيامة على مستول اؼبعرفة ،أك باألحرل القيامة /الرمز بوصفها إيباء لقيامة
ً
يسميو دريدا بػ"القيامة اغبديثة
أخرل ؼبٌا تأت ،ىذا اغبديث عن خطاب النهايػة ُب الفلسفػة ٌ
"( l'apocalypse modernهناية التاريخ ،هناية اإلنساف ،هناية الفلسفة) ،كقد كضع أساس تقاليد
( )

النهاية ىذه ،حسب دريدا ،ىيغل ،ماركس ،نيتشو ،ىيدغر . 9
اؼبؤنسن ،دبا ىو إنساف فلسفة اؼبيتافيزيقا لييفسح اَّاؿ إلنساف جديد،
كما انتهى دكر اإلنساف ى
ليس إنسا ىف اغبداثة (موت اإلنساف كما رأينا مع فوكو) ،كال إنساف ما بعد اغبداثة الذم يعمل
على إسراؼ طاقاتو كتدمّب إنسانيتو ليبلغ أقصى فبكن فيو فيستنفده ،بل إنٌو إنساف اغبداثة الفائقة
؛ اإلنسػاف اؼبرقمن /اؼبعوٓب الذم تن ٌكر لذاتيتو حبثنا عن الكونية عرب نظاـ الوسائط ،إنساف شائو
ي
ي
تتل ٌقفو التقنيػة أحيا نا كالبيولوجيا أحايْب أخرل  :إنساف بيوتقِب  ،Hommebiotechniqueأك
إنسػاف اػببليا العصبيػة  Hommeneuronalكمػا يبدك اآلف ُب ظػاىرة االستنساخ أك أطفاؿ
()10
فسرت من منظػور جيِب،
األنػابيب ،أك ظػاىرة الشذكذ اعبنسػي  ،Homosexualitéالٍب ٌ
التحوؿ من
كجودا بيولوجينا ن
اغبق ُب إجراء جراحة سبنحو ن
فأضحػى الفرد من ىؤالء يبلك ٌ
جديدا ( ٌ
ذكر إٔب أنثى) ،بل أضحت ىذه الفئة تطالب اَّتمع اليوـ بأف يعَبؼ ُّا ،كىو ما بدأ ينتشر
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حقيقةن ُب بعض اَّتمعات الغربية (إقرار زكاج الرجاؿ من الرجاؿ كالنساء من النساء ُب الدامبارؾ
كالسويد كأمريكا .)...إ ٌف اإلنساف الذم تقلٌب كموضوع فلسفي ،أم بوصفو ذاتنا متعاليةن/
عارفةن/مف ٌكرةن ،ىو اليوـ كراثي ،فهذا اإلنساف األخّب ،قد فهم على أنٌو جينوـ ،خريطة كراثية كليس
ذباكزا ؼبراحلو
ذاتنا متعاليةن ،إنٌو ميبلد جديد لئلنساف األخّب ،اإلنساف اإلمرباطورم ،بوصفو ن
السابقة .كليس» ألطف أمارة كال أقول حجة على الطابع اإلمرباطورم لئلنساف األخّب مثل طابعو
التجمع كالعمل ُب
الوراثي كاإليكولوجي  :إنٌو ليس سول سلسلة من الكركموزكمات قبحت ُب ٌ
ضبضا
أفق متوالية من األماكن كاؼبساحات الٍب ليست كطننا ألحد .لقد أصبح اإلنساف فجأة ن
نوكينا ييبحث عنو ربت األنقاض ُب البقايا اغبيوانية الٍب تفوح من شوارع اغبركب اإلمرباطورية.
ؾبرد ضبض نوكم سول االفَباض النهائي بأنٌو كائن إمرباطورمُ ،ب معُب أنٌو
كليس ٌ
رد اإلنساف إٔب ٌ
حيواف أرضي ليست صفاتو العرقية أك الثقافية أك العقدية غّب أعراض مؤقتة كسطحية على ما
يفَبض أنٌو ىويتو«(.)11
أسس كعيو داخل أحداث التاريخ،
إنٌو ،بعبارة أخرل ،إعبلف عن موت اإلنساف ككائن تارىبي ٌ
أصل ،كائن اآلف كاللحظة يعمل لصاّب
ٌ
ربوالن كتقلٌبنا ،كميبلد كائن بيولوجي ال ماضي لو كال ى
قبما  unestarيوبتفى
اؼبادم كاالقتصادم ى
بدؿ الركحي كاإلنسا٘ب ،كائن يسعى إٔب أف يكوف ن
الفِب ،ككأنٌو إعبلف عن موت اؼبث ٌقف النخبوم
بنموذجو النجومي كلو على حساب اعبميل أك ٌ
ي
كهناية الثقافة ،ليأٌب دكر النجم كالنجومية ،أك قل ثقافة الصورة بديبلن عن ثقافة الكتابية؛»إذ
بإمكاف اؼبرء أف يشاىد أم صورة دكف حاجة إٔب لغة كال وبتاج إٔب سياقات ثقافية كال فكرية كي
كسع دكائر االستقباؿ كساكل بْب النٌاس
اغبر مثلما ٌ
يفهم الصورة ،كىذا أطلق إمكانيات التأكيل ٌ
ُب ذلك كتراجعت النخبة أك لعلٌها سقطت كسقطت معها الوصاية التٌقليدية كرموز الثقافة
اغبق ُب التأكيل كإنتاج الدالالت«( .)12فاالنتقاؿ من الرمزية ُب
التقليديْب الذين كانوا وبتكركف ٌ
كفردا ،أل ٌف النجم
زمن الكتابية إٔب النجومية ُب عآب الصورة اقتضى موت اإلنساف ،ن
أيضا ،مثق نفا ن
ال ييقصد بو الفرد كإٌمبا ىو ؾبموعة من»اؼبواصفات الفنٌية كالثقافية لدكر يبثٌلو قبم أك قبمة ال
حٌب إذا
أم منهما ُب سبثيل الصفات كسبثٌلهاٌ ،
اغبرة كاؼبستقلٌة ،كلكن حسب قدرة ٌ
بقدراهتما الذاتية ٌ
ليحل ؿبلٌو قبم آخر ،كما ىو شائع لدل
تراجعت قدرات النجم الصوتية أك الشكلية سبٌت إزاحتو ٌ
أيضا ليس ُب الفن
الفنانات ُب اإلعبلنات كعركض األزياء كاؼبذيعات كىو ُب عآب الرجاؿ ن
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أيضا كُب كافٌة صيغ االتصاؿ اعبماىّبم«( .)13فالثقافة ىنا ،إذنا ،كالقوؿ
كحسب بل ُب السياسة ن
جديدا كلكنٌها تيلغي دكر الفرد من أصلو
قبما رمزينا ن
للغذامي »،ال تيلغي الرمز القدٙب لتضع مكانو ن
كربل ؿبلٌو منظومة ثقافية ؽبا طابع قبومي مبوذجي كمبطي ُب آف كاحد ،كىي سبثٌل كتلة ثقافية ذات
ٌ
دكرا
دكما عن رقم يبثٌلها ٌ
مواصفات فنٌية كذبارية تبحث ن
كيؤدم الدكر الذم صار ثابتنا بوصفو ن
()14
متغّب من حيث من يتمثلونو كيؤدكنو بشرطو التاـ« .
مطلوبنا كىو ٌ
ستحدثنا كما يزعم دكبرام  ،Debrayيدرس
صا يم ى
كاؼبيديولوجيا  ،Médiologieبوصفها ٌ
زبص ن
العبلقات بْب الشركط االتصالية كانتشار األفكار تع ٌد األساس اؼبرجعي الذم يستقيم بو حاؿ ىذا
العآب التقِب ؛ إذ غدا ضركرينا أكثر من كقت مضى االلتفات إٔب البعد اؼبيديولوجي الذم يبدك
بعيدا عن ىذا النظاـ الوسائطي(،)15
أساسينا لتحليل اػبطاب ،بل إنٌو ال يبكن للخطاب أف ينتشر ن
مادية
فقوة الفكرة ،ىكفق ىذا
بقوة ٌ
التصور ،ال تكمن ُب مدل كجاىتها بقدر ما ىي مرتبطة ٌ
ٌ
ٌ
كمؤسساتية ذبعل للكبلـ أك الفكرة سلطة أك ٌقوة حضور كلو ٓب تكن ذات شأف .فالتواصل ُب
منحصرا ُب بعض»الرموز كالعبلمات كالسيٌما اللٌغة لتبليغ اؼبعُب كخلق التبادؿ
ىذا العآب ٓب يع ٍد
ن
اػباصة للتواصل حيث عملت العقبلنية
داخل اعبماعة التواصلية فإ ٌف الزمن اؼبيعاصر أنتج أمباطو ٌ
التقنية على التح ٌكم ُب األمكنة كاألزمنة بشكل ىائل كأصبح سلوؾ اإلنساف الناتج عن ىذه
توجهها فئات ؿب ٌددة ضمن توازنات النظاـ كأكلويات
تابعا لشبكات مع ٌقدة ٌ
األمباط التواصلية ن
سمى بوسائط التواصل أصبحت ؽبا دكر كجودم كاسح كمؤثر ُب سلوؾ
اختياره .كمن ٍبن فإ ٌف ما يي ٌ
األفراد كاعبماعات .لدرجة ٌأهنا خلقت ،داخل اَّتمع الصناعي ما ظبٌاه ىربرت ماركوز"ؾباؿ
اػبطاب اؼبغلق"«(.)16
ي
فكأ ٌف ماركوز  Marcuseأدرؾ مدل اػبطر الذم وبيط باإلنساف اؼبفردف داخل ىذا اَّتمع التقِب،
ي
للمؤسسة أك السلطة الٍب بيدىا
يعرب ُب اغبقيقة إالٌ عن ىيمنة مبوذج أحادم
فالتواصل اؼبزعوـ ،ال ٌ
ٌ
كل ىذا عرب
توجيو رغبات النٌاس كتكريس ثقافة توحيد األذكاؽ كاالختيارات ُب أمباط العيشٌ ،
تؤسس لنموذج التماىي /السحرم الذم يبارس اإلغواء لفرض
اإلشهار كصورة زائفة /ـبادعة ٌ
كثّبا
منتجاتو كإلغاء منتجات غّبه .إ ٌف ىذا النظاـ الوسائطي»خلق ن
نوعا من الصدمة الثقافية أزنمت ن
من النماذج كاؼبرجعيات لدرجة يبكن القوؿ إ ٌف أزمة اللٌغة كالتواصلُ ،ب الزمن الراىن ىيُ ،ب
العمق ،أزمة الكائن البشرم ُب نظرتو لذاتو كلآلخرين كُب تعاملو مع الواقع كمع ربوالت اؼبعُب .إ ٌف
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التواصل باعتباره حالة تفاعليةن ذبمع بْب كوهنا أدا نة كغايةن ،يبكن أف يصبح عائ نقا أماـ ما ييفَبض
أف يقوـ بو ،أك يغدك كساطة ربكم على الفرد باالنعزاؿ أكثر فبٌا تسهم [ ]...دبعُب أ ٌف التكنولوجيا
ستخدمة ُب كسائط التواصل اغبديثة ذباكزت الثنائية اؼبيتافيزيقية بْب الشكل كاؼبضموف ،أك بْب
اؼب ى
ي
مرة ،كشيئنا فشيئنا ،ؿبيطنا بشرينا ىبتلف ،باستمرار عن
كل
ُب
،
زبلق
ا
أهن
كم
،
األداة
ك
النص
ٌ
ٌ
ٌ ٌ
()17
سابقو« .
ذبسيدا لنموذج معرُب جديد ال يكاد ىبتلف عن اؼبشاريع
التحوؿ ال يعدك أف يكوف
ن
إ ٌف ىذا ٌ
السابقة ،أك باألحرل ىو إيديولوجيا جديدة تب ٌدت ُب زم مغاير ،إنٌو ؾبتمع الفرجة Société de
ٌ
 ،spectacleدبا ىو ؾبتمع صنعتو الصورة كجعلتو بديبلن عن الواقع اغبقيقي ،أك قل إ ٌف الواقع ال
يكاد يربز إالٌ ُب شكل صور كأحداث متبلحقة ينفي البلحق منها السابق» ،ذلك أ ٌف الثورة
اإلعبلمية ىي اآلف بصدد إرساء عآب مغاير كبالتإب عبلقة جديدة لئلنساف بذلك العآب«(.)18
ظل ىذه التحوالت الكربل غدت مرتبطة بتكنولوجيا عآب الصورة
ىذا ،كاغباؿ إ ٌف اؼبعرفة ُب ٌ
»،فتزاحم الصور كتشابك القنوات الٍب تنقلها يولداف اليوـ رؤية بلورية تب ٌدؿ سبثبلتنا كحساسيتنا،
كتتيح ؼبخيبلتنا العمل ُب فضاءات جديدة .إ ٌف اإلنساف ،كىو أماـ الشاشة الصغّبة ،يدرؾ
نص مكتوب .كلعلٌنا اليوـ
العبلئق كيربط كيفهم ك"يتذكر" بكيفية ـبالفة ؼبا يقوـ بو كىو أماـ ٌ
أم كقت مضى ،أ ٌف الصورة تتيح مبطنا ـبتل نفا لبلوغ اؼبعرفة كالتم ٌكن منهاٌ .إهنا
نقتنع ،أكثر من ٌ
أقول ببلغة كأكرب قدرة على تكثيف اؼبعا٘ب كعرضها كنشرىا«(.)19
اقعا زائ نفا وبمل على القوؿ إنٌنا أماـ تش ٌكل
تيرل ىل يبكن اعتبار الواقع الذم تصنعو الشاشة ك ن
ؾبتمع جديد ،ال ىبتلف مشولية أك كليانية عن اَّتمعات القديبة ،إنٌو ؾبتمع الصورة ،دبا ىو
يصور بو كما ييقاؿ
تأسيس للفرجة كإيديولوجيا ببل منازع .ذلك ٌ
ألهنا»فن جعل الواقع مفعوؿ ما ٌ
عنو .إ ٌف اؼبنطق اؼبتح ٌكم ىنا ىو منطق غريب يبزج بْب اغبلم كالواقع ،كىبلق الواقع الذم يتنبٌأ بو
دبجرد التأكيد الدائم على أ ٌهنا كذلك.
فينبئ عنو .اإليديولوجية ىي ما هبعل األشياء حقيقة ٌ
ضا
كالفرجة انفراج كفوىة كابتعاد .ؾبتمع الفرجة ىو ؾبتمع ييعاش فيو الشيء ن
مفو ن
مبتعدا عن ذاتوٌ ،
"،لب سريالية الواقع" .ىو إ نذا كاقع يفتقد شيئنا
لب الكاقعية اَّتمع الواقعي ٌ
بديلو كصورنة عنوٌ .إهنا ٌ
()20
تتحوؿ اليوـ
من الواقعية ،كاقع يتلبٌس الوىم،
كيتحوؿ إٔب سينما«  .كمن ٍبٌ فليس غريبنا أف ٌ
ٌ
الشاشة إٔب صورة بديلة عن الواقع»،إ ٍف ٓب تكن ىي الواقع ذاتو ُب مباشرتو كحيويتػو كحياتو
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ربوؿ ؼبفهوـ اغبدث نفسو حيث تصبح األحداث اعبساـ
 ،InLiveمع ما ٌ
يتمخض عن ذلك من ٌ
عاجزا أمامها عن
تتكرر كذبَبٌ ،مع ما يتولٌد عنها من هتوين لؤلىواؿ ،فبٌا هبعل الفرد ن
كقائع متنوعة ٌ
وبسها ،كال أف يستشعر اؼبشاعر الٍب كاف يلزـ أف
وبس اإلحساسات الٍب كاف ينبغي أف ٌ
أف ٌ
يرد ُّا .فكأ ٌف الفرد يفقد حس الواقعية،
يستشعرىا ،كال أف يرد ردكد األفعاؿ الٍب كاف يتوقٌع أف ٌ
حس التمييز بْب ما ينبغي أف يفعل كما ال ينبغي ،ما يبكن أف يقبل ،كما ال يبكن ،ما ينبغي
بل ٌ
أف ييقاؿ كما ال ينبغي ،ما يلزـ أف يستنكر ،كما ال يلزـ ،ما يبعث األٓب كما ال يبعث ،ما يلهب
اؼبشاعر ،كما ال.)21(«...
ردة على كل ما ىو ميتافيزيقي ،إنٌو
إذنا ،ىذا ىو اغباؿ الذم آلت إليو اؼبعرفة ُب الثقافة الغربيةٌ ،
خطاب وبوـ حوؿ حديث النهايات كاؼبوت ،أك بعبارة دريدا ،خطاب تشكيلي ُب ببلغة
اغبدكد( ،)22تبدأ ىذه اغبدكد دبعضبلت كتنتهي بإكراىات ،ككأنٌنا ،حسب دريدا ،نقف عاجزين
مشدكىْب أماـ ما وبدث داخل ىذه التخوـ ،حيث يكوف العآب األخركم قد أحاط ُّذا الوجود
كل
كل مستور ٌ
كيعرم ٌ
كل مفهوـ يبت بصلة للميتافيزيقا أك األصوؿ ،خطاب يفضح ٌ
كأطبق على ٌ
ما ال نشاء أف نبوح بو كلو أماـ ذكاتنا بوصفها اآلخر اؼبختلف ،ىذا الذىوؿ هبعلنا نسّب ُب طريق
ي
معرب مسدكد  non-passageال مبلك إزاءه القدرة على ضباية
ؾبهوؿ ال نعلم مبتدأه كال منتهاه ،إنٌو ى
ذكاتنا كال اللجوء إٔب من يأكينا أك يتمثلنا من األفكار الٍب ندين ُّا ،فبل كجود إالٌ للمكاف
اإلكراىي  aporétiqueالذم يفضح سرائرنا كيبدم سوءاتنا( .)23إ ٌهنا بداية هناية الفلسفة كسباـ
حدكدىا كما يقوؿ ىيدغر ،أك الوقوع ُب مأزؽ كحرج كما يقوؿ دريدا ،ىذا ما هبعل الفلسفة ،دبا
دكما قلقةن بشأف ىذا العآب
ىي ه
حبث مستدٙبه عن اغبقيقة كسؤاؿ أبدم يتع ٌدد أسئلة /إشكاالت ،ن
كما سيؤكؿ إليو ،فتكوف ىذه اغبّبة دبثابة االستعداد ؽبذا الشبح التقِب الذم يطارد الفلسفة،
كالذم بدأت طبلئعو تلوح ُب األفق من خبلؿ النزعات العلمية ،فمهمة الفلسفة ،حسب ىيدغر،
فن السؤاؿ كإبداع اؼبفاىيم ،كمن ٍبٌ االتصاؼ بطابع اغبيطة
تكمن ُب نزعة االرتياب الٍب ُّا تبقى ٌ
كالتهيؤ ال التأسيػس sa tache n'a que le caractère d'une préparation et nullement d'une
يتعْب على الفلسفة أف تَبؾ أكىاـ ميتافيزيقا الكشف كاغبقيقة اؼبطلقة الٍب
 ،fondationأم أنٌو ٌ
تطاردىا لتحرؾ ُب اإلنساف يقظة التهيؤ من أجل عآب فبكن تسكنو العتمة ،قدكمو مشكوؾ فيو
كلكنٌو ليس مستحيبلن( .)24فتحذير ىيدغر ،إذنا ،كقولو بوصوؿ الفلسفة إٔب سبامها ،أم هنايتها،
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يتوجب القياـ بو
كقوؿ دريدا بالوضع اإلكراىي ،ال يعِب بلوغ الكماؿ بقدر ما ىو تفكّب فيما ٌ
ؼبواجهة ىذا العآب /الشبح اؼبقبل كاالستعداد لو.
ي
ىكذا يبدك حديث النهايات كنبنا تدفع بو االذباىات اؼبعاصرة اؼبناكئة لفكر االختبلؼ كالغّبية؛
للفلسفة بوصفها فن اؼبساءلة بامتياز ،لذا فالقوؿ دبوت الفلسفة إٌمبا ىو حديث عن بلوغ سبامها،
كتفحص أدكاهتا ،كمن ٍبن فهي سبوت لتبعث من جديد ،أك باألحرل ،كالقوؿ
لتعيد ذبديد آلياهتا ٌ
لدريدا ،فإ ٌف مسار الفلسفة نفسو يتمثٌل ُب أ ٌهنا سبشي ظاىرةن على رأس اؼبوكبُ ،ب اآلف نفسو،
أم حاؿ ،أف تنهض كتقف على رجليها
الذم يقود سّب جنازهتا كمواراهتا الَباب ،تنتظر على ٌ
()25
يؤسس
ثانيةن ه
"بعث" ،résurrectionمثّبة  exaltationالقضايا /اإلشكاالت من جديد  .إذناٌ ،
دريدا كمن شايعو من فبلسفة االختبلؼ خطابنا حوؿ خطاب النهايات (النربة األبوكاليبسية)،
كبلما
يسائلونو،
ن
تقويضا كخلخلةن ،فهو دبا يثّبه من دعاكل ال يعدك أف يكوف ترنيمةن مكركرنة ،ك ن
يمستهلى نكا( ،)26ىبفي كراءه نزعة دكغمائية ال زبتلف عن الستالينية كغّبىا من النزعات الشمولية/
فأٗب ؽبا أف تطارد
حٌب ال تعود من جديدٌ ،
الكليانية ؛ كالشيوعيػة ،الٍب ت ٌدعي ٌأهنا جاءت لتحارُّا ٌ
ترسيخ
كجود البتٌة( .)27كليتأتٌى ؽبذا اػبطاب ،الذم هبد مرجعيتو ُب الليربالية،
يكن لو ه
ي
طي نفا ٓب ٍ
كأهنا أفنت عاؼبا ال
كجوده ُب ىذا العآب ينبغي التعجيل بإعبلف القيامة كالتخويف من أىواؽبا ،ك ٌ
ن
خالدا ال يفُب ،إنٌو خطاب الليربالية كالرأظبالية دبا ىو إيديولوجيا
تريد لو أف يعود لتقيم عاؼبا ن
ن
كأهنا ديانة تبشّبية
جديدة تزعم قتلها إليديولوجيا الشيوعية /الطيف ،أم اؼبزعومة بدكرىا ،ك ٌ
أخبارا سارةن لئلنساف عن عآب أخركم ال مكاف فيو للشيوعية ،ىو إقبيل جديد يبِب
جديدة ربمل ن
السار الذم هبب أف
رؤيتو على موت متخينل ٌ
كيبشر بالديبقراطية اللٌيربالية كيق ٌدمها على أ ٌهنا اػبرب ٌ
تبُب ألنٌو النظاـ العاؼبي القادر على إزالة الفوارؽ بْب الثقافات كالشعوب اؼبختلفة(.)28
يوبتفى بو كيي ٌ
إ نذا ،تقيم ىذه النزعة اإلسكتالوجية عاؼبا كنبنا على أنقاض عآب شبح /طيف ال كجود لػو كىي،
ن
حينذاؾ ،تدعو إٔب عػآب ما بعد القيامة mondepost-eschatologique؛ عآب اػبلود األبدم،
حيث ال إنساف إالٌ إنساف التقنية ،كال تاريخ إالٌ تاريخ ىذه النزعة اعبديدة ،كال عآبى إالٌ ىذا العآب
عدكا يقف بينها كبْب حياهتا ُب ىذا
الدكغمائي /الوىم /الطيف ،الذم يوىم اإلنسانية بأ ٌف ىناؾ ن
كحٌب يكتمل مشهد ىذا
يتوجب إفناء ىذا العدك كإعبلف هنايتوٌ .
العآب اعبديد غّب الفا٘ب ،لذا ٌ
عوىٓب ،الذم
العآب اعبديد فإنٌو يصطنع خطابنا يبثٌل إيديولوجيتو ،إنٌو خطاب العوؼبة ؽبذا العآب اؼبي ٍ
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بشر بقدكمو ىيدغر كح ٌذر من ـباطره ؛ إذ اعترب أ ٌف هناية الفلسفة أك سباـ اؼبيتافيزيقا كبلوغها
ٌ
مرحلة اؼبوت ،بوصفها مأزقنا أك إشكاالن يواجو الفلسفة ،إٌمبا كاف نتيجة سيادة النزعات العلمية
الٍب تقود ىذا العآب اعبديد ذا الطابع السربا٘ب  ،cybernétiqueأم التقِب ،حيث بدأت تأخذ ُب
()29
ربوؿ أنطولوجي على
االنتشار نظرة علمية لئلنسانية ،فاعلة ُب الوسط االجتماعي  .إنٌنا بصدد ٌ
مستول اؼبقوالت ،فمقاـ أك سكُب اإلنساف ،دبا ىو إنساف إمرباطورم ٓب يع ٍد »"مدينة" اللوغوس
اليونانية كال مدينة "اؼبلٌة" البلىوتية كال مدينة "الدكلة" اغبقوقية اغبديثة .إ ٌف ىذا اؼبقاـ ىو "العآب"
مٌب أيخذ مأخ نذا مدنينا جذرينا دبا ىو اليوـ ،كما ظبٌاه أنطونيو نغرم كميشاؿ ىاردت حبق ،عآب
اإلمرباطورية«(.)30
حبق العآب /الشبكة lemonde-
فهذا العػآب اإلمرباطورم ،بوصفو مرحلة ما بعد إمربياليػة ،ىو ٌ
الَبحل اعبذرم  le nomadismeفػي مسػارات
 réseauككينونػة جديدة ٌ
تعرب عن صيغة التقلٌب ك ٌ
كل مكاف ،حبثنا عن إقامة
ٌ
التحوؿ داخل العقبللغريب ،الذم ال يؤمن بغّب طابعو التفلٌٍب اؽبركيب من ٌ
عآب يكوف فيو البلٌكطن كالبلٌبيت كالبلٌإقامة كاؼبنفى صفات كجودية ؼبقاـ اإلنسانية اعبديدة.
جديدا من السيادة على البشر»،فهو جهاز حكم ببل
فاإلمرباطورية ال تعدك أف تكوف شكبلن عاؼبينا ن
مركز كال إقليم كال حدكد ،إنٌو نظاـ يؤبٌد الوضع الراىن للقضايا كيغلٌل إٔب أعماؽ اليومي كيقضم
مرة مبلمح العآب الذم يسكنو .إنٌو"سلطة حيوية تسبح
كل ٌ
فضاء العآب ٌ
كرة بعد أخرل كىبلق ُب ٌ
ُب الدماء لكنٌها هتدم عملها للسبلـ ػ سبلـ دائم ككو٘ب يقع خارج التاريخ"«( .)31إ ٌف ىذا اؼبيبلد
التحوؿ الطبيعي داخل مناطق
اعبديد لئلنساف دبا ىو إمرباطورم ،بقدر ما ىو تعبّب عن ىذا ٌ
أخبارا غّب سارة ؽبذا العآب الذم أخرجو من رضبو كلفظو ،فهذا العآب ؛
العقل الغريب فإنٌو ضبل ن
كل ما ضبلتو من داللة
عآب الرقمنة "الدهبتاؿ" ٓب يكن ليتوقٌع األحداث الٍب كقعت ُب  ،09/11مع ٌ
حيوية ككاقعية على صفة اؼبباشرة  InLiveالٍب ينشدىا ىذا العآب ،فقد كانت دبثابة الكابوس
تتأىب لفرضو على
التارىبا٘ب الذم أيقظ أمريكا من حلم إمرباطورية الدهبتاؿ الٍب أخذت أمريكا ٌ
األمة أدكاتو ،بل
حلما يستم ٌد من األفق اغبقوقي للدكلةٌ /
بقية اإلنسانية ،كىو كابوس ألنٌو ليس ن
ا﵀رؾ البلٌىوٌب الذم ينطلق منو ،كما ػ بعد ػ حديثة من جهة
ىو كاقعة قبل ػ حديثة ،من جهة ٌ
االستيبلء العدمي على آلة الدهبتاؿ كتوجيهو ضد "اؽبائل"  le gigantesqueالتقِب الذم تفتخر
بو إمرباطورية الدهبتاؿ«(.)32
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ربوالت ُب اؼبعرفة فسحت اَّاؿ لعآب
إذنا ،ىذا ىو حاؿ اؼبشهد الفكرم ُب الثقافة الغربية ؛ ٌ
جديد الربكز كبسط ىيمنتو ،عآب النهايات /البدايات ،أك عآب اػبلود بوصفو عآب ما بعد القيامة،
حيث تدفٌق سيل من اػبطابات حوؿ اهنيارات متبلحقة داخل العقل الغريب إيذانا دبوت كهناية
مشاريع فكرية باتت غّب صاغبة ؽبذا العآب اعبديد؛ عآب اػبلود إنٌو الفكر الكارثي الذم يزعم
فضحو كتعريتو للخطابات الدكغمائية كإزالتها .ىذا ،كاغباؿ إ ٌف ىذه األحداث اؼبتبلحقة الٍب
كل ما ىو إنسا٘ب أك تاريخ
صحبت ىذا العآب اعبديد ٌ
كدشنت من خبللو ٌ
الردة الوجودية على ٌ
برجي
أصيل ٓب تكن
ٌ
لتتجسد لوال إمرباطورية الصورة الرقمية ؛ إذ»إ ٌف الطائرات الٍب في ٍّجرت على ٍ
نيويورؾ ليست كسائل نقل عادية ؛ بل ىي كائنات رقمية ٓب يع ٍد فبكننا فهمها باالعتماد على
التصور األنثركبولوجي ػ األداٌب للتقنية ؛ إ ٌف ىذه الطائرات الٍب يك ٍّجهت ضد "اؽبائل" الذم اخَبعو
ٌ
عصر التقنية ػ أم ض ٌد البديل التقنػي عن معنػى "اعبليل"  lesublimeالذم خلقتو األدياف ػ ىي
سباما من
حيوانات دهبتاؿ استطاع اؼبسلم األخّب أف ٌ
يدجنها "دبوتو اػباص" ،بفن مستحدث ن
بأم مبط من األمباط اغبديثة للموت [ ]...فإ ٌف
اؼبوت الذكي ،أم الرقمي ،الذم ال عبلقة لو ٌ
جدا،
فجركا أنفسهم على "اؽبائل" ما ػ بعد ػ اغبديث ىو موت شخصي ن
اؼبوت القيامي للذين ٌ
خاصية طريفة ُب العنصر اإلنسا٘ب ٓب تكن فبكنة قبل عصر
ألنٌو موت ذكي ىو نفسو
ٌ
الدهبتاؿ«( .)33إ ٌف العآب اليوـ يشهد ،عرب كسيط الرقمنة ،ميبلد موت جديد ـبتلف عن الدالالت
طيب
اؼبتع ٌددة للموت »،فهناؾ موت طبيعي ،كموت ما ػ بعد ػ طبيعي أم ٌ
تأملي ،كىناؾ موت ٌ
كموت قانو٘ب كىناؾ موت تارىبي كموت سياسي ؛ موتات ع ٌدة ىبتبئ كراءىا فبثٌل كحيد ىو
كيقرر الطبيب
اعبسد الذم يعلن عن فساده كيسبات شهواتو كتيستعمل رمزيتو ُب الفضاء العمومي ٌ
غيبوبتو البلٌمتناىية كييشهد قانونينا على غيابو الدائم .لكن ما كقع يوـ  29 / 11ىو نوع جديد
سباما من اإلقامة ُب اعبسد :إنٌو اؼبوت الرقمي .إنٌو
سباما من استعماؿ اؼبوت كمن ٍبٌ نوع جديد ن
ن
()34
سباما للجسد بوصفو كميننا تقنينا« .
ذكي ىو استعماؿ طريف ن
موت ٌ
تيرل ىل ىذه الصيحات اؼبتعالية دبوت القيم الٍب أقامتها الفلسفة ُب نسختها اؼبيتافيزيقية ،بأ ٍف
حدكدا ينبغي أالٌ تتجاكزىا ،ذبعل النظرية النقدية ُب نسختها اؽبرمينوطيقية،
اكتملت كبلغت
ن
كيتجرد من تعاليو
بدكرىا ن
أيضا ،دبا ىي فلسفة تأكيلية بامتياز ،كالعنصر اغبيوم الذم بو وبيا العقل ٌ
كتؤسس
هتلك مع من مشلتهم الصيحةٌ ،
خاصة كأ ٌف اؽبرمينوطيقا جاءت لتستعيد إنسانية اإلنسافٌ ،
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أدبيات التفاىم كاغبوار على كبو كو٘ب ،كما أ ٌهنا ُب صورهتا الغادامّبية أعلنت اغبرب منذ البدء
كل ما يبت بصلة إٔب العلمية كاؼبنهاجوية ُب ؾباؿ العلوـ اإلنسانية؟ أـ
على النزعات اؼبوضوعية ك ٌ
يكن بقاء
ٌإهنا ،أم اؽبرمينوطيقا ،سبلك األدكات الٍب ُّا تواصل مسّبهتا ُب اؼبساءلة كاغبوار ،أٓب ٍ
الصراع /اعبدؿ داخل العقل الغريب إالٌ ألنٌو عقل تأكيلي ،كإ ٍف تع ٌددت أشكالو كمرجعياتو ،فهو
حٌب ينقضها أك ىبرج من رضبها اؼبختلًف/
يؤسس
مفهوما أك مقولةن ٌ
عقل جدٕب /تساؤٕب ال يكاد ٌ
ن
آخر ،فالتأكيل»ىو اررباؿ
الغّبم الذم بو يبقى
ن
منتعشا يرربل عرب العصور كاألزمنة ليصّب عقبلن ى
عرب اؼبمكنات التفسّبية غّب ملتزمة يمسب نقا إالٌ بنزكع االستطبلع كإرادة البحث كالكشف.
ىبصو كحده .كىكذا
فالتأكيل ال ىبرج عن ذاٌبٌ ىدفو .أم أنٌو ال يرل نفسو خارج تساؤلو الذم ٌ
عامة ،من أعباء الربىنة .فهي ليس لديها من اغبقائق
فالفلسفة التأكيلية أعفت نفسها ،بصورة ٌ
يأسا من
النهائية الٍب تقسرىا على برىنتها كتثبيت تصديقها ؛ ذلك أ ٌف التأكيل جاء ُب أصلو ن
بكل طقوسها للنطق باغبقيقة ،ك(تسويغ) منطوقها«( .)35كما أ ٌف النهاية ،كما
اسَباتيجية ٌ
مكرسة ٌ
كل ما ىو إنسا٘ب /فلسفي /تارىبي ،أك لو
بدت ،من جهةٌ ،
تبينٌا مع ىيدغر كدريدا ،كإ ٍف ٍ
ردة على ٌ
صلة باؼبعرفة اؼبيتافيزيقة ،فإ ٌهنا كانت ،من جهة أخرل ،دبثابة إعادة مراجعة العقل ؼببادئو كتصحيح
مسار اؼبعرفة الٍب بلغت مع فكر ما بعد اغبداثة مرحلة اعبنوف كالعدمية ،كىذا ،كما أ﵀نا سل نفا،
مظهرا صحينا داخل العقل الغريب أك حالة طبيعية ،كوف ىذا العقل من التشابك كالتبلحم
يع ٌد ن
يعرب عن
حبيث ال يستوم كذلك إالٌ كىو يقيم
ن
مشركعا كيزوبو معلننا عن البديل ،كىو بذلك ٌ
طبيعتو التأكيلية الٍب ذبعلو ال يرضى باعباىز أك يسلٌم باػبطاب الوثوقي /اليقيِب .فهي ،أم
التأكيلية ،حسب صفدم »،كانت آخر ؿباكلة الستنقاذ الكو٘ب ،كذبديد تشغيل اؼبتعإب ضمن
با﵀ل
حدكد ا﵀ايثة ،كفيما ٌ
ىبص مسافة االلتباس بْب الذات كالعآب ؛ كٓب يػى يف ٍز مصطلح الكينونة ٌ
األكؿ من جديد ،كبعد غيبوبة طويلة ،ترجع بدايتها إٔب ما قبل اغبداثة الكبلسيكية
الفلسفي ٌ
نفسها ،إالٌ بعد أ ٍف أخذ(اؼبوضوع)كامل حقوقو مع العلم ككاد أف يأخذ معها حقوؽ الذات
ؾبرد شبح ىائم ،يعرب بأطراؼ (ذاتوية) مطلقة ،فاربة على حساُّا
كذلك ،كىبلقها ىكذا ٌ
خاضعا كلٌينا لسيطرة أؽبنتها اؼبستعارة من عصر األؽبنة التيولوجية«(.)36
اعبارم ،عاؼبا
ن
ن
كما أ ٌف ىذا العآب اعبديد ىو عآب افَباضي ،أك بلغة دريدا طيفي /شبحي  spectralأزاح عاؼبا
ن
حٌب ُب آخر كتاباتو ،بقي يدافع عن
كنبنا ليقيم كنبنا بديبلن ،أك دكغمائية مضادة .كغادامّب نفسوٌ ،
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اػباص ،الذم يقوـ على منطق اعبدؿ أك السؤاؿ
حق العلوـ اإلنسانية ُب تأسيس منطقها التأكيلي
ٌ
ٌ
حدكدا تقف
جازما بأ ٌف النظريات العلمية مهما تزيٌت باؼبوضوعية فإ ٌف ؽبا
ن
كاعبواب ،ألنٌو يعتقد ن
عندىا ،كما أنٌو إذا كانت اؼبعرفة ُب العلوـ الدقيقة تقوـ على ما ىو يقيِب فإ ٌف األمر خبلؼ ذلك
ُب العلوـ اإلنسانية ،فضبلن عن أ ٌف العلم اغبديث أثبت إفبلس رؤيتو اليقينية كأعلن ،عرب فيزياء
الكوانتا مع ىايزنبارغ كالنسبية مع أنشتاين ،أ ٌف اغبقيقة متع ٌددة .إذا كاف ىذا الشبح التقِب ؛ العآب
بعدا ُب ىذه
كضم الثقافات األجنبية كالشركاء ُب السكن األكثر ن
اؼبتع ٌدد قد اكتسح العآب ٌ
األرض ،فإ ٌف ىذا هبعلنا نتوخى اغبذر ،كيفرض علينا أف نتعلٌم أكثر فأكثر ُب اؼبستقبل ،أل ٌف
غايتنا اإلنسانية أكرب من أف تزيلها حضارة تقنية أرسلت إلينا كما لغّبنا ،كالٍب رظبتُ ،ب اآلف
نفسو ،معآب قيادتنا للحياة .فليس أمامنا ،إ ٍف أردنا أف نعيد لعاؼبنا ىذا توازنو ،إالٌ أف نوظٌف
حٌب يتسُب لنا خلق أنظمة جديدة .كليس
قدراتنا ُب الفهم كاؼبعرفة اؼبشَبكة ُب نشاطاهتا اعبديدة ٌ
بث ىذه القدرات من العلوـ
يوجد من العلوـ ىمن ىو أقدر على ربمل ىذا العبء كاإلسهاـ ُب ٌ
كل ما ىو إنسا٘ب ،ككل ما ىو إنسا٘ب
اإلنسانية ،فهي تواجهنا دكف أف تتوقف مع ثراء نسق ٌ
مف ًرط( .)37لكن ىذا ال يعِب ،باؼبقابل ،أ ٌف ىذا اػبطاب اعبديد ٓب ً
يأت إالٌ للَبىيب كؿبو آثار
ٍ
ي
تقويضا للنموذج التقليدم الفلسفي
اؼباضي كإزالة اؼبشاريع الكربل ؛ إذ إنٌو ال يعدك أف يكوف
ن
حوؿ اإلنساف كاإلنسانية ،فهو ،حسب ىوسرؿ ،مبوذج فلسفي ينزع كبو معرفة كونية للعآب
كل ركابط األسطورة كمن التقليد بوجو عاـ ،ككذا الفركض اؼبسبقة،
كاإلنساف ،كذلك بتحريره من ٌ
ي
كل موجود مثٌقف حيث تكوف الثقافة
فالفلسفة دبا ىي نظرية ال ٌ
ربرر الباحث فحسب ،بل ٌ
فلسفيةن .فمن االستقبللية النظرية تنشأ االستقبللية العملية ،فبٌا هبعل العقل ،من منظور ىذا
يتحرر ال ُب ذاتو إطيقينا فقط ،كلكنٌو ييضفي على العآب اإلنسا٘ب ُب
النموذج الفلسفي الكو٘بٌ ،
()38
ؾبموعو ىذا الطابع التحررم ؛ ُب الوجود السياسي كاالجتماعي لئلنسانية
إنٌالفلسفة ،حسب ىذا الطابع التقِب اعبديد ،فقدت صفتها كنموذج كو٘ب قادر على إقامة
الصركح ،أك تأسيس فكر إطبلقي ميتافيزيقي ،إذ إ ٌف التأسيس األصلي للفلسفة اعبديدة ىو ُب
اغبقيقة تأسيس إلنسانية أصلية أكركبية حديثة ،معارضة لئلنسانية السابقة ،اإلنسانية القركسطية
كالعتيقة ،إنسانية ترغب ُب أف تتج ٌدد جذرينا ُّذه الفلسفة اعبديدة دكف سواىا .فليس غريبنا ،إ نذا،
من منظور ىوسرؿ ،أف يتش ٌكل خطاب فلسفي جديد يتيح لئلنساف أف يعيد النظر ُب إنسانيتو
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()39
أٗب
لكن ٌ
كمعضلة ميتافيزيقية شغلت الفلسفة القديبة  ،كيتساءؿ عن كينونتو ككائن تارىبيٍ ،
يكوف لو ذلك كالتقنية قد استحلٌت دـ ىذه اإلنسانية الضاربة ُب عمق التاريخ ،داعية إٔب إنسانية
ردة على اإلنساف
جديدة ال ح ٌ
ظ فيها إالٌ لئلنساف األبدم /اػبالد ،اإلنساف السربا٘ب بوصفو ٌ
اؼبتجو كبو اؼبوت .كعليو ،فالفلسفة خلعت ثوُّا القدٙب ذا الطابع اؼبيتافيزيقي
التارىبي /الكينو٘ب ٌ
لَبتدم زينا حداثينا تواكب بو ىذه التحوالت ،فهي اآلف تبحث عن ذاهتا الضائعة من خبلؿ
سؤاؽبا القدٙب ؛ أم البحث عن اغبقيقة ،حقيقة اإلنساف كحقيقة ىذا الوجود ،كىذا ،فيما
أحسب ،أقبع سبيل يعيد للفلسفة عافيتها كينتشلها من براثن ىذا الشبح اعبديد ،كإالٌ ستبقى
كجود لوسائل اغبوار بينهم كبْب قرائهم ،كبدؿ أف تتص ٌدر
ؾبرد آراء عابرة ينتجها فبلسفة أفراد ،ال ى
ٌ
يتجزأ من
الفلسفة قافلة البحث عن اغبقيقة تبقى غارقة ُب مشكبلهتا ،الٍب كإ ٍف ع ٌدت جزءنا ال ٌ
فإهنا تصبح عائ نقا ُب مثل ىذه اغباؿ ،وبوؿ دكف إبداعها للمفاىيم أك إنتاج النظريات
عملها ٌ
كفبارستها(.)40

هوامش :
)*(أستاذ ؿباضر  ،قسم اللٌغة كاألدب العريب ،كلٌية اآلداب كاللٌغات  ،جامعة سطيف .2اعبزائر.
) (
Malabou Catherine , Jaques Derrida , in : Encyclopaedia universalis,
France,
. S.A.
2
) ( مطاع صفدم ،نقد العقل الغريب(اغبداثة ما بعد اغبداثة) ،مركز اإلمباء القومي ،بّبكت /لبناف ، 990،ص27
)(3

اؼبصدر نفسو  ،الصفحة نفسها.
.

)(4
)(5

Franc Tinland, L'homme Aléatoire,Paris, P.U.F.

مطاع صفدم  ،نقد العقل الغريب  ،ص.229
اؼبصدر نفسو  ،الصفحة نفسها.

6
إ ٌف حػػديث النهايػػات ال يقػػول علػػى اسػػتيعابو معػػُب بعينػػو  ،كلكػ ٌػن أقػػرب معػػُب أك بػػاألحرل اؼبعػػُب اعبػػامع بػػْب ىػػذا
«La fin dont il est alors :
اؼبعػا٘ب اؼبتعػ ٌددة ذلػك الػذم قبػده عنػد جوسػيلْب بينػوا  ،Jocelyn Benoistحيػث يقػوؿ
question,

ce n'est plus celle de l'histoire comme mouvement réel, ni même comme nécessité
(théorique) de ce mouvement, mais celle de l'histoire comme paradigme de ce mouvement et
de sa nécessité. Le fait particulièrement grave et important qui pourrait s'énoncer à travers la
formule-cliché de la «fin de l'histoire» en ce sens le suivant : à un certain moment, nous avons
cessé de croire à l'histoire...». Jocelyn Benoist et Fabio Merlini (éd.), Après la fin de l'histoire
(Temps, monde, historicité), Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 998, p.9. cf. Gianni
Vattimo, Éthique de l'interprétation, Traduit de l'italien par Jacques Rolland, Éditions La
Découverte, Paris,
,notamment le premier élément de la première partie: (Post-modernité
et fin de l'histoire), pp. , . cf. Gianni Vattimo, La fin de la modernité (Nihilisme et
herméneutique dans la culture post-moderne), Traduit de l'italien par Charle Alunni, Paris,
Éditions du Seuil, 987,pp.
,
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 بعد ما بعد اغبداثة أيٌػة فلسػفة ؟ ال سػيٌما مقػاؿ:  ُب ىذا الصدد اؼبؤلنف اعبماعي،  بشيء من التفصيل، يينظر
Peter Horák, Josef Krob, François Rivenc, Après le post . ""اغبداثػة كمػا بعػد الحداثة
modernisme quelle philosophie? Université Massaryk Brno, Paris I Sorbonne,
, pp.
,
.
)
Voir: Martin Heidegger, Questions III et IV, Traduit de L'allemand par
Jean Beaufret, François Fédier, Julien Hervier, Jean Lauxerois, Roger
Munier, André Préau et Claude Roëls, Paris, Éditions Gallimard,
,( ère
édition 976),p.
,
)
Jacques Derrida, Spectres de Marx (L'État de la dette, le travail du deuil et
la nouvelle Internationale), Paris, Éditions Galilée,
, p. .
(10)

Voir: Yves christen, L'Homme bioculturel (De la Molécule à la

civilisation),Éditions du Rocher, Monaco, 986, notamment le 7ème chapitre:
De l'homme au surhomme: biologie de l'avenir, pp.
,
. cf. Francis
Fukuyama, La fin de l'homme (Les conséquences de la révolution
biotechnique), Traduit de l'américain par Denis-Armand Canal, Paris,
Éditions de la Table Ronde,
, notamment la deuxième et la troisième
partie, pp.
,
. cf. Francis Fukuyama, Le grand bouleversement (La
nature humaine et la reconstruction de l'ordre social, Traduit de l'américain
par Denis-Armand Canal, Paris,Éditions de la Table Ronde,
, pp.
,
.cf. Michel Foucault, Histoire de la sexualité II , L'usage des plaisirs,
Paris, Éditions Gallimard,
, p.
.cf. Michel Foucault, Histoire de la
sexualité III , Le souci de soi, Paris, Éditions Gallimard,
, pp.
,
.
(11)
 الدار/ بّبكت،  اؼبركز الثقاُب العريب، ) الفيلسوؼ كاإلمرباطورية (ُب تنوير اإلنساف األخّب، فتحي اؼبسكيِب
.46 ص، 2005 ، 1 ط، البيضاء

.11 ص، 2004 ، 1 ط،  الدار البيضاء/ بّبكت،  اؼبركز الثقاُب العريب، ) الثقافة التلفيزونية (سقوط النخبة كبركز الشعيب، (عبد اللٌو الغذامي12)
.12 ص، اؼبصدر نفسو
. الصفحة نفسها، اؼبصدر نفسو
(

(13)
(14)

)

Dominique Maingueneau, Les termes clés de l'analyse du discours,
Paris,Éditions du Seuil, 996,p. .
1
173 ص، 1993،1ط،بّبكت، دار اؼبنتخب العريب،) اؼبتخيٌل اكلتواصل(مفارقات العرب اكلغرب، ( ؿبمد نور ال ٌدين أفايو6)
.176 ص، اؼبصدر نفسو

34 ص، 2005 ، 1 ط،  اؼبغرب،  الدار البيضاء، دار توبقاؿ للنشر،  ضد الراىن، عبد السبلـ بنعبد العإب
. الصفحة نفسها، اؼبصدر نفسو
.6 ص، اؼبصدر نفسو
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(23)
Ibid., pp. , .
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)

(

)

Martin Heidegger, Questions III et IV, Traduit de L'allemand par Jean
Beaufret,
François Fédier, Julien Hervier, Jean Lauxerois, Roger
Munier, André Préau et Claude
Roëls,Paris,ÉditionsGallimard,
,( èreédition 976,pp.
,
.
J. Derrida, Spectres de Marx, (L'État de la dette, le travail du deuil et la
nouvelle Internationale) ,Paris, Éditions Galilée ,
, pp.66, 67.
( )
Ibid., p. .
( )
Ibid., p.7 .
( )
Ibid., pp.
,
. cf. J. Derrida, L'autre Cap (suivi de La Démocratie
Ajournée), Paris,Les Éditions de Minuit,
, pp.67, 68 , et pp.
,
.
( )
Martin Heidegger, Questions III et IV, p.
.cf. H.-G. Gadamer,
Esquisses Herméneutique (Essais et Conférences),Traduction de Jean
Grondin, Paris,Librairie Philosophique J. Vrin,
, p.
.
.51 ، 50 ص ص،  الفيلسوؼ كاإلمرباطورية، ( فتحي اؼبسكيِب30)
.51 ص، اؼبصدر نفسو
.181 ، 180 ص ص، اؼبصدر نفسو
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.183 ، 182 ص ص، اؼبصدر نفسو
،  مركػز اإلمبػاء القػومي، ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصػر، ) الكو٘ب ذلك اَّهوؿ (الفكر كحاالت من ػفكاره، مطاع صفدم

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

.31 ص، 1998 ، 107 ، 106 ع،  باريس/بّبكت
(37

.30 ص، اؼبصدر نفسو

(36

H.-G. Gadamer, L'Herméneutique en rétrospective (I re& II e parties),

Traduction, présentation et notes de Jean Grondin, Paris, Vrin,
, p.
.
( )
Edmund Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie
transcendantale, Traduit de l'allemand et préfacé par Gérard Granel, Paris,
Éditions Gallimard,
, ( ère édition 976), p. .
( )
Ibid., pp. ,
(40)
Ibid.,
pp.22,
23.
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تأويل الخطاب اإلباضي بين التزام النص وحجية إعمال الرأي
– مقاربة في المقوالت الكالمية –

عبد الرحيم عزاب
جامعة سطيف 2
ملخص:
تى ٍس ىعى ىذه الدراسة إٔب التعريف باؼبنهجية النظرية االستداللية الٍب استخدمها اؼبذىب اإلباضي
مضاهنا العلمية.
أجل ٌ
من خبلؿ اؼبباحث اؼبتعلقة بأصوؿ العقيدة اإلسبلمية كأركاهنا اؼبعركضة ُب ٍّ
تحت عنوان :تأكيل اػبطاب اإلباضي بْب التزاـ النص كحجية إعماؿ الرأم – مقاربة ُب
قسمت ىذه الدراسة إٔب مستويات ثبلثة ،ىي:
اؼبقوالت الكبلمية – كقد ٌ
اؼبفهوـ اإلبستيمي لئلباضية من حيث االشتقاؽ اللغوم كاؼبسرد التارىبي.
مراحل التأسيس كالشخصيات اؼبرجعية.
مدخل إٔب العقائد الدينية كالفكرية لئلباضية ُب ضوء نظريات علم الكبلـ.
كقد اقتضت الدراسة االتكاء على النظرة النقدية كفق اؼبنهج التحليلي التفسّبم.
Résumé :
Le thème de cette étude concerne la définition de la méthode théorique de
l’inférence pratiquée par la doctrine IBADITE à travers les articles relatifs
aux origines dogmatiques de l’islam.
Son intitulé est la notion herméneutique du discours IBADITE entre
l’obligation du texte et l’inférence opiniâtre – Approche dans les catégories
Monothéismes.
Cette étude se subdivise en trois figures :
La Doctrine de l’IBADITE entre la dérivation linguistique et la Narrativité
historienne.
Les stades de Fondation et ses personnages référentiels.
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Introduction aux dogmes religieux et conceptuels selon la lumière
Monothéisme. Cette étude est basée sur une vision critique selon la méthode
Analytique descriptive.

المـقدمـة

موضوع البحث ودوافعس:
يػُّ ىع يد البحث ُب تاريخ الَباث اإلسبلمي ،كخاصة ُب اعبانب الكبلمي اؼبتعلق بالعقائد كما يكوف
تبيعا ؽبا أمرا ذا و
باؿ ،إذ ليس من اغبق االعتقاد بأف أقبلـ الباحثْب كعقوؽبم قد ربقق ؽبا الكشف
ن
ن
كاإلسفار عن صبيع حقائقو سواء فيما يتعلق دبادتو العلمية أك باؼبناىج اؼبستعملة كاؼبطبقة فيو ،كال
سيما فيما انشعبت إليو آراء كمذاىب أكابر اؼبفكرين من علماء اإلسبلـ الذين تركوا رصيدا علميا
ور دبختلف النظريات كاألحكاـ اؼبتعلقة بشٌب فركع اؼبعرفة ُب ىاتيك اغبقب من
يبثل حبرا زاخرا يبىي ي
التاريخ ،كىذا ما وبض الباحث العلمي كيدفعو إٔب التفتيش عنو ،خصوصا ُب القركف الثبلثة
اؽبجرية اؼبتوالية كما جاكرىا حٌب القرف السادس ،كىي الفَبة الذىبية األثّبة كاؼبتسمة بالفرادة
كالتميز كالٍب ربقق فيها االزدىار كاأللق العلمي البلمع للمسلمْب ما ٓب يتحقق ُب سواىا من
عربت عنو
القركف ،فكانت اؼبلكات العلمية نضيحة راسخة كاإلنتاج الفكرم نثرا غز نيرا ،كىو ما ٌ
خّب تعبّب صراعات اؼبذاىب الفكرية كاحتكاكاهتا كما خلٌفتو نزعاهتا من أفانْب اعبدؿ ُب ـبتلف
شؤكف اغبياة كمناىجها الدينية كالعقلية كالسياسية.
ربديدا
كما حوت من زبالفات فكرية بْب الفرؽ الٍب حفلت ُّا تلك الفَبة – القرف الرابع اؽبجرم ن
خصوصا بْب كربيات الفرؽ السياسية كالدينية الٍب جرل بينها اختصاـ كصراع
– ككانت ُّا مؤلل
ن
فكرم كسياسي بسبب ما اعتقدتو من أصوؿ الدين كقواعده يتخرج فهمها للدين كمسائلو على
ضوء ىاتيك القواعد كاألصوؿ كاإلباضية كاؼبعتزلة كاػبوارج كاألشاعرة كسائر خديناهتا من الفرؽ
اإلسبلمية الٍب تطوح بينها اػببلؼ إٔب أقصاه.
" كال عجب فقد انعكست أصوؿ فهم الدين لتلك الفرؽ على كاقع العمل بعد كاقع الفكر
يس نسا كتيقعد قواعد كتؤصل أصوالن ُب سبيل بناء منهجها
سأي
فراحت كل فرقة سياسية كدينية تيػ ىؤ ٍّس ي
كالدعوة إليو كتتحمل اؼبشاؽ العلمية كالعملية من أجلو .1" ...كما من شك ُب أف ىذا الصراع
كاما ىائبلن من األفكار كاؼبناىج تشد
الفكرم الذم استعر أكاره ُب تاريخ تراثنا الديِب قد أفرز ر ن
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خصوصا ُب اؼبناىج كاألفكار الٍب انتسبت إٔب
القارئ لو كاؼبطلع عليو إٔب البحث فيو شدًّا "
ن
علماء ظبت ُّم مكانتهم العلمية إٔب مستول التجديد كاالجتهاد كالفهم كالتأصيل كالتأكيل ُب
ؾباؿ علم األصليْب :علم أصوؿ الدين أك ما يسمى بعلم الكبلـ أك التوحيد كأصوؿ الفقو كمناىج
االستنباط ".0
فمن شبة رأينا ضركرة التعريف باؼبنهجية النظرية االستداللية الٍب استخدمتها اإلباضية من خبلؿ
مضاهنا العلمية ،كمن ىٍبى فإف
ىج ٍّل ٌ
اؼبباحث اؼبتعلقة بأصوؿ العقيدة اإلسبلمية كأركاهنا اؼبعركضة ُب أ ى
اإلشكاؿ الرئيس الذم يدكر عليو موضوع البحث ىو:
ما ىي ضوابط اإلباضية ُب االحتجاج كاالستدالؿ على كليات مسائل العقيدة كالشريعة كأصوؽبما
؟.
كما ىي الدكافع اؼبوضوعية كاؼبؤثرات الفلسفية الٍب صاغت الشخصية اإلباضية ُب منظومةاعبدؿ
العلمي؟
كما ىي أىم اؼبقوالت اإلبستيمية الٍب يتكئ عليها اػبطاب اإلباضي ُب إثراء الربنامج العقدم
كالتشريعي للفكر اإلسبلمي؟.
لقد رأينا أف ما يلفت النظر إٔب الدراسات اؼبقدمة ُب ؾباؿ علم الكبلـ أك ما اصطلح عليو
ابستيميا ُب عرض مسائل العقيدة اإلسبلمية كالدفاع عنها دبنهج االستدالؿ العقلي ،هبدىا من
النزرة كالقلة ما يدخلها ُب حكم الدراسات غّب الكافية على مستول اآلثار كاإلسهامات ُب
ؾباالت العلوـ الشرعية أك ُب ؾباؿ اؼبنهج الذم اعتضدت بو اإلباضية كشاركت من خبللو ُب
تشييد البنية االستداللية للعقيدة اإلسبلمية داخل مذىيب اؼبعتزلة كاػبوارج " الذم كاف حدثنا فكريا
كدينيا متألقا ُب تاريخ الفكر اإلسبلمي .فهو ميبلد جديد للمنهج االستدالٕب اؼبتوسط بْب العقل
كدليبللنقل " .3أك كما يدؿ عليو العنواف بْب " التزاـ النص كحجية إعماؿ الرأم" .ىذه كربل
التساؤالت الرئيسة ؽبذه الدراسة اؼبتفرعة من اإلشكاؿ الرئيس كاؼبتمثل ُب إجبلء الطبيعة النظرية
كالصيغة اؼبنهجية الٍب اعتمدىا اؼبذىب اإلباضي ُب اغبجاج على العقيدة اإلسبلمية بطريقتو
السنية.
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منهج البحث:
رغبة منٌا ُب طرؽ ما ٓب يكن مطركقنا ،لس ٌد فراغ علمي ،فضلنا أف تكوف الدراسات ُب ؾباؿ علم
الكبلـ من جهة اؼبنهج النظرم الذم تعرض بو تعرب من أقل الدراسات الٍب تتناكؿ باؼبعاعبة
كالتحليل الَباث النظرم الذم خلفو علماء الكبلـ كالفلسفة اإلسبلمية ،السبب الذم يفضي إٔب
كخصوصا عند أئمة اإلباضية؛ الٍب ما تزاؿ أرضية
قلة إحاطة بأصالة مناىج علمائنا ُب ىذا اَّاؿ،
ن
كجل ما حظيت بو من حبوث دراسية قليلة
ن
بكرا ٓب ربظ دبا ىي جديرة بو من الدرس كالتمحيصٌ ،
ب – بوجو خاص – على دراسات ُب الفرؽ كالعقائد
ص ُّ
كإشارات علمية لطيفة إمبا كاف يػىٍن ى
اإلسبلمية ُب ضوء البحث ُب اؼبؤثرات الفلسفية بْب اؼبذاىب كفق اؼبعطى الَباثي؛ إذ ٓب قبد من
تعرض ؼبنهج اإلباضية االستدالٕب على مسائل العقيدة بصورة كافية توجب االعتبار .كىذا ما
ٌ
دفعنا على طرؽ ىذا اؼبوضوع كالتبحر ُب ٌعبتو معتمدين على اؼبنهج الذم يتبلءـ مع طبيعة
البحث كيواءـ مادتو العلمية أال كىو اؼبنهج التحليلي التفسّبم مع انتهاج منهج النقد كاغبفريات
التارىبية أحيانا فيما يكوف داعيا لو " .على اعتبار أف التحليل كالتفسّب ىو السبيل الكاشف عن
4
تيارا فكريىا.
الطبيعة النظرية ؼبنهج أم نسق معرُب "  .سواء كاف مذىبنا فقهيا أك ن
لذلك كاف االعتماد كثّبا على الدراسات ُب ؾباؿ العقيدة اإلسبلمية كعلم الكبلـ كالفلسفة كعلم
الفقو كعلم الببلغة العربية كعلوـ اللغة كاللساف الٍب ازبذت من جهود اعبويِب إماـ اغبرمْب (ت
 578ىػ) ُب ":اإلرشاد إٔب قواطع األدلة ُب أصوؿ االعتقاد " .كحجة اإلسبلـ أبو حامد الغزإب
(ت  424ىػ) ُب ":اؼبنقذ من الضبلؿ كإحياء علوـ الدين " .كالشهرستا٘ب (ت  458ىػ) ُب" :
اؼبلل كالنحل على ىامش الفصل البن حزـ األندلسي" .كشيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية (ت
 708ىػ) ُب " :ؾبموع الفتاكل " .كعضد الدين األهبي (ت  746ىػ) ُب " :اؼبواقف ُب علم
الكبلـ كشرحو للسيد علي بن ؿبمد اعبرجا٘ب " .كعبد الرضبن بن خلدكف (ت  828ىػ) ُب" :
اؼبقدمة " .كقطب اؼبذىب اإلباضي الشيخ ؿبمد بن يوسف أطفنيش (ت  1330ىػ) ُب " :النٌيل
كشفاء العليل ".كعرفاف عبد اغبميد ُب ":دراسات ُب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية " .كاللواء حسن
صادؽ ُب " :جذكر الفتنة ُب الفرؽ اإلسبلمية منذ عهد الرسوؿ حٌب اغتياؿ السادات " .كؿبمد
عبد اغبليم عبد الفتاح ُب " :موسوعة األدياف " .كعبد اؼبنعم اغبفِب ُب ":موسوعة الفلسفة
كالفبلسفة " .كالشيخ ؿبمد الغزإب ُب سلسلة " :جرعات اغبق اؼبر " .كؿبمد بومعيزة ُب " :منهج
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اإلماـ اعبويِب ُب االستدالؿ على العقيدة – رسالة اؼباجستّب ُب العقيدة اإلسبلمية ،جامعة األمّب
ؽبا.أما خبلؿ ؿباكلة ضبط اعبهاز
عبد القادر للعلوـ اإلسبلمية .0220/0221 ،مرجعية
ٌ
االصطبلحي للبحث فقد يكننا نعود باستمرار إٔب لساف العرب البن منظور كمعجم مصطلحات
اإلباضية كذلك لبساطة ىذه اؼبعاجم اللغوية كالكبلمية كثرائها كبعدىا عن التعقيد ُب اؼبفاىيم.
 مدخل إلا علم الكالم اإلسالمي

 تعريف الكالم:

 الكالم:القوؿ ،كقيل :الكبلـ ما كاف مكتفيا بنفسو كىو اعبملة ،كالقوؿ ما ٓب يكن مكتفينا
بنفسو كىو اعبزء من اعبملة .كمن أدؿ الدليل على الفرؽ بْب الكبلـ كالقوؿ إصباع الناس على أف
يقولوا " :القرآف كبلـ ا﵁ " كال يقولوا " :القرآف قوؿ ا﵁"ٍ .ب إهنم قد يتوسعوف فيضعوف كل كاحد
منهما موضع اآلخر.4

 الكالم:ىو ما ظبع كفهم ،كقيل :ىو حركؼ مؤلفة دالة على معُب .6كىو " ألفاظ تشتمل
على و
تدؿ عليها كيعرب عنها ".7
معاف ٌ
فاللغة كسيلة التفاىم كأداة للتعبّب عن اؼبعا٘ب ،كىي تتكوف من كلمات ،ككل ما تركب من كلمتْب
أك أكثر ،كأفاد معُب تاما يسمىُ -ب اصطبلح النحاة – كبلما ،أك صبلة مفيدة .ىذا من حيث
االشتقاؽ اللغوم ؼبصطلح الكبلـ أما من حيث الداللة الببلغية " فلعل الكبلـ حوؿ مفهوـ اػبرب
كاإلنشاء قد نشأ مع نشأة اعبدؿ ُب عصر اؼبأموف حوؿ فتنة القوؿ أك الكبلـ خبلق القرآف ".8
كينحو مفهوـ الكبلـ ُب أدلة الفبلسفة كأقطاب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية مدلوال ابستيميا آخر،
فهو صفة أزلية قائمة بذاتو تعأب ،ىو ُّا آمر كناهو كـبرب ،دؿ على ذلك ما أكحاه إٔب رسلو ُب
القرآف كالتوراة كاإلقبيل،كىذا الكبلـ عند اعبويِب إماـ اغبرمْب (ت 578ىػ) ال مفتتح لوجوده ،قاؿ
ُب ذلك " :كأطبق اؼبنتموف إٔب اإلسبلـ على إثبات الكبلـ ،كٓب يصر صائر إٔب نفيو كٓب ينتحل
أحد ُب كونو متكلما كبلة نفاة الصفاتٍ ،ب ذىبت اؼبعتزلة كاػبوارج كالزيدية كاإلمامية كمن عداىم
من أىل األىواء إٔب أف كبلـ البارم تعأب عن قوؿ الزائفْب حادث مفتتح الوجود ".9
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" ككبلـ اللة تعأب على قياس ىذا األصل كاحد غّب متعدد ،قدٙب غّب ؾبدد ،متعلق جبميع
اؼبتعلقات ،كٓب يصر أحد من أىل اإلسبلـ إٔب إثبات كبلـ متجدد فهو صاّب ألنو تتعلق بو صبيع
اؼبتعلقات اؼبتجددة ،كٓب ينحصر إماـ اغبرمْب عند ىذا اغب ٌد من السرب ،بل امتدت ىجمتو اعبدلية
إٔب اؼبعتزلة الذين زعموا أف كبلـ ا﵁ ـبلوؽ كما ىبص قوؿ من امتنع من تسميتو ـبلوقا مع القطع
حبدثو ".10
من ىنا تتبْب ماىية الكبلـ من حيث بنيتو ُب النفس حيث يبكن االستدالؿ لو من جهة اللغة
كبلما قائما بالنفس كيؤيد ىذا الطرح اؼبعرُب
كإطبلؽ اللساف ،ألف العرب تسمى ما جاؿ بالباؿ ن
قوؿ اعبويِب " :كإف رددنا إٔب إطبلؽ أىل اللساف عرفنا قطعا أف العرب تطلق كبلـ النفس كالقوؿ
الدائر ُب اػبلد كتقوؿ كاف ُب نفسي كبلـ ،كزكرت ُب نفسي قوال كإشتهار ذلك يغِب عن
االستشهاد عليو بنثر ناثر أك شعر شاعر كقد قاؿ األخطل:
إف الكبلـ لفي الفوائد كإمبا *** جعل اللساف على الفؤاد دليبلن.
ككبلـ ا﵁ تعأب القدٙب ليس ىو حبركؼ أك أصوات غّب مشابو لكبلـ اؼبخلوقْب ،كليس يقع
جبارحة مت علق باؼبأمورات كاؼبنهيات كاؼبخربات كال يتحدد ُب نفسو ،بل اؼبتعلقات ىي
اؼبتجددات .11كيبدك كاضحا فبا تقدـ أف علم الكبلـ ىو ذلك العلم الذم ىبتص دبوضوع اإليباف
العقلي با﵁ تعأب .حيث يشكل غرضو العاـ االنتقاؿ باؼبسلم من التقليد إٔب اليقْب كإثبات أصوؿ
الدين اإلسبلمي باألدلة اؼبفيدة لليقْب ُّا.
كمن خبلؿ ىذه اؼبقاربات اؼبعرفية حرم بنا أف نبسط اؼبفهوـ اإلبستيمي لعلم الكبلـ من منواؿ
علم الكبلـ اإلسبلمي ،حيث اختلف تعريف العلماء حولو اختبلفا يوازم اختبلفهم ُب كجهات
النظر:
فاإلماـ حجة اإلسبلـ أبو حامد الغزإب (ت 505ىػ ) ،يعرفو بقولو " :علم الكبلـ مقصوده حفظ
عقيدة أىل السنة ،كحراستها عن تشويش أىل البدعة .فقد ألقى ا﵁ تعأب إٔب عباده على لساف
رسولو عقيدة ىي اغبق على ما فيو صبلح دينهم كدنياىم .كما نطق دبعرفة القرآف كاألخبارٍ ،ب
أمورا فلهجوا ُّا ،ككادكايشوشوف عقيدة اغبق على أىلها،
ألقى الشيطاف ُب كساكس اؼببتدعة ن
كحرؾ دكاعيهم لنصرة السنة بكبلـ مرتب يكشف تلبيسات أىل
فأنشأ ا﵁ طائفة اؼبتكلمْب ٌ
البدعة ا﵀دثة على خبلؼ السنة اؼبأثورة فمنو نشأ علم الكبلـ كأىلو".10
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كيعرفو عضد الدين األهبي (ت 746ىػ) ،بقولو " :علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية
بإيراد اغبي ىجج كدفع الشبهة ،كاؼبراد بالعقائد :ما يقصد فيو نفس االعتقاد دكف العمل ،كبالدينية
اؼبنسوبة إٔب دين ؿبمد صلى ا﵁ عليو كسلم ،فإف اػبصم كإف أخطأناه ،ال لبرجو من علماء
الكبلـ ".13
كيعرفو التهانوم (ت  1148ىػ) ،بقولو " :علم الكبلـ :علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية
على الغّب بإيراد اغبجج كدفع الشبو ،كُب اختيار إثبات العقائد على ربصيلها ،إشعار بأف شبرة
الكبلـ إثباهتا على الغّب كبأف العقائد هبب أف تؤخذ من الشرع ليعتد ُّا ،كإف كانت فبا يستقل
العقل فيو ".15
كيعرفو ابن خلدكف (ت  828ىػ) ،بقولو " :علم الكبلـ :ىو علم يتضمن اغبجاج عن العقائد
اإليبانية باألدلة العقلية كالرد على اؼببتدعة اؼبنحرفْب ُب االعتقادات عن مذىب السلف كأىل
السنة ".14
كيعرفو اعبرجا٘ب (ت  816ىػ) ،بقولو " :علم يبحث فيو ذات ا﵁ تعأب كصفاتو ،كأحواؿ
اؼبمكنات من اؼببدأ كاؼبعاد على قانوف اإلسبلـ،كالقيد األخّب إلخراج العلم اإلؽبي للفبلسفة أك
علم باحث عن أمور يعلم منها اؼبعاد ،كما يتعلق بو من اعبنة كالنٌار كالصراط كاؼبيزاف كالثواب
كالعقاب ،كقيل :الكبلـ ىو العلم بالقواعد االعتقادية اؼبكتسبة عن األدلة ".16
تأسيسا على ىذه اؼبقاربات اؼبعرفية اؼبختلفة لعلم الكبلـ يبكن استنتاج صبلة من أمور ىي:
ك ن
أ" -إف علم الكبلـ يأخذ دبنهج البحث كالنظر كاالستدالؿ العقلي كوسيلة إلثبات العقائد
الدينية الٍب ثبتت بالوحي كؽبذا فهو يعرؼ أحيانا بػ''علم النظر كاالستدالؿ ''
ب -إف كظيفة علم الكبلـ إمبا ىي دفع ُّ ً
كرد اػبصوـ كاالحتجاج العقلي على صحة
الشػبىو ٌ
العقائد اإليبانية كما يراىاالسلف كأىل السنة ".17
ج -من العلماء من يرل أف لعلم الكبلـ كظيفيتْب مزدكجتْب نبا:
* -أوال:إثبات العقائد الدينية باألدلة العقلية.
* -ثانيا :دفع الشبو كرد اػبصوـ عنها.

" كىذا اػببلؼ األخّب يرجع كما يقوؿ األستاذ اؼبرحوـ مصطفى عبد الرزاؽ " :إٔب االختبلؼ
ُب مسألة:ىل أف العقائد الدينية ثابتة بالشرع ،كإمبا يفهمها العقل كالشرع كيلتمس ىؽبىا بعد ذلك
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الرباىْب النظرية ؟ أك ىي ثابتة بالعقل دبعُب أف النصوص الدينية قررت العقائد الدينية بأدلتها ؟
".18
ظبي النظر العقلي ُب العقائد الدينية بأظباء ـبتلفة ،منها:
كمن أشهر أظباء علم الكبلـ ،أنو ٌ
الفقس األكبر :حيث ٌظباه ُّذا االسم اإلماـ أبو حنيفة (ت  142ىػ) ُب كتابو اؼبوسوـ بػ " الفقو
األكرب " حيث يذكر اإلماـ بأف " الفقو ُب الدين أفضل من الفقو ُب العلم ،ألف الفقو ُب الدين
أصل كالفقو ُب العلم فرع ،كفضل األصل على الفرع معلوـ ".19

ظبي ُّذا االسم باعتبار اؼبنهج الذم يعتمده كالذم يقوـ على التأمل
علم النظر واالستداللٌ :
الفكرم كالنظر كاالستدالؿ ُب مباحثو كموضوعاتو.02
ظبي ُّذا االسم باعتبار اؼبوضوع ،إذ أف مشكلة التوحيد كالصفات اإلؽبية
علم التوحيد كالصفاتٌ :
تكوناف أشهر مباحث ىذا العلم كأنبها.
كيسمى أيضا بعلم أصوؿ الدين :ألنو يتعلق بالنظر ُب أصوؿ العقيدة الدينية كأركاهنا ،مقابل علم
"الفقو " الذم يتعلق بالفركع العملية للشريعة اإلسبلمية.
يقوؿ الشهرستا٘ب (ت  458ىػ)  " :قاؿ بعض اؼبتكلمْب :األصوؿ ىي معرفة ا﵁ تعأب بوحدانيتو
كصفاتو؛ كمعرفة الرسل بآياهتم كبيٌناهتم ....كمن اؼبعلوـ أف الدين إذا كاف منقسما إٔب معرفة
كطاعة ،كاؼبعرفة أصل كالطاعة فرع ،فمن تكلم ُب اؼبعرفة كالتوحيد كاف أصولينا .كمن تكلم ُب
الطاعة كالشريعة كاف فركعينا .كاألصوؿ ىي موضوع علم الكبلـ؛ كالفركع ىي موضوع علم
الفقو".01
أما االسم الشائع ؽبذا العلم فهو " علم الكبلـ " كذلك عبملة أسباب ىي:
إف أىم مسألة كقع اػببلؼ فيها ُب العصر األكؿ ،كانت مسألة كبلـ ا﵁ تعأب ،كىل ىو أزٕب
قائم بذاتو ؟ أـ ـبلوؽ حادث ؟ فسمي العلم بأىم مسألة فيو.
أك إف مبناه كبلـ صرؼ ُب اؼبناظرات على العقائد كليس يرجع إٔب عمل.
أك إنو ُب طرؽ استداللو على أصوؿ الدين أشبو باؼبنطق ُب توضيحو مسالك اغبجة ُب الفلسفة،
كبلما ُب مقابل كلمة '' منطق ''.
فوضع لؤلكؿ اظبنا مرادفنا للثا٘ب كظبٌي ن
أك إف أبوابو عنونت بػ " الكبلـ ُب كذا ".
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أك إنو لقوة أدلتو صار كأنو " الكبلـ " دكف ما عداه من العلوـ ،كما يقاؿ لؤلقول من الكبلميْب
ىذا ىو" الكبلـ ".
كلعل أكجو األسباب ُب تسميتو بالكبلـ أف أصحابو تكتموا حيث كاف السلف يسكت فيما
تكلموا فيو .فقد أكركد السيوطي (ت  911ىػ) ُب كتابو اؼبوسوـ بػ '' صوف اؼبنطق '' .00عن مالك
بن أنس– رضي ا﵁ عنو-قولو " :إيٌاكم كالبدع ؟ قيل يا أبا عبد ا﵁ كما البدع ! قاؿ:أىل البدع
عما سكتت عنو
الذين يتكلٌموف ُب أظباء ا﵁ كصفاتو ككبلمو كعلمو كقدرتو،كال يسكتوف ٌ
الصحاب ة كالتابعوف ؽبم بإحساف " كأكرد عنو ابن عبد الرب ،قولو " :الكبلـ ُب الدين أكرىو ،كال
زاؿ أىل بلدنا يكرىونو كينهوف عنو ،كبو الكبلـ ُب رأم جهم كالقدر ،كما أشبو ذلك كال أحب
ٕب
فأما الكبلـ ُب دين ا﵁ ،كُب ا﵁ عز كجل ،فالسكوت ُّ
أحب إً ن
الكبلـ إالٌ ُب فيما ربتو عملٌ ،
أل٘ب رأيت أىل بلدنا ينهوف عن الكبلـ ُب ال ٌدين إالن فيما ربتو عمل ".23
كركم ابن بابويو القمي عن اإلماـ جعفر الصادؽ – رضي ا﵁ عنو – قولو " :إذا انتهى الكبلـ
05
شرع لكم
إلىا﵁ فأمسكوا "  .كُب نفس السياؽ يبكن إيراد قولو صلى ا﵁ عليو كسلم { :إف ا﵁ ٌ
أمورا فأتوىا كهناكم عن أشياء فانتهوا عنها كسكت عن أشياء رضبةن بكم ال نسياف منو فبل تسألوا
ن
04
عنها } .
نً
ين آى ىمنيوا ىال تى ٍسأىليوا ىع ٍن أى ٍشيىاءى إً ٍف تيػٍب ىد لى يك ٍم
ٌ
كيدؿ على ذات السياؽ قولو تعأب ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
تىس ٍؤيكم كإً ٍف تىسأىليوا عٍنػها ًحْب يػنػنزيؿ الٍ يقرآى يف تػيبد لى يكم ع ىفا اللنو عٍنػها كاللنو ىغ يف ً
يم .قى ٍد ىسأى ىؽبىا قىػ ٍوهـ
ي ٍ ى ٍ ى ى ى يى
ٍ ٍى ٍ ى ي ى ى ى ي ه
ور ىحل ه
ً ً
ً ً
ين ﴾(سورةاؼبائدة.)120 ،121،
م ٍن قىػٍبل يك ٍم ٍبين أ ٍ
ىصبى يحوا ُّىا ىكاف ًر ى
 الداللة الفلسفية للمقوالتCatégories:
بعد اإلفاضة اؼبفهومية لكل من القوؿ كالكبلـ معجمينا كداللينا كؿباكلة سحب اؼبصطلحْب على
أسا إٔب بسط اؼبدلوؿ اإلبستيمي للمقوالت فهي تطلق كيراد ُّا " أنواع
موضوع حبثنا ،نقفز ر ن
فردا كائننا
الصفات اؼبضافة أك اؼبسندة أك اؼبقولة ،أم ا﵀موالت اؼبعرفية الٍب نستطيع أف نصف ُّا ن
حتما أف يقع اعبواب ربت كاحد منهما،
ما كاف .فإذا ىس ى
أؿ سائل عن أم شيءما ىو ؟ كاف ن
فاؼبقولة معُب كلي يبكن أف يدخل ؿبموالن ُب أم قضية.
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كاختلف الفبلسفة ُب عددىا ،فأرسطو الفيلسوؼ اليونا٘ب هبعلها عشرة تقابل صبيع األجوبة عبملة
األسئلة الٍب يبكن أف تثار بصدد شيء ما .كىذه األسئلة عشرة هباب عنها بعشرة ؿبموالت
ىي:
اعبوىر،كالكم،كالكيف،كاإلضافة،كالفعل،كاالنفعاؿ،كاؼبكاف،كالزماف،كالوضع ،كاغباؿ.
فإذا سألت عن سقراط مثبلن،ما ىو؟ ككاف اعبواب بأنو إنساف فيلسوؼ،فقد علمت جوىره.كإذا
سألت عن شيء ككاف اعبواب ثبلثة أمتار ،فاعبواب كصف لكميتو .كقد يوصف الشيء بكيفيتو
فيقاؿ بأنو أبيض .كقد يوصف بإضافتو إٔب شيء آخر فيقاؿ إنو أكرب أك أصغر منو أك دبكانو
فيقاؿ إنو ُب أثينا ،أك بزمانو فيقاؿ القرف اػبامس قبل اؼبيبلدم ،أك بوضعو فيقاؿ إنو جالس ،أك
دبلكو أم حبالتو فيقاؿ بأنو شاىر السبلح ،أك بالفعل فيقاؿ إنو هبادؿ،أك باالنفعاؿ فيقاؿ إنو
غاضب .ككانط الفيلسوؼ األؼبا٘ب هبعل اؼبقوالت و
معاف ابستيمية رابطة بْب الظواىر اؼبعركضة ُب
كل منها بدكرىا
اؼبكاف كالزماف ،كهبعلها أر نبعا ،ىي :الكم ،كالكيف ،كاإلضافة ،كاعبهة ،كتنقسم ٌ
إٔب ثبلث:
فالكم ينقسم إٔب الوحدة كالكثرة كاعبملة ،كالكيف إٔب موجود كسلب كح ٌد ،كاإلضافة إٔب جوىر
كعلية كتفاعل ،كاعبهة إٔب مكاف كضركرة كاستحالة ".06
مفهوم اإلباضية بين االشتقاق اللغوي والمسرد التاريخي
تمهيد:

حتما إٔب البحث ُب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية كىو بدكره يسعى إٔب
اغبديث عن اإلباضية يقودنا ن
توثيق الَباث الديِب كالفكرم لرسالة اإلسبلـ العاؼبية ،كيقيننا مننا " بأ نف العمل اؼبصطلحي شديد
األنبية لتلمس مفاتيح اؼبذىب ،كما أنو شديد األنبية ُب اؼبقارنة من خبلؿ اؼبصطلحات كاؼبفاىيم
أخّبا يم ًه هم ألنو يضع خريطة لركائز اؼبذىب ،كللقواعد كاألصوؿ كاألدلٌة
مع اؼبذاىب األخرل ،كىو ن
الٍب استخدمت عرب العصور ....كما ىو عمل مهم يتعرؼ من خبللو الدارسوف على أصوؿ اؼبذىب
كمفاىيمو ،كآليات كأدكات االجتهاد فيو ".27
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 مفهوم اإلباضية معجميًا ودالليًا:
كرد مصطلح اإلباضية ُب اغبقل اؼبعرُب اػباص باغبضارة كالعقيدة كالفقو كاؼبذاىب بكسر اؽبمزة أك
فتحها ،يقوؿ القطب أطفيٌش( ت  1330ىػ) أشهر مراجع اإلباضية " :اإلباضية بكسر اؽبمزة
أهناألصح ".
على
ُّ
كىي تسمية اصطبلحية تطلق على أتباع اإلماـ أيب الشعثاء جابر بن زيد األزدم (ت 93
ىػ711/ـ) ُب العقيدة كالفقو كاغبضارة.
ؼ أتباع (اإلباضية) ُب التاريخ منذ صدر
جاء ُب معجم أعبلـ اإلباضية (قسم اؼبغرب ) ..."،يع ًر ى
اإلسبلـ ،ككانت صباعتهم تي ىس نمى أىل اغبق كأىل الدعوة كأىل االستقامة ،كٓب زبَب لنفسها اسم
اإلباضية ،بل دعاىا بو غّبىا ،نسبة إٔب عبد ا﵁ بن إباض التميميٍ ،ب قبلتو نزكالن على األمر
الواقع ،فكاف اإلباضية ينسبوف أنفسهم إٔب الفكرة ال إٔب زعيم أك إماـ ،كيعتقد اإلباضية أف
منهجهم ىو الفهم الصحيح لئلسبلـ كما أكضحتو مصادره األساسية من الكتاب كالسنة كسّبة
اػبلفاء الراشدين ".08
 مسرد تاريخي للمذهب اإلباضي:
" اإلباضية مذىب إسبلمي صحيح ،تصدر اؼبذاىب كالفرؽ اإلسبلمية ُب نشأتو ،ككاف ذلك
على يد اإلماـ التابعي جابر بن زيد األزدم (ت  93ىػ ) ،كلكنو يػيٍنسب إٔب عبد ا﵁ بن إباض
التميمي (ت86ىػ724/ـ) نسبة غّب قياسية ،كإمبا بسبب ما اشتهر بو ابن إباض من مراسبلت
سياسية دينية ،مع اػبليفة عبد اؼبلك بن مركاف ،كنقده ألسلوب اغبكم األموم ،الذم ابتعد عن
هنج اػبلفاء الراشدين ،كدعوتو اغبكاـ األمويْب للعودة إٔب سّبة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
كخلفائو الراشدين من بعده أك اعتزاؿ أمر اؼبسلمْب .كما يعرؼ دبواقفو اغبازمة كمواجهتو الصارمة
الكبراؼ اػبوارج عن الفهم السليم ألحكاـ اإلسبلـ كتعاؼبيو.
كظهر عند الناس دبظهر الزعيم؛ فعيرؼ أصحابو بأتباع ابن إباض أك اإلباضية ،كغدت بذلك ىذه
س مذىبهم ُب العلم،
التسمية ،نسبة اصطبلحية ييعرؼ ُّا أتباع اإلماـ جابر بن زيد ،الذم يبثل أ ن
كىو ما اتفقت عليهاؼبصادر اإلباضية ".09
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إف ـبالفة عبد ا﵁ بن إباض لنافع بن األزرؽ عاـ 65ىػ 683 /ـ ال تعِب أنو رسم بفعلو – ذلك
كل مواقفو ،إمبا ىو إبراز الرأم ال إنشاؤه ،فالرأم رأم جابر
– منهج اإلباضية ،ألف دكره ىنا كُب ٌ
بن زيد إماـ اؼبذىب ،ىو اؼبنشئ لو؛ كعبد ا﵁ بن إباض ىو اؼبنفٍّذ اؼبربز لذلك الرأم .إف مسألة
إمامة جابر بن زيد لئلباضية ،كالذين تزخر كتبهم بآرائو الفقهية كالسياسيةٓ ،ب تعد قابلة لؤلخذ
نظرا لتضافر األدلة القوية على صحتها كىو ما أدركتهالدراسات األكاديبية.32
كالرد ن
ٓب يكن أتباع جابر بن زيد يستعملوف مصطلح اإلباضية على األقل ُب القرنْب األكؿ كالثا٘ب ،كإف
تداكلو ـبالفوىم كأصبح تسمية مشهورة ،التصقت ُّم ،حبيث ٓب يستطيعوا دفعها ،يقوؿ الساؼبي:
إف اؼبخالفْب قد ظبونا
كأصلو أف فٌب إباض
مدافعا أعداءنا باغبجة

بذاؾ غّب أننا رضينا
كاف ؿباميا لنا كماض
كحاميا إخواننا بالشوكة.31

 التأسيس والمنهج وأبرز الشخصيات:
يبدك أ ٌف بدايات استعماؿ جابر بن زيد للفظ '' اإلباضية '' كاف مع هنايات القرف 3ىػ9/ـ .كذلك
عندعمركس بن فتح النفوسي (ت 083ىػ  896 /ـ) ُب كتابو اؼبوسوـ بػ '' :الدينونة الصافية ''،
ٍب ُب كتاب اعبامع للكدمي (ؽ 5ىػ 12 /ـ)ككتاب اؼبوازنة البن بركة (ؽ 5ىػ 12 /ـ).
كخلف أبو عبيدة مسلم بن أيب كريبة التميمي جابر بن زيد ُب إمامة اؼبذىب ،فكاف العامل على
نشر اإلباضية ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب ،انطبلقا من البصرة ُب العراؽ إٔب يعماف حبدكدىا السياسية
القديبة الٍب تصل إٔب البحرين مشاالن ،كإٔب سومطرة جنوب شرؽ آسيا بأندكنيسيا.كقد كجدت
العمانية ُب إيصاؿ اإلسبلـ إٔب ببلد اؽبند
اإلباضية ُب اليمن كُب خراساف .كأسهمت التجارة ي
كماليزيا كالصْب ،كإٔب بعض اعبمهوريات اإلسبلمية ا﵀اذية لركسيا االربادية حالينا ،كإٔب مناطق
كاسعة من إفريقيا الشرقية ،خباصة كينيا كتنزانيا كمدغشقر كجزيرة زقببار.
" انتقل اؼبذىب اإلباضي مع ىضبىلى ًة العلم إٔب ببلد اؼبغرب ،كاعتنقو الرببر ُب مشاؿ إفريقيا :ليبيا،
كتونس ،كاعبزائر .كمنها إٔب مصر كاألندلس كببلد السوداف الغريب :كالسينغاؿ كمإب كالنيجر
كتشاد كغانا.
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تستند اإلباضية ُب منهجها اؼبعرُب إٔب اؼبصادر اؼبتفق عليها بْب اؼبسلمْب :الكتاب كالسنة
كاالجتهاد بأكسع معانيو ،كاتسمت ىذه اؼبنهجية باالعتداؿ بْب التزاـ النص كإعماؿ الرأم
كالتعليل ،كباعتماد الدليل الشرعي ُب كل األحواؿ.
كؼبا عرفت اإلباضية بيئات عديدة ،كؾبتمعات متباينة كاعتنقتها أجناس ـبتلفة ،كاف ذلك عامبلن
أسهم ُب ثراء فقهها كبركزىا اغبضارم".30
 مراحل تأسيس المذهب األباضي:

مرت اإلباضية ُب خضم تأسيسها دبراحل كؿبطات عديدة أنبها:
لقد ٌ
* -أوال :مرحلة التأسيس ُب القرف األكؿ اؽبجرم كبداية الثا٘ب ،كتشمل مرحلة البصرة كانتشار
اؼبذىب على يد ىضبىلى ًة العلم ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب.
* -ثانيا :مرحلة إقامة اإلمامات ُب القرف (0ىػ 8 /ـ ) ،كإمامة طالب اغبق باليمن ،كاإلمامة األكٔب
كالثانية ُب يعماف ،الٍب استمرت إٔب القرف ( 15ىػ 02/ـ )كإمامة الرستميْب ُب ببلد اؼبغرب ُب
القرنْب ( 0ك3ىػ  8 /ك9ـ ).
*-ثالثا :مرحلة األزمات كاؼبواجهات مع أنظمة حاكلت إزالة دكلة اإلباضية :كالفاطميْب ُب
ببلداؼبغرب ،كالعباسيْب كالبويهيْب ُب ببلد اؼبشرؽ ،ككلها كانت ُب القرف (3ىػ9 /ـ ) .كربقق
للفاطميْب إسقاط الرستميْب،األمر الذم ٓب يتحقق للعباسْب ُب شأف اإلمامة يبعماف.
إالٌ أف اإلباضية ىناؾ دخلت ُب أزمة ازدكاجية السلطة ،حبيث عاشت يعماف ربت سلطة اإلمامة
ُب شق من جغرافيتها ،كعرؼ الشق اآلخر نظاـ اؼبلك اؼبتوارث ،ربت أسرة النباىنة أكالٍ،ب أسرة
البوسعيديْب الٍب أقامت سلطنة قوية بداية من القرف(10ىػ 18 /ـ ).
* -رابعا:مرحلة التجمعات ُب ببلد اؼبغرب :انتقل اإلباضية إٔب ذبمعات ربت سلطة ىيئة من
العزابة '' ،أشرفت على اَّتمع ُب كل جوانبو الدينية
اؼبشايخ ،أطلقوا عليها تسمية '' َّ
كاالجتماعية كالسياسية إٔب اليوـ ،كبقي العلماء يشرفوف بشكل مباشر على اَّتمع اإلباضي
مشرقنا ربت نظاـ اإلمامة ٍب السلطنة ،كمغربنا ربت نظاـ العنزابة ،كخّب مبوذج للتكافل االجتماعي
كشيوع الركح الدينية ُب نسقو اؼبادم كاألديب سلطنة عماف باؼبشرؽ العريب كغرداية كمنطقة ميزاب
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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دبغربو ىذه األخّبة الٍب تبقى شاىدة على ظبو الركح ُب الصحوة اإليبانية كمسالك الصّبكرة
االجتماعية الناجحة الٍب ينصفها الواقع كتؤيدىا اغبقائق كاؼبنجز القومي اإلهبايب ُب تفعيل اغبراؾ
قل نظّبه حٌب ُب الدكؿ الكربل.
اعبمعوم كالسياسيواغبفاظ على التماسك االجتماعي الذم ن
كىذه داللة قوية تصرخ ُب آذاف الكثّب من اؼبنصفْب ُب اؼبعطى السياسي كالديِب ،باعتبار أف "
اإلباضية ُب منهجها اؼبعرُب تستند إٔب اؼبصادر اؼبتفق عليها بْب اؼبسلمْب :الكتاب كالسنة
كاالجتهاد بأكسع معانيو ،كىي أقول اؼبذاىب اإلسبلمية ُب تبُب ركح اإلسبلـ بْب التزاـ النص ك
حجية إعماؿ الرأم كالتعليل،كباعتماد الدليل الشرعي ُب كل األحواؿ ".33
 أبرز الشخصيات:
كل أمة تزخر بكبار شخصياهتا العلمية كالسياسية كاألدبية كالدينية ،كلقد تربعت اإلباضية على
أرضية كاسعة ُب الوطن العريب كاإلسبلمي بكبار العلماء.
فمن أبرز علماء اإلباضية باؼبشرؽ اإلسبلمي:
بعد إمامها جابر بن زيد الذم " يعد من أكائل اؼبشتغلْب بتدكين اغبديث آخ نذا العلم عن عبد ا﵁
بن عباس( ترصباف القرآف) الذم قاؿ فيو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم:
{ اللهم فقو ُب الدين كعلٌمو التأكيل }".35كعائشة أـ اؼبؤمنْب  -رضي ا﵁ عنها – أكنس بن مالك
جابرا قد تربأ منهم*.
كعبد ا﵁ بن عمر كغّبىم من كبار الصحابة ،مع أف ن
"أبو عبيدة مسلم بن أيب كريبة :من أشهر تبلميذ جابر بن زيد ،كقد أصبح مرجع اإلباضية بعده
مشتهرا بلقب القفاؼ ،توُب ُب كالية أيب جعفر اؼبنصور ( 148ىػ).
ن
الربيع بن حبيب الفراىيدم (ؽ0ىػ 8 /ـ) الذم عاش ُب منتصف القرف الثا٘ب للهجرة كينسبوف لو
خاصا بو يسمى ''مسند الربيع بن حبيب'' كىو مطبوع كمتداكؿ ".35
ن
مسندا ن
كمن أبرز العلماء الذين تعاقبوا على اؼبذىب اإلباضي ُب اؼبشرؽ اإلسبلمي قبد كبل من:
ؿبمد بن ؿببوب ُب (ؽ 3ىػ9 /ـ).
كؿبمد بن سعيد الكدمي ُب (ؽ 5ىػ 12 /ـ).
كؿبمد بن بركة البهلوم ُب (ؽ 5ىػ 12 /ـ ).
كسلمة بن مسلم العوتيب ُب (ؽ  6ىػ  11 /ـ).
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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كأضبد بن عبد ا﵁ الكندم ُب (ؽ 6ىػ  10 /ـ ).
كؿبمد بن إبراىيم الكندم ُب (ؽ 6ىػ 10 /ـ ).
كاإلماـ عبد ا﵁ بن ضبيد الساؼبي(ت 1330ىػ 1915 /ـ) ".36
أما ُب اؼبغرب اإلسبلمي (الشماؿ اإلفريقي) أياـ الدكلة العباسية ،فمن أئمتهم:
اإلماـ اغبارث بن تليد.
أبو اػبطاب عبد األعلى بن السمح اؼبعافرم.
أبو حاًب يعقوب بن حبيب.
حاًب اؼبلزكزم.
كمن األئمة الذين تعاقبوا على الدكلة الرستمية نسبةن إٔب مؤسسها عبد الرضبن بن رستم( ت171ىػ
887 /ـ) كعاصمتها '' تاىرت '' باعبزائر ،كدامت مدة حكم ىذه الدكلة ربت تنوير اؼبذىب
اإلباضي  133سنة ".37
كمن العلماء الذين تعاقبوا على الدكلة الرستمية:
 " سلمة بن سعد :حيث قاـ بنشر اؼبذىب اإلباضي ُب إفريقيا ُب أكائل القرف الثا٘ب اؽبجرم. ابن مقطّب اعبناك٘ب :حيث تلقى علومو ُب البصرة كعاد إٔب موطنو ُب جبل نفوسة بليبيا ليسهمُب نشر اؼبذىب اإلباضي.
 عبد اعببار بن قيس اؼبرادم :كاف قاضينا أياـ إمامهم اغبارث بن تليد. السمح أبو طالب:من علمائهم ُب النصف الثا٘ب من القرف الثا٘ب للهجرة،ككاف كز نيرا لئلماـ عبدالوىاب بن عبد الرضبن بن رستمٍ،ب عامبلن لو على جبل نفوسة بليبيا.
 أبو ذر أباف بن كسيم :من علمائهم ُب النصف األكؿ من القرف الثالث للهجرة ،ككاف عامبلنلئلماـ أفلح بن عبد الوىاب بن رستم على حيز طرابلس ".38
 " أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن بكر النفوسي :مؤسس نظاـ اغبلقة(ت 552ىػ 1259 /ـ).أبوعماربنالكاُب(ؽ6ىػ10 /ـ)
 أبويعقوب يوسفنب إبراىيم الورجبل٘ب،كمعاصره ٌ أبو ساكن عامر بن علي الشماخي (ت  790ىػ 1389 /ـ ). عبد العزيز بن إبراىيم الثميِب (ت1003ىػ 1828 /ـ ). ؿبمد بن يوسفأطفينس (ت1915/1330ـ)،كيعد قطبومرجعاإلباضيةُب اعبزائرمجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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 إبراىيم بن عيسى أبو اليقظاف ،كسليماف بن عبد ا﵁ البارك٘ب ،كإبراىيم بن عمر بيٌوض كعليربديدا.39" ...-
معمر ككلهم من فطاحلة اؼبذىب اإلباضي ُب اؼبغرب اإلسبلمي -اعبزائر ن
وبي ٌ
اضحا اغبضور القوم
كمن خبلؿ ىذا اؼبسرد التارىبي للمرجعيات اإلباضية مشرقنا كمغربنا ،يتجلى ك ن
– زمانينا كمكانينا – ؽبذه اغبركة الدينية كالفرقة الكبلمية " الٍب أسهمت بَباثهم اؼبكتوب ُب الفكر
اإلسبلمي ،كالفكر السياسي ببناء كيانات اإلمامة ،كتطبيق السياسة الشرعية اؼبقتفية آثار اػبلفاء
الراشدين ،كؽبم دكر بارز ُب نشر اإلسبلـ كحضارتو كذلك ُب حقوؿ التجارة ،كالعمراف كالرم
كالنظم االجتماعية كالَببوية ".52
 مدخل إلا العقائد الدينية والفكرية لإلباضية
من أىم اؼبشكبلت الٍب تقف أماـ ؿباكلة تقنْب كضبط اؼبصطلح الكبلمي ،كعبلقتو بأطر اغبجاج
العقلي ُب االستدالؿ على العقيدة ،تناثر اؼبصطلحات الكبلمية داخل اؼبنظومة الدينية للمذاىب
كالفرؽ كاعبماعات فبا وبتاج إٔب أناة كسبهل حٌب يبكن صبع شتات تلك اؼبصطلحات " ...فالنص
الديِب اؼبقدس '' القرآف الكرٙب '' معجزات ربانية كطاقات لغوية كنصوص عقدية كتشريعية أزلية ال
تنضب ،كإبداع إؽبي متجدد ال تقيده مبادئ مطلقة ،كمن ٍبىن فإف القواعد الٍب ربكمو ليست بالضركرة خاضعة
ؼبنطق الثبات كاالستقرار ".51
فاؼبذىب اإلباضي امتداد تارىبي للفكر اإلسبلمي الذم مبا كترعرع ُب تربة اعبدؿ الكبلمي
كالفلسفي ُب االستدالؿ على العقيدة – ُب عصوره الذىبية األكٔب  -من االجتهاد بالعقل ُب

ضوء تعاليم الكتاب كالسنة ،كلقد أثارت اإلباضية الكثّب من اعبدؿ كأحدث الكثّب من أساليب
اغبجاج ُب الدفاع عن اؼبوركث اغبضارم لئلسبلـ ككانت  -أم اإلباضية – ميبلد عهد جديد
لفتوحات عوؼبة النص الديِب فبا سبخض عنها الكثّب من الفرؽ كاؼبذاىب كاػبوارج كاؼبعتزلة
كاألشاعرة فيما بعد ...الذين أرسوا دعائم أصوؿ الدين فيما أرسى غّبىم أسس أصوؿ الفقو
كيؤكد ىذه اؼبسلن ىمة شيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية (ت  708ىػ ) ،قائبل ..." :كإف كاف
ي
مقصوده باألصوٕب ىم ٍن يعرؼ '' أصوؿ الفقو '' كىي أدلة األحكاـ الشرعية على طريقة اإلصباؿ،
حبيث يبيٌز بْب الدليل الشرعي كبْب غّبه؛ كيعرؼ مراتب األدلة؛ فيقدـ الراجح منها – كىذا ىو
موضوع أصوؿ الفقو – فإف موضوعو معرفة الدليل الشرعي كمرتبتو،فكل ؾبتهد ُب اإلسبلـ
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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ؾبتهدا أف
أصوٕب؛ إذ معرفة الدليل الشرعي كمرتبتو بعض ما يعرفو اَّتهد ،كال يكفي ُب كونو ن
كم ٍن عرؼ أعياهنا كميٌز بْب أعياف األدلة
يعرؼ جنس األدلة بل ال ب ٌد أف يعرؼ أعياف األدلة ،ى
الشرعية كبْب غّبىا كاف جبنسها أعرؼ ،كمن يعرؼ أف يبيز بْب أشخاص كغّبىا ،فالتميز بْب
نوعها الزـ لذلك ،إذ يبتنع سبييز األشخاص بدكف سبييز األنواع.
فاألصوليوف يذكركف ُب مسائل أصوؿ الفقو مذاىب اَّتهدين كمالك ،كالشافعي ،كاألكزاعي،
كأيب حنيفة كأضبد بن حنبل ،كمذاىب أتباعهم ...كقد عرفوا أصوؿ الفقو بأعياهنا مستعملْب إياىا
ُب االستداللعلى األحكاـ " " .50إف العقل اؼبؤمن مرصد ك واع يلتقط كل ما يبس اإلسبلـ من
قريب أك من بعيد ،فإف اؼبهتمْب بأمر اإلسبلـ يرصدكف ما يبس حقيقة رسالتو كمسار دعوتو
كشؤكف أمتو ،كعوامل اؼبد كاعبزر ،كاليقظة كالغفلةٍ ،ب يقدموف حسابنا مضبوطنا ؼبا رصدكه.53" ...
لقد قدمت اإلباضية للناس حقائق ناصعة عن اإلسبلـ تعلمتها من كتاب ا﵁ تعأب كسنة رسولو
صلى ا﵁ عليو كسلم كمن فيض عآب الَبصبة كنقل علوـ الغّب إٔب اؼبسلمْب كبنظرة ثاقبة للتاريخ
ككقائع األحداث القريبة كالبعيدة كربليل صحيح ؽبا .كما " عرفت دكر العقيدة ُب تكوين
النهضات ،فقرركا أف هبعلوا ىذه العقيدة طاقة يتحملوف ُّا اؼبتاعب كيستهينوف ُب سبيلها
بالتضحيات اعبسيمة ".55
 أفكار ومعتقدات اإلباضية
 اؼبقوالت الكبلمية بْب جدلية اػبطاب الديِب كذبليات األنساؽ اؼبعرفية -ما هبب تأكيده بادئذم بدء أف فرقة اإلباضية ىي الٍب تتصدر قافلة اؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ُب النظرية كاؼبمارسة
ُب العآب اإلسبلمي – حالينا – فلئن كانت فرقة اػبوارج قد نشأت بعدما ىو معركؼ من قضية
التحكيم الٍب خدع فيها عمرك بن العاص أبا موسى األشعرم ،كدب اػببلؼ بْب اػبوارج فتفرقوا
أحزابنا ،كل حزب يفارؽ اآلخر ُب اؼببدأ كالعقيدة :كلكن هبمع الكل على مبدأين اثنْب:

أحدهما :إكفار عثماف كعلي ،كمعاكية ،كاغبكمْب ،كأصحاب اعبمل ،ككل من رضي بالتحكيم.

ثانيهما :كجوب اػبركج على السلطاف اعبائر.

وهناك مبدأ ثالث :يقوؿ بو أكثر اػبوارج كىو اإلكفار بارتكاب الكبائر.
فهل ذباكزت اإلباضية اؼبعايّب الدينية لشرح الربنامج األصوٕب لئلسبلـ كتأصيلو؟.
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طوعت منظومة اغبجاج لديها ؽبذه العاؼبية " عقيدة من مفردات الفكر اإلسبلمي الٍب تعتمد
كىل ٌ
على نصوص قاطعة ُب كتاب ا﵁ كسنة رسولو ! كيستطيع قارئ القرآف الكرٙب أف يطالع ىذه
العاؼبية ُب سور التكوير ،كالقلم ،كص ،كسبأ ،كالفرقاف ،كاألنبياء ،كيوسف ،كاألعراؼ ،كاألنعاـ،
أم ُب عشرة مواضع متفرقة ،كصبيع ىذه السور مكية ؟" " .54كلسنا نعرؼ من فرؽ اػبوارج فرقة باقية إٔب اليوـ
غّب فرقة اإلباضية ،كىي أعد ؽبا.46" ...
كمن الزخم العقائدم كالفكرم الذم كقع لنا من حجاجهم ُب االستدالؿ على العقيدة كالٍب
تأثرت إٔب ح ٌد كبّب دبعتقدات اإلباضية كمبادئهم ما يلي:
" أصحاب عبد ا﵁ بن إباض الذم خرج ُب أياـ مركاف بن ؿبمد ،فوجو إليو عبد ا﵁ بن ؿبمد بن
عطية ،فقاتلو ببسالة كقيل إف عبد ا﵁ بن وبي اإلباضي كاف رفي نقا لىوي ُب صبيع أحوالو كأقوالو قاؿ:
كمنىا ىك ىحتيػ يه ٍم جائزة ،كموارثتهم ىحبلىؿ كغنيمة أمواؽبم
إف ـبالفينا من أىل القبلة كفار غّب مشركْب ،ي
من السبلح كالكراع عند اغبرب حبلؿ ،كما سواه حراـ .كحراـ قتلهم كسبيهم ،إال بعد نصب
القتاؿ كإقامة اغبجة .كقالوا :إف دار ـبالفيهم من أىل اإلسبلـ دار توحيد ،إالٌ معسكر السلطاف
فإنو دار بغي .كأجازكا شهادة ـبالفيهم على أكليائهم ،كقالوا ُب مرتكيب الكبائر :إهنم موحدكف ال
مؤمنوف ٍب اختلفوا ُب النفاؽ :أيسمى شرنكا أـ ال؟ .قالوا :إ ٌف اؼبنافقْب ُب عهد الرسوؿ صلى ا﵁
عليو كسلم كانوا موحدين ،إالٌ أهنم ارتكبوا الكبائر ،فكفركا بالكبّبة ال بالشرؾ كقالوا :كل شيء
أىىمىر ا﵁ تعأب بو فهو عاـ ليس خباص كقد أمر بو اؼبؤمن كالكافر كليس ُب القرآف خصوص.
يدؿ بو كاحد .كقاؿ قوـ منهم:
كقالوا :ال ىبلق ا﵁ تعأب شيئنا إالٌ دليبلن على كحدانيتو ،كالبد أف ٌ
هبوز أف ىبلق ا﵁ تعأب رسوالن ببل دليل كيكلف العباد دبا أكحى إليو .كال هبب عليو إظهار
اؼبعجزة ،كال هبب على ا﵁ تعأب ذلك إٔب أف ىبلق دليبل ".57
" كإباضية اليوـ إحدل فرؽ اػبوارج اؼبعتدلْب كأقرُّم إٔب أىل السنة كاعبماعة يسكنوف سلطنة
عماف " .58كمن مواقع انتشارىم كنفوذىم أنو " ما يزاؿ ؽبم كجود إٔب كقتنا اغباضر ُب كل من
يعماف بنسبة مرتفعة كليبيا( جببل نفوسة) كتونس (جزيرة جربة) كاعبزائر (غرداية ككادم ميزاب) كُب
كاحات الصحراء الغربية كُب زقببار الٍب ضمت إٔب تاقبانيقا ربت اسم تنزانيا ".59
" كؼبا ظهرت اؼبذاىب الدينية تأثر الفكر اإلسبلمي ُّا إٔب حد كبّب ،ذلك ألف القرآف الكرٙب كاف
ن
كل منو ما
ىو اؼبرجع األكؿ الذم يقصد إليو أصحاب اؼبذاىب اؼبختلفة – من اؼبسلمْب – ليأخذ ٌ
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يشهد ؼبذىبو،كلو بطريق إخضاع النص القرآ٘ب لو،كقسره على موافقة رأيو كىواه ،كتأكيل ما
ض عقيدتو ".42
يصادمو من ذلك تأكيبلن ال يناُب مذىبو كال يػي ىعا ًر ي
كثّبا من آيات القرآف الكرٙب على غّب
لقد كانت فرقة اإلباضية من بْب ىذه الفرؽ الٍب ٌ
تأكلت ن
تأكيلها ،كاذبهت بالكثّب من نصوصو اذباىا عقلينا حدسينا من أجل خدمة مبادئها الٍب تدين ُّا.
كإذا ذىبنا نستعرض ما كتبو اؼبفسركف من اإلباضية ُب تفاسّبىم كاألصوليوف ُب معتقداهتم
كأفكارىم ،خرجنا منها جبملة كثّبة من ىذه التأكيبلت ،الٍب زبدـ أصوؽبم كالٍب تتقاطع مع
األصوؿ اػبمسة اؼبنسوبة لفرقة اؼبعتزلة ُب اعبوىر ال ُب اؼبظهرُب اؼبعُب كالسياؽ كليس بالضركرة ُب
اؼببا٘ب كاؼبناىج .كىذه األصوؿ اػبمسة الٍب هبمعوف عليها ،ىي:التوحيد ،اكلعدؿ ،كالوعد كالوعيد ،اكؼبنزلة بْب
اؼبنزلتْب ،كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر.
علما كأصدؽ قلبنا
كلئلباضية آراؤىم ُب االستدالؿ على أصوؿ العقيدة اإلسبلمية " كانوا أكثر ن
كلسا نا كأعظم أمانة مننا فبل ينبغي أف نظن بأنفسنا استدرا نكا عليهم " كلكن يقتضينا اإلنصاؼ
للحقيقة أف عقائدىم أقرب لتوجهات أىل السنة كاعبماعة توائم بْب تداعيات إثبات النقل
كذبليات األنساؽ اؼبعرفية اؼبستنبطة من أصوؿ االجتهاد بالرأم بالرغم من العدكؿ أحيانا من
ً
أخطىأى
سلطة كقدسية النص قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ { ىم ٍن قى ى
اب فقد ٍ
اؿ ُب القرآف بىرأٍيو ى
فأص ى
41
ًن ً
نً
ين آى ىمنيوا﴾ إٔب قولو تعأب﴿:
}  .كيؤيد ذات السياؽ قولو تعأب ﴿ :إمبىا ىكليُّ يك يم اللنوي ىكىر يسوليوي ىكالذ ى
نً
ً ً
ن
ب اللن ًو يى يم الٍغىالًبيو ىف ﴾ (اؼبائدة .)46 ،44 ،كقولو
ين آى ىمنيوا فىإ نف ح ٍز ى
ىكىم ٍن يػىتىػ ىوؿ اللنوى ىكىر يسولىوي ىكالذ ى
ىطيعوا اللنهوأ ً
ً
وؿ ىكأ ً
يكٕب ٍاأل ٍىم ًر ًمٍن يك ٍم ﴾( النساء .)59 ،كىذه األصوؿ أمر ُّا
ىطيعيوا النر يس ى
سبحانو﴿ :أ ي ى ى
عمر بن اػبطاب رضي ا﵁ عنو لشريح حيث قاؿ '' :اقض دبا ُبكتاب ا﵁ ،فإف ٓب يكن فبما ُب سنة رسوؿ
لصاغبوف ''.40
ا﵁ ،فإف ٓب يكن فبما اجتمع عليو النٌاس ،كُب ركاية فيما قضى بو ا ٌ
فأما األمر باتباع الكتاب كالسنة ُب نفس السياؽ فكثّب جدًّا كقولو تعأب:
ٌ
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
اع بإ ٍذف اللنو ﴾ (النساء.)64 ،
﴿ ىكىما أ ٍىر ىسلٍنىا م ٍن ىر يسوؿ إنال لييطى ى
ً
﴿ فى ىبل كربٍّك ىال يػؤًمنو ىف ح نٌب يوب ٍّكم ى ً
ً
ت
يما ىش ىجىر بػىٍيػنىػ يه ٍم ٍبين ىال ىًهب يدكا ًُب أىنٍػ يفس ًه ٍم ىحىر نجا فبنا قى ى
ضٍي ى
وؾ ف ى
ىى ى يٍ ي ى ى ي
ً
يما ﴾ (النساء.)65 ،
ىكيي ىسلٍّ يموا تى ٍسل ن
﴿ أكى نف ى ىذا ً
السبي ىل ىفػتػىفنرىؽ بً يك ٍم ىع ٍن ىسبًيلًًو ﴾(سورةاألنعاـ.)153 ،
صىر ًاطي يم ٍستىًق نيما فىاتنبًيعوهي ىكىال تىػتنبًعي او ُّ
ى ى
ً
ً
﴿ اتنبً يعوا ىما أينٍ ًزىؿ إلىٍي يك ٍم م ٍن ىربٍّ يك ٍم ﴾ (األعراؼ.)3 ،
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ً
وؿ النًنيب ٍاألٍّيمي الن ًذم ىًهب يدكنىو مكٍتوبا عًٍن ىدىم ًُب التػنوراةً كًٍاإلًٍقب ًيل يأٍمرىم بًالٍمعر ً
كؼ ىكيػىٍنػىه ياى ٍم ىع ًن الٍ يمٍن ىكًر ىكيًوب ُّل
﴿ النذ ىين يػىتنبًعيو ىف النر يس ى ن ن
ي ى ي ن ي ٍ ٍى ى
ى ييي ٍ ى ٍي
ً
ىؽبم الطنيٍّب ً
ًً
ُّور
ات ىكيوبىٍّريـ ىعلىٍيًه يم ٍاػبىبائً ى
ث ىكيى ى
صىريى ٍم ىكٍاألى ٍغىبل ىؿ النًٍب ىكانى ٍ
ض يع ىعٍنػيه ٍم إً ٍ
ت ىعلىٍيًه ٍم فىالنذ ىين آىىمني او بو ىكىعنزيركهي ىكنى ى
يي ى
صيركهي ىاكتػنىبػعي او الن ى
ً
صبيعا الن ًذم لىو مٍلك ال نسماك ً
ك ىم الٍمٍفلًحو ىف .قيل يا أىيػُّها الناس إً ٍّ٘ب رس ي ً
ً
ً
ات ىكٍاألٍىر ً
ض ىال إًلىوى إًنال
وؿ اللنو إًلىٍي يك ٍم ى ن
النذم أينًٍزىؿ ىمىعوي أيكلىئ ى ي ي ي ي ٍ ى ى ي ى ي
يي ي ىى
ىو يوبيًي كييبً ً ً ًً
نيب ٍاألٍّيم ٍّي الن ًذم يػيٍؤًم ين بًاللنًو ىكىكلً ىماتًًو ىاكتنبًعيوهي لىىعلن يك ٍم ىتػٍهتىيدك ىف ﴾ (األعراؼ.)158 ،157 ،
يت فىآىمني او بًاللنو ىكىر يسولو النً ٍّ
يى ٍ ى ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اب أىل هيم﴾(النور)63
﴿ىفػٍليى ٍح ىذ ًر النذ ىين يىبىاليفو ىف ىع ٍن أٍىمرهً أى ٍف تيصيىبػيه ٍم فٍتػنىةه أٍىك ييصيىبػيه ٍم ىع ىذ ه
ًو
ً ً
ضى اللنوي ىكىر يسوليوي أٍىمنار أى ٍف يى يكو ىف ىؽبييم ٍاػبًىيػىرةي ًم ٍن أٍىمًرًى ٍم﴾(األحزاب)36
﴿كىما ىكا ىف ل يمٍؤم ون ىكىال يمٍؤمنىة إًىذا قى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ن
ن
ن
وؿ فى يخ يذكهي ىكىمانػىىها يك ٍم ىعنٍوي فىاٍنػىتػيهوىااكتػنيق او اللوى إف اللوى ىشد ييد الٍعىقاب﴾( اغبشر.)7 ،
﴿كىما آىتىا يك يم النر يس ي
ى
53
كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ { :أنتم شهداء ا﵁ ُب األرض } .
كتأسيسا على ىذه اؼبقاربات النصية القاطعة كاألزلية كاؼبقدسة ،فإف اؼبذىب اإلباضي تبُب
كركحا كٓب يعزؿ العقيدة عن اؼبعركة كال الشريعة عن دنيا الناس ،لقد استقلت
مشركعيتها ن
نصا ن
اإلباضية عن غّبىا من الفرؽ كاؼبذاىب بالرأم كاؼبوقف كأدركت ُب بداية تعاملها مع الدين البعد
الرسإب لبلجتهاد بالرأم كفضيلة التقارب مع اؼبذاىب ،كمعرفة اإلسبلـ ،بعد القرآف كالسنة فقو
حياة ،كالفقو كاإلصباع كاالجتهاد الب ٌد من دراسة كاسعة ؼبختلف اؼبذاىب كاألفكار كالعقائد .فهل
ىذه الفرؽ الكبلمية خطاه عقلي كخطيئة خلقية ،يقوؿ الشيخ ؿبمد الغزإب رضبو ا﵁":إف العلم
كاإليباف قرنياف ،بل شيء كاحد ُب اغبقيقة ! كأنو ليس ىناؾ يقْب ديِب يناقض يقيننا علمينا،كأف
45
كلمات ا﵁ ُب كحيو ترديد لكلماتو ُب صحائف الكوف كاغبياة،كُب قياـ السماكات كاألرض
األفكار والمعتقدات:
إف مصدر االعتقاد عند اإلباضية كاالستدالؿ عليو نابع من اػبرب اؼبتواتر ُب كتاب ا﵁ تعأب كسنة
رسولو صلى ا﵁ عليو كسلم ،كتقوـ أد ٌؿ عقائدىم على اؼبعادلة الفلسفية اآلتية:
 -1كبلـ برىا٘ب كىو ما كقع فيو من نص قرآ٘ب أك حديث قطعي الثبوت كالداللة.
كىو ما ائتلف من اؼبشهورات اؼبستنبطة من االستدالؿ كاغبجاج العقلي ك اؼبذىيب...
 -2قوؿ جدٕب
ىو ما ائتلف من اؼبظنونات اؼبَبجحة الصدؽ على الكذب كىذه قضايا ُب
 -3قوؿ خطابيو
تأكيل اػبطاب الديِب لدل اإلباضية نتناكؽبا بالقبوؿ كالرد حسب اؼبقاييس العلمية كاؼبصادر النقلية
على النحو اآلٌب:
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صفات البارم سبحانو كتعأب ىي ىو؟ أـ ىي غّبه؟ فمذىب اإلباضية يرل أف صفاتو الذاتية ىي
ذاتو ال بشيء زائد عليو .ككافقهم على ىذه اؼبقولة اعبدلية الفيلسوؼ ابن عريب األندلسي ،كقاؿ
ال فرؽ بْب قوؿ القائل :إ ٌف صفات ا﵁ تعأب غّبه ،كبْب قوؿ اليهود :إف ا﵁ فقّب( تعأب ا﵁ عن
ذلك علوا كبّبا) ،إالٌ ربسْب العبارة .كيظهر من خبلؿ كتبهم كمرجعياهتم تعطيل الصفات اإلؽبية؛
كىم يلتقوف إٔب حد بعيد مع اؼبعتزلة ُب تأكيل الصفات كلكنهم يدعوف أهنم ينطلقوف ُب ذلك من
منطلق عقدم ،حيث يذىبوف إٔب تأكيل الصفة تأكيبلن ؾبازينا دبا يفيد اؼبعُب دكف أف يؤدم ذلك
إٔب التشبيو .كللتأكيل اَّازم نكات ببلغية أشار إليها شيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية بقولو" :
إف الفائدة ُب استعماؿ اللفظ اَّاز دكف اغبقيقة قد يكوف الختصاصو باػبفة على اللساف ،أك
كنثرا ،أك للمطابقة كاَّانسة كالسجع ،كقصد التعظيم،كالعدكؿ
ؼبساعدتو على كزف الكبلـ ن
نظما ن
عن اغبقيقي للتحقّب؛ إٔب غّب ذلك من اؼبقاصدُب الكبلـ ".44
دائما مع أىل السنة كاعبماعة اؼبتبعْب للدليل ،من حيث إثبات
كلكن كلمة اغبق ُب ىذا الصدد تبقى ن
األظباء اكلصفات العليا ﵁ تعأبكما أثبتها لنفسو ،ببل تعطيل كال تكييف كال ربريف كال سبثيل ".46
القوؿ برؤية البارم سبحانو ُب الدار اآلخرة ،فاإلباضية ينكركف ذلك؟ رغم ثبوهتا ُب القرآف الكرٙب
اضرةه .إًىٔب بػرٍّها نى ً
ًو ً
اظىرةه ﴾ (القيامة.)03-00 ،كاؼبنع قوؿ عائشة رضي ا﵁ عنها من الصحابة
﴿ يك يجوهه يػىٍوىمئذ نى ى ى ى
ص ىار
ص يار ىكيىىو ييٍد ًريؾ ٍاألىبٍ ى
كقتادة كالزـبشرم كغّبىم من اؼبعتزلة كالشيعة ،كاغبجة قولو تعأب ﴿ :ىال تيٍد ًريكوي ٍاألىبٍ ى
ً
يف ٍاػبىبًّبي ﴾ (األنعاـ.47)123 ،
ىكيىىو اللنط ي
يؤكلوف بعض مسائل اآلخرة تأكيبلن ؾبازينا كاؼبيزاف كالصراط.
أفعاؿ اإلنساف خلق من ا﵁ كاكتساب من اإلنساف ،كىم بذلك يقفوف موقنفا كسطنا بْب القدرية كاعبربية.
كل ما كرد فبا يوىم التشبيو فهو
نفي التشبيو عن ا﵁ سبحانو كتعأب ،فبهذا يقوؿ اإلباضية ،ك ٌ
﴿ذب ًرم بًأ ٍىعيينًنىا ﴾( القمر .)14 ،فأثبت عيونا كثّبة كقاؿ سبحانو
يم ىؤٌكهؿ دبا يليق بو ،كقولو تعأب :ىٍ
ً
صنى ىع ىعلىى ىعٍي ًِب﴾( طو )39،فدللت ىذه اآليات على أهنا غّب مراد
ُب نفس
السياؽ﴿:كلتي ٍ
ى
ظاىرىا.
أك مقولة من قاؿ :إف القرآف غّب ـبلوؽ ،فعند ا﵀قيقْب ُب اإلباضية أف القرآف ـبلوؽ ،إذ ال زبلو
األشياء ٌإما أف تكوف خال نقا أك ـبلوقنا .كىذا الكتاب (القرآف) الذم بْب أيدينا نقرؤه كنرتلو ـبلوؽ
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ال خالق ألنو منزؿ كمتلو ،كىو قوؿ اؼبعتزلة كقد كافقوا اػبوارج ُب ذلك ،يقوؿ األشعرم" :
صبيعا يقولوف خبلق القرآف".48
كاػبوارج ن
مقوالت اإلباضية ُب أصناؼ الناس:
 مؤمنوف أكفياء بإيباهنم.
 مشركوف كاضحوف ُب شركهم.
 قوـ أعلنوا كلمة التوحيد كأقركا باإلسبلـ لكنهم ٓب يلتزموا بو سلونكا كعبادة .فهم ليسوا مشركْب
ألهنم يقركف بالتوحيد ،كىم كذلك ليسوا باؼبؤمنْب؛ ألهنم ال يلتزموف دبا يقتضيو اإليباف .فهم إذا
مع اؼبسلمْب ُب أحكاـ الدنيا إلقرارىم بالتوحيد كىم مع اؼبشركْب ُب أحكاـ اآلخرة لعدـ كفائهم
بإيباهنم كؼبخالفتهم ما يستلزمو التوحيد من عمل أك ترؾ.49
لل دار كحكمها عند ؿبدثي اإلباضية صور متعددة ،كلكن ؿبدثيهم يتفقوف مع القدامى ُب أف دار
ـبالفيهم من أىل اإلسبلـ ىي دار توحيد إالٌ معسكر السلطاف فإنو دار بغي.
يعتقدكف بأف ـبالفيهم من أىل القبلة كفار غّب مشركْب ،كمناكحتهم جائزة كموارثتهم حبلؿ،
كغنيمة أمواؽبم من السبلح كاػبيل ككل ما فيو من قوة اغبرب حبلؿ كما سواه حراـ.
ً
قوؽبم ُب مرتكب الكبّبة إنو كافر كفر نعمة ،مصداقنا لقولو تعأب ﴿ :ىكىم ٍن ىٓبٍ ىٍوب يك ٍم دبىا أىنٍػىزىؿ اللنوي
ك ىم الٍ ىكافًرك ىف﴾ (اؼبائدة .)55 ،كقولو تعأب ﴿ :كلًلن ًو علىى الن ً ً
ً
ً
استىطىاعى
ى ى
ناس ح ُّج الٍبىػٍيت ىم ًن ٍ
ي
فىأيكلىئ ى ي ي
ً
ً
ْب﴾ (آؿ عمراف.)97 ،فكل من ٓب وبكم دبا أنزؿ ا﵁
إًلىٍيو ىسبً نيبل ىكىم ٍن ىك ىفىر فىإً نف اللنوى ىغ ًِبٌّ ىع ًن الٍ ىعالىم ى
كىو مستطيع فهو كافر ،ككل تارؾ للحج كىو مستطيع فهو كافر ب ً
نعمة ا﵁ الٍب أنعم عليو من
االستطاعة.62
كما أف مرتكب الكبّبة كافر ال يبكن ُب حاؿ معصيتو كإصراره عليها أف يدخل اعبنة إذا ٓب يتب
منها ،فإف ا﵁ ال يغفر الكبائر ؼبرتكبيها إالٌ إذا تابوا منها قبل اؼبوت .فالذم يرتكب كبّبة من
الكبائر يطلقوف عليو لفظة(كافر) زاعمْب بأف ىذا كفر نعمة أك كفر نفاؽ ال كفر ًملنة ،بينما
يطلق عليو أىل السنة كاعبماعة كلمة العصياف أك الفسوؽ ،كمن مات على ذلكُ ،ب اعتقاد أىل
السنة ،فهو ُب مشيئة ا﵁ ،إف شاء غفر لو بكرمو كإف شاء عذبو بعدلو حٌب يطهر من عصيانو ٍب
ينتقل إٔب اعبنة.غّب أف صباعة اإلباضية فيقولوف بأف العاصي ـبلد فيالنٌار ،كىي بذلك تتفق مع بقية اػبوارج اكؼبعتزلة ُب زبليد
العصاة ُب جهنم.61
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خلود الفاسق الذم مات غّب تائب ُب النٌار ،ككافقهم على ىذه اؼبقولة السعد من اؼبالكية ،كقيل:
ً
ً
ً
ك
إنو من الشافعية ،كنص كبلمو ُب قولو تعأب ﴿ :إً نف اللنوى ىال يػى ٍغفير أى ٍف يي ٍشىرىؾ بًًو ىكيػى ٍغفير ىما يدك ىف ىذل ى
ً ً ً
ً
ً ً
يما﴾ (النساء.)58 ،كىنا ينكركف الشفاعة لعصاة
ل ىم ٍن يى ىشاءي ىكىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ باللنو فىػ ىقد افٍػتىػىرل إ ٍشبنا ىعظ ن
اؼبوحدين؛ ألف العصاة – عندىم – ـبلدكف ُب النار فبل شفاعة ؽبم حٌب ىبرجوا من النار فشفاعة
مصرا غّب تائب ،إمبا الشفاعة ؼبن مات على
النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ال تكوف من مات ن
صغّبة ،أك مات كقد نسى ذنبا أف يتوب منو ،أك لزيادة درجة ُب اعبنة ،أك لتخفيف اؼبوقف على
اؼبؤمنْب كإراحتهم منو إٔب اعبنة ،بقولو تعأب ﴿ :ما لًلظنالً ًمْب ًمن ىً
ضبي وم ىكىال ىش ًفي وع ييطىاعي ﴾( غافر،
ى ٍ
ى
ً
ضى ﴾ (األنبياء .)08 ،كقولو عليو الصبلة كالسبلـ
 .)18كقولو تعأب ﴿ :ىكىال يى ٍش ىف يعو ىف إًنال ل ىم ًن ٍارتى ى
لعشريتو { :إنِب ال أغِب عنكم من ا﵁ شيئنا ،يا عباس ،كيا صفية ،كيا فاطمة (.اغبديث) '' :ال
يأتيِب الناس بأعماؽبم كتأتو٘ب بأنسابكم }.
 -1ينفوف شركط القرشية ُب اإلماـ إذ إف كل مسلم صاّب ؽبا ،إذا ما توفٌرت فيو الشركط،
كاإلماـ الذم ينحرؼ ينبغي ىخلٍ يعوي كتىػ ٍولًيىةي غّبه ،كعدـ لزكـ اإلمامة ُب قريش مقولة األنصار كعمر
بن اػبطاب كأيب ذر الغفارم من الصحابة ،كاختاره العبلمة اؼبوريتا٘ب الشنقيطي صاحب أضواء
البياف كغّب ق من العلماء.60
 -2من مقوالت اإلباضية هتجم بعضهم على اػبليفة الراشد عثماف بن عفاف كعلى معاكية بن
أيب سفياف كعمرك بن العاص رضي ا﵁ عنهم ،فهم يركف ُب أصحاب النيب صلى ا﵁ عليو كسلم
إهنم كغّبىم ُب األعماؿ ال ُب درجات الصحبة كاؼبنزلة األخركية .فالعاصي منهم كغّبه من بعدىم
كقولو تعأب﴿ :ىال تىػرفىػعوا أىصواتى يكم فىػو ىؽ صو ً
ت النًنيب كىال ىٍذبهركا لىو بًالٍ ىقوًؿ ىكجه ًر بػع ً
ض يك ٍم لًبىػ ٍع و
ض
ٍّ ى ى ي ي ٍ ى ٍ ى ٍ
ٍ ي ٍى ٍ ٍ ىٍ
ط أ ٍىع ىمالي يك ٍم﴾(اغبجرات)2،
أى ٍف ىٍرببى ى
ث ىعلىى نػىٍف ًسًو﴾ (الفتح)10،كقد رجم رسوؿ
ث فىإًنمبىا يػىٍن يك ي
 -3كقولو تعأب عند ذكر بيعة الراضوف﴿:فىىم ٍن نى ىك ى
ا﵁ صلى ا﵁ كعليو كسلم الزا٘ب منهم كجلد الشارب كقطع يد السارؽ منهم كىجر عاصيهم،
كقولو { :لو سرقت فاطمة ابنٍب لقطعت يدىا } ككافقهم على ىذه فرقة اؼبعتزلة كىو رأم
الصحابة أنفسهم ُب بعضهم كىم أسوة.63
 -4من مقوالت اإلباضية اإلمامة بالوصية باطلة ُب مذىبهم ،كال يكوف اختيار اإلماـ إالٌ عن
طريق البيعة ،كما هبوز تعدد األئمة ُب أكثر من مكاف.
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 -5ال يوجبوف اػبركج عن اإلماـ اعبائر كال يبنعونو ،إمبا هبيزكنو ،فإذا كانت الظركؼ مواتية
كاؼبضار فيو قليلة ،فإف ىذا اعبواز يبيل إٔب الوجوب كإذا كانت الظركؼ غّب مواتية كاؼبضار اؼبتوقعة
كثّبة كالنتائج غّب مؤكدة فإف ىذا اعبواز يبيل إٔب اؼبنع .كمع كل ىذا فإف اػبركج ال يبنع ُب أم
حاؿ ،كالشراء (أم الكتماف) مرغوب فيو على صبيع األحواؿ ما داـ اغباكم ظاؼبا.65
ن
الشر خلق من ا﵁
 -6تعتقد اإلباضية بالقضاء كالقدر أنو مقدر من ا﵁ تعأب ،كأف اػبّب ك ٌ
ككسب من العباد ،كىا ىنا يوافقوف أىل السنة كاعبماعة ُب ىذا ،كاالستدالؿ كاغبجاج قولو
تعأب:
اػب ٍلق ك ٍاألىمر تىػبارىؾ اللنو ر ُّ ً
ْب ﴾ (األعراؼ.)54،
ب الٍ ىعالىم ى
﴿ أىىال لىوي ٍى ي ى ٍ ي ى ى ي ى
﴿ ىكاللنوي ىخلى ىق يك ٍم ىكىما تىػ ٍع ىمليو ىف﴾( الصافات.)96 ،
﴿ ىال يي ٍسأ يىؿ ىع نما يػى ٍف ىع يل ىكيى ٍم يي ٍسأىليو ىف﴾ (األنبياء.)23 ،
وموا لًلن ًو
 -7أهنم يبطلوف الصبلة بالقنوت فيها ،كمنو قوؿ (آمْب) مستدلٌْب بقولو
تعأب﴿:كقي ي
ى
ًً
ْب ﴾ (البقرة .)038 ،كقوؿ النيب ؿبمد صلى ا﵁ عليو كسلم:
قىانت ى
{ صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالماآلدميين } .

 -8أهنم ال يقولوف باؼبسح على اػبفْب ،كأف الصبلة ال ذبوز بو كاؼبنع مأخوذ من قولو تعأب﴿:
يا أىيػُّها الن ًذين آىمنيوا إً ىذا قيمتم إً ىٔب ال ن ً ً
وى يك ٍم ىكأىيٍ ًديى يك ٍم إً ىٔب الٍ ىمىرافً ًق﴾إٔب قولو
ص ىبلة فىا ٍغسليوا يك يج ى
ى ى
ى ى
ٍي ٍ
تعأب﴿:كأ ٍىر يجلى يكم إً ىٔب الٍ ىك ٍعبىػ ٍ ً
ْب ﴾ (اؼبائدة.)6 ،
ٍ
ى
 -9من مقوالت اإلباضية ُب اآلداب كاألخبلؽ كاؼبعامبلت ربرٙب حلق اللحية ،كقد أصبع على

توقّبىا الصحابة كقد هنى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم عن حلقها ،كقاؿ { :جزاك الشوارب كأعف او

اللحى كخالف او اَّوس ،كُب ركاية خالف او أىل الكتاب .}...ألنو فيو تشبيو بالنساء ،كقد هنى النيب صلى ا﵁
عليو كسلم عن التشبو ُّن ،كفيو :أف توقّبىا من اػبصاؿ العربية الٍب أمر رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
كسلم با﵀افظة عليها بقولو {:إمبا بعثت ألسبم مكارـ األخبلؽ } .كاللحية عربية كاغبلق أعجمي .ك﵁ ٌدر
اإلباضية فيهذا التوجو األخبلقي الذم ينم عن الوازع الديِب كالكماؿ اػبلقي كركح اإلنتماء
كاألصالة.66
 -10من أبرز أجبديات التأكيل اإلباضي آليات ا﵁ الشرعية كالكونية الٍب يربىن عليها التاريخ
نً
ين
كينصفها الواقع اؼبعيش ربريبهم تعاطي السجائر (الدخاف)
ن
ربججا من قولو تعأب ﴿ :الذ ى
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اإل ًٍقب ًيل يأٍمرىم بًالٍمعر ً
نيب ٍاأل ٍّيم ني الن ًذم ىًهب يدكنىوي ىمكٍتيوبنا ًعٍن ىد يى ٍم ًُب التػ ٍنوىراةً ىك ًٍ
كؼ
يػىتنبًعيو ىف النر يس ى
وؿ النً ن
ى يي ي ٍ ى ٍ ي
كيػٍنػهاىم ع ًن الٍمٍن ىك ًر كيًوب ُّل ىؽبم الطنيٍّب ً
ث (﴾ ...األعراؼ.)147 ،
ات ىكيوبىٍّريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
اػبىبىائً ى
ى ى ى ي ٍ ى ي ى يي ى
كقد ثبت بالتجربة العلمية القطعية أف الدخاف من اػببائث كيؤيد ىذا آخر ما ٌتوصل إليو العلم
اغبديث أف( الدخاف مضر بالصحة ،كبات يهدد اإلنسانية عن بكرة أبيها لذا قللت الدكؿ اؼبنتجة
من شأنو كباتت تفرض العقوبات كالضرائب اعبزافية على متعاطيو كربرمو ُب األماكن العمومية
كيفما اتفق) كقد قاؿ اؼببعوث رضبةن للعاؼبْب بتحرٙب اػببائث ،كقد اتفق األطباء على ضرره كذبنب
شرعا كعقبلن ،كما فيو إضاعة للماؿ ،كقد هنى اإلسبلـ كرسولو صلى ا﵁ عليو كسلم
اؼبضرة كاجب ن
عن إضاعة اؼباؿ بقولو{:ال تزكال قدما ابن آدـ حٌب يسأؿ عن ثبلث ،منها كعن مالو من أين
ً ً
ً
ين ىكانيوا إً ٍخ ىوا ىف
اكتسبو ك فيم أنفقو} .كقوؿ البارم سبحانو ﴿ :ىكىال تيػبى ٍّذ ٍر تىػٍبذ نيرا .إ نف الٍ يمبى ٍّذر ى
الشني ً
اط ً
ْب ىكىكا ىف الشٍنيطىا يف لًىربًٍّو ىك يف نورا ﴾ (سورة اإلسراء.)07 –06 ،
ى
علما
 -11لئلباضية نظاـ اظبو (حلقة العزابة) كىي ىيئة ؿبدكدة العدد سبثل خّبة أىل البلد ن
كصبلحا ،تقوـ باإلشراؼ الكامل على شؤكف اَّتمع اإلباضي :الدينية كالتعليمية كاالجتماعية
ن
كاالقتصادية كالسياسية ،كما سبثل ؾبلس الشورل ُب زمن الظهور الدفاع ،أما ُب زمن الشراء
كالكتماف فإهنا تقوـ بعمل اإلماـ كسبثلو ُب مهامو.
كما لديهم منظمة اظبها( إِ ْيرَوان )سبثل اَّلس االستشارم اؼبساعد للعزابة كىي القوة الثانيةُب
البلد بعدىا .67ك" إِ ْيرَوان " صبع " إيرو " كىو لفظ أمازيغي ،يعِب طالب العلم الذم حفظ
كتفرغ للدراسة غالبنا .كيتشكل من ؾبموع ىؤالء الطلبة ىيئة إيركاف؛ كىي القوة
القرآف الكرٙب ٌ
كثّبا ما يي ٍسنً يد ؽبم العنزابة أعماالن ،كما ىبتاركف منهم األعضاء
اؼبساندة للعزابة ،ؽبا نظم كتقاليد ،ك ن
اعبدد ُب اغبلقة.
كقد أسس ىذا النظاـ الشيخ عمي سعيد بن علي اعبريب (ت  907ىػ )حْب قدـ مزاب ُب
منتصف القرف التاسع اؽبجرم ،اػبامس عشر للميبلد ،إحياء للعلم .إليركاف مقر خاص ُّم ُب
أم"دار إيركاف
ت نً ٍّبىكا ٍف "
نار ٍ
اؼبسجد ،فيو هبتمعوف كيتداكلوف مهامهم كمسؤكلياهتم ،يسمى" تىد ٍ
ي
" "68كىي إحدل أقدـ اؼبؤسسات الدينية ُب العآب أصبع ،حيث تواصل عملها كعطاءىا طيلة
شبانية قركف متواصلة دكف انقطاع ،كقد أدرؾ اؼبؤسسوف األكائل من مشايخ اؼبذىب اإلباضي ُب
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كادم ميزاب أف اَّتمع اإلباضي ؾبتمع مسجدم يعيش على ىدل الكتاب كالسنة النبوية ...كىي
حلقة دعوية تربوية تعليمية.69" ...
كُب اػبتاـ نؤيد ما ذىب إليو الشيخ ؿبمد الغزإب رضبة ا﵁ عليو عندما قاؿ " :كىا ىنا هبب
التأكيد أننا كبَبـ أئمة الفقو الكبار احَب ناما عمي نقا ،كاحَباـ اؼبدارس الٍب نشأت حوؽبم أك نشأت
مستقلة عنهم ما دامت تعتمد على كتاب ا﵁ كسنة رسولو صلى ا﵁ عليو كسلم ".72قاؿ تعأب﴿:
كما ىشًه ٍدنىا إًنال ًدبىا علًمنىا كما يكننا لًٍلغىي ً ً ً
ْب﴾( يوسف.)81 ،
ب ىحافظ ى
ى ٍ ىى ٍ
ىى
الخـاتـمـة:
استهدؼ ىذا البحث القياـ دبحاكلة قراءة األمباط الفكرية كالدينية ذات النزكع الكبلمي للمذىب

اإلباضي ،كقد انطلق من ضركرة فبارسة نقدية ربليلية لظاىرة الفرؽ كاؼبذاىب الكبلمية الٍب تي ٍس ىقى

دباء كاحد كتتكئ ُب االستدالؿ على أحكاـ الدين اإلسبلمي – عقيدة كشريعة – على خطاب
كاحد متعدد  Unidimensionnelالقرآف الكرٙب كاغبديث الشريف كأبرز اؼبرجعيات ُب التأكيل.
لقد سبت معاعبة موضوعات اؼبذىب اإلباضي بطريقة التزمت اؼبنهج العلمي القائم على اؼبوازنة
كاؼبقارنة كالربط اؼبوضوعاٌب كالتارىبي بْب الفركع كاألصوؿ ،كما نوقشت عقائد اإلباضية مناقشة
حرة ،فبا دفع بآلية البحث فبارسة تعتمد اإلحصاء كتوظيف ا﵀موؿ الَباثي بالقدر الذم
علمية ٌ
يتيح للمبلحظات التخلص من االنطباعية ،كيعْب من خبلؿ استقراء الدالالت الكبلمية
كالفلسفية على إيضاح نتائج ردبا اختفت كراء اغبكم الذاٌب اؼبعتمد على اغبدس ...كالنظر إٔب
اؼبسائل اؼبختلفة على أهنا كجهات نظر اجتهادية حبتة .كالٍب ربتمل القبوؿ كالرد كالرغبة عن
اصطناع ا﵀اباة كاالبتعاد عن أسباب العصبية.
يوما ،األمر الذم
كبعد ،فإف اؼبذىب اإلباضي مذىب مفتوح على غّبه ،كٓب يفقد الثقة بذاتو ن
شاىدا على العصر ؿبف نورا ُب الذاكرة كالوجداف العريب كاإلسبلمي – اليوـ – فلم يعرؼ
جعلو
ن
العصبية كاعبمود كاالنغبلؽ على الذات ،كتلك علة خلوده كحضوره ُب معركة اؼبفاىيم.
توصل إليها البحث كأحاطت ُّا ىذه الدراسة حوؿ اؼبذىب اإلباضي
كمن أ ٌدؿ النتائج الٍب ٌ
كاغبفر ُب مكوناتو النصية كؿبموالتو اإلبستيمية من كحي التأكيل بْب التزاـ النص كحجية إعماؿ
الرأم ما يأٌب:
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 -1إخراج حبث جامعي إلبراز دكر اؼبذاىب كالفرؽ الدينية ُب إثراء اؼبنظومة التشريعية كالعقدية
لئلسبلـ ُب ضوء الدراسات الكبلمية كالفلسفية.
 -2تناكؿ البحث بعض اؼبقوالت اإلباضية ُب تتبع دقيق كاستقصاء كامل ُب إطار اؼبرجعيات
النصية كاؼبعرفية ا﵀يطة ُّا.
 -3س ٌدفراغعلمي باؼبكتبة اعبامعية كدعوة الباحثْب كالعارفْب غبقيقة اؼبذاىب الكبلمية ُب العآب
اإلسبلمي– اليوـ – لتناكؿ ظاىرة اؼبذىب اإلباضي بوصفو نقطة سبركز لعاؼبية اإلسبلـ كربديات
العوؼبة.
 -4صراع اؼبذاىب الفكرية كفضيلة التقارب بينها أفرز أفانْب اعبدؿ ُب ـبتلف شؤكف اغبياة
كمناىجها الدينية كالعقلية كالسياسية ُب عصر يكاد يفقد األمة اإلسبلمية التمسك ُّويتها ،كبذا
يصبح تعدد اؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ُب الدفاع عن العقيدة كاؼبوركث اغبضارم لئلسبلـ
ضركرة حتمية.
 -5اعتبار النص الديِب اؼبقدس سلطة عقدية كتشريعية مطلٌقة كأزلية كإبداع إؽبي متجدد ال تقيٌده
مبادئ مطلقة ،كمن ٍبىن فإف القواعد الٍب ربكمو ليست بالضركرة خاضعة ؼبنطق الثبات كاالستقرار.
امتدادا تارىبينا حينا للفكر اإلسبلمي الذم مبا كترعرع ُب تربة اعبدؿ
 -6اعتبار اؼبذىب اإلباضي
ن
الكبلمي ُب االستدالؿ على العقيدة منذ العصور الذىبية األكٔب لئلسبلـ.
 -7اإلباضية ىي الفرقة الكبلمية الٍب تتصدر قافلة اؼبذاىب كالفرؽ حالينا ُب النظرية كاؼبمارسة
كيؤيد ىذه الطبلئعية قوة انتشارىا ُب العآب اإلسبلمي كقوة خطاُّا الديِب كالفكرم اؼبعتدؿ.
كثّبا من آيات اػبطاب القرآ٘ب على غّب تأكيلها،كاذبهت بالكثّب من
 -8لقد ٌ
تأكلت اإلباضية ن
نصوصو اذباىا عقلينا يرتكز على اغبدس من أجل خدمة مبادئها الٍب تدين ُّا.
 -9عقائد اإلباضية أقرب لتوجهات أىل السنة كاعبماعة كوهنا توائم بْب سلطة النقل كذبليات
األنساؽ اؼبعرفية اؼبستنبطة من أصوؿ االجتهاد بالرأم.
 -10تتقاطع األصوؿ الفكرية لئلباضية مع األصوؿ اػبمسة للمعتزلة رغم الفرؽ ُب السياؽ
كاؼبنهج.
كركحا كٓب يعزؿ العقيدة عن
منهجا ن
 -11لقد تبُب اؼبذىب اإلباضي اؼبقاربات النصية اؼبقدسة ن
اؼبعركة كال الشريعة عن دنيا الناس.
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 -12اعتبار اإلباضية الَبصبة العملية لقواعد السلوؾ الفردم كاعبماعي القوٙب ُب اإلسبلـ كتنمية
ركح االنتماء كالتعاضدكالتآلف كاألصالة ،كعلة ذلك ىيئاهتا كمنظماهتا الٍب سبثل خّبة أىل البلد
مبوذجا.
علما
كصبلحا (حلقة العزابة كنّبكاف )ا ن
ن
ن
قائمة المصادر والمراجع:
 -1منهج اإلماـ اعبويِب ُب االستدالؿ على العقيدة  :ؿبمد بومعيزة رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجيسَب ُب العقيدة
اإلسبلمية ،جامعة األمّب عبد القادر ،قسنطينة 2002 – 2001 ،ص  :ب.
-2اؼبرجع نفسو ،ص ت.
-3اؼبرجع نفسو ،ص ت.
 -4اؼبرجع نفسو ،ص ج.
 -5لساف العرب  :ابن منظور مادة (كلم ) ،مؤسسة دار الرسالة ،بّبكت لبناف،ط.1996 ،4
 -6الصاحيب  :أضبد بن فارس ،ربقيق أضبد السيد صقر ،مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب ،د.ت،ص. 81كينظر ،سر
الفصاحة  :ابن سناف اػبفاجي ،ربقيق علي فودة،مكتبة اػباقبي ،ط ،1994 ،2ص .26كاؼبزىر ُب علوـ اللغة كأنواعها :
جبلؿ الدين السيوطي،ربقيق أضبد ؿبمد جاد اؼبؤب كآخرين،طبعة دار اعببل،بّبكت،ج،1د.ت ،ص .184
-7كتاب الصناعتْب (الكتاب كالشعر)  :أبو ىبلؿ العسكرم ،ربقيق علي ؿبمد البجاكم كؿبمد أبو الفضل إبراىيم ،دار
إحياء الكتب العربية ،ط ،1د.ت ،ص .69
ُ -8ب الببلغة العربية  :علم اؼبعا٘ب،البياف،البديع  :عبد العزيز عتيق،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،بّبكت،د ت 39
-9اإلرشادإٔب قواطع األدلة ُب أصوؿ االعتقادللجويِب،ربقيق أسعدسبيم،مؤسسةالكتب الثقافية،ط،1987،2ص 103
 -10منهج اإلماـ اعبويِب ُب االستدالؿ على العقيدة  :ؿبمد بومعيزة ،ص .50
 -11اؼبرجع نفسو ،ص .51
 -12اؼبنقذ من الضبلؿ  :أبو حامد الغزإب ،طبعة مكتب النشر العريب ،1934 ،ص.79
-13اؼبواقف ُب علم الكبلـ كشرحو للسيد الشريف علي بن ؿبمد اعبرجا٘ب  :عضد الدين األهبي .دار الكتب العلمية،
بّبكت ،لبناف ،ط ،1997،5ص .1/ 34
 -14كشاؼ اصطبلحات الفنوف  :ؿبمد بن علي التهانوم (مادة علم الكبلـ) كلكتا ،د.ت ،ص .1/30
 -15اؼبقدمة  :عبد الرضبن بن خلدكف ،طبعة بّبكت ،1956 ،ص .826
 -16كتاب التعريفات  :الشريف علي بن ؿبمد اعبرجا٘ب ،باب الكاؼ ،القاىرة ،ص .124
 -17دراسات ُب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية  :عرفاف عبد اغبميد ،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت ،ط،2
 ،1997ص .135
 -18سبهيد لتاريخ الفلسفة اإلسبلمية  :مصطفى عبد الرزاؽ ،القاىرة ،ط ،2ص .264
 -19كتاب الفقو األكرب  :اإلماـ أبو حنيفة ،طبعة حيدر آباد ،الركن ،ص .6
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 -20شرح العقائد النسفية  :سعد الدين التفتازا٘ب(ت  791ىػ)،مطبعة ؿبمد علي كأكالده ،ط ،1358 ،2ص 39
-21اؼبلل كالنحل على ىامش الفصل البن حزـ األندلسي  :أبو الفتح الشهرستا٘ب ،مصر ،1929 ،ص .33–32 / 1
كينظر التفتازا٘ب اؼبصدر نفسو ،ص  48كينظر رسالة التوحيد ﵀مد عبده ،نشرة ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد،1966 ،
ص.8
 -22صوف اؼبنطق كالكبلـ عن فِب اؼبنطق كالكبلـ  :جبلؿ الدين السيوطي ،ربقيق علي سامي النشار ،القاىرة،1947،
ص .23
 -23ـبتصر جامع بياف العلم كفضلو  :ابن عبد الرب (ت  463ىػ) – باب ما يكره فيو اؼبناظرة – ،القاىرة ،ط،1
 ،1320ص .153
 -24رسالة التوحيد – باب التناىي عن اعبدؿ  : -ابن بابويو القمي ،طهراف ،1375 ،ص .197
 -25حديث صحيح أخرجو البخارم ُب صحيحو.
 -26موسوعة الفلسفة كالفبلسفة ط -م  :عبد اؼبنعم اغبفِب ،اعبزء الثا٘ب ،مكتبة مدبوٕب ،القاىرة ،ط ،2010 ،3ص
.1350–1349
 -27معجم اؼبصطلحات اإلباضية أ -ش  :تأليف ؾبموعة من الباحثْب ،اعبزء األكؿ ،مطابع النهضة ،سلطنة عماف،
 ،2008ص ط  -م.
 -28معجم مصطلحات اإلباضية ،اعبزء األكؿ أ -ش ،ص .3–2
 -29معجم مصطلحات اإلباضية ،ص  .3كينظر موسوعة الفلسفة كالفبلسفة لعبد اؼبنعم اغبفِب ،أ – ض ،ج ،1مكتبة
مدبوٕب القاىرة ،ط ،2010 ،3ص  .21كينظر جذكر الفتنة ُب الفرؽ اإلسبلمية منذ عهد الرسوؿ حٌب اغتياؿ السادات :
اللواء حسن صادؽ /مكتبة مدبوٕب ،ط ،2004 ،1القاىرة ،ص  .197كينظر موسوعة األدياف كاؼبذاىب كالفرؽ
كاعبماعات ﵀مد عبد اغبليم عبد الفتاح ،كنوز للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،د.ت ص .149
 -30معجم مصطلحات اإلباضية ،اعبزء األكؿ أ-ش ،ص ( 4بتصرؼ ).
-31اؼبرجع نفسو ،ص .4
 -32اؼبرجع نفسو ،ص .5 – 4
 -33اؼبرجع نفسو ،ص  (6بتصرؼ ).
 -34موسوعة األدياف كاؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ،ص .149
* -هتذيب التهذيب  :ابن حجر العسقبل٘ب (ت  974ىػ ) ،حيدر آباد ،د.ت ،ص.2/ 38
 -35موسوعة األدياف كاؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ،ص  (149بتصرؼ ).
 -36معجم مصطلحات اإلباضية ،ص .6
 -37موسوعة األدياف كاؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات ،ص( 150بتصرؼ ).
 -38اؼبرجع نفسو ،ص .150
 -39معجم مصطلحات اإلباضية ،ص (6بتصرؼ).
 -40معجم مصطلحات اإلباضية ،ص  .6كينظر كذلك أىم اؼبصادر الٍب صاغت ىذه اؼبدكنة كشبكتها اؼبعلوماتية بْب
ص  6ك 7ألنبيتها.
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 -41بنية اإليقاع ُب اػبطاب القرآ٘ب – مقاربة أسلوبية  : -عبد الرحيم عزاب ،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب
اللغة العربية كالدراسات القرآنية ،جامعة األمّب عبد القادر للعلوـ اإلسبلمية ،قسنطينة،2010/2009،ص .150
 -42ؾبموع الفتاكل الكربل  :شيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية ،كتاب أصوؿ الفقو ،منشورات ؿبمد علي بيضوف،
ط ،2000 ،1بّبكت لبناف ،ص.185/ 11
 -43سلسلة اغبق اؼبر  :ؿبمد الغزإب ،شركة هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط ،2008 ،8ص .3 / 1
 -44سلسة اغبق اؼبر  :ؿبمد الغزإب ،ط ،2005 ،1ص ( 115/ 2بتصرؼ ).
 -45سلسلة اغبق اؼبر ﵀مد الغزإب ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط ،2005،5ص .142
 -46حبوث ُب علوـ التفسّب كالفقو كالدعوة  :ؿبمد حسْب الذىيب ،دار اغبديث ،القاىرة ،2005 ،ص .182
 -47ينظر اؼبلل كالنحل للشهرستا٘ب ،ص .135 ،134/ 1كالفرؽ بْب الفرؽ كبياف الفرقة الناجية  :أبو منصور
البغدادم ،القاىرة  ،1910ص .61كالتبصّب ُب الدين  :أبو اؼبظفر اإلسفرايِب ،ربقيق عزت عطار اغبسيِب ،دمشق،
 ،1940ص .56كدراسات ُب الفرؽ كالعقائد اإلسبلمية لعرفاف عبد اغبميد ،ص .100
 -48جذكر الفتنة قي الفرؽ اإلسبلمية منذ عهد الرسوؿ حٌب اغتياؿ السادات  :اللواء جسن صادؽ ،ص .197
 -49موسوعة األدياف كاؼبذاىب كالفرؽ كاعبماعات  :ؿبمد عبد اغبليم عبد الفتاح ،ص (155بتصرؼ).
 -50حبوث ُب علوـ التفسّب كالفقو كالدعوة  :ؿبمد حسْب الذىيب ،ص .171
 -51ركاه الَبميذم ُب سننو.
 -52ؾبموع الفتاكل الكربل لشيخ اإلسبلـ تقي الدين بن تيمية.11 / 227 ،
-53أخرجو البخارم ُب صحيحو،كتاب اعبنائز()136كأخرجو مسلم ُب صحيحو ،كتاب اعبنائز( )949عن أنس.
 -54سلسلة اغبق اؼبر  :ؿبمد الغزإب ،هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط ،2008 ،5ص .19 / 3
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"جيرار جينيت" و "موت الحكاية"
" إشكالية الحكاية الخالصة"
د .حسػاف راشػدم
جامعة سطيػػف 2
خالصـة:
عندما تؤب "ج جينيت" الكشف عن "حدكد اغبكاية" ُب فصل من فصوؿ مصنفو أكجو
 ،" 0خلص إٔب نتيجة ٓب تكن متوقعة ،كىي أف اغبكاية " شيء من اؼباضي " ك ىي ُب طريقها
إٔب االندثار .فما ىي اغبجج الٍب أقنعتو بذلك؟ كىل ىذا النذير دبوت اغبكاية ال يبتد إٔب األدب
ىو اآلخر؟ ٍب ما اغبكاية الٍب يتحدث عنها "ج جينيت"؟ ىذا ما رباكؿ ىذه الورقة الكبلـ فيو.
Résumé :
» « Gérard Genette et la mort du récit. Problématique du récit pur
Lorsque Gérard Genette a voulu reconnaitre « lesfrontières du récit » dans
un chapitre portant le même titre dans « Figures II » il a finalement constaté
que le récit est « une chose du passé » Quels sont les arguments de cet acte
de décès du récit ? Quels sont les conséquences de cette prédiction négative,
sur la littérature en général ? Et puis quel est le récit en question dont parle
? Gérard Genette

 .1مقدمــة
لقد أخذت النظرية السردية»  « Théorie Narratologiqueؿ" ج جينيت" تؤٌب أكلها منذ أف أخرج ىذا
األخّب للنقاد عامة ،ك اؼبهتمْب بالسرد على كجو اػبصوص كتابيو :خطاب اغبكاية" ،1970
اؼبعركؼ ب" أكجو ،« Figures III – Discours du récit, essai de méthode » ،"23
ك"خطاب اغبكاية اعبديد " .«Nouveau discours du récit »1983كقد يع ٌد ىذاف الكتاباف
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بالفعل ،ربوال نوعيا ُب مسار ك صّبكرة السرديات اغبديثة ك اؼبعاصرة ذات الصلة الوشيجة
بالشعريات.
ذلك أف "ج جينيت" قد أرسى ُب كتابو األكؿ " "1970قواعد ربليل بُب اغبكاية « structures
»  du récitبشكل عاـ ،كتقنياهتا السردية »  « techniquesnarrativesعلى اػبصوص .ك ُب
كتابو الثا٘ب " ،"1983قبده يقف على آثاره السالفة ليقدـ للدارسْب إعادة قراءة نقدية للمفاىيم
الٍب بُب عليها نظريتو ُب ؾباؿ الشعريات السردية العامة ،إٔب جانب ربديدات ك تعقيبات ُب ؾباؿ
اؼبمارسة النقدية ُب حقل شعريات اغبكاية ( )poétiquedurécitبوجو اػبصوص.
ك ما يشد اىتماـ اؼبتتبع ألفكار " ج جينيت" ُب تنظّبه ،كفبارستو ُب ؾباؿ الشعريات السردية،
ىو حبثهالدءكب كبو تطوير نظرية منسجمة ُب السرد،ك مستقلة قدر اإلمكاف عن حقل األدب
كنظريات اؼبهيمنة على الفكر النقدم حينها .ؼ " ج جينيت" كاف مؤمنا بأف كظيفة النقد -ك
النقد التطبيقي بالدرج األكٔب (الشعرية) -ال تنحصر ُب تأكيل األدب فحسب ،بقدر ما هبب أف
ييعُب النقد بتحويل األدب ذاتو ،كليقبل ىو أم النقد على نفسو فكرة التحوؿ أيضا .كتلك ىي
جدلية اؼبنهج كالنص الٍب جعل منها "ج.جينيت" قوة الدفع لنظريتو السردية.
ك لعل ىذا ما أقر بو "ج جينيت" :عند قولو بأف" النقد ىو الذم سيبقى اؼبقاربة األساس
لؤلدب ك لؤلجناس األدبية ككل .ك يبكن لنا من جهتنا أف نتنبأ دبستقبل الدراسات األدبية الٍب
ستتمحور حوؿ التداخل ،ككذا التضافر بْب النقد كالشعرية]1[ ".ك عليو فإف خطابا جديدا
للحكاية يع ٌد دبثابة إرىاص غبكايات جديدة .كالعكس ؿبتمل بلو مقبوؿ أيضا عنده ،إذ أف
نصوصا بارزة أسست من منواؽبا منهجا نقديا أشبر بدكره نصوصا أخرل .كىذا على غرار ركاية
"مارسيل بركست" (")Marcel Proustحبثا عن الزمن الضائع" ( A la recherche du temps
.)perdu
إهنا إذا جدلية اؼبنهج كالنص القائمة ُب صلب النظرية السردية ؿ" ج جينيت" .ك مثل ىذا النوع
من النقد اعبديد ىو ما يطلق عليو "ج جينيت" " نظرية األشكاؿ األدبية " « Théorie des
[]0
»  formes littéraireأك اختصارا " الشعرية" » « poétique
ك لكن إذا أردنا فهم النظرية السردية ؿ" ج جينيت" ،كمن ٍب فبارستها بشكل منهجي مثمر،
وبسن بنا الرجوع إٔب ما قدمو الرجل -كإف بطريقة سريعة غّب ـبلة قدر اإلمكاف -من أفكار
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نظرية ،كفبارسات تطبيقية عملية حوؿ اغبكاية » ُ « récitب دراساتو السابقة على الكتابْب
اؼبذكورين آنفا.ك أعِب بالتحديد " أكجو  « Figure I » "21ك " أكجو « FigureII » "20
ففي مقاؿ مشهور لو ُب »  ،« Figure IIاؼبعٍنوف بػ  " :حدكد اغبكاية" » « Frontières du récit
ي
كاف ىم "ج جنيت" من كرائو ،البحث ُب ماىية اغبكاية ىذا اؼبصطلح الذم أخذ يزداد غموضا
كتعقيدا ،لكثرة تداكلو ُب الدراسات األدبية؛ النظرم منها كالتطبيقي دكف العناية دبدلولو اؼبعْب بل
يع ٌد مصطلحا معلوما،بينما قبد أف أغلب الدراسات التطبيقية اغبديثة ال تكاد تتفق حوؿ مفهوـ
مشَبؾ للحكاية ،يبكن االطمئناف إليو كالعمل بو.
فضل ُب رحلة
ك ألف "ج جينيت" مسكوف باغبداثة النقدية الٍب تبحث عن اعبديد دائما ،فإنو ٌ
حبثو ىذه ،التمسك دبا يعينو على كشف ىذا مواصفات اؼبولود اعبديد الذم كاف وبصر على أف
يسميو ىو النقد اآل٘ب"» ،« critique actuelleالذم يستجيب بقدر كبّب من الدقة اؼبمكنة
[]3
غباجيات ك مصادر معرفتنا ك استعمالنا لؤلدب اآلف كحينا".
ك من ىذا اؼبنطلق النقدم راح " ج جينيت " ىبترب تلك اغبدكد الٍب كانت قد يكضعت للحكاية
من لدف نقاد آخرين ،معاعبا إياىا دبا بْب يديو من معايّب قدت من النظرية األدبية اغبديثة.إهنا
اعبدلية اعبينيتية اؼبعهودة،بْب النظرية األدبية كاؼبمارسة ،أك بْب النص كاؼبنهج.كىذاكلو ضمن نظرية
عامة لؤلشكاؿ"األنواع "األدبية :الشعرية » « poétique
 .02هل من تعريف للحكاية؟
يرل "ج جينيت" أنو من اؼبتعذر اػبوض ُب كتابة تاريخ جنس أديب ما ،كىذا دكف االستناد إٔب
تعريف مسبق ؽبذا اعبنس األديب ،كلو كاهنذا التعريف جزئيا ،ك غّب مكتمل .كمن حيث اؼبنطلق
يعترب "ج جينيت" أف اغبكاية بصفة عامة ،ليست إال صيغة » « modeبيد أهنا ىي الصيغة
اؼبفضلة لتمثيل عمل »  « actionأك حدث »  .« événementك تيعد ىذه اػباصية اعبوىرية الٍب
تتصف ُّا اغبكاية ،مقوما من أىم مقومات اػبطاب السردم.
ذلك أف القياـ بتحرير نص ما ،يتطلب من صاحبو مباشرة عملية اختيار اآلليات اؼبناسبة لعملو
اؼبزمع إقبازه.كىي العلمية الٍب سيتمخض عنها نتاج معْب مقصود.ك ىي العملية نفسها الٍب
تضطلع بوظيفة التمثيل الفعلي للحكاية .كلعل ىذه اػبصوصية الٍب يتسم ُّا النص ىي الٍب
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دفعت "ج جينيت"إٔب قولو ":كبن سنحدد دكف صعوبة اغبكاية كتمثيل غبدث أك لسلسلة من
[]5
األحداث ،كاقعية أك خيالية» «fictifsبوساطة اللغة"
ك تبعا ؽبذا الفهم يرل"ج جينيت" ،أنو ال يبكن للحكاية – مهما أكتيت من قوة كبراعة  -أف
رباكي الواقع ،ناىيك على أف تستنسخو حبذافّبه .ؼ" اغبكاية ال سبثل قصة ما  -كاقعية أـ
خيالية -إمبا تكتفي بركايتها ،أم أهنا تدؿ عليها بوساطة اللغة" [إذ] ليست ىناؾ مكانة
للمحاكاة ُب اغبكاية.]4[ ".
غّب أف "ج جينيت" ،كىو ييلحق ُّذا التعريف اغبكاية بأسرة السرديات الكربل ،فإنو ُب الوقت
نفسو يدرؾ مدل الصعوبة األكيدة الٍب تعَبض سبيلو ُب إهباد الدعم الفكرم ك اؼبنهجي
ؽبذا التعريف .كقد تبدك ُب نظر خصومو نقطة ضعف تعَبم نظريتو ُب الشعرية السردية .خصوصا
من حيث اؼبعْب الذم يبتح منو ىذا التعريف.
فهل ييقتصر ُب التعريفبهذا اعبنس أك ذاؾ ،عند عرضو على خصائص النوع الذم ينتمي إليو
فحسب؟حيث يعرؼ ُّا كال يكوف لو كجود أك ىوية من غّب االتصاؼ ُّا فإف قبلتو فهو
منها،كإف أنكرتو ييبعد من حرمها .كُب ىذه اغبالة ،ال مناص للدارس من أف يعمد إٔب مقارنة
خصائص ىذا اعبنس خبصائص أجناس أخرل تنضوم ربت ىذا النوع بعينو أك ذاؾ.كىذا مع
اعتبار طبيعة الصيغة الٍب تعد الفيصل بْب اعبناس.ك ىذاالصنف من التعريف،ىومايطلق عليو"ج
جينيت"مقولة"التعريفالسالب"»  ]6[« définitionnégativeأـ أ ٌف ىناؾ طريقا ثانية تقابل
األكٔب،كىي الٍب تستدعي الوقوؼ مباشرة على خصائص ىذا اعبنس أك ذاؾ كيتم حينئذ تعريفها
ُب ذاهتا كبذاهتا ؟كُب ىذه اغباؿ كبن إزاء التعريف الذم يسميو"ج جينيت"التعريف اؼبوجب
[]7
» « définitionpositive
كيعترب"ج جينيت" أف الباحث إذا أخذ بالتعريف اؼبوجب للحكاية،أك السالب ؽبا ،أك نبا معا–
إذا ال تناقض ُب ذلك ،كوهنما كجهٍب نظر فحسب -فهو ُب اغبالتْب يشتغل ُب ؾباؿ
الشعرية» « poétiqueإذ القضية اعبوىرية الكامنة فيهما معا ىي،البحث عن ماىيةاغبكاية ،ك ما
القوة الكامنةكا﵀ددة ؼباىية اغبكاية أك ا﵀كي إال ُب كيفية اشتغاؽبا أم ُب كوهنا"شكبل
داال"()forms ignifianteأك" تعبّبا أدبيا"()expression littéraire

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

321

العدد 3172 - 71

حسـان راشـدي

"جيرار جينيت" و "موت الحكاية"" إشكالية الحكاية الخالصة"

 .1.2التعريف الموجب للحكاية.
إف التعريف اؼبتفق عليو للحكاية أك ا﵀كي ضمن ؾبموع مصطلحات التعبّب األديب؛ ىو أهنا "
سبثيل حدث أك سلسلة أحداث ،حقيقية كانت أـ خيالية ،بوساطة اللغة ك خباصة اللغة اؼبكتوبة".
[ .]8كمثل ىذا التعريف البسيط كاؼببسطللحكاية إٔب حد البداىة ،ىو الذم وبمل ُب نظر "ج
جينيت" مكمن ضعفو حيث " وببس نفسو ك وببسنا معو ُب بديهية ،ربجب عن أعيننا ما ىو
قائم بالضبط ُب كينونة اغبكاية كما ىو مقوـ ؽبا .كمثل ىذا التعريف ىو الذيسيغدك مشكلة ك
عائقا ُب حد ذاتو .ك ذلك بإزالتو حدكد عمل اغبكاية إٔب حد بعيد ،بل يهدـ شركط كجودىا
أصبل.]9[ ".
ك يعترب" ج جينيت" أف من ـباطر التعريف اؼبوجب للحكاية ىو" التصديق بفكرة أك بإحساس
أف اغبكاية توجد نفسها بنفسها ،ك أف الشيء طبيعي أكثر من ركاية قصة أك تنسيق ؾبموعة
أفعاؿ ضمن أسطورة ،أك حكاية ،أك ركاية ما .]12[ ".ك مثل ىذا اؼبلمح للحكاية اؼبنبثق من
"شعرية مغلقة" »  ،« poétiqueferméeأصبح ُب نظر "ج جينيت" غّب مستساغ من لدف النظرية
األدبية اغبديثة ،ؼبا تعرفو ىذه األخّبة من تطور كنضج ،غّب مسبوقْب ُب الوعي األديب منذ
اػبمسْب سنة األخّبة باػبصوص ..حيث أصبح االىتماـ أكثر ب" الفعل السردم"
»  « l’actenarratifأم اغبكائية( فعل اغبكي)(،السردية)،ال اغبكاية فحسب.
ك ىذا ما يسميو "ج جينيت"  ":الشعرية اؼبفتوحة" » « poétiqueouverteكمثل ىذه اػبطوة
النوعية ُب الدراسات السرديات اغبديثة ،ىي الٍب عملت على فتح اَّاؿ كاسعا أماـ تطور
السرديات ،كىذا بفعل اىتمامها دبا ىو افَباضي ،أكثر فبا ىو كاقعي ؿبقق .كبالتإب فإف ما يهم
ُب اغبكاية ،ليست األحداث الٍب تركيها فحسب ،بل بالكيفية الٍب تركم ُّا تلك األحداث أيضا
"[ ]11أم الوظيفة اغبكائية (السردية) على غرار الوظيفة الشعرية » «la function poétique
عند"ركمانياكوبسوف"» « Roman Jakobsonكُّذا اؼبنحى يصبح السؤاؿ اؼبلح ُب اؼبوضوع ىو
ؼباذا اغبكاية أك ا﵀كي؟
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 .2.2التعريف السالب للحكاية
يعترب "ج جينيت" أف السؤاؿ ؼباذا اغبكاية؟ ىو اؼبدخل اؼبعرُب كاؼبنهجي الصحيح للولوج إؿ
التعرؼ على "البلحكاية" »  ،]10[ « non-récitكفيل بأنيسمح للباحث
عآب اغبكاية .ذلك أف ُّ
الوقوؼ على زبوـ األشكاؿ األدبية الٍب أصبحت ال تقف على حد معْب ثابت .ك ىذا ما هبعل
من الشعرية بابا من أبواب البحث ُب األشكاؿ األدبية؛ من حيث اؼبقارنة بينها من جانب
الشكل أك التعبّب األديب .كتلك ظبة النظرية األدبية اغبديثة .كمن ىذا اعبانب يرل "ج جينيت "
أنو يبكن للحكاية أف تتحدد بوساطة مقابلة الثنائيات الثبلثة اآلتية ،كالٍب ىي ُب الوقت نفسو حدكد
اغبكاية الٍب هبب مناقشتها:
 الثنائية التقابلية األكٔب :ا﵀اكاة ( ،)mimésisالقصة(.)diégésis
 الثنائية التقابلية الثانية :السرد ( ،)narrationالوصف(.)description
 الثنائية التقابلية الثالثة :اغبكاية ( ،)récitاػبطاب (.)discours
 .1.3المحاكاة والقصـة:
يستهل "ج جينيت"مناقشتو ؽبذه الثنائية ،بالرجوع إٔب معْب "الشعرية القديبة" « l’ancienne
»  poétiqueكما ىي عند أفبلطوف كتلميذه أرسطو ك ىذا ليتخذا منها سندا معرفيا ،كمتكأ
منهجيا ،كبو تأسيس شعرية جديدة » .« une nouvelle poétique
ففي الكتاب الثالث من اعبمهورية قبد "أفبلطوف" وباكؿ  -على لساف "سقراط"  -التمييز
بْب ثبلثة أشكاؿ من التلفظ »  « formes énonciationsمن األشعار؛ كىي :السرد البسيط
»  ،« narration simpleحيث أف الشاعر يركم كل شيء دبا ُب ذلك كبلـ الشخصيات .ك
ؿباكاة كبلـ الشخصيات »  ، « mimesisكىناؾ الشكل الثالث الذم يناكب فيو الشاعر بْب
ؿباكاة الكبلـ تارة ( ،)mimésisك السرد ( )diégésisتارة أخرل مثل اإللياذة ك األكديسة.
غّب أف ما يبكن مبلحظتو ُب تصنيف أفبلطوف ىذا ،أنو ضيق من ؾباؿ ا﵀اكاة ،حيث قدـ ؽبا
تعريفا ؿبدكدا جدا؛ فهو ال يرل ُب اغبكاية ؿباكاة .كلعل ىذا ما جعل التصنيف الذم كضعو
لؤلجناس األدبية عامة كالشعرية خاصة ،يكتنفو الغموض إٔب ح ٌد بعيد ،أك ىكذا يبدك.
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أما تلميذ أفبلطوف "أرسطو" ،فقد اختلف عن أستاذه ُب مواطن كثّبة.فهو يعترب أف القصة
(ُ )histoire(، )diégésisب كتابو الشعرية » ُّ ،« Poétique
تعد إحدل صيغٍب ا﵀اكاة الشعرية
( ]13[ ".)mimésisذلك أف ا﵀اكة عنده،مبدأ عاـ مهيمن على أجناس الفنوف كلها؛ من ملحمة،
ك تراجيديا ،أك موسيقى ،أك رسم أك كوريغرافيا اْب ..كلتجنب الغموض الذم اعَبل تصنيف
أستاذه "أفبلطوف" لؤلجناس األدبية ،عبأ أرسطو إٔب اعتماد تصنيف ـبتلف ُب الشكل ،مع
حفاظو على اػبطوط الرئيسة عبوىر األدب كالفن .حيث قبد أف تصنيفو ،يقوـ ىذه اؼبرة على صيغ التعبّب
الشعرم () modes d’ expression poétique
ك ىبلص "ج جينيت" من مراكحتو بْب أفكار أرسطو،ك أستاذه أفبلطوف ،إٔب تبِب فكرة " الكل
السردم" »  .« le tout narratifكىو اؼبصطلح الذم تنضوم ربتو حٌب ا﵀اكاة نفسها ،الٍب ىي
عنده ذات غبمة قصصية بالتأكيد .كللربىنة على زعمو ىذا ،يستنجد "ج جينيت" مرة أخرل
بأفبلطونفيجمهوريتو ،ك خباصة الكتاب الثالث منها .ك ىذا عندما يوظف أفبلطوف مصطلحْب
آخرين متقابلْب نبا ك "اللوجوس" »  "« Logosالليكسيس" »  « Lexis؛ فهذا األخّب يعِب ما
ًب قولو ،ك أما األكؿ »  « Logosفيقصد بو كيفية القوؿ .]15[ .ك بعبارة أخرل إف اللوجوس
يتعلق دبضموف األعماؿ أك اآلثار ،بينما يتعلق الليكسيس بالشكل أم بصيغة التمثبلت ( mode
 .)de représentationك اغباؿ أف" جنيت" أطلق على األكؿ مصطاح (ُ ،)discoursب حْب أطلق على الثا٘ب
مصطلح (.)diction
كوباكؿ"ج جينيت" استثمار طرح أفبلطوف ىذا،بأف سعى إٔب بلورة مفهوـ اغبكاية
البسيطة»  « récit simpleعند ىذا األخّب .ك من شبة استنتج "جنيت" ،أف أفبلطوف يريد
كل ما يركيو الشاعر ،كىو يتحدث باظبو اػباص دكف ؿباكلة منو ،يريد من
باغبكاية البسيطة " ن
ذلك أف هبعلنا لباؿ أف أحدا غّبه ىو الذم يتكلم ]14[ ".ك ىذا ُب مقابل أف ا﵀اكاة باؼبفهوـ
األرسطي ،ىي أف يصطنع الشاعر -بقدر اإلمكاف طبعا – طريقة ُب الكبلـ تكوف فباثلة لطبيعة
كل شخصية .أم أنو مطالب دبحاكاة أسلوب كل شخصية ُب الكبلـ بطريقة مباشرة ككأنو
ىي[.]16
لكن اؼببلحظ كاؼبدقق ؼبا كضعو أفبلطوف من شرط للمحاكاة ،يتبْب لو أف مثل ىذه ا﵀اكاة
الكاملة ك التامة غّب متحققة ،أك صعبة التحقيق على أقل تقدير .كلكن مع ىذا االختبلؼ ُب
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كجهٍب النظر بْب "أفبلطوف" ك تلميذه " أرسطو" ُب التمييز بْب "ا﵀اكاٌب" ك" القصصي" ،فإهنما
يتفقاف على أف النموذجْب الذين هبسداف ىذا التمييز نبا":ىومّبكس"» « Homèreبالنسبة
للحكاية»  ، récitك "يوريبيدس"»  « Euripideأك "صوفوكليس" » «Sophocleبالنسبة للدراما
» .« drame
ك ما يبكن اإلشارة إليو ُّذا الصدد ،ىو أف عآب السرد» ُ « le narratologueب تعاملو مع
الصيغتْب السرديتْب الكبّبتْب ،يفرز عدة درجات من القصص ،كىي الٍب تكشف عن تدخل
الراكم » ُ « le narrateurب حكايتو بصورـبتلفةكىو مطالب ُب الوقت بأف يفسح ؾباال للسرد،إذ
ال يبكن أف ييفتقد الراكم ُب اغبكاية بأم حاؿ من األحواؿ.
2.3ضد المحاكاة التامة:
ك
ٓب يكن يرغب "ج جينيت" ليعيد مناقشة الَبتيبْب األفبلطو٘ب كاألرسطي للمحاكاة
القصص ،بقدر ما كاف يبحث عن ـبرج منهجي كمعرُب يقوده إٔب ق ٌد نظرية للحكاية تتناسب ك
أطركحات الشعرية اغبديثة .كقد اىتدل إٔب أف ىناؾ قاظبا مشَبكا بْب تصور أفبلطوف كتلميذه
أرسطو ُب تصنيف األجناس األدبية على الرغم فبا قد يبدك بينهما من اختبلؼ .كعليو فإف"
الفارؽ بْب تصنيف أفبلطوف ك أرسطو عند "جينيت" ،ينحصر إذا ُب تنوع بسيط للمصطلحات
فحسب ،بينما يلتقي التصنيفاف بالتأكيد فيما ىو جوىرم أساسا أم التقابل بْب ما ىو درامي » « dramatiqueك ما ىو
سردم ».]17[ "« narratif
لسوؽ نظريتو
كىكذا توصل "ج جينيت" إٔب ثنائية مصطلحية مفتاحيو .كىي الٍب سيتوكأ عليها ٍ
ُب السرد .كىي النظرية القائمةعلى شعرية عامة من جهة،تبتغي ُّا استخبلص نظرية عامة
لؤلشكاؿ األدبية ككل.ك من جهة ثانية تضع نصب أعينها شعرية السرد poétiquedela
) )narrationالٍب توجو اىتمامها كبوعمل أديب بعينو[.]18
ك عند ىذه النقطة من مناقشة مفهوـ اغبكاية أك ا﵀كي عند كل من أفبلطوف كأرسطو ،يقدـ "ج
جينيت" مبلحظة حوؿ موضوع بعينو ،يرل أنو ٓب هبد العناية الكافية لدل أرسطو ك أستاذه
أفبلطوف ،كىي أف ا﵀اكاة اؼبباشرة ال تتم بوساطة الكبلـ فحسب ،بل قبدىا باغبركات كبالكبلـ
ُب آف .مثلما ىو األمر بالنسبة أليب الفنوف :اؼبسرح.فا﵀اكاة باغبركات تتم ُب صورة " سبثيل
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»  « représentationأعماؿ فحسب بينما ال قبدىا زبضع ُب ىذه اغبالة للمستول اللسا٘ب الذم
ىو ؿبط فبارسة النشاط اؼبخصوص بالشاعر.]19[ " .
كأما ُب حالة ا﵀اكاة بالكبلـ،كىواػبطاب اعباريعلى لساف الشخصيات « discours des
»  personnagesفهذه ا﵀اكاة الكبلمية"ال تبدم شيئا من التمثيل على اإلطبلؽ طاؼبا أهنا تقتصر
[]20
على السعي ُب إعادة إنتاج ىذا اػبطاب أك ذاؾ،حقيقيا كاف أـ خياليا"
كاستنادا إٔب ىذا التعقيب يرل "ج جينيت" أف ا﵀اكاة الشعرية »  « l’imitation poétiqueاغبق،
ىي الٍب تتجسد ُب التمثيل بوساطة كسائل كبلمية أك غّب كبلمية.كىو ما يعكس اعبانب
السردم فيها .أما التمثيل الدرامي »  « representation dramatiqueللحديث اعبارم على
لساف الشخصيات ،فهو ليس من ا﵀اكاة ُب شيء .ذلك أنو مهما بلغت درجة ا﵀اكاة من الدقة
ُب التمثيل ،فلن تكوف ىي كاألصل سياف .كىي ؽبذا ؿباكاة ناقصة غّب تامة حيث إف " اللغة ال
يبكنها أف رباكي حبق إال اللغة ،أك بشكل أدؽ :إف اػبطاب ال يبكنو أف وباكي حبق إال خطابا
مثلو ،كباختصار فإف اػبطاب ال يبكنو أف وباكي إال نفسو" [ ]21كحسبو ذلك.
كما يستخلص حينئذ من النظرية اعبينيتية ُب ىذا الصدد ،أف التمييز بْب حكاية كبلـ
الشخصيات ،كحكاية األحداث قبده خصيصا داخل اغبكاية نفسها ،إذ ليس ىناؾ حكاية
خالصة باؼبرة .كُّذا يقصي "ج جينيت" اؼبسرح من ىذه اؼبسألة السردية.
ك ىكذا يدلف "ج جينيت" بوساطة منهجو الشعرم التحليلي « method poétique
»  analytiqueإٔب اعتبار أف ا﵀اكاة الوحيدة اؼبقبولة ك الٍب تستحق ىذه التسمية ىي ا﵀اكاة
الناقصة .إذ ليست ا﵀اكاة الكاملة التامة غّب الشيء نفسو .كمن ىذا فبل هبدم نفعا عند "ج
جينيت" أف وباكؿ اؼبرء اعبرم كراء كشف الواقع من ا﵀اكاة ،إنو الواقع الزائف اؼبزيف الذم تقمو
لنا ا﵀اكاة.
ك األجدر كفق ىذه اغباؿ ىو البحث ُب كيفية اشتغاؿ اغبكاية ُب نقل األحداث ،كذاؾ ىو
مكمن فتنة السرد ،كسر علبتو السوداء .كىكذا ىبلص "ج جينيت" إٔب اغبكم بأف ا﵀اكاة ىي
القصصي ( ]22[)mimesis c’est diegesisكىو اغبكم الذم ال ىبرجنا من ظاىرة اإلبداع
الشعرم()creation poétiqueطاؼبا أننا باقوف ُب حرـ الشعريةعلى حد تعبّبه.
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 .4السرد والوصف
يسعى"ج جينيت" بوساطة ثنائية السرد ك الوصف»  « narration/descriptionإٔب استدراؾ ما
كجده من نقص ُب ربديد التمثيل األديب الذم كاف قد بلوره ُب اؼببحث السالف .كُب ىذا اؼبقاـ
يتخذ "ج جينيت" من مصطلح اغبكاية معيارا لذلك .كُب ىذا الصدد يقدـ "ج جينيت"
ملمحا يراه جوىريا ُب ربديد اغبكاية من باب اؼبنظور السردم اؼبمتد منذ "فبلديبّب
بركب"(،)Vladimir Proppكىوأف للحكاية عتبة دنيا » ،«seuil minimalأكنواةجوىريةىي ما
يطلق عليها "اغبكاية الدنيا"» récitminimal
ك عنده أف اعبملة الفعلية البسيطة ُب اؼبقاـ النحوم تقوـ مقاـ اغبكاية الدنيا ُب اَّاؿ السردم.
فاعبملة الفعلية ،كىي نتاج لسانياٌب تضطلع بربط العبلقة بْب حدث أك أكثر للحكاية .ؼ"
صبلتا" :أنا أسّب" ..أك "كصل بيار" ،ؽبما شكبلف دنياكاف للحكاية ،ك ما "األكديسا "
ؿ"ىومّبكس" ،أك "حبثا عن الزمن اؼبفقود" ؿ"مارسيل بركست" إال تكثيف – باؼبعُب الببلغي –
للحكاية الدنيا " [.]23
ك يبقى بعد كل ىذا "ج جينيت" مصرا على أف اػبصوصية الفريدة للسردم تكمن ُب صيغتو ال
ُب مضمونو .ؼ" بالفعل ال توجد مضامْب سردية ،بل يوجد تسلسل أعماؿ فحسب ..أم ذلك
[]24
الذم يرجع إٔب الصيغة"
كعلى ىذا تتضمن اغبكاية سبثيبلت ألعماؿ ك أحداث ىي ما يطلق عليها السرد
»  «le narratifpurاػبالص ،ك سبثيبلت األشياء أك الشخصيات ،الٍب ىي الوصف
»  .« descriptionكىذا ما يسميو "ج جينيت" ب " التمييز اؼبوضوعاٌب" « distinctionthé
[]25
»  matiqueك لعل ىذا ما هبسده اعبدكؿ اآلٌب:
[]26

جدول  : 1مفهوم الحكاية عند "جينيت"
الصيغة

السػػردم

اؼبضموف األعماؿ أك األحداث
سبثيبلت

الس ػػرد

سبثيػبلت اغبالػػة

الوص ػػف

الدرامػي

اغبك ػػاية
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كإذ أف النظرية األدبية القديبة ٓب تسع إٔب التمييز بْب السرد ك الوصف ُب تصنيفها لؤلجناس
األدبية ،فإف "ج جينيت" يرل أف مثل ىذا التمييز قائم ُب صلب النظرية األدبية اغبديثة ك ىو
أىم فبيز من فبيزاهتا اعبوىرية .ؼ" مبدئيا ،إنو ؼبن البديهي إمكاف ،تصور نصوص كصفية
صرؼ ،ليس ؽبا من ىدؼ إال سبثيل أشياء معينة ُب كجودىا الفضائي فحسب،كىذا دبعزؿ عن
[]27
كل حدث أك حٌب عن كل بعد زمِب"
ك من ىذا الباب ،يبكن للوصف – حسب "ج جينيت" -أف يستغِب عن السرد ،كلو من كجهة
نظرية صرؼ ،بينما يصعب أف وبدث العكس .حيث إف " السرد ال يبكن أف يوجد دكف
كصف.غّب أف ىذه التبعية ،ال سبنعو– أم الوصف  -من أف يلعب الدكر األكؿ على الدكاـ".
[ . ]28ك مع ىذا كذاؾ ،فإف الوصف ذا الطابع التأملي ،كالسرد ذا الطابع اغبركي ،يستعمبلف
كبلنبا اللغة نفسها.]29[ .
ك ؽبذا ينظر "ج جينيت" إٔب اغبكاية »  « récitعلى أهنا كياف كاحد ،ديدهنالتمثيل أديب
»  .« representation littéraireكما السرد كالوصف إال مظهراف يبلزماف حينئذ كل سبثيل أديب،
كليس اغبكاية كحدىا ]30[ .ك ىذا ما قصد بو مصطلح "السرد اؼبختلط" (.)narrationmixte
 -5الحكاية و الخطاب
وباكؿ "ج جينيت" ُب ىذا اغبد الثالث من حدكد اغبكاية ،مناقشة ثنائية
اغبكاية/اػبطاب»  .« récit/discoursك ما كاف الرجل يفعل ذلك إال بقصد إعادة تأسيس تلك
اؼبفاىيم الٍب يدجبت من لدف غّبه ُب ؾباؿ تشكيل النظرية األدبية اغبديثة عامة ،كالسردية خباصة.
كقد كجد "ج جينيت" فيما قدمو " بنفنيست" ُب ؾباؿ اغبديث عن ثنائية اغبكاية/اػبطاب [
القصة /اػبطاب] ،السند العلمي كاؼبنهجي لتجاكز ما قدمو أرسطو ُب كتابيو  :الشعرية ك
الببلغة» ُ« rhétoriqueب ىذا اَّاؿ .كقد اعتمد "ج جينيت" على ما قدمو "بنفنيست" ُب سبييزه
بْب اغبكاية كاػبطاب عندما استشهد بنموذجْب :أحدنبا للمؤرخ " ج قلوتز" » ،« G.Glotz
كاآلخر للكاتب الفرنسي "بالزاؾ" »  .]31[« Balzacلكن ما يلفت النظر ُب ىذا ىو التسليم
اعبينيٍب ألطركحات "بنفنيست" ( )E.Benvenisteدكف مناقشة،على عكس مارأينا صنيعو ىذا مع
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أرسطو كأفبلطوف .كىذا معالعلم أف أفكار "بنفنيست" لسانية ؿبضة ،كأنو يتحدث باػبصوص
على "اغبكاية التارىبية" » .]32[« récithistoriqueفهل ما يناسب اللسانيات يبلءـ السرديات؟
ك إذا رجعنا إٔب مصطلحيات "بنفنيست" ُب ىذا اَّاؿ ،قبده يستعمل مصطلحي اغبكاية
( )récitك القصة » ُ « histoireب مستول كاحد مقابل اػبطاب ففي اغبكاية التارىبية
»  «récit historiqueتنعدـ كل إشارة عن الذات اؼبتكلمة ،ك كأف القصة تركم نفسها بنفسها.
بينما اػبطاب يوظف كل ما يشّب إٔب اؼبتحدث.
ك ىكذا كصل " ج جينيت" إٔب أف ما يبيز اغبكاية عن اػبطاب ،ىو أف ىذا األخّب
ذاٌب؛ يضطلع بو سارد »  ،« narrateurبينما اغبكاية ذات طابع موضوعي أم ليس ؽبا سارد،
ككأهنا تركم نفسها بنفسها[ .]33كمثل ىذا الصنف من اغبكاية ىو الذم أطلق عليو "ج جينيت"
"اغبكاية اػبالصة" »  « récit purكالٍب ىي القصة [ .]34ك ىذا مقابل اغبكاية الٍب يضطلع ُّا
سارد لتظهر ُب شكل تسلسل من األحداث حقيقية كانت أـ خيالية .كىذا النوع من اغبكاية ىي الٍب
يسميها "ج جينيت" اغبكاية السردية » «lerécit narratifأك اؼبلفوظ السردم أك »  « l’énoncé narratifأك اػبطاب السردم
».«lediscoursnarratif
كبرجوعو إٔب النصوص الكبلسيكية ،عارضا إياىا على اإلشكالية البنفنستيية ،كجد "ج جينيت"
أف اغبكاية اػبالصة تكاد تنعدـ ُب ىذه النصوص ،معتربا أنو كضع سبليو طبيعة اللغة نفسها .كؽبذا
استخلص "ج.جنيت" أف كجود اغبكاية ُب حالتها الصرؼ أمر قريب من االستحالة [.]35
كىكذا يصل بنا "ج جينيت" إٔب اغبكم على موت اغبكاية ُب معناىا السليب ،أم
اغبكاية الصرؼ العارية من كل خطاب ،ؿبتفظا مع ذلك بالفعل السردم »  .« l’acte narratifك
ُب هناية اؼبطاؼ ،ييسقط "ج.جنيت" حكمو حوؿ اغبكاية ليعلمنا بأف" اغبكايةُ -،ب
خصوصيتها السالبة قد أصبحت بالنسبة لنا مثل الفن بالنسبة ؿ" ىيجل" »  ،« Hegelشيئا من
اؼباضي ،هبب علينا أف نسارع إٔب القبولبانسحابو ،كىذا قبل أف يهجرساحتنا.]36[ ".
 .6خـاتمـة
يقوـ اؼبشركع " اعبينيٍب" إذا على أسس الشعرية السردية ( )poetique narratifبالدرجة
األكٔب .كىو مشركع حيوم ،جعل من اغبكاية أك ا﵀كي ( )recitمنطلق بناء نظرية سردية حديثة،
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 ك نظرية، كقد أثرنا ُب ىذا اؼبقاؿ قضية اغبكاية من باب قضية النظرية األدبية عامة.معركفة باظبو
.األجناس األدبية على اػبصوص
جينيت " ُب ىذا اَّاؿ ىو اعتباره للحكاية من جانب الصيغة.كلعل ما يبيز مسعى " ج
)contenu(  ال من ناحية اؼبضموف،)le tout narratif( ) الٍب ىي مكمن الكل السردمmode(
 الذم،" إنو مبدأ "الكل السردم. ك تلك ىي الركح الٍب تبقى على استمرارية اغبكاية.فحسب
 اغبكاية بنية:ك بعبارة امشل
. ك تنضيدا لؤلحداث،تغدك فيو اغبكاية صيغة خطاب تلفظي
. يبكن االحتكاـ إليو، ك من شبة فليس ؽبا أم شكل ثابت.خطاب سردم
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دستور قطر:
مالمح ديمقراطية مع إرجاء التنفيذ
علي خليفو الكوارم
جامعة قطر
ُب ضوء انتفاضات الديبقراطية الٍب تعم اليوـ الساحة العربية ،كبتاج إٔب تقدٙب قرأت ديبقراطية ُب
دساتّب كفبارسات الدكؿ العربية ،بعد أف أصبحت الديبقراطية ُب اؼباضي شعار أجوؼ ترفعو نظم
اغبكم ،دكف ربديد ؼبفهوـ الديبقراطية أك التزاـ باؼبقومات العامة اؼبشَبكة لنظاـ اغبكم الديبقراطي
من حيث النص كاؼبمارسة.
ك بدكرم سوؼ أقدـ ىذه القراءة عن بلدم قطر ،معتمدا على نتائج دراسة سابقة نشرت
بعنواف "كبو مفهوـ جامع للديبقراطية ُب البلداف العربية" (اؼبستقبل العريب ،العدد 2007/4 ،338
 ،بّبكت ،لبناف) ،توصلت فيها إٔب أف اؼبقومات العامة اؼبشَبكة للدستور الديبقراطي ىي ما يلي:

أوالً :أف ال سيادة لفرد أك لقلة على الشعب .ك الشعب مصدر السلطات.
ثانياً  :إقرار مبدأ اؼبواطنة باعتبارىا مصدر اغبقوؽ كمناط الواجبات.

ثالثاً :سيطرة أحكاـ القانوف كاؼبساكاة أمامو ،كاستقبلؿ كنزاىة القضاء.

رابعاً :عدـ اعبمع بْب السلطات ُب يد شخص أك مؤسسة كاحدة.

خامساً :ضماف اغبقوؽ كاغبريات العامة دكف سبيز ،كتأكيد حق الدفاع عن اغبريات العامة كعلى
األخص حرية التعبّب كحرية التنظيم.
سادساً :تداكؿ السلطة التنفيذية ك السلطة التشريعية ُ-ب النظاـ اعبمهورم كالنظاـ اؼبلكي-
سلميان ،كفق آلية انتخابات حرة كنزيهة ك فعالة
يقَبب دستور قطر الدائم لعاـ 2004من حيث النصُ ،ب بعض مواده من مقومات نظاـ اغبكم
الديبقراطي ،كلكن اؼبادة 150منو عطلت ذلك االقَباب بإرجاء تفعيل
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فصل السلطة التشريعية إٔب أف يتم انتخاب ؾبلس الشورل .كُب عاـ
الشورل اؼبعْب ثبلث سنوات.

2010

ًب التمديد َّلس

في الباب األول( الدكلة كأسس اغبكم) قبد تقارب ُب اغلب اؼبواد بْب ما جاء بو الدستور كبْب
ما جاء ُب النظاـ األساسي اؼبؤقت لعاـ  1970كالنظاـ األساسي اؼبؤقت اؼبعدؿ لعاـ .1972
كمثاؿ ذلك ىو اؼبادة ( )1الٍب نصت على أف "قطر دكلة عربية ذات سيادة مستقلة .دينها اإلسبلـ ،كالشريعة
اإلسبلمية مصدررئيسيلتشريعاهتا ،كنظامها ديبقراطي ،كلغتها الرظبية ىي اللغة العربية .كشعب قطر جزء من األمة العربية".
كتنص اؼبادة ( )6على أف "ربَبـ الدكلة اؼبواثيق كالعهود الدكلية ،كتعمل على تنفيذ كافة
االتفاقيات كاؼبواثيق كالعهود الدكلية الٍب تكوف طرفان فيها ".كىذه اؼبادة ذبعل من مواثيق كاتفاقيات
حقوؽ اإلنساف كغّبىا من االتفاقيات كالعهود الدكلية ،الٍب صادقت عليها الدكلة جزء من
مرجعية دستورىا.
أما اؼبادة ( )17فقد نصت على أف "اؼبخصصات اؼبالية لؤلمّب ككذلك ـبصصات اؼبساعدات
كاؽببات ،يصدر بتحديدىا قرار من األمّب سنويان" .كىذه اؼبادة قد ذبعل جزء رئيسي من النفقات
العامة خارج ما وبق َّلس الشورل اؼبنتخب(اؼبنتظر) مناقشتو كإقراره عندما يبارس رقابتو على
اؼباؿ العاـ كيبارس حقو ُب إقرار قانوف اؼبيزانية العامة للدكلة.
كجدير بالذكر أف حاكم قطر ُب فَبة النظاـ األساسي لعاـ  1970كاف وبصل على  %25من
عائدات شركة نفط قطر (اغبقوؿ الربية فقط) من خارج اؼبيزانية .كبعد صدكر النظاـ األساسي
اؼبؤقت اؼبعدؿ لعاـ  ،1972صدر مرسوـ رقم ( )43لسنة  1972بأيلولة ـبصصات أألمّب السابق
إٔب اػبزينة العامة .كبذلك ألغيت كافة اؼبخصصات من خارج اؼبيزانية كأصبحت بذلك ـبصصات
األمّب جزء من النفقات العامة زبضع ؼبا ىبضع لو اإلنفاؽ العاـ من ضوابط كؿبددات.
في ألباب الثاني والثالث(اؼبقومات األساسية للمجتمع) ك(اغبقوؽ كالواجبات العامة) ،قبد اؼبادة
( )34تنص على أف "اؼبواطنوف متساككف ُب اغبقوؽ كالواجبات العامة" .كلكن قانوف اعبنسية لعاـ
 2005كعدد من اإلجراءات ك األكامر اإلدارية كاألعراؼ اؼبشيخية ،تعطل مبدءا اؼبواطنة اؼبتساكية.
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كتتطرؽ بقية اؼبواد ُب ىذا الباب إٔب تأكيد حرية كل من التعبّب كالبحث العلمي كالصحافة
كالطباعة كالنشر ،كحرية التجمع كتكوين اعبمعيات كحق كل فرد ُب ـباطبة السلطات العامة.
كلكن تلك اؼبواد أيضا ربيل إٔب القانوف تنظيم ىذه اغبريات ،كالقوانْب السارية من ا﵀تمل أف
تعطل ما جاء ُب الدستور من حريات .كمثاؿ ذلك ما نشاىده من حرية تكوين اعبمعيات كحرية
التعبّب كالتجمع كحرية النشر .كما إف ىذا الباب يتجاىل حرية التنظيم كال يتيح حق التعبّب
السلمي ،كُب ذلك انتقاص لضمانات نظاـ اغبكم الديبقراطي.
كتؤكد اؼبادة( )54على أف الوظائف العامة خدمة كطنية .كما تؤكد اؼبادة()55على انو "لؤلمواؿ
العامة حرمة كضبايتها كاجب على اعبميع كفق القانوف" .كلكن ٓب تظهر ُب الدستور اؼبادة ()41
من النظاـ األساسي لعاـ  1970الٍب تنص على انو " ال هبوز لرئيس ؾبلس الوزراء أك الوزراء أثناء
توليهم مناصبهم ،أف يزاكلوا أم عمل مهِب أك ذبارم ،أك أف يدخلوا ُب معاملة ذبارية مع الدكلة".
في الباب الرابع (تنظيم السلطات) ،قبد ُب الفصل األكؿ منو (أحكاـ عامة) ،مبلمح نظاـ
حكم ديبقراطي من حيث بعض النصوص .فاؼبادة ( )59تنص على أف " الشعب مصدر
السلطات كيبارسها كفقان ألحكاـ ىذا الدستور ".كاؼبادة ( )60تقوؿ " يقوـ نظاـ اغبكم على
أساس فصل السلطات مع تعاكهنا على الوجو اؼببْب ُب ىذا الدستور" .كتنص اؼبواد ( )61ك ()62
ك ( )63على أف " السلطة القضائية تتوالىا ا﵀اكم" كتنتهي كل من ىذه اؼبواد الثبلثة بعبارة "
على الوجو اؼببْب بالدستور".
ٍب تأٌب بقية فصوؿ الباب الرابع لتوضح كيف سبارس كل من السلطات الثبلث:
ففي الفصل الثاني منس (األمير) ،كىذا الفصل عندما نقرأه مع بقية فصوؿ الباب الرابع قبده
يضع األمّب فوؽ السلطات كىو مصدرىا دكف كجود نص على ذلك ،كُب الوقت نفسو هبعل
السلطة التنفيذية من اختصاصو حيث تنص اؼبادة ( )120على أف
" يقوـ ؾبلس الوزراء دبعاكنة األمّب على أداء مهامو كفبارسة سلطاتو كفقان ألحكاـ الدستور".
كمن اختصاصات األمّب الواردة ُب اؼبادة ( -1)67رسم السياسة العليا للدكلة دبعاكنة ؾبلس
الوزراء" ك"  -2اؼبصادقة على القوانْب كإصدارىا .كال يصدر قانوف ما ٓب يصادؽ عليو األمّب".
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كأخر الصبلحيات(الفقرة  )10تنص على توٕب األمّب "أم اختصاصات أخرل دبوجب ىذا

الدستور أك القانون" .كىذه االختصاصات غّب ا﵀ددة يبكن أف يكوف مصدرىا القانوف ،ما صدر
منو ُب السابق كما سوؼ يصدر ُب اؼبستقبل باستمرار كجود ؾبلس الشورل اؼبعْب أك اَّلس
اؼبنتخب.
كإذا توقفنا عند االختصاص الثا٘ب من اختصاصات األمّب فإننا قبد أف اؼبادة (ُ )106ب فصل

السلطة التشريعية تنص على ما يلي:

" -1كل مشركع قانوف أقره ؾبلس الشورل يرفع لؤلمّب للتصديق عليو -2 .إذا ٓب يرد األمّب
التصديق على مشركع القانوف ،رده إٔب اَّلس ُب غضوف ثبلثة أشهر من تاريخ رفعو إليو مشفوعان
بأسباب عدـ التصديق -3 .إذا رد أم قانوف خبلؿ اؼبدة اؼببينة ُب البند السابق كاقره ؾبلس
الشورل مرة ثانية دبوافقة ثلثي األعضاء الذم يتألف منهم اَّلس صدؽ عليو األمّب
كأصدره .كهبوز لؤلمّب عند الضركرة القصول أف يأمر بإيقاؼ العمل ُّذا القانوف للمدة الٍب يقدر
أهنا ربقق اؼبصلحة العليا للببلد".....،
كىذه اؼبادة ذبعل مصّب العمل بالتشريعات ُب يد األمّب كتقديره للمصلحة العامة ،كذبرد "السلطة
التشريعية" من أىم اختصاصاهتا .كتأٌب اؼبادة ( )68لتجرد السلطة التشريعية أيضا من اختصاص
الرقابة على بعض اؼبعاىدات كاالتفاقيات الٍب يكوف ؽبا قوة القانوف ،حيث تنص على أف " يربـ
األمّب اؼبعاىدات كاالتفاقيات دبرسوـ كيبلغها َّلس الشورل ،مشفوعة دبا يناسب من البياف.
كتكوف للمعاىدات كاالتفاقيات قوة القانوف بعد التصديق عليها كنشرىا ُب اعبريدة الرظبية"...،
كتنص اؼبادة ( )75على أف " لؤلمّب أف يستفٍب اؼبواطنْب ُب القضايا اؽبامة الٍب تتصل دبصاّب
الببلد ،كيعترب موضوع االستفتاء موافقان عليو إذا أقرتو أغلبية من أدلوا بأصواهتم ،كتكوف نتيجة
االستفتاء ملزمة كنافذة من تاريخ إعبلهنا .كتنشر ُب اعبريدة الرظبية .كيبلحظ أف ىذه اؼبادة ال
تعطي ؾبلس الشورل أم دكر ُب قرار إجراء االستفتاء .كما أف نتيجة االستفتاء بأغلبية من أدلوا
بأصواهتم فيو كليس بأغلبية من ؽبم حق التصويت أك أم أغلبية أخرل.
السلطة التشريعية كإذا عدنا إٔب بقية فصوؿ الباب الرابع (تنظيم السلطات) لنستوضح النصوص
عن أحكاـ الدستور الٍب سبارس من خبلؽبا اؼبادة ( )59الشعب مصدر السلطات ".....كاؼبادة
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( )60الٍب تقوؿ " يقوـ نظاـ اغبكم على أساس فصل السلطات مع تعاكهنا "...فإننا نبلحظ ما
يلي:
تنص اؼبادة ( )76على أف " يتؤب ؾبلس الشورل سلطة التشريع ،كيقر اؼبوازنة العامة للدكلة ،كما
يبارس الرقابة على السلطة التنفيذية ،كذلك على الوجو اؼببْب ُب ىذا الدستور".
كقبد اؼبادة ( )78تنص على إف " يصدر نظاـ االنتخاب بقانوف"كاؼبادة ( )79تنص بأف"ربدد
الدكائر االنتخابية الٍب تقسم الدكلة إليها كمناطق كل منها دبرسوـ".
كعلينا ىنا أف نتذكر أف قانوف أكؿ انتخابات قادمة سوؼ تضعو السلطة التنفيذية دكف كجود
أحكاـ دستورية تلزـ السلطة التنفيذية بتحقيق متطلبات االنتخابات الديبقراطية كمن أنبها
إشراؼ قضاء مستقل بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية .كما أف ربديد الدكائر االنتخابية يتم
دبوجب مرسوـ ،أألمر الذم قد يطلق يد السلطة التنفيذية عند كل انتخابات ُب ىندسة نتائج
االنتخابات من خبلؿ ربديد الدكائر االنتخابية كاؼببالغة ُب عددىا.
كتنص اؼبادة ( )104على أف " لؤلمّب أف وبل ؾبلس الشورل دبرسوـ يبْب فيو أسباب اغبل ،على
انو ال هبوز حل اَّلس لذات األسباب مرة أخرل ،ك إذا حل اَّلس كجب إجراء انتخابات
اَّلس اعبديد ُب موعد ال يتجاكز ستة أشهر من تاريخ اغبل .كأب اف هبرم انتخاب اَّلس
اعبديد يتؤب األمّب دبعاكنة ؾبلس الوزراء سلطة التشريع.".
كمن قراءة اؼبادة ( )104قبد أف األمّب كؾبلس الوزراء (السلطة التنفيذية) من حقهم أف يصدركا
التشريعات (القوانْب) ُب فَبة حل اَّلس دكف النص على ضركرة عرضها على ؾبلس الشور)5
اؼبشار إليها سابقا ،نرل أف السلطة التشريعية اؼبعطاة َّلس الشورل اؼبنتخب ل عند إعادة
انتخابو
كمن ىذه اؼبواد كاؼبواد ( )106ك( )68ك(( 7عندما يأذف بانتخابو) ،يبكن ذباكزىا من السلطة
التنفيذية عند الضركرة الٍب يقدرىا األمّب كبالتإب ذبعل من األمّبمرجع السلطة التشريعية كليس
الشعب.
كإذا نظرنا إٔب االختصاص الثا٘ب اعبديد كاؽباـ َّلس الشورل " إقرار اؼبوازنة العامة للدكلة " فإننا
قبد ما يلي:
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اؼبادة (()107اؼبؤجلة) تنص على انو "هبب عرض اؼبوازنة العامة على ؾبلس الشورل قبل شهرين
على األقل من بدء السنة اؼبالية ،كال تعتربىا نافذة اال بإقراره ؽبا"....
كجدير بالذكر أف النص على كجوب عرض اؼبوازنة العامة للدكلة على ؾبلس الشورل من اجل
إقرارىا ،يشّب إٔب تطور من حيث النص اؼبقارف ُب كل من النظامْب األساسيْب لعاـ / 1970
نصا على أف اختصاص ؾبلس
كعاـ  1972الفقرة ( )3من اؼبادة ( )51كاؼبادة ( )55اللذين ن
الشورل يقتصر على " مناقشة ميزانية اؼبشركعات العامة الرئيسية" كتقدٙب توصيات .كىذا ىو
اغباؿ أالف حٌب يتم انتخاب ؾبلس الشورل .كلكن تبقى ىذه اؼبادة من الدستور الدائم غامضة
من حيث حق ؾبلس الشورل ُب مناقشة اؼبخصصات كاؼبساعدات كاؽببات الٍب نصت عليها
اؼبادة ( )17من الدستور الٍب سبقت اإلشارة إليها .كما أف ىذه اؼبادة تتحدث عن اؼبوازنة العامة
كال توضح ما ىبص االحتياطي العاـ للدكلة كاستثماراتو ،كال تبْب ما إذا كاف من حق ؾبلس
الشورل إقرار اغبساب اػبتامي للموازنة العامة ك كمراقبة جهاز قطر لبلستثمار كاالطبلع على
تقرير ديواف ا﵀اسبة التابع للسلطة التنفيذية كليست لو صلة رظبية بالسلطة التشريعية كما جرت
عليو العادة ُب الدكؿ الديبقراطية.
كتتناكؿ اؼبواد من ( )108إٔب ( )112ما يتعلق باالختصاص الثالث َّس الشورل ،فبارس الرقابة
على السلطة التنفيذم .كقبد اف ىذه الرقابة ال تشمل مراقبة كإقرار اختصاصات األمّب أك ؾبلس
الوزراء أك رئيس ؾبلس الوزراء كإمبا تقف عند حد إبداء الرغبات للحكومة ُب اؼبسائل العامة اؼبادة
( .)108كتضيف اؼبادة ( )111قائلة " كل كزير مسئوؿ أماـ ؾبلس الشورل عن أعماؿ كزارتو ،كال
هبوز طرح الثقة عن كزير إال بعد مناقشة استجواب موجو إليو ،...،كيعترب الوزير معتزال" من تاريخ
سحب الثقة".
السلطة التنفيذية تنص اؼبادة ( )62الٍب سبق اإلشارة إليها أف " السلطة التنفيذية يتوالىا األمّب
كيعاكنو ُب ذلك ؾبلس الوزراء على الوجو اؼببْب ُب ىذا الدستور" .كتنص اؼبادة  118على أف "
يكوف تشكيل الوزارة بأمر أمّبم بناء على اقَباح رئيس الوزراء ."....كتؤكد اؼبادة  120على أف
"يقوـ ؾبلس الوزراء دبعاكنة األمّب على أداء مهامو كفبارسة سلطاتو كفقا ؽبذا الدستور كأحكاـ
القانوف" .كتنص اؼبادة  121على انو" يناط دبجلس الوزراء ،بوصفو اؽبيئة التنفيذية العليا ،إدارة
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صبيع الشؤكف الداخلية كاػبارجية الٍب ىبتص ُّا كفقا ألحكاـ ىذا الدستور كأحكاـ القانوف".
كتفصل اؼبادة اختصاصات ؾبلس الوزراء .كبذلك قبد ىناؾ اختصاصات للسلطة التنفيذية ال
تعترب من اختصاصات ؾبلس الوزراء .كمثاؿ ذلك ؾبلس الدفاع كاَّلس األعلى للتعليم كاَّلس
األعلى لبلستثمار كاؽبيئة العليا للتخطيط التنموم ككثّبا" من اؼبؤسسات ك اؽبيئات العامة مثل قناة
اعبزي رة كأجهزة الرياضة ك قطر للبَبكؿ ،كبالتإب ال زبضع عملية ازباذ القرار فيها كالرقابة عليها ؼبا
زبضع لو اختصاصات ؾبلس الوزراء.
كيبلحظ أف اختصاصات السلطة التنفيذية ال ىبضع منها لرقابة ؾبلس الشورل التشريعية إال ما
يتطلب اصدر قانوف ،أما ما يكتفي ُب إقراره بأمر أك مرسوـ أمّبم فأهنا ال تدخل ربت سلطة أك
رقابة ؾبلس الشورل اؼبنتخب (اؼبنتظر) على ضعفها.
السلطة القضائية تنص اؼبادة

129

على أف " سيادة القانوف أساس اغبكم ُب الدكلة "..كتنص

اؼبادة  130على اف "السلطة القضائية مستقلة كتتوالىا ا﵀اكم على اختبلؼ أنواعها كدرجاهتا،
كتصدر أحكامها كفق القانوف" .كتنص اؼبادة  137على أف " يكوف للقضاء ؾبلس أعلى يشرؼ
على حسن سّب العمل ُب ا﵀اكم كاألجهزة اؼبعاكنة ؽبا ،كيبْب القانوف تشكيلو كصبلحياتو
كاختصاصاتو" .كتأٌب ُب الفصل اػبامس اؼبادة  140الٍب تقوؿ " يعْب القانوف اعبهة القضائية الٍب
زبتص بالفصل ُب اؼبنازعات اؼبتعلقة بدستورية القوانْب كاللوائح ،كيبْب صبلحياهتا ككيفية الطعن ك
اإلجراءات الٍب تتبع إمامها ،كما يبْب القانوف أثار اغبكم بعدـ الدستورية.
كقبد ىنا أف استقبلؿ القضاء ىو جزء من استقبلؿ السلطة التشريعية الٍب تصدر القوانْب إضافة
إٔب ضركرة قياـ كصبلحيات ؿبكمة دستورية تفصل ُب دستورية القوانْب كما ُب حكمها ،كإذا
علمنا أف ا﵀كمة الدستورية ٓب تنشا حٌب أالف ،كأف كل القوانْب السارية حاليا السابقة على
إعبلف الدستور كالبلحقة لو حٌب يتم انتخاب ؾبلس شورل جديد ُب اؼبستقبل غّب اؼبعركؼً ،ب
تشريعها من قبل السلطة التنفيذية  ،فأف السلطة القضائية مثلها مثل السلطة التشريعية ُب الدستور
ما زالت تابعة للسلطة التنفيذية كغّب مستقلة.
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الفصل الخامس :األحكام الختامية
كقبد ىنا اؼبادة ( )141تنص على انو " يبقى صحيحا كنافذا ما قررتو القوانْب كاللوائح الصادرة
قبل العمل ُّذا الدستور ما ٓب هبرم تعديلها كفقا ألحكامو كال يَبتب على العمل بالدستور
أإلخبلؿ باإلحكاـ كاؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية الٍب تكوف الدكلة طرؼ فيها" .كىنا أيضا قبد
الدستور ال ىبضع القوانْب كاللوائح السابقة على صدكره ،إلحكاـ الدستور كمرجعياتو كإمبا
يعتربىا نافذة حٌب يتم تعديلها .ككبن نعرؼ صعوبة بل استحالة تعديل قانوف بدكف موافقة
السلطة التنفيذية .كلعل ىذا ىو السبب كراء كثرة االحالة ُب مواد الدستور،على القانوف.
كبعد عدة مواد يفاجئ الدستور قارئو ُب اؼبادة 150كىي األخّبة ،جبملة أقحمت عليها -كٓب
تتعرض لتوضيحها اؼبذكرة التفسّبية ،-ككضعت بالتإب مصّب العمل بفصل ما ظبي بالسلطة
التشريعية كاؼبواد من  116 – 76حوإب ثلث مواد الدستورُ ،ب يد السلطة التنفيذية حيث نصت
اؼبادة  150على اف " يلغي النظاـ األساسي اؼبؤقت اؼبعدؿ اؼبعموؿ بو ُب الدكلة كالصادر
ُب ،1972/4/19كتبقى سارية أألحكاـ اػباصة دبجلس الشورل اغبإب إٔب أف يتم انتخاب ؾبلس
الشورل اعبديد" .كبذلك تساكل الدستور بالنظاـ األساسي الذم جاء ليحل ؿبلو.
خالصة
يكشف التحليل السابقة لدستور قطر الدائم -كالدائم كجو ا﵁ -اختبلفات جوىرية بينو كبْب
مفهوـ الدستور الديبقراطي الذم ًب ذكر مقوماتو ُب مطلع ىذا اؼبقاؿ.
فدستور قطر يبدأ بالتأكيد على أف نظاـ اغبكم ُب قطر ديبقراطي كاف الشعب مصدر السلطات
كما يؤكد على الفصل بْب السلطات كاستقبلؿ القضاء كعلى اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب كقياـ حريات
عامة  ،كلكن سرعاف ما يضيف فقرة إٔب كل من تلك اؼبواد أك إحالة على مواد ُب الدستور
متعارضة معها ،أكترؾ األمر للقوانْب كاؼبراسيم كاللوائح ،الٍب ُب بعض اغباالت قبدىا ال تراعي
مع األسف ،اؼبواد اغباكمة ُب الدستور كمرجعياتو .أألمر الذم يفرغ تلك اؼبواد من مضموهنا
الديبقراطي كذبعل من أألمّب كليس الشعب ،مصدر السلطات كاؼبرجع األخّب ؽبا ،لغياب الفصل
بْب السلطات كبسبب عدـ استقبلؿ القضاء كغياب ؿبكمة دستورية.
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كما قبده من قصور كتردد كإرجاء ُب تفعيل الدستور كابتعاده عن مقومات الدستور الديبقراطي،
تعود إٔب أف دستور قطر لعاـ  -2004مثل سائر دساتّب دكؿ ؾبلس التعاكف باستثناء الكويت-
ىو دستور منحةٓ ،ب تضعو صبعية تأسيسية منتخبة من الشعب.
كىذا هبعلنا نقوؿ أف انتقاؿ قطر إٔب نظاـ حكم ديبقراطي لن يتم إال بقياـ دستور تعاقدم تضعو
صبعية تأسيسية منتخبة من صبيع اؼبواطنْب كفق نظاـ انتخابات ديبقراطية حرة كنزيهة كفعالة ربت
إشراؼ قضاء مستقل .فالديبقراطية حق أصيل لكل مواطن كليست منحة يبن ُّا على الشعب
كينتقص منها.
فالدستور الديبقراطي ىو ما تتم اؼبطالبة بيو اليوـ على امتداد الساحة العربية ،كُب قطر تناكلت ُب
مقالة نشرت عاـ  2001بعنواف "دستور يا صباعة"أنبية أف يكوف دستور قطر اؼبنتظر آف ذاؾ،
دستور ديبقراطي.
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دور لعبة الفيديوRe-Missionفي تحسين نوعية الحياة و اإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطان-

دور لعبة الفيديو Re-Missionفي تحسين نوعية الحياة
واإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطان
دراسة ميدانية في مستشفا طفل-أم بوالية سطيف.

حافرم زىية غنية
جامعة سطيػف2
الملخص:
يندرج مرض السرطاف ضمن األمراض السيكوسوماتية اؼبزمنة .كنظرا لبلنتشار الكبّب ؽبذا اؼبرض
كفتكو بالكثّبين .يبذؿ الباحثوف الكثّب من اعبهود من أجل ؿباكلة اغب ٌد من ىذا االنتشار
كل التطورات الٍب تأٌب ُّا ـبتلف العلوـ النفسية أك اإلنسانية ،كٓب يستثنوا ُب
مستغلٌْب ُب ذلك ٌ
ذلك التطورات الٍب ضبلتها ثورة االتصاالت ك اؼبعدات اؼبعلوماتية.
أصبحت تستغل ألعاب الفيديو دبا ربويو من عناصر التشويق كاؼبتعة كاإلبتكارية كوسيلة عبلجية
ؼبا ؽبذا العآب االفَباضي من تأثّب على صحة الفرد من خبلاللعبلج التحليلي ،السلوكي اؼبعرُب .ك
صممت خصيصا ؼبرضى السرطاف .ك نسعى من خبلؿ
نذكر ىنا لعبة الفيديو Re-Missionالٍب ٌ
دراستنا إبراز فعالية ىذه اللعبة ُب ربسْب نوعية اغبياة ك اإلحساس بالفعالية الذاتية للمراىقْب
اؼبصابْب بالسرطاف.
الكلمات المفتاحية :مرض السرطاف ،لعبة الفيديو  ،Re-Missionربسْب نوعية اغبياة،
اإلحساس بالفعالية الذاتية.
Résumé:
Le cancer fait partie des maladies psychosomatiques chroniques et vue
l’énorme étendue de cette dernière et les nombreux décès survenus de grands efforts
sont fournis par les chercheurs afin de limiter la propagation; utilisant pour cela tous
les progrès relatifs aux différentes sciences psychiques et humaines , sans pour
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autant exclure ceux qui ont révolutionné le domaine de la communication et la
matériel.
Pour cela les jeux vidéo, par leur aspect motivant et innovant sont envisagés comme
ayant un effet thérapeutique découlant d’un monde virtuel et agissant sur la santé de
l’individu à travers la thérapie psychanalytique et comportementale et cognitive.
Nous évoquons ici le jeu « Re-mission » qui a été conçu spécialement pour les
malades cancéreux, le but a travers cette étude c’est de faire apparaitre le rendement
de ce jeu à améliorer la qualité de vie ainsi que le sentiment de l’auto-efficacité chez
les adolescents atteints de cancer.
Mots clés : Le cancer – jeu vidéo – Ré-mission- qualité de vie – Sentiment
d'efficacité personnelle

لقد كاف للنفس كمنذ أقدـ العصور مكانتها ُب الطب بطريقة أك بأخرل ك كانت النظرة نفس-
مرت دبحطات تارىبية عدة كضعت فيها بذكر
جسد نظرة تتأرجح بْب التأييد كالرفض ٌ
السيكوسوماتية ،كقد كاف للتيار التحليلي الفضل الكبّب ُب إرساء قواعدىا من خبلؿ كصف
فركيد لؤلعصبة الراىنة كآلية التحويل اؽبستّبم فبا مهد الطريق أماـ اؼبدرسة الباريسية اغبديثة
للبسيكوسوماتيك بزعامة بيار مارٌب مؤسس نظرية االقتصاد السيكوسوماٌب الذم يرل بأف كافة
األمراض اعبسدية من أبسط عرض إٔب أعقد مرض ؽبا أصوؽبا ك انعكاساهتا النفسية ،ك أكضح أف
اختبلؿ التوازف بْب غريزٌب اغبياة كاؼبوت لو انعكاساتو على الصحة اعبسدية للفرد ك أ ٌف ُب خلل
)Marty,
التنظيم ىذا كصوؿ تدرهبي إٔب اؼبوت ك إهناء للحياة(.
كابتعادا عن نظرة بعض األطباء الذين يشككوف ُب العلوـ اإلنسانيةك ذباىلهم للمريض أماـ
العرض أك اؼبرض ليتناكلوا الفرد بطريقة ؾبزأة ،كابتعادا أيضا عن فكرة اؼبعاعبْب النفسانيْب الذين
كل شيء لتغليب النظرة النفسية على أم علم آخر ،ظهر ىذا الفرع اعبديد الذم
يركف النفس ُب ٌ
ينظر لئلنساف نظرة شاملة ك يدعوا لعبلج تكاملي ،يضع العضو الذم يهتم بعبلجو ُب ؾبمل
العضوية اؼبفكرة على أساس أف اإلنساف نظاـ دينامي يستجيب باستمرار للتغّبات البيئية ك
النفسية .فبا أدل إٔب استقطاب اىتماـ األطباء كعلماء النفس كالباحثْب ُب أىم اؼبختربات العاؼبية
للبحث ك السعي الكتشاؼ اغبقيقة التفاعلية بْب النفس ك اعبسد ك عبلقتها بالصحة .ك تشّب
الدراسات الٍب ًبٌ اإلعبلف عنها ُب 10ديسمرب 0224دبعهد غارفن بسيد٘ب ،من خبلؿ إثباتات
بدالئل علمية إٔب كجود عبلقة بْب الدماغ ك اعبهاز اؼبناعي من خبلؿ اكتشافهم ؽبرموف يفرزه
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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اعبسم خبلؿ مراحل الضغط النفسي ك اإلرىاؽ اؼبستمر الذم يؤثر على جهاز اؼبناعة كاؼبتمثل ُب
 )neuropeptideYMcAnne,كما توصل علماء األعصاب األمريكيوف ُب دراسة
ىرموف (
معمقة إٔب كجود رابطة بْب نظامي العقل ك مناعة اعبسم من خبلؿ تفرعات عصبية ًبٌ اكتشافها،
ليدؿ على كجود
تنطلق من كل عصب من الدماغ تتصل مباشرة بالغدد اللمفاكية اتصاال ؿبكما ٌ
عبلقة بْب الدماغ كاعبهاز اؼبناعي (www.medecine.unige.ch).حيث تعترب الغدد اللمفاكية
دبثابة حجر الزاكية ُب اعبهاز اؼبناعي الذم يؤدم اختبلؿ اػببليا القاتلة الطبيعية بو إٔب ظهور
األمراض السرطانية بعد م ٌدة ليصيب صبيع الفئات.
كيعترب السرطاف من األمراض اؼبستعصية ك اؼبميتة ،ففي كل سنة تضاؼ أكثر من 12مبليْب
إصابةسرطانية ُب العآب ،حيث %10أم ما يعادؿ  12/1من حاالت الوفيات ُب العآب مرتبط
ُّذا اؼبرض كيع ٌد من اؼبسببات األكٔب ُب العآب اؼبؤدية إٔب الوفاة بعد اغبوادث بالنسبة لفئة الشباب
كاؼبراىقْب حسب آخر اإلحصائياربسب ككالة Agence Internationale de la Recherche sur
)OMSwww.sonafi-aventis.com,أما ُب اعبزائر فقد
 le(AIRC)Cancerالتابعة ؼبنظمة)
أ ٌكد الربكفيسور كماؿ بوزيد رئيس قسم األمراض السرطانية دبركز مكافحة السرطاف باعبزائر
العاصمة،بأف اإلصابات بشٌب أنواع السرطاف ُب ارتفاع مستمر ك تسّب دبعدؿ 32ألف إصابة
جديدة ُب السنة لتضاؼ إٔب 042ألف حالة موجودة(جريدةالشركؽ.)0226 ،
كالتقنيات ك اإلمكانات اؼبتوفرة للوصوؿ باؼبريض إٔب حالة من التوافق النفسي كتنشيط اعبهاز
اؼبناعي .كتعترب طريقة ( ) Carl Semonthon1األكٔب من نوعها ُب عبلج مرضى السرطاف من
خبلؿ عملية االسَبخاء كالتخيٌل كالٍب ح ٌققت نتائج سريرية معتربة ،ك نفس النتائج اؼبشجعة
توصل إليهاDavidShpigelباتباعو طريقة "يالوـ" اؼبسماة بالعبلج اعبمعي
ٌ
الداعم(اغبجار،)1998،ككذاطريقة )0226(FrancineShapiroكالٍب تتمثل فلسفتها العبلجية ُب
دكر التخيٌل اؼبوجو ُب تقوية جهاز مناعة البدف كخلق الصور الذىنية االهبابية من خبلؿ جهاز
معْب ك مباشرة ربريك العينْب ،كتسمى بتقنيةEMDRكعمدت العديد من البحوث كالدراسات
للتحسْب من كضعية اؼبريض باستغبلؿ كل الوسائل ك إرضاءا لرغبات مراىق اليوـ الطموح إٔب كل
ما ىو جديد ك اإليباف بكل ماىو تكنولوجيا حديثة تواكب العصر الذم يعيشو ،عمد العلماء
كالباحثْب إٔب اقَباح كسائل عبلجية ًبٌ تطويرىا لَبقى ىي األخرل إٔب مستول ىذا الطموح،
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

317

العدد 3172 - 71

دور لعبة الفيديوRe-Missionفي تحسين نوعية الحياة و اإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطان-

حافري زهية غنية

كيعترب اللعب من بْب ىذه الوسائل ،حيث ٓب يعد اللعب كسيلة تستلهم الصغار كحسب كإمبا
ليكوف الفرد عاؼبو اػباص ،يتيح
تع ٌدت ذلك لتشمل اؼبراىقْب ك الشباب ،فهو دبثابة فرصة حقيقية ٌ
لو السفر ُب مرحلة األحبلـ ،ليصبح اللعب فضاء انتقاليا ك اللعبة موضوعا انتقاليا كما ىو اغباؿ
ُب ألعاب الفيديو الٍب سبثل انعكاسا للواقع ،الذم يصطنعو عقل الفرد كيش ٌكلو ُب خيالو من
يتم استغبلؿ ىذه األلعاب كطريقة عبلجية
خبلؿ التوحد بْب الصورة كالفعل كالكلمة.حيث ٌ
فيمجاؿ الصحة النفسية كلعبة ICOك،ELIZAكأيضا كوسيلة عبلجية ُب ؾباؿ الصحة العضوية ك
األمراض اؼبزمنة كلعبة www.designers@cancer game.org captain chimio,Ben’s
gameكتعترب لعبة الفيديوRe-Missionمن تصميم PamOmidyarكإنتاج ـبابرHopelabبكندا ،من
آخر االبتكارات ُب ىذا اَّاؿ صبعت بْب التكنولوجيا اغبديثة كاألحباث العلمية اؼبستجدة ُب
اؼبيداف الطيب .ككلمة Re-Missionػ اؼبشاُّة لكلمة Rémissionالٍب تعِب الَباجع ػ اؼبركبة من
كلمتْب تعِب إعادة اؼبهمة ،دبعُب إتاحة فرصة جديدة القباز مهمة التغلٌب على السرطاف كبالتإب
تراجعو .كىي عبارة عن برنامج عبلجي ًبٌ تناكلو ُب بعض من الواليات اؼبتحدة األمريكية كاسَباليا
ككنداً ،بٌ اإلعبلف عنها ُب كسائل اإلعبلـ ُب أكاخر شهر مام .0226ك اللعبة موجهو للمراىقْب
اؼبصابْب دبرض السرطاف ،لتعريفهم دبرضهم ك التعزيز ُب أنفسهم رغبة الشفاء ك ربفيزىم على
كوف تشخيص السرطاف ،مآلو كآماؿ
خوض اؼبعركة ضد مرضهم .ك قد ًبٌ التكفل ُّذه الفئةٌ ،
الشفاء لديهم أسوأ مقارنة بفئة الصغار ،ك أقل مثابرة ك انتظاما ُب تتبع نظاـ العبلجي الدكائي
مقارنة باألطفاؿ كالراشدين .ك ذلك لتجنب اآلثار اعبانبية الناصبة عن العبلج الكيمائي سواء
على اعبانب اعبسدم أك النفسي الٍب تؤثر على نوعية حياهتم ليستسلم للمرض ك يتخذ موقفا
سلبيا قد يصل إٔب حاالت تشبو باالضطرابات اغب ٌدية كاإلنكار ك االنشطار مع ىيمنة مشاعر
اليأس ك فقداف السيطرة ك قلق اؼبوت الذم يقَبف فكرتو خبطورة ك جهل اؼبرض،فكلمة السرطاف
كل ذلك من
لوحدىا يعتربىا قاتلة يرل معها أياما ؿبدكدة ك رصيد حياة يتناقص شيئا فشيئا،ك ٌ
شانو تسريع كتنشيط اػببليا السرطانية.
كقد اخَبنا لعبة الفيديو  Re-Missionكي تكوف مفتاحنا ُب ىذه الدراسة ،تستخدـ ألكؿ مرة ُب
البيئة اعبزائرية كوف ثقافة ألعاب الفيديو بدأت تنتشر ُب بلدنا بشكل ملحوظ كجب استغبلؿ
جانبها االهبايب كطريقة عبلجية .كُب ىذه اللعبة تنتقل البطلة Roxxi؛ الركبوت اَّهرم داخل
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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جسم اؼبريض ؼبكافحة اػببليا السرطانية ببندقية كذخّبة تتمثل ُب األدكية الكيميائية اك طرؽ
عبلجية أخرل زبتلف حسب نوعية السرطاف كالوضعية الصحية .أين تتعرض البطلة لعدة ربديات
كعليها ذباكز العقبات على مدار02مستول من خبلؿ اؼبهاـ الواجب القياـ ُّا ،كما تسعى
إلببلغ اؼبريض ُب كل مستول من مستوياهتا مغزل كىدؼ من خبلؿ االستعانة بالنصائح الٍب
يقوـ اؽبولوغراؼ بتقديبها ُب قالب ىزٕب كفبتع ،تساعد اؼبرضى اؼبراىقْب لتدعيم كزيادة معارفهم
حوؿ السرطاف ُب أدؽ تفاصيلو كربسْب ثقتهم بقدراهتم ك السلوكات الصحيٌة الواجب إتباعها
كالطرؽ االسَبخائية ك قواعد النظافة الصحية ك اآلثار اعبانبية للعبلج الكيميائي بصفة عامة.
ك كاف انطلقنا ُب ىذا الطرح ؼبا أللعاب الفيديو عامة من تأثّب كاضح على البناء الشخصي للفرد
ع لى كل األصعدة .كاستنادا أيضا ؼبا توصل إليو العديد من الباحثْب كالعديد من كجهات النظر،
أين يتم تناكؽبا من منظور ربليلي كموضوع مثإب ،ككموضوع انتقإب ككفضاء إنتقإب" .حيث
يستعمل البلعب ُب ىذا الفضاء اؼبواضيع اػبارجية ك يباثلها أك يطابقها مع حقيقتو الداخلية".
) (Montanari, 2005فالبلعب يستعمل ديكور لعبة الفيديو كاللعبة لذاهتا كي يظهر اضطرارا
تكراريا مشحونا بقلق اضطهادم ،ككوف اللعبة توفر التهوـ كاػبياؿ فإف ذلك يسمح للفرد بإخراج
 .)Civin,كما يرل  R.Cailloisبأف لعبة الفيديو ىي إخراج
صراعاتو كالتحكم فيها( .
حر
من نوع خاص لبلٌعب ،يفر إليها الفرد من متناقصات مبدأ الواقع ،فهو عبارة عن نشاط ٌ
كإرادم ،منبع للفرح كاالستمتاع معزكؿ عن باقي العآب ُب الفضاء كزماف معينْب بقواعد معينة
لتعوض بكلمات ربقيقية
كحٌب كلمة "كأف" تتغّب كما ىوا غباؿ ُب ؾباالت اللعب األخرلٌ ،
كغّب تعليقية كتصبح "قمت بفعل كذا""،دمرت ىذا"(Montanari, 2005)" ...كما أف لعب
الفيديو دبا سبثلو من كاقع جديد تدفع بالفرد لتحريك العديد من الدفاعات كاالسقاط،االستدخاؿ
كالتوحد...تساعده على التفريغ االنفعإب كربرير الطاقة السلبية كالتعبّب عما يرىقو دكف خوؼ من
تلقي العقاب ،كما تسمح لو بإثراء كإنعاش حياتو اغبلمية ك اػبيالية كاستثارة جانب التحكم
كل الصفات اؼبرغوبة ،تسمح
كالسيطرة عن طريق الفكر كالفعل.فالتماىي بالبطل كالذم وبمل ٌ
العب بإعادة تأكيد كتقييم الذات كتعزيز نرجسيتو ،كما تسمح لو باالستقبللية ك القدرة على
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312

العدد 3172 - 71

دور لعبة الفيديوRe-Missionفي تحسين نوعية الحياة و اإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطان-

حافري زهية غنية

كربمل جزء من اؼبسؤكلية .كما أف اإلسقاط
ٌ
توٕب أموره بنفسو كعدـ التبعية ك أخذ الدكر السليبٌ ،
كل اؼبشاعر العدائية ضد العناصر اؼبهددة ك العدكة،
ُب ألعاب الفيديو ،إٌمبا ٌ
يتم من خبلؿ إسقاط ٌ
كمن خبلؿ التح ٌكم دبصّبىا كىو ما وبقق ل ٌذة تسمح بتوسيع اػبياؿ كاغبياة اؽبوامية الٍب تلعب
دكرا دفاعيا ىاما فاربا اَّاؿ آللياتدفاعيةأخرل بإخراجاؼبكبوتاتوربقيقالرغبات )Raffy2002أما من
منظور معرُب سلوكي ،فإف ألعاب الفيديو ترتبط بالعديد من العمليات اؼبعرفية كالتفكّب ،التخيل ك
اإلدراؾ ك الذاكرة .ك لذلك تأثّب على اذباىات الفرد ك ادراكاتو انطبلقا من مبدأ ألربت أليس ُب
العبلج النفسي العقبل٘ب ك االنفعإب ك انطبلقا أيضا من دراسات سكينر حوؿ إمكانية تشريط
االستجابات العصبية كسيليا من خبلؿ اكتساب ك تعلم آلية السيطرة اإلرادية( ٌرد الفعل االرذباعي
العضوم) .ك البد لنا أيضا من ذكر ما يسمى بالذاكرةالتصورية  mémoire eidétiqueالٍب تعِب
القدرة عن استحضار الصور ك زبيل تفاصيلها ،ففي لعب الفيديو وبدث الوصوؿ إٔب التصور
التصورم  ،Eidétismeأم القدرة على استحضار الصور كزبيٌل تفاصيلها كإضفاء بعض التفاصيل
غّب موجودة أصبل ُب الصورة كىذا التصور كما يعرفو " Jaenschتصور متطور حبيث يعيشو الفرد
ككأنو الواقع الراىن يتم معها استحضار الصور كحٌب الصوت ليمتد ىذا الوضع حٌب خارج أكقات
اللعب كيتم بو استبداؿ التصورات السابقة .كيضيف ظبّب زكي من خبلؿ نظريتو "الصورة
اإلبصارية" أٌ ٌف ما نراه ىو ابتكار من الدماغ اإلبصارم كأف تأكيل ما ًبٌ إبصاره جزء ال يتجزأ من
 )Fottorino,ك من خبلؿ
اإلحساس ،ك ما نراه ىو أكثر فبا تتلقاه العْب بكثّب(".
اؼبتوصل إليها ُب تأثّب ألعاب الفيديو الصحة ،فقد أعرب الباحثوف عن قدرة
اؼبتابعات ك النتائج
ٌ
اللعبة على ربقيق بعض اؼبنافع الفيسيولوجية قد يَباجع معها اؼبرض ،إذ الحظوا أف مستول نشاط
اعبهاز اؼبناعي يكوف أعلى خبلؿ اللعب ك بعده ؼبا وبققو من ُّجة ك لذة من خبلؿ إفراز
أندركفينات اؼبخ .فالتفكّب ك استعماؿ الذاكرة ك تركيز االنتباه كل ذلك يؤدم لزيادة نشاط
العصبونات لنقل الرسائل العصبية ،إذا لوحظ زيادة ُب نشاط اؼبناطق الدماغية اػباصة بالعمليات
اؼبعرفية من خبلؿ التصوير الطبقي البوزيَبك٘ب (السويد .)0223 ،ك استنادا للنظريات اؼبعرفية
(تقليد النموذج)  ،فإف شخصيات ألعاب الفيديو سبثل اؼبصدر األساسي للتقليد بالنسبة لفئة
األطفاؿ كاؼبراىقْب إف كاف إدركها بطريقة تتماشى كمفاىيمهم الذاتية اػباصة ُّم حبيث ال
تشعرىم بالدكنية ك اؽبشاشة لتعطيهم اإلحساس بالتحكم ك السيطرة ،لتصبح بالتإب مصدرا لتغيّب
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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أرائهم ك قناعاهتم .ك ألعاب الفيديو بتح ٌقيقها للشركط اؼبذكورة ،من الوسائل اؼبساعدة على
إحداث التغيّب ُب األفكار ك اآلراء ك عليو إكتساب السلوؾ الصحي السليمLieberman, (.
)

أما من كجهة األساس العصيب لنقل رسائل لعب الفيديو فاف الباحثوف يشّبكف إٔب أف الدماغ
سبر حبالة
وبتوم على مليارات اػببليا العصبية ك مليارات أخرل من اػببليا ٌ
الضامة ،ك ىذه اػببليا ٌ
نشاط كهربائي ال ينقطع لنقل الرسائل الدماغية الصادرة ك الواردة على امتداد سلسلة متشابكة
من ا﵀اكر العصبية ٍبٌ تقوـ اؼبشابك العصبية ( )synapseكالٍب سبثل نقاط التقاء األعصاب بدكر
الفيلَب الذم يصنف الرسائل اؽبامة فيفصلها عن الرسائل البسيطة غّب اؼبهمة ،على أ ٌف ت ٌكرار
استخداـ اؼبسارات العصبية يؤدم إٔب سهولة مركرىا عرب اؼبشابك العصبية إذ زبف الرقابة ك ىبف
دكرىا كفيلَب ُب حاالت التكرار .ما يعُب أف اللعبة ك توجيهاهتا تتحوؿ إٔب مألوفات عصبية
يصعب تغيّبىا ،ك كوف كل ؿبور عصيب لو عبلقة خبلية ؼبفاكية ،فإف ذلك يؤدم إٔب ربريكها ك
ربريضها على االستجابة للرسائل الدماغية ك الٍب انطلقت أساسا من رسائل اللعبة .ك باالرتكاز
أيضا ؼبا توصل إليو علم النفس اؼبناعي العصيب (موسوف ،)1996 ،فإنو متوقع ؽبذا اػبليط من
التصورات أف وبسن من نتائج صحة اؼبريض.
كانطبلقا من منافع العاب الفيديو عامة كتأثّباهتا االهبابية ،كسعيا الستثمار اعبانب االهبايب من
شخصية اؼبريض ك اؼبخزكف اؼبتبقى من نفسيتو اؼبهزكمة .ك ألف لعبة الفيديو  Re-Missionىو
انصهار َّموع ىذه النظريات ك ذبسيد ؽبذه األفكار ،ك بالرغم من أف ىذا النموذج من لعبة
الفيديو  Re-Missionقد اليشفى اؼبريض لكنو كمحاكلة إلعادة ترجيح كفٍب غريزٌب اغبياة كاؼبوت
بالوصوؿ تدرهبيا إٔب تغليب كفة غريزة اغبياة أك إحداث للتوازف بينهما بإيقاظ الكمونات العقلية
اعبامدة ك جعلها مرنة لتقبل كضعية جديدة من اغبياة أحسن من الٍب يعيشها من خبلؿ إحساسو
بفعاليتو الذاتية ،كُب سعي ؼبعرفة مدل قباعتها كاف انطبلقنا من التساؤؿ التإب
* -ىل للعبة الفيديو  Re-Missionدكر ُب ربسْب نوعية اغبياة ك اإلحساس بالفعالية الذاتية
لدل اؼبراىق اؼبصاب بالسرطاف؟
كانطلقنا ُب دراستنا من الفرضية العامة التالية:
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* -للعبة الفيديو
اؼبراىق اؼبصاب بالسرطاف
كاندرجت ربت ىذه الفرضية العامة الفرضيات اعبزئية التالية:
*-للعبة الفيديو  Re-Missionدكر ُب ربسْب نوعية اغبياة لدل اؼبراىق اؼبصاب بالسرطاف
* -للعبة الفيديو  Re-Missionدكر ُب اإلحساس بالفعالية الذاتية لدل اؼبراىق اؼبصاب بالسرطاف.
Re-Mission

دكر ُب ربسْب نوعية اغبياة كاإلحساس بالفعالية الذاتية لدل

أهداف الدراسة:
* ربسْب نوعية حياة اؼبريض ،فبا يسمح لو بعيش مرضو بطريقة بناءة.
* إحساس اؼبريض بفعاليتو الذاتية كالقضاء على األحاسيس اؼبدمرة.
دوافع الدراسة :
* االنتشار اؼبريع ؼبرض السرطاف كاستفحالو ُب ببلدنا.
* غياب ثقافةاؼبرض كذبميد اغبياة الفكرية بسب هترب الفرد كرفضو لكلمة "سرطاف".
* نقص التكفل النفسي بفئة اؼبراىقْب بسبب إخفاء تشخيص اؼبرض عنهم.
أهمية الدراسة:
تكمن أنبية دراستنا ُب أنبية موضوعها كالذم استدعى اىتمامات كثّبة على الساحة الدكلية
كوف السرطاف من األمراض اؼبستعصية الٍب يصعب التنبؤ ُّا ،فقد سعى
كاؼبنظمات العاؼبية ،ك ٌ
اؼبهتمْب من أطباء معاعبْب كـبتصْب نفسانيْب لتناكلو من كل جوانبو من خبلؿ سلسلة من
الربامج كالدراسات اؼبتنوعة .كما طريقة لعبة الفيديو  Re-Missionإال حلقة جديدة تضاؼ إٔب
ىذه السلسلة ك ما ًب التوصل إليو ُب ميداف البحث حوؿ السرطاف ،تسعى ؼبساعدة اؼبريض ك
اؼبعاِب على حد سواء ُب زبطي أزمة اؼبرض خاصة مع غياب الثقافة اؼبرضية.
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 المنهج المتبع في الدراسة:تستدعىطبيعة البحث تصميما شبو ذبرييب للكشف عن العبلقات السببية بْب اؼبتغّبات ،كسعيا منا
للتعرؼ على أم تغيّب قد وبدثو اؼبتغّب التجرييب كالذم يبثل لعبة (ُ )Re-Missionب عينة البحث.
ٌ
كاعتمدنا على طريقة اَّموعات اؼبتكافئة كطريقة اؼبزاكجة .كذلك بتحديد ؾبموعة ذبريبية أدخلنا
عليها اؼبتغّب التجرييب أم ق ٌدمت ؽبا لعبة  Re-Missionمع اغبرص الستمرار اللعبة إٔب هنايتها،
كؾبموعة ضابطة ٓب تقدـ ؽبا اللعبة ،كما اعتمدنا على التصميم ذك االختبار القبلي كالبعدم ُب
كلتا اَّموعتْب من خبلؿ تطبيق مقياسي PedsQL , SEPلنقارف النتائج بْب األزكاج اؼبتماثلة ُب
كلتا اَّموعتْب ،ككذا مقارنة النتائج لكل حالة ُب اَّموعة الواحدة بْب قياس قبلي كبعدم،كذلك
التعرؼ على أم تغيّب قد وبدثو اؼبتغّب التجرييب أك قد ال وبدثو.
من أجل ٌ
 -3عينة البحث:
ًبٌ اختيار العينة (اَّموعة التجريبية كاَّموعة الضابطة) حسب اؼبعايّب التالية:
─ أف تَباكح أعمارىم بْب13ػ 18سنة
─ ذبنب اغباالت اؼبرضية أين تكوف مرحلة السرطاف لديهم متقدمة.
─ أف يكوف صبيع أفراد العينة على علم بتشخيص مرضهم.
تتكوف األزكاج اؼبتماثلة (الٍب يتم اختيار احد عناصرىا من اَّموعة الضابطة كاآلخر من
─ ٌ
اَّموعة التجريبية).من نفس اعبنس.
─ تكافئ أفراد األزكاج اؼبتماثلة من حيث نوعية السرطاف كالدرجة( نفس اؼبرحلة) كالٍب ًب
ربديدىا بفضل مساعدة األطباء اؼبشرفْب.
كتكونت عينة الدراسة من  12حاالت 4 .حاالت ُب اَّموعة التجريبية ك 4حاالت ُب اَّموعة
ٌ
الضابطة لتتكوف لدينا األزكاج اؼبتماثلة اػبمس التالية:
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اعبنس :أنثى /السن 14 :سنة  /مرض ىدجكْب

الزكج اؼبتماثل 3

اعبنس :ذكر /السن 13 :سنة  /سرطاف الدـ

الزكج اؼبتماثل 0
الزكج اؼبتماثل 5
الزكج اؼبتماثل 4

حافري زهية غنية

اعبنس :أنثى /السن 15 :سنة  /مرض ىدجكْب

اعبنس :ذكر /السن 14:سنة  /سرطاف الدـ

اعبنس :ذكر /السن 15 :سنة  /سرطاف الدـ

 اغبدكد الزمنية ك اؼبكانية للدراسة: -1اإلطار المكاني :كانت بداية التجربة ُب قسم األمراض السرطانية ) (Service Onchologieباؼبركز االستشفائي
سعادنة عبد النورأـ ػ طفلبسطيف ،أين استعملنا أجهزة الكمبيوتر ا﵀مولة ،Micro Portable
حيث كاف اؼبراىقْب ُب بداية التجربة مقيمْب باؼبستشفى للعديد من األياـٍ ،بٌ ك بعد مغادرهتم
ؿبملة باللعبة.
للمستشفى قمنا بتزكيد اؼبرضى بأجهزة كمبيوتر ٌ
-2-

اإلطار الزمني للبحث  :انطلق موضوع الدراسة اؼبيدا٘ب الفعلي(بداية اللعب) ،ابتداء من

شهر جانفي  0227لتدكـ شهرين تقريبا بالنسبة عبميع أفراد العينة كانتهت التجربة مع بداية شهر
كوف فائدة اللعب تنطلق من رغبة
يتم ربديدىاٌ ،
أفريل  .0227أما عدد اغبصص أسبوعيا ،فلم ٌ
العميل ُب اللعب ،كتبعا غبالتو االنفعالية كحاجتو للعب ُب أكقات دكف غّبىا.
 -3أدوات الدراسة :
استندنا ُب دراستنا إٔب استعماؿ مقياسي  :SEP, PedsQLكالٍب ركعي ُب تصميمها لتكوف موافقة
لتصميم اللعبة.حبيث يوجد ارتباط بْب اؼبثّبات اؼبعركضة ك ما جاء من تعليمات كنصائح
اؽبولوغرؼ كاألىداؼ الٍب كانت تستشار ُب كل مستول من مستويات اللعبة ك بْب ؿباكر ك بنود
اؼبقياسْب.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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 ًبٌ تصميم مقياس اإلحساس بالفعالية الذاتية ( )self efficacy personal SEPدبخابر HopeLabربت إشراؼ Veronica Marin- Bowling.وبتوم على  27سؤاؿ "بند" ك سبثل سائر
اؼبثّبات الٍب يبكن أف يعا٘ب منها مرضى السرطاف ،كتلٌم جبميع أبعاد اؼبشكلة ك صبيع السلوكات
الٍب سبيٌز ىذه الفئة من اؼبرضى ك بنيت أسئلة اؼبقياس لتدكر حوؿ  3أبعاد :تسّب األعراض،
زبص اآلثار اعبانبية الناصبة عن العبلج الكيميائي (القلق،
العبلج ،االتصاؿ ،تندرج ربتها 14ؿبورا ٌ
الغثياف ،اإلمساؾ )...ك الوقاية منها ،إتباع العبلج الدكائي ك اؼبواظبة عليو ،االسَبخاء ،اغبوار ك
اؼبساندة االجتماعية .إذ يتوفر للعميل ُب كل بند منها  8اختيارات لئلجابة تتدرج فيما يبثلو
االقَباح من سهولة أك صعوبة ك يعطى لكل اقَباح درجة من 0إٔب .7
 أما مقياسي نوعية اغبياة :Peds QL) Pediatric Quality of Life Inventory( :ابتكر منطرؼ  .James.w.Varniكىو عبارة عن مقياس متعدد األبعاد يوجو ؼبرضى السرطاف ك إبائهم
يسعى لقياس نوعية اغبياة ك مدل ربسنها ،ك ذلك حسب إدراؾ اؼبراىق لنوعية حياتو ُب ارتباطها
مع الصحة اعبسدية ك اغبالة النفسية ك عبلقتو االجتماعية ك تقييم الصحة الذاتية كتقييم الوالدين
لتحسن الظركؼ اؼبتعلقة بالصحة ك مبلحظتهم للتغّبات اغباصلة ك اؼبرتبطة باذباىات االبن الٍب
تظهر على مستول السلوكات .وبتوم على  8أبعاد ك  06بند ،ك ُب كل بند تعطى للعميل طبس
اختيارات لئلجابة الٍب تصف بدقة كضعو ك لكل اختيار درجة تقابلها من  2إٔب  .5على أف ال
يتم نقاش أسئلة اؼبقياس بْب اآلباء كاألبناء لغاية االنتهاء من اإلجابة عن البنود حٌب ال تتأثر استجابة
ٌ
أحدنبا باآلخر.
التقييم العام للحاالت :
كفقا ؼبا جاء ُب اؼبقاييس القبلية للمجموعتْب التجريبية ك الضابطة ،خلصنا إٔب كجود بعض
السلوكات غّب الصحية الٍب يبتاز ُّا مرضى السرطاف قد ترتبط بصعوبة اؼبرض كخطورتو ك تابعات
العبلج الكيميائي كأيضا عبهل السلوكات الصحية الصحيحة بسبب التخوفات اؼبتعلقة باؼبرض
حيث ظهر لديهم.
* إحساس سليب بالفعالية الذاتية ،ك كانت أكثر من ثلثي( )3/0استجابات كل اؼبراىقْب تدكر
حوؿ األرقاـ  7-6-4ما يعِب أهنم هبدكف صعوبة ُب القياـ ببعض اؼبهاـ أك النشاطات اؼبتعلقة
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دبرض السرطاف لديهم من خبلؿ صعوبة تسيّب األعراض اػباصة باؼبرض من أٓب ك غثياف ك قلق ك
اآلثار اعبانبية للعبلج الكيميائي بصفة عامة.
كل ما من شأنو أف يأزـ من حالتهم اؼبرضية كعدـ إتباع قواعد النظافة الصحية
 عدـ ذبنب ٌكذبنب ما يؤدم لئلمساؾ ك رفض األكل أك األكل بكميات قليلة ك اؼبرتبط باػبوؼ من التعرض
غبالة الغثياف.
 عدـ إتباع النظاـ العبلجي حسب التعليمات كعدـ اؼبواظبة عليو ،ك رفض للمستشفى ك كلالسلك الطيب ك رفض اغبوار ك االتصاؿ معهم كطلب النصح منهم ك أيضا رفض مناقشة أمور
زبص اؼبرض ك أحاسيسهم كبوه مع األكلياء ك األصدقاء اؼبقربْب .قد ترجع إلنكارىم اؼبرض ك
رفضو كالتصورات الٍب وبملوهنا عن العبلجكمنبع للضرر بسبب اآلثار اعبانبية لو.
* انخفاض في مستوى نوعية الحياة بسبب معاناهتم من بعض اؼبشاكل كاؼبتمثلة ُب:
 حالة من اغبصر ك االكتئاب سواء فيما ىبص اإلجراءات العبلجية أك اؼبعاعبة ك ـباكؼ زبصمآؿ اؼبرض ك معاكدتو.
 عدـ القدرة على التحكم ُب الغثياف الذم يصيبهم كالذم أثر على سّبهتم الغذائية. كما أظهرت نتائج بعض اغباالت صعوبات معرفية كنقص االنتباه ،كالتذكر. كجود بعض االضطرابات ُب صورة اعبسم اؼبرتبطة باآلثار الثانوية للعبلج الكيميائيكتساؽ الشعر. عدـ القدرة على التواصل مع األطباء.التكتم ك إخفاء تشخيص اؼبرض عن األصدقاء.ك بعد شهرين من تداكؿ اللعبة من طرؼ اَّموعة التجريبية ك إهنائها ،ظهرت تغّبات كفركؽ
لتدؿ على:
كاضحة ُب نتائج مقياس ٌ SEP
* تحسن في إحساسهم بفعاليتهم الذاتية :حيث أصبحت إجاباهتم تَباكح ُب معظمها بْب
اإلجابة  3-2ما يعِب أهنم هبدكف سهولة ُب القياـ ببعض اؼبهاـ أك النشاطات اؼبرتبطة دبرضهم
على مستول كل األبعاد خاصة فيما ىبص:

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

311

العدد 3172 - 71

دور لعبة الفيديوRe-Missionفي تحسين نوعية الحياة و اإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطان-

حافري زهية غنية

 تسيّب األعراض ك العبلج اؼبرتبط باؼبرض كالقياـ بعملية االسَبخاء ك سبارين التنفس العميقلئلنقاص من حدة األٓب ك القلق ك تسيّب الغثياف.
 إتباع قواعد النظافة الصحية ما يساعد جهازىم اؼبناعي ُب التصدم للمرض كاألكل الصحيكبكميات معتربة لتزكيد أجسامهم بالطاقة ،أك من خبلؿ ذبنب اإلمساؾ الذم قد يؤدم لتسرب
البكتّبيا ُب الدـ ،ك ذبنب التقرحات الفمية من خبلؿ االىتماـ بنظافة األسناف ك اليدين لتجنب
اعبراثيم كالبكتّبيا.
 تناكؿ اؼبضادات اغبيوية لتسيّب االلتهابات ك اغبفاظ على مستول عاؿ من الكريات البيضاء ُبالدـ ك الٍب ستساىم ُب تقوية اعبهاز اؼبناعي.
 اؼبواظبة على تناكؿ العبلج الكيميائي عن طريق الفم أثناء تواجده ُب البيت ك التقدـ للعيادةالطبية برضا ك رغبة ك طلب النصح من األطباء.
ك قد يرجع ذلك لفهم اؼبريض لطبيعة مرضو ك تعلم طرؽ ككيفية التصدم لو ما كلد لدل العميل
الرغبة ُب ال شفاء ك مقاكمة اؼبرض من خبلؿ إيبانو بكفاءتو ك فعاليتو ك تغيّب تصوراتو كبو إمكانية
التغلب على مرض السرطاف ك عدـ االستسبلـ لو من خبلؿ القياـ بالسلوكات الصحية البلٌزمة
كالصحيحة ك الٍب يبكن تعلمها ك التطلع عليها من خبلؿ مستويات اللعبة ليعرؼ مدل أنبيتها
ؽبزـ اؼبرض ،ك بالرغم من ربسن نتائج نسب بعد االتصاؿ بصفة عامة ك التواصل مع الفريق الطيب
كالعائلة بصفة خاصة ،لكن تدقيق ُب نتائج اؼبقياس توضح عدـ ربقيق أم تغيّب ُب البنود (-03
ليدؿ على الصعوبة الٍب ما زاؿ هبدىا
 )06-04-05كاػباصة ببنود االتصاؿ مع األصدقاء ٌ
العمبلء ُب التواصل مع األصدقاء اؼبقربْب أك اآلخرين ك إخبارىم دبرضهم أك مناقشة أحاسيسهم
معهم.
* أما في ما يخص نوعية الحياة  :فقد ظهر ربسن كاضح ُب النتائج .فباإلضافة إٔب ربسن
اغبالة الصحية ك نقص اآلالـ ك األكجاع فقد أصبح يعا٘ب من مشاكل أقل فيما ىبص اآلثار
اعبانبية للع بلج الكيميائي كنقص حاالت الغثياف بسبب قدرهتم على تسيّبىا من خبلؿ ما
تعلموه من تقنيات.
 التسيّب ك التحكم بصورة أفضل ُب القلق ك ُب حاالهتم اغبصرية سواء اؼبرتبطة باإلجراءاتالعبلجية أك العبلج.
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 إنشغاؿ ك ـباكؼ أقل من معاكدة اؼبرض. كما ظهر ربسن ُب اَّاؿ اؼبعرُب ك اإلدراكي للمراىقْب خاصة فيما ىبص تعديل تصوره كبومظهره اعبسدم.
 ٌأما ُب ؾباؿ اتصاؿ ك بالرغم من التحسن الذم حدث على مستواه ،فإف نتائجلتدؿ على اؼبشاكل
مقياس  PedsQLجاءت لتؤكد على نفس النتائج الٍب جاءت ُب مقياس ٌ SEP
الٍب يعانيها اؼبراىقوف ُب إخبار اآلخرين أك تقدٙب أم شركح حوؿ مرضهم.
ك من خبلؿ ربليل نتائج اؼبقياسْب نبلحظ بأف ىناؾ عبلقة طردية بْب اإلحساس بالفعالية الذاتية
ك نوعية اغبياة .ك على العموـ فقد أظهرت النتائج اؼبتحصل عليها على اَّموعة التجريبية تغّبات
مست صبيع ؾباالهتم ك أبعاد حياهتم.
كاضحة على اؼبرضى ٌ
 فمن الناحية النفسية ظهر البفاضا لدرجة اغبصر ك القلق.
 من الناحية اعبسدية ربسن ُب اغبالة الصحية من خبلؿ اؼبثابرة على العبلج ،كىذا ما أظهرتو
نتائج رباليل الدـ من ارتفاع ُب عدد الكريات البيضاء ك عدد الصفائح ،كتقلص حجم الكتل
اللمفاكية.
 من الناحية االجتماعيةالتواصل كتبادؿ اغبوار مع األطباء كاألكلياء خبصوص اؼبرض.
ك منو كبعد اَّريات الٍب ًبٌ إتباعها توصلنا ُب ىذه الدراسة إٔب ربقق الفرضية العامة من خبلؿ
التحسن الذم ظهر ُب نتائج اؼبقياسْب حيث:

1ػ ظهرت فركؽ بْب نتائج القياس القبلي ك القياس البعدم ُب مستول اإلحساس بالفعالية الذاتية
ضمت مرضى السرطاف استخدموا اللعبة.
كنوعية اغبياة لدل أفراد العينة التجريبية ك الٍب ٌ
2ػ ٓب تظهر أم فركؽ بْب نتائج القياس القبلي ك القياس البعدم ُب مستول اإلحساس بالفعالية
الذاتية ك نوعية اغبياة لدل أفراد العينة الضابطة ك الٍب تكونت من مرضى ٓب يتلقوا اللعبة.
3ػ ظهرت فركؽ ُب نتائج القياس البعدم ؼبستول اإلحساس بالفعالية الذاتية ك نوعية اغبياة بْب
أفراد األزكاج اؼبتماثلة ُب العينة التجريبية ك العينة الضابطة لصاّب أفراد اَّموعة التجريبية.
كتفصيل ذلك ما أكضحتو نتائج اؼبقياسْب.
فبينما ق ٌدراؼبتوسط اغبسايب للنتائج العامة ؼبقياسُ SEPب قياس قبلي للمجموعة التجريبية بػ
67.26ك بػ ُ67,62ب اَّموعة الضابطة .فقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب للنتائج العامة لنفس اؼبقياس
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ليدؿ على
65,5بالنسبة للمجموعة الضابطة ،ك  158للمجموعة التجريبية ُب قياس بعدم ٌ
ارتفاع ُب مستول اإلحساس بالفعالية الذاتية لدل ىذه اَّموعة األخّبة .إذ أصبحت تقدر دبعدؿ
الضعفْب مقارنة بالنتائج ا﵀ققة ُب القياس القبلي ،مرده إيباف اؼبرضى بقدرهتم على التغلب على
مرضهم كبكفاءهتم ك اقتناعهم لتبِب سلوكات صحية صحيحة اذباه مرضهم رغبة منهم ُب الشفاء
ك ربديا للمرض ك عدـ االستسبلـ ك ىذا ما أكضحتو نتائج نسب األبعاد الثبلث.
إذ ظهرت فركؽ بْب قياس قبلي ك بعدم دبعدؿ الزيادة ُب النسب ك اؼبقدرة بػ  3,16بالنسبة للبعد
األكؿ ك  5,28بالنسبة للبعد الثا٘ب ك  0,05بالنسبة للبعد الثالث ،بينما ٓب وبدث أم ربسن ُب
نسب األبعاد الثبلث لدل اَّموعة الضابطة .ك على العكس من ذلك ،ظهر البفاض ُب معدؿ
نسب البعد الثا٘ب ك اؼبقدر بػ 2,47 :قد يدؿ على حالة من االستسبلـ ك نفور من العبلج ما
أثر سلبا على إحساسهم بفعاليتهم الذاتية .ك إف ربقيق ما ذكر من نتائج يؤكد على ربقق
الفرضية األكٔب ك الٍب مفادىا:
*-للعبة الفيديو  Re-Missionدكرا ُب اإلحساس بالفعالية الذاتية لدل اؼبراىق اؼبصاب بالسرطاف.
كما أظهرت نتائج مقياس PedsQLسواء بالنسبة للمقياس اؼبوجو للمراىق أك اؼبوجو لآلباء نفس
الدالالت.
 حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب لنتائج اؼبقياس العاـ للمجموعة التجريبية ُب القياس القبلي القيمة:06,54كُب القياس البعدم القيمة 74,52:ليدؿ على ربسْب ُب نوعية اغبياة .بينما قدر ُب
القياس القبلي للمجموعة الضابطة بالقيمة 06,96كبالقيمة ُ04,55ب القياس البعدم ليدؿ على
عدـ كجود فركؽ كاضحة ُب نوعية اغبياة بْب القياسْب .ك قد ظبحت لنا النتائج الٍب ًبٌ حساُّا
ُب قياس قبلي ك بعدم آلباء اؼبراىقْب ُب كلتا اَّموعتْب بتدعيم ذلك ك الٍب كانت نتائجها جد
متقاربة مع نتائج األبناء كىو ما يقرر ربقق الفرضية الثانية
*-للعبةالفيديوRe-Missionدكرُب ربسيننوعية اغبياة لدل اؼبراىق اؼبصاب بالسرطاف
ككإضافة ؼبا جاء بلغة األرقاـ ،فقد كاف العَبافات األطباء ك تصروباهتم على التغّبات اغباصلة ُب
أثناء تعاملهم مع اؼبرضى اػباضعْب للتجربة ما دعم النتائج اؼبتحصل عليها ُب مقياسي SEPك
 ،PedsQLفقد الحظ األطباء قياـ اؼبرضى بعملية االسَبخاء ك التنفس العميق أثناء كخزىم
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باإلبر ،أك عندما يراد أخذ عينات الدـ منو أك اغبقن بالدكاء ،كوف ذلك سيساعد على إبراز
الشرايْب ،كما ظهرت لديهم ؿباكالت لفهم اؼبرض كتبادؿ اغبوار مع األطباء ك طلب النصح من
الفريق الطيب ،ك ما أدىش األطباء استعماؿ ىؤالء اؼبرضى لبعض اؼبصطلحات الطبية كمعرفتهم
لبعض مكونات اعبهاز اؼبناعي كاؼبتعلقة دبرض السرطاف كالٍب تعلموىا من خبلؿ اللعبة ،كما
أصبح توجههم للمستشفى برضا ك رغبة ك إرادة ،كاؼببيت فيو دكف خوؼ ك توتر ك ىو ما ساعد
مست
األطباء ُب عملهم .كما أفاد األكلياء بالتغّبات اعبذرية الواضحة الٍب ظهرت على أبناءىم ٌ
صبيع أبعاد ك ؾباالت حياهتم ،حيث ظهر البفاض لدرجة اغبصر ك االكتئاب ك االنفعاالت .ما
ظبح بالتسيّب ك التحكم بصورة أفضل ُب القلق ك ُب اغباالت اغبصرية سواء اؼبتعلقة باإلجراءات
العبلجية أك اؼبعاعبة ،ك أيضا تسيّب األعراض اؼبرتبطة باؼبرض ك ذبنب اآلثار اعبانبية ،كتغّبات ُب
بعض السلوكات الصحية من خبلؿ ذبنبهم كل ما من شأنو أف يأزـ حالتهم اؼبرضية ك التطلع
لؤلكل الصحي الذم سيساعد جهازىم اؼبناعي ،كما الحظوا اعتداال ُب اؼبزاج لدل أبنائهم ك
البفاض ُب اؼبخاكؼ اؼبتعلقة باؼبستقبل اَّهوؿ كاالحتماالت السلبية ك التوقع السليب لؤلحداث
القادمة ك اؼبتعلقة دبرض السرطاف حيث كاف األبناء سابقا ُب حالة ترقب دائمة لنتائج
الفحوصات ك التحاليل مع ما يصاحبها من ـباكؼ زبص مآؿ اؼبرض أك معاكدتو .كما ظهر
اعتداؿ ُب حاالت النوـ بعد ما كانوا يعانوف من صعوبات ُب النوـ ك اػبوؼ من الظبلـ .ك
ظهرت لديهم رغبة قوية ُب الشفاء ك اإليباف بقدرهتم ك كفاءهتم ،ك ركح التحدم لقهر اؼبرض ك
عدـ االستسبلـ .فقد ظبحت لعبة  Re-missionللمراىق بأف يتخذ موقفا من مرضو من خبلؿ
إيبانو بقدرتو على مصارعة مرضو .ك عليو فقد سانبت اللعبة ُب خلق إحساس التحدم لدل
اؼبراىق ك ربفيزه على التغلب على مرضو من خبلؿ السعي لتحسْب نوعية حياتو ك إحساسو
بفعاليتو الذاتية ك ربمل جزء من مسؤكلية شفاءه بأخذ الدكر اإلهبايب ُب عملية العبلج.
 فاللعبة كموضوع مثإب ك كموضوع انتقإب ك كفضاء انتقإب ك ما سبتلكو من خصائص ،يبكناعتبارىا كطريقة للتدريب على إثارة اغبافز النفسي لنقل اؼبريض من السلبية إٔب اإلهبابية ك من
مفعوؿ بو إٔب فاعل ك من مستسلم خاضع إٔب مسيطر متحكم ،ك كل ذلك ىبلق قوة اإلرادة
البلزمة لتحدم اؼبرض ك الشعور بأمل جديد من خبلؿ إعطاء فرصة إلعادة اؼبهمة  remissionك
ربريك آليات الشفاء الذاٌب.
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كُب األخّب نقوؿ بأف حياة الفرد عامة ك مريض السرطاف خاصة ليست بعدد األياـ أك السنْب الٍب
سيعيشها ك لكن بطريقة اغبياة ك نوعيتها ،مع كجود األمل ك اإلحساس بالفعالية الذاتية .كاف
غياب الثقافة اؼبرضية كالبناء اػباطئ لؤلفكار ،كالتصورات السلبية الٍب وبملها اؼبريض عن مرضو
كغياب اغبوار إف كاف ُب اإلطار العائلي أك الطيب ،كل ذلك من شأنو استنفاذ مصادر طاقتو
النفسية فبا ال يبقي للجسم طاقة كافية ؼبقاكمة السرطاف لديو .ك إف الكيفية الٍب يتصرؼ ُّا
اؼبريض اذباه اؼبخاطر الصحية تتعلق بكيفية تقديره ؽبذه اؼبخاطر كباؼبقدار الذم يعتقد أنو يستطيع
التأثّب فيها ،كىذا ما يستدعي ضركرة التثقيف النوعي للمريض حوؿ مرضو ك أيضا تعلم اؼبهارات
اغبياتية اؼبتعلقة بالسلوكات الصحية كالبحث ُب النفس عما يساعد على التصدم للمرض كآثاره
اعبانبية فبا ىبلٌصو من ا لوضعية السلبية سواء لؤلدكية أك الطبيب اؼبعاِب كحٌب ذباه مرضو .ك ىو ما
كفرتو لعبة الفيديو  .Re-Missionفقد سانبت ىذه اللعبة دبا توفره من قوة كجاذبية ُب تفعيل
السليم
اإلحساس بالفعالية الذاتية ك ربسْب نوعية حياة اؼبريض للتوصل إٔب السلوؾ الصحي ٌ
بإتباع كل النشاطات الصحيحة كذبنب كل ما من شأنو أف يأزـ حالتهم اؼبرضية ك منو الوصوؿ
إٔب صحة أفضل.فا للعبة دبا سبثلو من كاقع جديد تدفع باؼبريض لتحريك العديد من الدفاعات،
التوحد مع النموذج كإدراؾ
تساعد على التفريغ االنفعإب كربرير الطاقة السلبية من خبلؿ ٌ
األحداث كمواجهة اؼبواقف كالتخلص من حالة القلقوالتوتركاػبوؼ ،كاستثارة جانب التحكم
كالسيطرة عن طريق الفكر كالفعل.
فتكرار اللعبة ك توجيهاهتا على غرار ما جاء بو علم بيولوجيا األعصاب تتحوؿ ىذه األخّبة إٔب
مألوفات عصبية يصعب تغيّبىا ،ما يؤدم بدكره إٔب ربريض اػببليا اللمفاكية اؼبتصلة ُّا
لبلستجابة للرسائل الدماغية ك الٍب انطلقت أساسا من رسائل اللعبة ،ما يسمح بتكوين حلقة
للتعزيز اإلهبايب تظهر معها إرادة قوية ك تتولد معها ركح التحدم كالرغبة ُب الشفاء من خبلؿ
اإليباف بكفاءهتم كإحساسهم بفعاليتهم الذاتية كإعطاء اؼبرض حجمو اغبقيقي دكف هتويل أك
هتوين ليصبح التعامل معو دكف خوؼ كالتحدث عن مسبباتو ُب أدؽ أجزائو بعد أف كاف ىبشى
التفوه بكلمة "سرطاف" ليدؿ على تعزيز دافع التحكم كالسيطرة ك ذبنب اػبضوع كاالستسبلـ
لتتحسن معها نوعية حياهتم.
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دور لعبة الفيديوRe-Missionفي تحسين نوعية الحياة و اإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطان-

حافري زهية غنية

فلعبة الفيديو  Re-Missionتعترب دبثابة اػبيط الرابط بْب ما ىو بيولوجي ك ما ىو سيكولوجي.
ليتخذ اؼبراىق موقفا من مرضو من خبلؿ تعميق اعتقاده حوؿ قدرتو على مصارعتو كتوجيو سلوكو
الصحي.
كاف ما ًب التوصل إليو من ربسن ُب نتائج التحاليل الطبية لدل اَّموعة التجريبية قد يدؿ على
حصوؿ تقبل للعبلج الكيميائي كبقاءه ُب العضوية ؼبدة أطوؿ كما برىنت عليو دراسات ـبابر
 ،Hopelabكالسنوات اؼبقبلة كحدىا كفيلة بإثبات ذلك أك نفيو.
ك إف تتبعنا غبالة  3عناصر من اَّموعة التجريبية بعد عامْب من إجراء الدراسة ،أسفر على نتائج
مبشرة كارتفاع ُب مستول إحساسهم بفعاليتهم الذاتية كربسن ُب نوعية حياهتم من خبلؿ إعادة
تطبيق مقياسي ،PedsQL ,SEPكما أثبتت نتائج رباليل الدـ كتصروبات الطبيب على تراجع اؼبرض.
كىو ما يدعونا لبلستفسار إف كاف ذلك يرجع إلعادة تنظيم ُب اعبهاز النفسي؟كىو ما يقودنا
لطرح التساؤالت التالية:
ما مدل قدرة لعبة الفيديو  Re-Missionعلى تنظيم النشاط العقلي للمريض؟ ك ما مدلقدرهتا على تدعيم النظاـ الدفاعي للمريض ك إنعاش حياتو اغبلمية؟
 كما مدل قباعة لعبة الفيديو  Re-Missionإذا اقَبنت بعبلج نفسي ساند؟كُب األخّب ك بسبب الثقافة الٍب تلف اؼبرض ك إخفاء التشخيص على اؼبريض سواء كاف مراىقا
أك راشد ،أك حٌب عن أىلو ،حبيث ال يبكنو التعبّب عن كجهة نظره نسأؿ إف كاف ال وبق للمريض
معرفة تشخيص مرضو ليقرر هناية قصتو؟ كإٔب مٌب يبقى السرطاف موضوع حرج ،ك سرم للغاية ؟
كما حاؿ األىل الذين ضاع منهم أبنائهم فجأة دكف القدرة على التعبّب أك اغبوار معهم كمناقشة
أحاسيسهم؟
قائمة المراجع
 -1ؿبمد ضبدم اغبجار( ،)1998العبلج السلوكي للسرطاف (لغز اؼبيداف اعبديد ُب الطب النفسي السلوكي) ،موسوعة
الثقافة النفسية ،بّبكت ،دار النهضة العربية للطباعة ك النشر.
 -0فيصل ؿبمد خّب الزراد ،)0222( ،األمراض النفسية ـ جسدية ،الطبعة األكٔب ،بّبكت ،دار النفائس.
 -3النابلسي ( ،)1990مبادئ السيكوسوماتيك ك تصنيفاتو ،باتنة ،اعبزائر،دار اؽبدل.
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-في تحسين نوعية الحياة و اإلحساس بالفعالية لدى المراهق المصاب بالسرطانRe-Missionدور لعبة الفيديو

 موسوعة الثقافة،االضطراب السيكوسوماٌب حالة من حاالت ضعف اإلدراؾ،)1998(  أماؿ عبد السميع باظة-5
. دار النهضة العربية للطباعة ك النشر،بّبكت، النفسية
.1878  العدد،0226  ديسمرب07 ، جريدة الشركؽ-4

.دار النهضة العربية للطباعة ك النشر،بّبكت،موسوعة الثقافة النفسية،التفاؤلية الدفاعية،)1995(ػ رالف شفارتسر6

 دار النهضة العربية،بّبكت،  موسوعة الثقافة النفسية،) البسيكوسوماتيك على الطريقة األمريكية1991( ػ ميليسا لودتك7
.للطباعة ك النشر
دار النهضة العربية للطباعة ك النشر،بّبكت،لقاء مع الربكفيسورة موسومبوسوعة الثقافة النفسية،)1990(ػ إليزابيت موسوف8

9-Ali Sami (
) L’impasse relationnelle temporalité et cancer , ère édition Paris,
Dunod.
2-Ali Sami (
), de la projection, ème édition, Paris Dunod. 2
-Ali Sami (
), pensez le somatique imaginaire et pathologie, Paris,
Dunod.
00-Auquier Pascal et Teodora Iordonova (
), qualité de vie et santé,
Marseille éition système SLENARI.
-Bandura Albert (
), auto efficacité, le sentiment d’efficacité personnelle,
traduction J.Lecomte, Paris, édition De Boeck
-Bonnafoux Aurélie (
), l’énamoration d’un objet virtuel durant
l’adolescence, mémoire de maîtrise de psychologie clinique, université de Paris
ème.
-Calza André, Contant Maurice (
), le symptôme psychosomatique, Paris,
Ellipses
-Civin.M(
), male, femelle , e-mail, Paris, Hachette.
7-Debray Rosine (
), l’équilibre psychosomatique, Paris, Bordas.
8-Fottorino Eric (
), un voyage au centre du cerveau, Le monde/ février.
9-Jeammet. Ph, Reymand(
) , psychologie médicale, ème édition Paris,
Masson.
-Lieberman Debra, (
- management of chronic pediatric diseases with
interactive health games, (theory and research findings), in communication
researcher, university of California (Santa Barbara)
-Mc Anne Fabienne (
), www.medecine.net /journal of expérimental
medicine
-Marin Veronica (
), www.hopelab.org
-Marty Pierre (
), les mouvements individuels de vie et de mort, Tome ,
Paris, Payot.
-Montanari Sonia (
), l’identification Au Héros dans les jeux vidéo, maîtrise
de psychologie clinique, université Paris ème, Nanterre.
-Oppenheim Daniel (
), grandir avec un cancer, Bruxelles, ère édition, de
Boeck.
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8-Roustau Melanie(
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-Seys Bertrand (
), la question du corps dans les usages d’internet et des
jeux vidéo, Brest, édition Marsouin.
-Smadja (
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Flammarion
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طبيعة النشاط العقلي لدى الفرد ذوالتنظيمةالسيكوسوماتية

طبيعة النشاط العقلي لدى الفرد ذوالتنظيمةالسيكوسوماتية
 شرُب ؿبمد الصغّب فاسي آمػاؿجامعة سطيف2
الملخص:
هتدؼ دراستنا إٔب تبْب نوعية النشاط العقلي كطبيعتو لدل الفرد ذم التنظيمة السيكوسوماتية
انطبلقا من تبْب معُب النشاط العقلي الذم يتبناه الفرد الذم يعيش التنظيم السيكوسوماٌب.
كباكؿ تفسّب سّبكرة ىذا النشاط ،كاػبلل الذم وبدث فيو ،من خبلؿ دراسة ربليلية دينامية-
اقتصادية لطبيعة التناقض السيكوسوماٌب كمصّب الطاقة كصوال إٔب كيفية حدكث االضطرابات
السيكوسوماتية
مفاتيح الدراسة :النشاط العقلي ،التنظيمة السيكوسوماتية ،الطاقة النفسية.
Le résume :
Notre étude montre la qualité et la nature de fonctionnement mentale adopté par
une personne qui vit une organisation psychosomatique.
Nous essayons d'expliquer lefonctionnement mentale et leurs processus dans
l’organisation psychosomatique, à travers une étude psychanalytique dynamoéconomique du paradoxe psychosomatique et le problème d’énergie psychique dans
l’appariation des troubles psychosomatiques.
Les clés d’étude : le fonctionnement mentale,l’organisation psychosomatique,
l’énergie psychique.
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تعريف النشاط العقلي:
كنقصد بو النظاـ العقلي ،أك النظاـ اؼبعيشي للفرد ،أما على أساس ربليلي فهوؾبموعة السّبكرات
كالعمليات النفسية ،الٍب تدؿ على كيفية التفكّب أثناء كضعيات حياتية ،من أجل حل الصراع
كالتأقلم معو ،كالذم ىبضع للعديد من األسس كاؼببادئ تفسر فيإطار اقتصادم-
دينامكي،يعتمد على طبيعة االستثارات الطاقوية ،كمبدأ التعقيل كاالرصاف النفسي ُب القياـ
بعملو.
االستثارة الطاقوية:
إ ف النشاط البيولوجي كالسيكولوجي ذكطبيعة ظواىرية معقدة كمتغّبة ،متنوعة كمتداخلةُ ،ب تتابع
ذكطابع خارجي كداخلي ،دبعُب أف اإلنساف يتأثر دبحيطو اػبارجي كإطاره الداخلي النفسي،
ىذا التأثر ىبلق طاقة.
فاؼبقاربات اغبديثة الفيزيائية كالبيولوجية ،كالتحليلية النفسية تركز على عمل كربرر الطاقة ذات
الصلة اعبسمية أكالنفسية فهي تدرس اإلنساف على أساس طاقوم حركي ،فتعترب الطاقة قول
مسبقة تقوـ بتحريك ا﵀رؾ كالذم يعترب اعبسم[]07
استعمل  Freudمفهوماالستثارة كمرجع لعمل أك نشاط اعبهاز النفسي كُب سنة  1892حاكؿ
الربط بْب النشاط النفسي الذم يكوف دعمو عصيب كترسخو جسدم]09[.
أما لدل  Marty Pفقد استعمل مصطلح االستثارة ُب الكثّب من مؤلفاتو ،بطريقة جد كاسعة ُب
تفسّب االضطراب السيكوسوماٌب ،حيث يرل أف االستثارة جوىرىا جسدم ،تتكوف كترسى فيها
العواطف داخل اعبسم]06[.
إف استعماؿ مفهوـ االستثارة الطاقوية يدؿ على ؾبموع الظواىر اؼبعقدة ،تكوف جد ضبيمية ذك
طبيعة جسدية ،دبعُب ذك سند حقيقي عصيب ىرمو٘ب ناذبة عوامل خارجية اك داخلية ،فهي
القاعدة االساسية لكل السّبكرات اؼبتعلقة بالكائن االنسا٘ب ،فتكوف الوحدة السيكوسوماتية الٍب
تكوف ؿبرؾ للظواىر العقلية السلوكية كاعبسدية :لدينا اؼبخطط التإب الذم يشرح الطاقة
االستثارية:
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مخطط يشرح الظواهر االستثارية
للطاقة []07
جانب

استثارة

جانب
نفسي

سموكي
جانب
جسدي

إف تدفق الطاقة أك االستثارة الطاقوية الذم يرمزؽبا باغبرؼ  Eالذم يدؿ على كلمة
قد تظهر على ثبلثة أكجو :
 قد تكوف على أساس نفسي على شكل عواطف بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة كذلك عنطريق تدخل النواقل العصبية ،كتكوف تلك العواطف مرتبطة بتمثيبلت.
على مستول سلوكي بطريقة غّب مباشرة من خبلؿ التفريغ اغبركي. على مستول جسدم بطريقة غّب مباشرة من خبلؿ الفيزيولوجية كلتفريغ اعبسدم]07[ .Excitation

 الثنائية السيكوسوماتية والنشاط السيكوسوماتي:إف مفهوـ النشاط السيكوسوماٌب يعتمد على نظرية فركيد للنزكات كىذا ما يعتمد عليو بيار مارٌب
ُب تفسّب النشاط العقلي السيكوسوماٌب.

نظرية النزوات:
إف نظرية فركيد ُب النزكات ،تعتمد على معطيات نفسية بعيدة عن األصل البيولوجي ،فَبل ُب
النزكة قوة كاندفاعة ال تقهر ،كعملية دينامية الٍب توجو النفس كبو اؽبدؼ اؼبرج كمثبل لدينا
النزكات اعبنسية -النزكات العدكانية.
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كل نزكة ؽبا مصدر االستثارة الطاقوية كىدؼ كموضوع ،فمبدأ اللذة يؤدم أب تفريغ كل ىذه
االستثارات النزكية ،فاالستثارة جوىرىا النزكة الٍب تَبجم على شكل عواطف ،قد تكوف مصحوبة
بتمثيبلت عقلية.
ربتوم النزكة على ؿبتول لنظاـ الوعي ا﵀سوس ،أكللمعاش االنفعإب ،فالعاطفة ىي الَبصبة النفسية
لبلستثارة ،موجهة بتمثيبلت أكصور عقلية لؤلشياءأكالكلمات ،كيكوف استذكار االدراؾ
كتفاعبلتو مسجل على شكل آثار ذاكراتية الٍب تظهر ُب ما قبل الشعور مثبل  :لدينا تواجد
لعاطفة ذات الرمز Aكالٍب تساكم كلمة  Affectكالتمثيبلت ذات رمز حبرؼ Rاك ما يقابل كلمة
 Représentationتتواجد ُب اعبهاز النفسي كما يلي:
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الغريزة:
الغريزة ليست ىي النزكة كامبا النزكات ىي نظاـ يستند ُب منطلقاتو على مبدأ الغريزة ،الٍب تعترب
نظاـ للمتطلبات كاغباجات الفيزيولوجية اعبسدية ،فالغريزة كالنزكة مرتبطاف باالستثارة الطاقوية
فهما متداخلتاف دبا يسمى بالنشاط العقلي السيكوسوماٌب.

المخطط الغريزي – النزوي لتفسير

السيكوسوماتي[]07

عدم انتظام االستثارة الطاقويةوالتفكك السيكوسوماتي:
إف عدـ انتظاـ االستثارة الطاقوية يؤدم إٔب عدـ الَبابط النفسي اعبسدم ،كاستمرار ىذا النشاط
الغّب ترابطي يؤدم إٔب التفكك السيكوسوماٌب ،كيكوف عدـ االنتظاـ الطاقوم راجع إٔب اعبانب
الكمي كُب بعض األحياف إٔب اعبانب النوعي.
فاالضطرابات الكمية لبلستثارات الطاقوية تتميز خبلل أك زيادة ُب كمية الطاقة ،تصطدـ
دبجموع الوظائف السيكوسوماتية ،حيث يقوؿ مارٌب عندما تتفرغ االستثارات الطاقوية أكتسيل
شيئا فشيئا وبدث توازف ،كلكن عندما تكوف االستثارات الطاقوية شديدة ،كمتكررة ،كمتزايدة،
تتكاثف كتنشئ حالة من الضغط الٍب تؤدم أب عدـ االنتظاـ فيختل التوازف [ .]06فمن كجهة
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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نظر اقتصادية الصدمات قد زبلف تدفق طاقوم ُب اعبهاز العقلي ،أك تؤدم أب اهنيار للقول
االستثارية أك االثنْب معا ،كُب االخّب يكوف التدفق الغريزم -النزكم جوىره عدكا٘ب اك شبقي
الذم يكوف اؼبشكل اؼبركزم للجسدنة [ ]05فيظهر اؼبخطط التإب :مبلحظة حرؼ  Tيدؿ على
كلمة صدمة أكTraumatisme

مخطط يمثل دور الصدمات في التدفق االستثاراتالطاقوية

[]07

فالقصد بالتفكك السيكوسوماٌب ،ىو بعد النفس عن اعبسدم ،الذم يرجع أب عدـ القياـ
التنظيم النفسي بعملو ،كبالتإب تكوف ىناؾ استثارة طاقوية تعمل على أساس معارض ،كىذا
التفكك يظهر على مستول التمثيبلت كالعواطف ،كعدـ ترابطهما كعجزنبا ُب تسّب الطاقة
اؼبَباكمة أك تصريفها.يظهر اؼبخطط التإب

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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مخطط التفكك السيكوسوماتي وظهور

الجسدنة []07

إف ىذا التفكك السيكوسوماٌب يرجع أب مفهوـ جد متداكؿ ُب األدبيات التحليلية أال كىومبدأ
التعقيل كظهور اػبلل على أساس عملية االرصاف العقلي ،فهويعترب كخاصية متباينة ُب النشاط
السيكوسوماٌب.
تعريف

التعقيلla mentalisation:

يوصف دبجموعة من العمليات النفسية الٍب تقود االستثارات الغريزية ،من أجل انتاج تفكّب
للتعبّب اللغوم ،فهو ؾبموعة من السّبكرات ،الٍب تتعلق بالنشاط اؼبوجود ُب اؼبوقعيتْب األكٔب
كالثانية ،إما على أساس ما قبل الشعور كاألثار الذاكراتية ،أك على أساس األنا كالكمونات
العقلية.
فهو مبدأ يصف تواجد التفكّب كاؼبشاعر ،ظهر أكؿ مرة من طرؼ  Edouard Claporedeمن
عاـ  72الى ]04[.75
اما مارٌب فعرؼ مبدأ التعقيل بأنو يتعلق دبحددات كأبعاد اعبهاز النفسي ،من الناحية الكمية
كالكيفية للتمثيبلت الفردية.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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فالتعقيل يضم ُب طياتو معُب اغبركة أك الفعل أك التشكيل العقلي ،فهو يرتكز على القطب
النفسي كالقطب العقلي ،أم متصل بالتمثيبلت ذات اؼبستول العقلي كىي بدكرىا ترتبط
بالعواطف ذات اؼبستول النفسي ،حيث يعاِب كمية ككيفية التمثيبلت اػباصة بالفرد ،فالكيفية
تَبجم بالتلوين العاطفي كتنوعو ،اما الكمية فتدؿ على قدرة الفرد ُب اهباد سبثيبلت]05[.
سيميولوجية التعقيل:
تعتمد سيمولوجية التعقيل على مفهومْب أساسْب للداللة عليو ،األكؿ ىومبدأ عدـ التعقيل
 ،démentalisationlaما الثا٘ب على عجز التعبّب االنفعإب أككماظباه  sifeneosسيفنيوز
 'AlexithymieLحيث يرل  )2001( Duparc Françoisأف مصطلح عدـ التعقيل يقَبب من
مصطلح  Klein Mو  Bionكاؼبتمثل ُب مصطلح استنفاذ التفكير ،la dépense des penséesفإذا
كاف اعبهاز النفسي اليعمل بالصورة العادية ،كاؼببلئمة ُب أكقات معينة من أجل التكيف،
وبدث استنزاؼ فكرم فيظهر عدـ التعقيل أكالتعقيل السيئ .فالتعقيل ال يعرؼ إال بعكسو فيظهر
اػبلل يتبْب الفرؽ.]03[.اما اؼبصطلح الثا٘ب ىو االليكسيتيما أك عجز التعبّب االنفعإب ،فهو ناتج
عن عدـ التعقيل فإذا كجد دؿ على التعقيل السيئ أك عدمو.
يعتمد اؼبصطلح على أربع عناصر أساسية كالٍب تعد عوامل إلحداثو كىي:
عدـ القدرة أك اؼبعرفة كالتعبّب عن االنفعاالت.ا﵀دكدية للحياة اػبيالية ،كخاصة فقر األحبلـ.اؼبيل إٔب العيش ُب األحداث اآلنية كاغبالية.كصف األشياء بدقة كاألحداث كاألعراض اعبسدية]04[.عجز التعقيل وأسبابس:
قد يكوف عجز التعقيل ُب أغلب اغباالت ثانوم ،كقليبل ما يكوف أكٕب حيث الفقداف التكويِب
للتعقيل قبده نادرا.
فعجز التعقيل الثانوم جد منتشر ،يَباكح ما بْب الدقيقة أب العديد من السنوات ،نستطيع سبيز
أربع أسباب ـبتلفة ؽبذا العجز كىي:
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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قمع العواطف كالتمثيبلت.حدكث االكتئاب األساسي.فيض كتفجر االستثارة الطاقوية أكاحتباسها.كجود اضطراب نفس-جسدم]05[.كما قد يكوف عجز التنظيم التعقيلي راجع إٔب عجز التنظيم اؼبتعلق بالبنية ،كالذم يبتد إٔب
مراحل النمو كالتطور الفردم ،كقد يكوف سبب ىذا العجز بيولوجي أك نفسي ،أكصدمات
جنينية ،أكخلل خلقي عصيب ،أك اختبلؿ ىرمو٘ب ،أك راجع إٔب عدـ التفاعل األكٕب اػباص
بالعبلقة أـ/طفل.
التعقيل والجسدنة:
يرل مارٌب أف التعقيل يتحدد من خبلؿ عجز التعقيل ،فهويفسر اعبسدنة على أساس عجز
التعقيل الذم يرجع إٔب الفقر اؽبوامي كالتفكّب العملي اؼبمزكج باغبإب كاآل٘ب ،فالفرد كأنو منقطع
عن ال شعوره ،كما يبلحظ عليو التأقلم الزائد مع ا﵀يط ،ال يوجد مركنة ُب التفكّب ،فاؼبرض
حسب مارٌب يأٌب عندما يكوف ىناؾ عدـ القدرة على الفعل أكالنشاط ،كعدـ االكتماؿ البنيوم
للجهاز النفسي الذم ىبلف عدـ اكتماؿ دفاعي للكمونات العقلية ،كما أف النكوص يكوف
متجو كبو مستول دفاعي أكٕب حيث يكوف التحاـ الفرد مع اؼبوضوع ،بدكف كجود عبلقة
موضوعية ،كخاصة العبلقات التحويلة الٍب تصبح بيضاء]07[.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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الجدول العيادي التشخيصي للتعقيل]70[:

نوعية التعقيل سيئة

نوعية التعقيل جيدة
التعبّب الذاٌب الشخصي الذم يعرب عنرغبات الفرد
يقص قصص حياتية بالطريقة الٍبطريقة استعمال
عاشها.
التفكير
صراعات داخلية كميكانيزمات دفاع،تسرب ىوامي ،أنبية اؼبفهوـ ال عقبلنية،
تربير.

التعبيرالشفوي

تفكّب عملي.تفكّب عقبل٘ب ىبضع إٔب اؼببادئ الثانويةاكالسّبكرات الثانوية.
عقبلنية تربيرية كلكن غّب دفاعية.ربرير خطايب لغوم لؤلفعاؿ اكالنشاطات لكلاألشياء كاألحداث.

خطاب مصور ،استعارم ،ذك داللةكالصرؼ
شخصية....،النحو

صعوبة التحدث عن الذات ،تعبّب فقّب،حيادم ،عاـ.
 -قبده جد موجو ،كُب بعض االحياف يكوف

اكشكل اللغوم.
حسب اغباالت قبد لياقة ُب الكبلـ،احتشاـ ،متحفظ ،رزين ،دراما مثبل ُب
حاالت اؽبيستّبيا.
 الفرد وبكي على قصتو بكلمات ذاتداللة انفعالية عاطفية
-صمت عندما يصل أب االثارات

جد ثرثار من اجل التفريغ لكن تعبّب غّب
عاطفي استعماؿ كلمات كمعطيات مستوحاة
من الوسط االجتماعي.
الفرد يتحدث عن قصة حياتو ككانو يتحدثعن قصة شخص أخر.
صمت فراغي ،قبد الفرد ينظر كينتظر كلمةاؼبختص ،فيقوؿ ال شيء اك لزمات شفوية مثبل

كيتكلم بلغة العرض النفسي.
ال يستعمل نفس نربة الصوت ،فهيتتغّب من موضوع أب آخر.
ال يستعمل التحديدات اػبارجية بلاؼبعطيات الداخلية الٍب ؽبا صلة عاطفية،
بدال من كصف االحداث فقط.

يقوؿ رانا خبّب مثل االخرين.
يستعمل نفس نربة الصوت مهما كافاؼبوضوع.
يستعمل ربديدات خارجية غّب متناىية،ككصف لؤلحداث كالواقع بدال من العواطف.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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االنفعاالت
العواطف

التعبير

الجسدي

شرفي محمد الصغير /فاسـي آمال

القليل من االحساساتتعبّب فبلوء بالعواطف.القليل من التغّبات العاطفية.الكثّب من التغّبات العاطفية.صعوبة التعبّب عن االنفعاالتأك التظاىراتتظاىرات انفعالية مرتبطة بالتمثيبلت.االنفعالية الشديدة مثل الضحك كالبكاء بدكف
القدرة على التعبّب عن حدكث استذكارؿبتول سبثيلي مرتبط بالضغط الداخلي كاالدراؾ.
الصراع.
-عدـ القدرة على التعبّب عن التجارب.

تعبّب حركي عصايب ،سبسرحي لزماتحركية اصفرارية.
تغّبات جسدية اثناء اؼبراحل اػبطابية.نظرات كمبلمح تدؿ على اؼبعاشالنفسي.
-ايباءات كىو امات ذات داللة نفسية

عصابية.
عدكانية موجهة مبدئيا للعضبلت.تعبّبات فارغة لبليبات كالنظرات.حصر اك قلق عائم منتشر مع االستغرابكاالستبهار.
-تظاىرات عصبية إعاشية كعصبية عضلية غّب

-قلق مصحوب بتمثيبلت.

متوقعة ،ليس ُب أكاهنا.
عدـ انتظاـ الشهقة ،السعاؿ ،التنهد ،حكةالرقبة ،التثائب.

والسلوكي

طريقة العيش

استثمار مفرط للحركة.ضغط ليس مرتبط باؼبعاش النفسي اػباص.ضغط مرتفع ُب العضبلت ،فنجد االشاراتكااليباءات اؼبرتبطة بضعف تعبّبم ،ىيجاف غّب
حركي ُب بعض االحياف.
-تعبّب اثناء اغبديث كلكن غّب مرتبط بأعراض

لديو عبلقات خاصة شخصية.التكيف يكوف مع ـبتلف الوضعيات،مع صعوبات التكيف

تفكّب عملي إٓب كحإب كاكتوماتيكي-الشعور

ىفوات زالت لسافمجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

لديو عبلقات كثّبة لكن سطحية.كال يستطيعالتفريق بْب عبلقة سطحية كعبلقة عميقة
ُب الوضعيات ال يستطيع اال اف يكوف فعاؿ.يقوـ باألفعاؿ بطريقة آلية مع نشاط عملي.عدـ القدرة على استثمار االخرين ،تبعيةبدكف مشاركة كجدانية ،اك تقمص كجدا٘ب.
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االنتاجية
الالوعية
الهوام
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نسياف التذكر اعراض كظبات عصابية مثل الفوبياكالوسواس ،دفاعات اغراءات تربير ،ربفظ
مقاكمة تثبيط مشاعر الكره اك الشعور
بالذنب.
-انتاج خيإب كىوامي.

ما قبل الشعور

-مثالية االنا اكرب من االنا اؼبثإب

-ال توجد ىوامات اكقليلة.

ال يوجد اكالقليل من التمثيبلت ا كتوجدسبثيبلت سطحية اك مقلصة ا كبسيطة ،ناذبة
عن االدراؾ اػبارجي مثل سبثل االشياء.
-نقص كثغرة ُب التفكّب

العديد من التمثيبلت اؼبوجودةالغالظة

ترابط االفكار ُب طياهتا االعراض

السيولة

يوجد ترابط بْب االفكار كالوظيفةالرمزية

-ال يوجد الَبابط الفكرم كغياب الوظيفة الرمزية

الديمومة

توازف ُب نشاط ما قبل الشعور ُب الوقت
كالنشاط ُب اعبهاز النفسي

ال يوجد توازف ُب نشاط ماقبل الشعور ُب الوقت
كعمل اعبهاز النفسي.

االصابة

اصابة ناذبة عن التمثيلكالعواطف كىي اصابة نفسية .كُب بعض
االحياف ىناؾ تظاىرات جسدية رمزية
مثل العمى اؽبستّبم اكتظاىرات نفسية
تعرب عن معاناة جسدية

االحالم

احبلـ ليلية مرمزة اين توجد االزاحةكالتكثيف.
-الغرابة الغّب معتادة للحلم ككجود

معرب عنها بطريقة رمزية عاطفية انفعالية تؤدم
أب البلـبرجية فتظهر اعبسدنة
احبلـ فضة تكرارية ،عمبلتية ،ال يوجد فيهاالتكثيف كاالزاحة.
-ال يوجد فيها غرابة بل ما يعايشو الفرد ُب

السّبكرات الثانوية.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

ال توجد اصابة ناذبة عن التمثيبلت كمرتبطة
بالعواطف اؼبمثلة ،فاإلصابة عضوية ذات تعبّب
نفسي ناذبة عن ـبلفات اعبهاز النفسي كاؼبعاش
كطريقة العيش فيو كاالكضاع اغبياتية اؼبؤؼبة الغّب

النهار يعيده ُب الليل كما ىي مصور ُب النهار.
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 متوسطية-مستقبل الشراكة األورو
العرباكم نصّب
2 جامعة سطيف
:الملخص
 كما اؼباضي االستعمارم للقول،ب قدـ التاريخٙإف اىتماـ الطرؼ األكركيب بالضفة اعبنوبية قد
 كفبا زاد ُب اىتمامها باؼبنطقة ىي تلك التحوالت،التقليدية ُب اؼبنطقة ػبّب دليل على ذلك
 حٌب يتسُب ؽبا لعب دكر فعاؿ ُب إطار العبلقات،اعبديدة الٍب حدثت على الساحة الدكلية
 لذلك كاف من الضركرم، كالٍب تقتضي ضركرة التكتل كالتعاكف اإلقليمي كالدكٕب،الدكلية الراىنة
 عن طريق تكثيف اغبوار، القياـ بعمليات بناء الثقة بْب ضفٍب اؼبتوسط،دبا كاف ُب ىذه اؼبرحلة
 كىنا نشّب إٔب أف مسؤكلية النجاح ُب بناء،القائم على االحَباـ اؼبتبادؿ ػبصوصيات كل طرؼ
 لكن اإلرباد األكركيب يتحمل القسط األكرب فيو،سبلـ كأمن كرفاه مشَبؾ ىي مسؤكلية صباعية
 كىذا ال ينفي إطبلقا إعفاء دكؿ، كحبكم أنو اؼببادر للمشركع،حبكم موقعو كقوة اقتصادية دكلية
.اعبنوب من مسؤكلياهتا ذباه شعوُّا
Abstract :
The European interest in the Southern area is old as the history, the best proof of
that was the colonial past of the traditional forces of this area, and thus the new
changes which take place on the international scene increased the interest in the
region, so it can play an active role in the framework of current international
relations, which require the need for the bloc and regional and international
cooperation, so it was necessary to carry out confidence-building between the two
parts, the Mediterranean, through the intensification of dialogue based on mutual
respect for the privacy of each party, and here we refer to the responsibility for
success in building peace, security is collective responsibility, but the European
Union bear the brunt in which by virtue of his position as an international economic,
and because it is the initiator of the project, and this does not negate the exemption
at all southern countries of their responsibilities toward their people.
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مقدمة :
على ضوء اؼبتغّبات اعبيوسياسيةكاعبيواسَباتيجية اعبديدة الٍب جعلت العديد من اؼبناطق ذات
أنبية بالغة ُب الساحة الدكلية ،قبد منطقة حوض البحر األبيض اؼبتوسط الٍب تعد منطقة
اسَباتيجية ُب الوقت الراىن ،ك ىذا ال ينفي أهنا كانت قديبا مهدا غبضارات إنسانية
كربل،كظهرت علىضفافها الديانات السماكية الثبلث:اإلسبلـ ،اؼبسيحية ك اليهودية ،فبا يدؿ
على أهنا منطقة كانت ك ال تزاؿ ذات أنبية كبّبة.
فحوض البحر األبيض اؼبتوسط يتكوف من ضفتْب ،ضفة مشالية تتميز بالقوة الصناعية كالفبلحية،
إضافة إٔب التقدـ العلمي ك التكنولوجي ،كضفة جنوبية تعا٘ب من الفقر كالتخلفواؼبديونية ،لكن
رغم ىذا فهي غنية باؼبوارد األكلية(،نفط،غاز ،فوسفات)..
فبتزاكج اإلمكانات اؼبتاحة بْب الضفتْب يصبح اغبوض اؼبتوسطي منطقة كقطبا
جيواسَباتيجيا ىاما ُب الساحة الدكلية ،خاصة لقرب اؼبسافة بْب الضفتْب ،إضافة إٔب تأثّب
اغبركات اإلستعمارية األكركبية ُب الَبكيبة السياسية ،االقتصادية ،الثقافية كاغبضارية لدكؿ اعبنوب.
كنتيجة للوعي اؼبشَبؾ بْب ضفٍب البحر اؼبتوسط ،كإدراكا منهم على ضركرة بعث
عبلقات التعاكف كالتكامل ،كاإلعتماد اؼبتبادؿ ُب ظل التحوالت اإلسَباتيجبة ُب اؼبنطقة ،األمر
الذم سبخض عنو ميبلد شراكة أطلق عليها إسم " الشراكة األكرك -متوسطية''ك الٍب هتدؼ
بدكرىا إٔب إقامة منطقة ُب حوض البحر األبيض اؼبتوسط آمنة كمستقرة سياسيا ،كتعيش ُب رفاه
إقتصادم ،كتنوع ثقاُب متعايش.
كلئلحاطة باؼبوضوع كجب علينا الوقوؼ عند ماىية الشرراكة األكركمتوسطية ،أسباب كدكافع
قيامها ،اؼبيلدين الٍب جاءت ُّا كُب األخّب مصّبىا كمستقبلها ُب ظل التحوالت الدكلية الراىنة.
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 -1مفهوم الشراكة األورو متوسطية :
1-1المدلول اللغوي للشراكة :
ىي مصدر الفعل شارؾ يشارؾ تشاركا أم كقعت بينهما شراكة ،كتعِب إختبلط النصيبْب
حبيث ال يبيز أحد عن اآلخر( .)1كما يعِب نظاـ شراكة ذبمع بْب الشركاء االجتماعيْب أك
االقتصاديْب.
)2

("Le partenariat :système associant des partenaires sociaux ou économiques

لقد زادت كتّبة مبادرات التكامل اعبهوم خاصة ُب بعض الدكؿ النامية مع تنامي ظاىرة العوؼبة
رغم أف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة قبحت ُب تنظيم التعاكف اؼبتعدد األطراؼ لكن الدكؿ النامية
()3
غالبا ما سبيل إٔب التكتبلت اإلقليمية كاعبهوية كالٍب تراىا أكثر مناسبة ؽبا
 2-1المدلول اإلصطالحي :عرفها الدكتور ؿبمد قويدرم بأهنا  " :إحدل الوسائل العلمية
الفعالة لتدعيم اؼبصاّب االقتصادية اؼبتبادلة بْب الدكؿ اؼبسانبة من خبلؿ اإلستغبلؿ اؼبشَبؾ
لئلمكانيات ك اؼبوارد اؼبتاحة ُب ىذه الدكؿ كما أهنا سبثل إحدل الوسائل األساسية لتحقيق
التكامل االقتصادم اإلقليمي"( ،)4كما عرفها الدكتور معْب أمْب ":بأهنا العبلقة اؼبشَبكة كالقائمة
على ربقيق اؼبصاّب اؼبشَبكة من جهة كربديد مدل قدرات ك مسانبات كل طرؼ من جهة أخرل
()5
للوصوؿ إٔب الغايات اؼبنشودة كاؼبتوقعة "
ك يعرفها األستاذ حسن إبراىيم" :أهنا النفع اؼبتبادؿ كاؼبتضامن ك اؼبتكامل اؼببِب على التكافؤ ك
()6
اإلعتماد اؼبتبادؿ ك اؼبصّب اغبضارم اؼبشَبؾ"
أما Jean Touscozفّبل أف الشراكة" عبارة عن تنظيم أك إتفاؽ بْب بلدين أك أكثر ُب ؾباؿ أك
ؾباالت متعددة بطريقة ال تؤدم إٔب نوع من البناء اؼبؤسساٌب بل الغرض منها ىو بلوغ أىداؼ
ؿبددة كليست بالضركرة مشَبكة ،كما تعترب كسيلة لتقريب سياسات األطراؼ من أجل ربقيق
درجة مبلئمة تسمح بالدخوؿ ُب التكامل االقتصادم ،كترجع أنبيتها إٔب كوهنا كسيلة لئلستغبلؿ
األمثل لئلمكانيات كربقيق اؼبصاّب اؼبتبادلة" (.)7
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من ىذا كلو نستخلص أف الشراكة ىي " :خلق عبلقة بْب متعاملْب من خبلؿ اعبمع
بينهم لوجود مصاّب ـبتلفة ،حيث يساىم كل طرؼ منهم دبا يقدر عليو من إمكانيات (مادية،
معنوية )...لتحقيق نتائج تعود ُب النهاية بالنفع على كل األطراؼ" كذبدر اإلشارة ىنا إٔب أف
العديد من الدكؿ النامية سارعت للدخوؿ ُب مبادرات شراكة مع دكؿ متطورة ،قصد استقطاب
اإلستثمارات األجنبية الٍب سبكنها من ربسْب دكرىا االقتصادم كالتخفيف من مشاكلها الناصبة
عن اؼبديونية كالتخلف.
3- 1

الشراكة األورو-متوسطية :إف القراءة الواضحة لكلمة األكرك -متوسطية توحي بتواجد

شطرين فيها كىذا يعِب أف ىناؾ شراكة تقاـ بْب دكؿ اإلرباد األكركيب ىذا ما يدؿ عليو إسم
األكرك ،أما الشطر الثا٘ب اؼبتوسطية فيعِب دكؿ حوض البحر األبيض اؼبتوسط فبا يعِب ىذا أف شبة
مشركع شراكة ،قائم بْب اإلرباد األركيب فبثبل للضفة الشمالية مع الضفة األخرل من اغبوض
اؼبتوسطي كىي الدكؿ اعبنوبية.
لقد ظهر مفهوـ اؼبتوسطية ُب بداية السبعينات حيث قاـ اإلرباد األكريب بوضع سياسات
هتدؼ إٔب إعطاء مفهوـ شامل للدكؿ الواقعة جنوب البحر األبيض اؼبتوسط ،أىم ما جاء ُب ىذه
السياسات ىو خلق منطقة آمنة كمستقرة إضافة إٔب كيفية ضماف كصوؿ النفط كالغاز إٔب أكركبا،
كما ًب توقيع العديد من اإلتفاقيات بْب الفَبة اؼبمتدة ( )1976-1970للتعاكف ُب عدة ؾباالت
كالتجارة،تقدٙب اؼبنتجات الفبلحية ،اؼبنتجات النصف مصنعة ،إضافة إٔب ربويل اإلعانات اؼبالية
()8
كالقركضبينالطرفْب
يرل "ناصف حٍب " أف الشراكة األكرك-متوسطية" :هنج أكركيب للتعاكف مع دكؿ كانت كلها أك
تقريبا ك إٔب أمد قريب ضمن منطقة النفوذ األكركبية بأسواقها كمواردىا األكلية"( ،)9ك بالنسبة إٔب
أكركبا " :الشراكة تعِب مصاّب مشَبكة بْب الطرفْب كىي تعِب أيضا توسيع الدعم اؼبإب للدكؿ
النامية من أجل مساعدهتا على ذباكز مشاكلها كبالتإب الدعوة إٔب اإلنضماـ ك اإلندماج ُب
اإلقتصاد العاؼبي " ( ،)10أما دكؿ اعبنوب فتعِب ؽبم الشراكة مع اإلرباد األكركيب " :تلك األداة
اعبوىرية ؼبواكبة التغّبات العاؼبية كالتحوالت اعبديدة ك ىذا يتطلب منها إصبلحات كتغّبات
جذرية ُب ىياكلها االقتصادية كالسياسية ك االجتماعية" ،كعليو فالشراكة بْب الطرفْب تبُب على
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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التقارب كالتعاكف ُب صبيع اَّاالت ك دكف استثناء ،إضافة إٔب ربديد اؼبصاّب كاألىداؼ لكل
األطراؼ اؼبشاركة كبشكل كاضح ،ك الشراكة األكرك-متوسطية تعد ربديا أيضا بالنسبة إٔب دكؿ
اإلرباد األكركيب خاصة بعد اهنيار اؼبنظومة اإلشَباكية كبركز النظاـ العاؼبي اعبديد ربت قيادة
الواليات اؼبتحدة األمريكية ،إضافة إٔب هتميشها أثناء حرب اػبليج ،الشيء الذم جعلها تبحث
ع ن نفسها ُب ظل التحوالت الدكلية اعبديدة كالٍب هتدؼ إٔب ؿباكلة الظهور كقطب عاؼبي لو كزف
ك ثقل عاؼبيْب ؼبنافسة الواليات اؼبتحدة األمريكية خاصة كأف مشركعها ُب اؼبنطقة "الشرؽ
أكسطي" بدأ ُب اإلنتشار كالتوسع.
 2دوافع الشراكة األورو-متوسطية :
يبدك أف الظركؼ الدكلية كاإلقليمية على الساحة الدكلية أثرت على الدكافع اؼبؤدية إلنعقاد مؤسبر
برشلونة  ،1995القاضي بإعبلف ميبلد الشراكة األكرك-متوسطية بْب الضفتْب الشمالية كاعبنوبية
للبحر األبيض اؼبتوسط ،كلقد تعددت الدكافع ك األسباب اؼبؤدية إٔب بعث مثل ىذه الشراكة من
دكافع دكلية كإقليمية ك أخرل ؿبلية داخلية ك ىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو من خبلؿ ىذا
اؼببحث.
1 -2الدوافع الدولية:

 أ الدوافع الجيوسياسية  :هناية اغبرب الباردة بْب اؼبعسكرين الشرقي كالغريب ،الذم حوؿالواليات اؼبتحدة األمريكية إٔب القوة األكٔب ُب العآب كمن دكف منازع ،فبا يعِب أهنا ستنفرد بإدارة
العآب كلو من دكف إعطاء أم إعتبار لباقي الدكؿ األخرل ،ك حرب اػبليج الثانية خّب دليل على
نوايا السياسة األمريكية ُب ظل الوضع العاؼبي اعبديد ،معتمدة على قوهتا العسكرية ،االقتصادية
ك التكنولوجية(.)11
إف الوزف الذم إكتسبتو الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب منطقة البحر اؼبتوسط يعود أيضا إٔب قوهتا
االقتصادية ،فمقارنة مع دكؿ اَّموعة األكركبية الٍب تقدر تدفقاهتا اؼبالية ُب إطار عبلقاهتا الثنائية
ك اعبماعية ُب اؼبنطقة حبوإب %05من اَّموع اؼبإب اؼبوجو للدكؿ اؼبتوسطيةُ ،ب حْب قبد
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

391

العدد 3172 - 71

العرباوي نصير

مستقبل الشراكة األورومتوسطية

التدفقات اؼبالية األمريكية تقدر حبوإب ُ % 51ب شكل إستثمارات كقركض ،فبا هبعل الواليات
()12
اؼبتحدة األمريكية قوة منافسة لئلرباد األكركيب ُب اؼبنطقة
إنفراد الواليات اؼبتحدة األمريكية بإدارة الصراع ُب منطقة الشرؽ األكسط بْب فلسطْب ك إسرائيل،
كما عقد مؤسبر مدريد للسبلـ سنة  1991كإتفاقية أكسلو  1993ربت الرعاية األمريكية ػبّب دليل
على ذلك ،ضف إٔب ىذا تلك اؼبناكرات ك القواعد العسكرية الٍب أقامتها الواليات اؼبتحدة
األمريكية ُب منطقة اػبليج العريب( ،)13الشيء الذم تزامن مع الطرح األمريكي ؼبشركع" السوؽ
الشرؽ أكسطية" بالدار البيضاء  ،1994فبا دفع بالدكؿ األكركبية بالسعي لفتح أبواُّا للشراكة
مع جّباهنا بدال من سياسات التعاكف كطرح أكثر عمقا ك مشوال(.)14
إف الفراغ الذم تركو إهنيار اؼبعسكر الشرقي ربت قيادة اإلرباد السوفيٍب سابقا ،ساىم ُب حدكث
نزاعات كتوترات داخلية كالٍب حاكلت الدكؿ الكربل إطبادىا ك السيطرة عليها ،ك بات من
اؼبؤكد لدل باقي الدكؿ ُب العآب عامة ()15ك الدكؿ األكركبية خاصة بضركرة إعادة ترتيب البيت ك
إعادة اغبسابات ألف العآب يشهد نوعا من الفوضى ،كسعيا منفردا للواليات اؼبتحدة األمريكية
للسيطرة على زمامو ،حٌب يتسُب للدكؿ األكركبية ك دكؿ أخرل االستفادة من التقسيمات
اعبديدة على الساحة الدكلية كؿباكلة الربكز كقوة منافسة للواليات اؼبتحدة األمريكية ك خلق توازف
ُب القوة كاؼبصاّب.
 ب الدوافع االقتصادية :عوؼبة النظاـ العاؼبي ،كخاصة ُب جانبو اؼبإب ك التجارم منذ التوقيععلى إتفاقية مراكش ُب أفريل  1994القاضية بإنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة-)OMC(16
Organisation Mondiale du Commerce

ك ُب جانفي ً 1994ب إستبداؿ) GATT (17بػ  OMCك الٍب كاف من أىم نتائجها :
 زبفيض الرسوـ اؼبفركضة على الواردات الصناعية دبعدؿ .%04 -إزالة القيود غّب اعبمركية على الواردات الزراعية اؼبتمثلة ُب اغبصص كإحبلؽبا بقيود صبركية أخف.

 -التزاـ الدكؿ النامية بتخفيض التعريفة اعبمركية على كارداهتا الزراعية بػ  ،%05كاؼبتقدمة بػ 36%

 زبفيض الدعم اغبكومي للصادرات الزراعية إٔب .%01مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
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 إلغاء إتفاقية النسيج ك الٍب كانت الدكؿ النامية تتمتع خبلؽبا حبصص صادرات إختياريةلدكؼبتقدمة
 فرض العقوبات ضد اإلغراؽ من طرؼ كل دكلة.ك لقد ًب إعطاء مدة زمنية تقدر حبوإب  12سنوات للدكؿ األكثر فقرا من أجل تنفيذ بنود ىذه
اإلتفاقية ،األمر الذم فرض على اإلرباد األكريب ؿباكلة إقحامو للدكؿ اَّاكرة لو ُب حوض البحر
األبيض اؼبتوسط(ُ)18ب خطة اإلسَباتيجية العامة ُب اؼبنطقة كذلك حفاظا على نفوذه السياسي ك
االقتصادم ُب اؼبنطقة.
 السعي األكركيب إٔب تكوين قطب اقتصادم عاؼبي يواكب التطورات كالتغّبات الدكلية الراىنةالٍب أفرزت بركز العديد من األقطاب االقتصادية الٍب هتدؼ إٔب التعاكف ك التكتل االقتصادم
على غرار ( NAFTAاتفاقية التجارة اغبرة لدكؿ أمريكا)  ( MERCOSURرابطة دكؿ أمريكا
اعبنوبية) ك التعاكف االقتصادم لدكؿ الباسفيك ( )APECإضافة على ُ ASEANب آسيا (ذبمع
دكؿ جنوب شرؽ آسيا(.19
إف ىذا التغيّب الذم عرفو االقتصاد العاؼبي ،جعل من أكركبا تغّب من سياستها ذباه البحر
األبيض اؼبتوسط ك ذباه جّباهنا من جنوب ك شرؽ اغبوض ،حيث أصبحت تنظر إٔب دكؿ اؼبنطقة
على أهنا دكؿ شريكة بدال من دفع عجلة التعاكف ك اؼبساعدة ُب عبلقاهتا معها ،ك ىو األمر
الذم حدث فعبل عندما أعلنت على ميبلد شراكة أكرك– متوسطية مع دكؿ الضفة اعبنوبية
للمتوسط.
2 -2الدوافع اإلقليمية :
 -أ الدوافع األوروبية :

بات من الواضح للدكؿ األكركبية أف أمنهم كاستقرارىم مرىوف بضركرة إنشاء منطقة
يسودىا السبلـ كاالستقرار ،الشيء الذم يفرض عليهم التعاكف مع جّباهنم ُب جنوب كشرؽ
البحر األبيض اؼبتوسط ،كلقد جسد ذلك البياف اػبتامي ؼبؤسبر برشلونة من خبلؿ تأكيده على أف
كل اؼبشاركْب يعربكف عن قناعتهم بأف السبلـ ك االستقرار ك األمن ُب منطقة البحر األبيض
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اؼبتوسط يعد مكسبا مشَبكا ،يتعهدكف بضركرة تشجيعو كتوطيده بكل الوسائل الٍب ُب
حوزهتم(.)20
التخوؼ األكركيب من إمكانية انتشار أسلحة الدمار الشامل ُب اؼبناطق العربية الٍب تعترب قريبة
جغرافيا منها ،فبا قد يهدد أمنها ،فبامتبلؾ العرب للتكنولوجية النوكية سوؼ يتجاكزكف بذلك
التأخر العلمي كالتكنولوجي فبا يشجعهم أكثر على التكتل ،كىذا يثّب ـباكؼ اإلرباد األكركيب
كيهدد أيضا مصاغبو ُب اؼبنطقة(.)21
ضف إٔب ذلك تنامي ظاىرة اإلرىاب ُب اؼبنطقة ،كما يَبتب عنها من ـباطر كاعبريبة اؼبنظمة،
التطرؼ ،ذبارة اؼبخدرات..كالٍب أثارت ذعرا ُب األكساط األكركبية ،خوفا من انتشار الظاىرة
ككصوؽبا إٔب أكركبا(.)22
االنفجار السكا٘ب الذم تعا٘ب منو الضفة اعبنوبية من حوض البحر األبيض اؼبتوسط ⅔من سكاف
اغبوض اؼبتوسطي كما قد ينجر عنو من ىجرة كنزكح إٔب الدكؿ األكركبية ،فرارا من الفقر ك البطالة
ك عدـ االستقرار السياسي ك االجتماعي داخل دكؽبم األصلية ،الشيء الذم يهدد
االستقراراالقتصادم ك النمو الديبوغراُب للدكؿ األكركبية ،لذلك تسعى الدكؿ األكركبية إلهباد
سياسات ربد من ىذا التدفق على أراضيها بالتعاكف مع دكؿ اعبنوب( )23السعي األكركيب إٔب
التحرر من اؽبيمنة األمريكية ك ؿباكلة االستقبلؿ بذاهتا ُب ـبتلف القضايا الدكلية ك رغبة منها
للربكز كقوة عاؼبية صاعدة تلغي قواعد النظاـ العاؼبي اعبديد.
يضاؼ إٔب ىذا رغبة الدكؿ األكركبية ُب اإلبقاء على عبلقاهتا مع دكؿ الشرؽ األكسط ك دكؿ
مشاؿ إفريقيا خاصة ،نظرا ؼبا تلعبو ىذه الدكؿ من دكر ىاـ ُب اقتصاديات الدكؿ األكركبية كخاصة
لضماف تدفق النفط ك الغاز من اؼبنطقة الٍب تعد قريبة منها جغرافيا ك تربطها عبلقات تبعية ككالء
شبو تاـ ،ناجم عن الفَبة االستعمارية ،كما تعترب ىذه الضفة سوقا كاسعة تتميز بكثافة سكانية
()24
كبّبة كقدرة إنتاجية منخفضة لتسويق اؼبنتجات األكركبية.
كما تسعى الدكؿ األكركبية إٔب دعم نفوذىا الثقاُب ك اللغوم ك الفكرم ُب الفضاء
اؼبتوسطي من خبلؿ عدة كسائل ،كاؼبنظمة الفرانكفونية ،اَّلس األكركيب مؤسسة الثقافة
األكركبية ،اؼبلتقيات كاؼبنتديات العلمية ك الثقافية ،نتيجة التمازج الثقاُب ك االحتكاؾ بْب
()25
الضفتْب الناجم عن الفَبة االستعمارية
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 ب دوافع الضفة الجنوبية :الرغبة ُب اغبصوؿ على اؼبساعدات اؼبالية كالتقنية إلعادة اؽبيكلة ،يضاؼ إٔب ذلك الرغبة ُب
اغبصوؿ على اؼبساعدات اؼبالية كالقركض لتمويل اؼبشاريع ك ربديث القطاعات االقتصادية ،كما
تسعى جاىدة عبلب االستثمار األجنيب بصفة عامة ك األكركيب بصفة خاصة لضماف تدفق رؤكس
()26
األمواؿ من البنوؾ األكركبية على غرار البنك األكركيب لبلستثمارُBEIب ىذا اؼبيداف.
حاجة ىذه الدكؿ اؼباسة لبلستثمارات األجنبية ك باألخص األكركبية منها من أجل االستفادة
من اػبربة ك التجربة األكركبية ،يضاؼ إٔب ذلك ىدؼ نقل التكنولوجيا ك لتحقيق اإلنعاش
االقتصادم كتطوير االستثمارات ا﵀لية كىذا ما يتيح ؽبا فرصا كبّبة للعمل ،كالقضاء على
مشكل البطالة ،كبالتإب اآلفات االجتماعية اؼبنجرة من كراء ىذا اؼبشكل ك اؼبؤدية إٔب ىجرة
األدمغة
يضاؼ إٔب ىذا ذلك الفراغ على اؼبستول اإلقليمي ُب اؼبنطقة الٍب نتج عن فشل اؼبشاريع
التكاملية اؼبغربية كالعربية ( ،)27الرغبة ُب الشراكة مع اإلرباد األكركيب من أجل إنشاء اؼبنطقة
االقتصادية اغبرة ك فتح األسواؽ األكركبية للمنتجات اؼبتوسطية.
االحتكاؾ باػبربة ك التجربة األكركبية ُب كافة اؼبيادين من أجل ربسْب اؼبنتجات ك االستفادة
من برامج اؼبساعدات اؼبقدمة من طرؼ اإلرباد األكركيب ُب شكل إعانات مالية كأخرل تقنية من
خبلؿ الدكرات التكوينية كالتمهينية ،ك إدراؾ دكؿ الضفة اعبنوبية أف التعاكف مع االرباد األكركيب
الذم يسعى جاىدا لكي يصبح قطبا عاؼبيا منافسا لؤلقطاب األخرل ،سيمكنهم من مسايرة
العوؼبة ك الدخوؿ ُب االقتصاد العاؼبي
 3 –2الدوافع المحلية:
 أ ظهور المد اإلسالمي:يقصد ُّا تنامي اغبركات األصولية اإلسبلمية كظاىرة التطرؼ الديِب ك العنف السياسي الٍب
ظهرت خاصة على ضفاؼ اؼبنطقة اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط  ،كخاصة دكؿ مشاؿ إفريقيا،
كقد امتدت جذكرىا إٔب دكؿ الشرؽ األكسط.
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ىذه الظاىرة الٍب سانبت ُب ظهورىا العديد من العوامل الداخلية ذات الصلة باؼبشاكل
االجتماعية ك االقتصادية ك حٌب السياسية ،كفشل اغبكومات اغبديثة االستقبلؿ ُب ربقيق
متطلبات شعوُّا ،ضف إٔب ذلك ـبلفات البّبكقراطية ك ا﵀سوبية،كما أف ىذه الدكؿ ،يعا٘ب
شعبها نوعا من الفقر ك اغبرماف ،ناىيك عن مشاكل البطالة الٍب تفشت ُّا،ك عمليات تسريح
العماؿ اعبماعية ،ضف إٔب ذلك عمليات القهر الناذبة عن قمع اغبريات السياسية ؽبذه
اَّتمعات( ، )28فالدكؿ األكركبية زبشى من تأثّب ىذا التيار على بلدانو كبعد ذلك يبتد ىذا التأثّب
إٔب أراضيها حبكم قرُّا اعبغراُب من دكؿ الضفة اعبنوبية ضف إٔب ذلك زبوفها من انتقاؿ ىذا اؼبد
()29
عن طريق اعباليات العربية ك اإلسبلمية اؼبتواجدة على أراضيها
إف الشيء الذم يبكن أف يؤخذ بعْب االعتبار ذباه ىذا اؼبد اإلسبلمي ىو انتشاره ُب مناطق كثّبة
من العآب ،فقد امتدت جذكر اؼبنتقمْب اإلسبلميْب من الفلبْب إٔب البحرين ،كىذا ما أثار ـباكؼ
الدكؿ األكركبية خاصة ك العربية عامة من ذبذر ىذا التطرؼ الذم كاف يسعى لتحقيق غاياتو
بالقوة (كالقتل كالتعذيب ك التفجّب( ،)30ك تعد اعبزائر ،تونس ،اؼبغرب ،مصر ،اليمن ك تركيا أىم
اؼبعاقل قربا لدكؿ اإلرباد األكركيب فتدىور األكضاع ُب اعبزائر منذ بداية التسعينات ك الٍب أدت
إٔب انزال قات خطّبة ،ضف إٔب ذلك تنامي القوة اإلسبلمية ُب تركيا زاد من ـباكؼ الدكؿ
()31
األكركبية من ىذه الظاىرة ك كلد اغبذر الشديد ُّا.
ترل الدكؿ األكركبية أف التيار اإلسبلمي وبمل عداءات شديدة ؽبا ،كما االعتداءات ك اؽبجمات
الٍب شنت على األجانب ُب كل من مصر ك اعبزائر ،ؿباصرة السفارة األمريكية ُب إيراف ػبّب دليل
على ذلك.
لكن الشيء الذم يشهد لو أف دكؿ اإلرباد األكركيب رغم ما ربملو من نظرة ؽبذا التيار كزبوفاهتا
منو على ربطيم مؤسساهتا االقتصادية كهتديد مصاغبها داخل ىذه الدكؿ ،إال أننا قبدىا زبتلف
مع الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب ربديد مفهوـ اإلرىاب ،بعد األحداث الٍب تعرضت ؽبا
الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب  11ديسمرب .0221
فالواليات اؼبتحدة األمريكية ترل أف مقاكمة حزب ا﵁ اللبنا٘ب لبلحتبلؿ اإلسرائيلي إرىابا ،لكن
اإلرباد األكركيب ال يعتربىا كذلك ك إمبا يصنفها ضمن اؼبقاكمات الٍب تسعى من أجل نيل
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االستقبلؿ )32( ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل قبد أف بعض الدكؿ العربية تتهم بعض الدكؿ
األكركبية بكوهنا معاقل تلجأ إليها اعبماعات اإلرىابية فرارا من دكؽبا ربت غطاء اللجوء السياسي.
 ب تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية:نظرا للمشاكل الٍب تعا٘ب منها دكؿ الضفة اعبنوبية من فقر ك كحرماف ك بطالة كمشاكل
أخرل أدل ذلك إٔب تدفق اآلالؼ من اؼبهاجرين غّب الشرعيْب إٔب الدكؿ األكركبية ،كذبدر
اإلشارة ىنا إٔب أف طرؽ اؽبجرة غّب الشرعية كثرت كتعددت ،حيث أصبحت ىناؾ صباعات سرية
تعمل بتهريب اؼبهاجرين ،كما أنو يبكن مبلحظة أ ف معظم اؼبهاجرين توافدا على الدكؿ األكركبية
ىم مغاربة ،ك ىذا ما خلق ذعرا كزبوفا لدل الدكؿ األكركبية من هتديد أمنها ك استقرارىا رغم
تواجد نسب كبّبة من اؼبهاجرين فيها من أكركبا الوسطى ك الشرقية لكن مشكل اإلرىاب القادـ
()33
من الدكؿ اعبنوبية ىو الذم أثار ـباكفها.
يقدر عدد اؼبهاجرين ُب أكركبا حبوإب  %0.5من ؾبموع سكاف اإلرباد األكركيب ،كتبلغ نسبتهم ُب
الدكؿ األكركبية بػ  %6.5:بلجيكا %0.4 ،بأؼبانيا %5.3 ،بالنمسا %3.4 ،بفرنسا
ك%3فيهولندا.كحسب اإلحصائيات اؼبتوفرة عن اؼبهاجرين إٔب الدكؿ األكركبية لسنة  ،1993تأٌب
اؼبغرب ُب اؼبرتبة األكٔب من دكؿ اؼبغرب العريب ٍب تليها اعبزائر فتونس أما تركيا فتتصدر قائمة
البلداف اؼبهاجرة إٔب أكركبا ،ك ُب اعبهة اؼبقابلة قبد أف فرنسا ىي الدكلة األكٔب استقباال ؼبهاجرم
()34
مشاؿ إفريقياُ ،ب حْب تعد أؼبانيا الدكلة األكٔب اؼبستقبلة للمهاجرين الَبكيْب ُب أكركبا.
ك يعترب اَّلس األكركيب اؼبنعقد ُب لشبونة  1990أف دكؿ اؼبشرؽ العريب كاؼبغرب تعترب مصدرا
مهددا لبلستقرار ك األمن ُب اؼبنطقة ،كبالتإب سببا ؽبجرة اليد العاملة ،ك معقبل للتطرؼ األصوٕب
ك الديِب ،ك مرا كزا لتجارة اؼبخدرات ،كاعبريبة اؼبنظمة الٍب ؽبا تأثّبات سيئة على اؼبنطقة عامة ك
()35
على اإلرباد األكركيب خاصة
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  3مضمون إعالن برشلونة  1995للشراكة األورو -متوسطية1- 3 -الشراكة السياسية واألمنية :

حيث يعرب اؼبشاركوف عن قناعتهم بأف السلم كاالستقرار ُب اؼبنطقة تعد مكسبا كإرثا
مشَبكا ،يتعهدكف كيلتزموف على دعمو كتشجيعو بكل الوسائل كاإلمكانات اؼبتوفرة لديهم كمن
أجل ىذا كلو اتفق اؼبشاركوف على اؼبضي ُب حوار سياسي مكثف مدعم كمنتظم ،يقوـ على
احَباـ اؼببادئ األساسية للقانوف الدكٕب ،لضماف االستقرار الداخلي كاػبارجي.
كمن ىذا اؼبنطلق شدد اؼبشاركوف ُب اإلعبلف على التزامهم باؼببادئ التالية:
العمل كالتصرؼ طبقا ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة كاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ككذا التزامات
القانوف الدكٕب األخرل كبالتحديد تلك الناصبة عن التنظيمات اعبهوية كاالتفاقيات اإلقليمية
كالدكلية الٍب ىم أعضاء ُّا ،تنمية كدعم دكلة القانوف كالديبقراطية ُب أنظمتهم السياسية ،مع
االعَباؼ ُب ىذا اإلطار حبق كل طرؼ ُب اختيار كتطوير نظامو السياسي كاالجتماعي كالثقاُب،
كاالقتصادم ،كالقانو٘ب كالقضائي )36(.احَباـ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية ،مع ضماف
اؼبمارسات الفعالة كاؼبشركعة ؽبذه القوانْب كاغبريات ،دبا فيها حرية التعبّب ،كحرية التجمع ألىداؼ
سلمية،حرية االعتماد كالتفكّب ،كالتدين انفراديا أك اجتماعيا مع أفراد آخرين من نفس اَّموعة،
بدكف أم سبييز ُب العرؽ أك اعبنس أك الدين أك اللغة.
األخذ بعْب االعتبار دعم اغبوار بْب كل األطراؼ ،لتبادؿ اؼبعلومات حوؿ اؼبسائل اؼبتعلقة
حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية ،العنصرية كنبذ األجانب.احَباـ كتأييد التنوع كالتعددية ُب
ؾبتمعاهتم ،دعم كتشجيع التسامح بْب ـبتلف اَّموعات كؿباربة مظاىر التعصب ،كالتشديد على
ضركرة كأنبية التكوين ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية )37(.احَباـ السيادة اؼبتساكية،
ككل اغبقوؽ اؼبتعلقة بالسيادة،كالتنفيذ النزيو لبللتزامات كالواجبات كفقا ؼبا ينص عليو القانوف
الدكٕب.
احَباـ اؼبساكاة ُب حقوؽ الشعوب ،كحقها ُب تقرير مصّبىا ،مع التصرؼ كفقا ألىداؼ كمبادئ
األمم اؼبتحدة ،كأحكاـ القانوف الدكٕب ،خاصة ما تعلق بوحدة إقليم دكلة كما ربددىا االتفاقات
الثنائية بْب األطراؼ اؼبعنية.
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االمتناع كفقا ؼببادئ القانوف الدكٕب ،عن أم تدخل مباشر أك غّب مباشر ُب الشؤكف الداخلية
للشركاء ،كاحَباما لوحدة األرض كاإلقليم كالوطن ،حل اػببلفات بالطرؽ السلمية ،كدعوة صبيع
األطراؼ إٔب عدـ اللجوء إٔب التهديد أك استخداـ القوة ضد كحدة إقليم أم دكلة شريكة ،ككذا
اغبصوؿ على األرض بالقوة ،كالتأكيد على حق التمتع بالسيادة الكاملة بالطرؽ اؼبشركعة كفقا ؼبا ينص
عليو ميثاؽ األمم اؼبتحدة كقواعد القانوف الدكٕب.
دعم التعاكف من أجل الوقاية من اإلرىاب ،بالتصديق كتطبيق االتفاقيات الدكلية الٍب ًب
توقيعها كاغبرص على االنضماـ إليها( ،)38الدعوة إٔب ا﵀اربة اعبماعية النتشار كتعدد اعبرائم
()39
اؼبنظمة ،ككذا ؿباربة مشكلة اؼبخدرات بكل أشكاؽبا كأنواعها.
تشجيع العمل اعبهوم كاإلقليمي ،بالعمل على عدـ انتشار األسلحة النوكية كالكيميائية
كالبيولوجية ،باالنضماـ كالتمسك دببادئ كنظم اغبد من التسلح الدكلية كاإلقليمية( ،)40كاالنضماـ
إٔب اتفاقيات مراقبة التسلح كنزع السبلح،مثل :معاىدة حظر كانتشار األسلحة النوكية ()NPT
كاتفاقية حضر األسلحة الكيميائية ( )CWCكاتفاقية حضر األسلحة البيولوجية ( )BWCكأم
ترتيبات إقليمية ،مثل اؼبناطق اؼبنزكعة السبلح ،كأنظمة مراقبتها ،مع احَباـ التطبيق النزيو
اللتزاماهتم اؼبقررة الٍب تنصص عليها مواثيق اؼبراقبة كالنزع كاغبد من انتشار التسلح ،كما يعمل
الشركاء على جعل منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل( )41النوكم،
الكيميائي كالبيولوجي ،الٍب يبكن مراقبتها بصفة فعالة.
تشجيع كتوفّب الظركؼ الكفيلة بإقامة عبلقات تنمية كحسن اعبوار فيما بينهم ،كدعم
اؼبسارات اؽبادفة إٔب إقامة األمن كاالستقراركاالزدىار كالتعاكف اؼبتبادؿ ،اإلقليمي كالتحت
إقليمي ،كاألخذ ُب عْب االعتبار كل سبل الثقة كاإلجراءات البلزمة بْب الشركاءُّ ،دؼ ذبسيد
منطق السلم كاالستقرار ُب منطقة البحر األبيض اؼبتوسط ،دبا فيها احتماؿ تأسيس ميثاؽ أكرك-
متوسطي.
كمن ىذا كلو يتضح أف األكربيْب ركزكا على بعض النقاط األساسية ،الٍب تشكل اغبد األدٗب من
االتفاؽ بْب صبيع الدكؿ اؼبشاركة كىي :الديبوقراطيةكحقوؽ اإلنساف،التسوية السلمية
للصراعاتوالنزاعات ،مكافحة التطرؼ الديِب كاإلرىاب كاعبريبة اؼبنظمة،اغبد من التسلح ،كىي
()42
نقاط زبدـ فقط االرباداألكركيب
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 2– 3الشراكة االقتصادية والمالية :
حيث يشدد اؼبشاركوف على األنبية الٍب يولوهنا للتنمية االقتصادية كاالجتماعية الدائمة،
كاؼبتوازنة من أجل ربقيق ىدفهم ُب بناء منطقة ازدىار كرفاه مشَبؾ ( ،)43ك يعَبؼ اؼبشاركوف
بالصعوبات الٍب يبكن أف ربدثها اؼبديونية على التنمية االقتصاديةُ ،ب الدكؿ النامية دبنطقة البحر
األبيض اؼبتوسط ،كنظرا ألنبية عبلقاهتم يتفقوف على متابعة اغبوار ُّدؼ الوصوؿ إٔب الرقي
كالتقدـ ،انطبلقا من أهنم شركاء ،كتواجههم ربديات مشَبكة ،كقد حدد اؼبشاركوف أىدافهم على
اؼبدل البعيد كاآلٌب :
اإلسراع ُب كتّبة التنمية االقتصادية كاالجتماعية اؼبستديبة.
ربسْب ظركؼ حياة السكاف ،كرفع مستول التشغيل ،كتقليص الفوارؽ
التنموية ُب اؼبنطقة األكرك-متوسطية.
()44
ترقية الشراكة كاالندماج اعبهوم،كتشجيع التعاكف كالتكامبلإلقليميْب
من أجل ربقيق ىذه األىداؼ يتفق اؼبشاركوف على إقامة شراكة اقتصادية كمالية،
تأخذ ُب االعتبار درجات التنمية اؼبختلفة كاختبلؼ مستويات التقدـ كتعتمد على :
اإلنشاء التدرهبي ؼبنطقة التجارة اغبرة.
إقامة شراكة كتعاكف اقتصادم مبلئمْب ُب اَّاالت اؼبعنية.
()45
الزيادة بالتدرج للدعم اؼبإب األكريب لشركائو.
منطقة التبادل الحر :
يتم إنشاؤىا من خبلؿ اتفاقات أكرك-متوسطية جديدة كاتفاقات ربرير التبادؿ بْب شركاء
اإلرباد األكركيب ،كقد اتفق الشركاء على أف تكوف سنة  0212آخر أجل إلقامة منطقة التبادؿ اغبر ،الٍب
ستغطي أىم اؼببادالت ُب إطار احَباـ التزامات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ()O.M.C
ُّدؼ تطوير التحرير التدرهبي للمبادالت ُب اؼبنطقة ،فإف اغبواجز الضريبية كغّب الضريبة اؼبتعلقة
بتبادؿ اؼبنتوجات اؼبصنعة يتم إلغاؤىا تدرهبيا( ،)64ككفقا لرزنا مات يتم التفاكض حوؽبا بْب
الشركاء انطبلقا من اؼببادالت التقليدية كُب حدكد ما تسمح بو ـبتلف السياسات الزراعية
كباحَباـ النتائج اؼبتوصل إليها ُب إطار مفاكضات . GATT
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ذبارة اؼبنتوجات الزراعية سيتم ربريرىا من خبلؿ التعامل التفضيلي ،كاؼبعاملة باؼبثل بْب األطرا ؼ،
ضف إٔب ذلك تبادؿ اػبدمات كحق الوقاية يتم ربريرىا تدرهبيا ،كقد قرر اؼبشاركوف اإلنشاء
التدرهبي ؼبنطقة التبادؿ اغبر من خبلؿ :
تبِب األحكاـ اؼببلئمة ُب ؾباؿ القواعد األصلية ،كضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية كالصناعيةكاؼبنافسة
متابعة ك تطوير السياسات القائمة على مبادئ اقتصاد السوؽ كتكامل كاندماج األسواؽ معاألخذ بعْب االعتبار حاجياهتم كمستويات مبوىم كتقدمهم.
متابعة اإلصبلحات اؽبيكلية كتطوير اؽبياكل االقتصادية كاالجتماعية مع إعطاء األكلوية لَبقيةكتطوير القطاع اػباص ،مع العمل على التخفيف من اآلثار السلبية الٍب تنجم عن إعادة اؽبيكلة
على الصعيد االجتماعي من خبلؿ تشجيع الربامج لفائدة الفئات الفقّبة.
()74
تشجيع كترقية اآلليات الرامية إٔب تنمية كتطوير التكنولوجيا كنقلها.إف ما يبكن تأكيده ىو أف إقامة منطقة تبادؿ حر أكرك -متوسطية ستعود بآثار إهبابية على دكؿ
الضفة اعبنوبية ،كتحسْب القدرة على اؼبنافسة الناصبة عن إلغاء السياسة اغبمائية كزبفيض أسعار
اؼبواد اؼبستوردة من اػبارج كجلب رؤكس األمواؿ اػبارجية عن طريق االستثماراؼبباشر كغّب اؼبباشر.
لكن ال ينبغي إنكار أف منطقة التبادؿ اغبر ستجمع بْب طرفْب غّب متكافئْب ،اإلرباد األكريب
يشكل ؾبموعة منسجمة كمتبلضبة مع بعضها البعض ،ضف إٔب ذلك أهنا متقدمة كمتطورة
علميا ،ماليا كتقنيا ،بينما دكؿ الضفة اعبنوبية تتميز بتضارب سياساهتا اػبارجية كعدـ توافقها
ناىيك عن ضعفها االقتصاديواالجتماعي كالتقِب ،كىذا سيؤدم ال ؿبالة إٔب ما يعرؼ بتكريس
كتقسيم العمل الدكٕب القائم حاليا( )48كيكرس مبدأ التبعية القاضية بأف دكؿ اإلرباد األكريب
ستبقى مسيطرة على العناصر األساسية لتحقيق النمو كالتقدـُ ،ب حْب تبقى دكؿ الضفة اعبنوبية
تابعة كمتخصصة ُب إنتاج اؼبواد األكلية كبعض اؼبنتاجات الزراعية فقط كبالتإب بقائها كسوؽ
استهبلكية كبّبة لَبكيج اؼبنتاجات األكربية.

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

211

العدد 3172 - 71

العرباوي نصير

مستقبل الشراكة األورومتوسطية

التعاون والتشاور االقتصادي:
حيث يعَبؼ اؼبشاركوف بأف التنمية االقتصادية هبب دعمها باالدخار الداخلي كأساس
لبلستثماركباالستثمار األجنيب اؼبباشر ،كيؤكدكف على أنبية إقامة مناخ مبلئم لذلك خاصة بعد
إزالة اغبواجز ُب كجو االستثمارات تدرهبيا ،األمر الذم يؤدم إٔب نقل التكنولوجيا كزيادة اإلنتاج
()49
كالتصدير ،كما يؤكدكف على أف التعاكف اعبهوم ك اإلقليمي اؼببِب على اإلرادة اغبرة للشركاء
يعد عامبل رئيسيا لتشجيع إقامة منطقة للتبادؿ اغبر ،ككذا تشجيع الشركات على عقد اتفاقيات
فيما بينها ،ك االلتزاـ بتسهيل التعاكف كالتطوير الصناعي بتوفّب اؼبناخ كاإلطار القانو٘ب اؼببلئم ،كإنو
()50
من الضركرم إقامة برنامج للدعم التقِب للشركات الصغّبة كاؼبتوسطة.
يؤكد اؼبشاركوف على ترابطهم ُب ؾباؿ البيئة الٍب تفرض عليهم ربركا إقليميا كتعاكنا مكثفا
كبرامج متعددة األطراؼ كالتأكيد على سبسكهم باتفاقية برشلونة ،كيعَبفوف بضركرة التوفيق بْب
التنمية االقتصادية كاغبفاظ على البيئة ،كإدراج اؼبسائل البيئية ضمن اؼبظاىر اؼبرتبطة بالسياسة
االقتصادية كتفادم النتائج السلبية الٍب يبكن أف ربدثها التنمية ُب البيئة،كالعمل على إعداد
برنامج للنشاطات ذات األكلوية على اؼبيدانْب القصّب كاؼبتوسط دبا ُب ذلك اؼبكافحة ضد
التصحر ،كتكثيف الدعم اؼبإب كالتقِب ؽبذه األعماؿ.
التعاون المالي :
حيث يعترب اؼبشاركوف أف ربقيق منطقة التبادؿ اغبر ،كقباح الشراكة األكرك -متوسطية
يقوماف على دعم مإب يساعد على تنمية مستديبة كمتناسقة ،كذبنيد القواعد االقتصادية ا﵀لية،
كيبلحظ اؼبشاركوف ُب ىذا الصدد أف :
وافق المجلس األوروبي في كان " ،"canneعلا هذا الدعم المالي لقروض قيمتها

4.685

مليوف ايكو ( ،)ECUSللفَبة اؼبمتدة بْب 1994كُ 1999ب شكل الصناديق اؼبالية اؼبشَبكة ،ك
سوؼ يتم استكمالو عن طريق البنك األكركيب لبلستثمار ُب شكل قركض دببالغ ىامة ،كىكذا
اؼبسانبات اؼبالية الثنائية للدكؿ ،كًب التأكيد أف ىذا التعاكف اؼبإب ستتم إدارتو ُب إطار برنامج
متعدد ك لعدة سنوات مع األخذ بعْب االعتبار خصوصيات كل شريك( )51ك ىذا الربنامج يسمى
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ميدا (،)52إف التسيّب اعبيد على مستول االقتصاد اعبماعي لضماف قباح الشركات يعترب ذك أنبية
يقركف ك يتفقوف على ضركرة تشجيع اغبوار حوؿ سياستهم االقتصادية ك
بالغة كجوىرية ،ؽبذا الغرض ٌ
طريقة تكثيف التعاكف اؼبإب.
إف القيمة اؼبالية ا﵀ددة ؼبساعدة الدكؿ اؼبتوسطية  5.684مليار إيكو ،تعترب منخفضة مقارنة مع
تلك اؼبمنوحة لدكؿ أكربا الوسطى كالشرقية( 6.96)53مليار إيكو ،كىذا نابع من اإلرادة األؼبانية
ُب توجيو اىتمامات اإلرباد األكريب إٔب الدكؿ االشَباكية سابقا على حساب الدكؿ اؼبتوسطية الٍب
ربظى بالدعم الفرنسي ،كقد أضاؼ األكربيوف أف تعاكهنم مع دكؿ الضفة اعبنوبية سيتخذ منحا
عقبلنياُ ،ب إطار يبتد زمنيا ،إٔب جانب مراعاهتم ػبصوصيات ىذه الدكؿ ،ألف اقتصاديات ىذه
األخّبة ـبتلفة عن بعضها البعض.
كمهما تكن ىذه اإلعانات اؼبالية إال أف البعض يعتقد أهنا ٓب تصل إٔب ما كانت تصبوا إليو دكؿ
الضفة اعبنوبية لتغطية حاجياهتا كإقامة اإلصبلحات اؽبيكلية ،كما أهنا أيضا بعيدة عن تلك
الطموحات كالوعود الٍب يرمي اإلرباد األكريب للوصوؿ إليها ،كُب اؼبقابل قبد أف غزارة ىذه
اؼبعونات اذبهت كبو دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية دكف مراعاة خصوصيات ىذه الدكؿ.
 3-3الشراكة االجتماعية ،الثقافية و اإلنسانية :
حيث أكد اؼبشاركوف ُب اؼبؤسبر على أف التقاليد الثقافية ك اغبضارية على ضفٍب البحر
األبيض اؼبتوسط ،ك اغبوار بْب الثقافات ،كالتبادالت اإلنسانية ،العلمية كالتكنولوجية ،تعد عامبل
أساسيا ُب تقارب ك تفاىم الشعوب ك ربسْب النظرة اؼبتبادلة بينهم ك ُب ىذا السياؽ تسعى
األطراؼ اؼبشاركة إٔب إقامة شراكة ُب اَّاالت االجتماعية ،الثقافية كاإلنسانية كيؤكدكف ُب ذلك
على :
أف اغبوار ك االحَباـ اؼبتبادؿ بْب الثقافات كاألدياف ،شرطاف أساسياف لتقارب الشعوب
كتفانبهما ،كُب ىذا الصدد يشّب إٔب الدكر الذم يبكن أف تلعبو كسائل اإلعبلـُ ،ب التعريف
كتقريب صورة اآلخرين كإعطائها صورة جيدة سبكن من خلق اإلحساس اؼبتبادؿ بْب الشعوب ك
الثقافات( ، )54اإلصرار كاإلغباح على ضركرة ربقيق التنمية البشرية ،سواء فيما ىبص التعليم أك
تأىيل الشباب ك تكوينهم ُب اؼبيادين العلمية كالثقافية ،ك ينوىوف بضركرة التبادالت الثقافية ك
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معرفة لغة اآلخرين ،مع احَباـ اؽبويةك اػبصوصية الثقافية لكل طرؼ ،كما يدعوف إٔب إقامة
سياس ات دائمة للربامج التعليمية ك الثقافية .كأخذ التدابّب الكفيلة غبسن سّب التبادالت اإلنسانية
كخاصة ُب ميداف ربسْب اإلجراءات اإلدارية(.)55
أنبية القطاع الصحي ُب ربقيق التنمية اؼبستديبة ،كالرغبة ُب تشجيع اؼبشاركة الفعالة
للمجتمع ُب ربسْب النشاطات ك ترقية السكاف صحيا كمعيشيا ،كيعَبفوف بأنبية التنمية
االجتماعية،الٍب هبب حسب رأيهم أف تواكب كتسّب باؼبوازاة مع التنمية االقتصادية ،كيولوف أنبية
()56
خاصة الحَباـ اغبقوؽ االجتماعية اعبوىرية دبا فيها اغبق ُب التنمية
االعَباؼ بالدكر الرئيسي اؽباـ الذم يبكن إف يلعبو اَّتمع اؼبد٘بُ ،ب إطار ذبسيد الشراكة
األكرك–متوسطية دبختلف جوانبها ،كما يعد عامبل أساسيا لتفاىم كتقارب الشعوب( ،)57ألنو
اللبنة األساسية ُب تكوين اَّتمعات ،كتأكيدىم على تشجيع كتقوية األدكات كالوسائل البلزمة
لشراكة كتعاكف غّب مركزيْبُّ ،دؼ تسهيل التبادالت بْب فواعل التنميةُ ،ب ؾباؿ القوانْب ك
التشريعات الوطنية :كقائد اَّتمع ك اؼبد٘ب ،العآب الثقاُب ك الديِب ،إضافة إٔب اعبامعات
كاَّتمعات البحثية ،اإلعبلـ ،اعبمعيات ،اؼبنظمات ،النقابات التجارية كالشركات العامة كاػباصة،
كمن ىذا اؼبنطلق يدعوف كيركزكف على ضركرة تشجيع كدفع التواصل كالتبادالت بْب الشباب ُب
إطار برامج التعاكف غّب اؼبركزم ،كيعملوف على تشجيع كل الفعاليات ك اؼببادرات لدعم
اؼبؤسسات الديبقراطية ك كإرساء دكلة القانوف ك اَّتمعات اؼبدنية.
نظرا لؤلنبية القصول الٍب أصبح ىبتص ُّا النمو الديبوغراُب اؼبتزايد ُب اؼبنطقة ،كخاصة ُب
دكؿ الضفة اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط ،ك الذم أصبح يشكل ربديا كبّبا للمشاركْب ،األمر
الذم يقتضي سياسات مشَبكة كمناسبة من أجل اإلسراع باإلقبلع االقتصادم(.)58لقد شكلت
اؽبجرة نقطة اىتماـ كبّبة بْب اؼبشاركْب ،حيث لوحظ أهنا زادت بكميات معتربة ُب السنوات
األخّبة ،كخاصة غّب الشرعية منها ،لذلك ٌنوىوا كاعَبفوا بالدكر الذم يبكن أف تلعبو ُب عبلقاهتم،
كيتفقوف على ضركرة العمل ك التعاكف من أجل زبفيف كطأة اؽبجرة معتمدين ُب ذلك على دعم
كتشجيع برامج التأىيل ك التكوين اؼبهِب ك اؼبساعدة على خلق مناصب للشغل ،كما يتعهدكف
حبماية ؾبمل اغبقوؽ اؼبعَبؼ ُّا ُب ظل التشريعات اغبالية للمهاجرين اؼبقيمْب بصفة قانونية على
أراضيهم ،أما ما يتعلق دبجاؿ اؽبجرة غّب الشرعية فقد أكدكا على كعيهم اػباص ُّذه اؼبعضلة
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اؼبتفشية ،كأخذكا على عاتقهم ضركرة إعادة إدماج كقبوؿ اؼبهاجرين من خبلؿ تبِب إجراءات
كإتفاقيات أك ترتيبات ثنائية إلعادة قبوؿ اؼبواطنْب الذين ىم ُب كضع غّب شرعي ،كلتحقيق ذلك
()59
يعترب اإلرباد األكركيب مواطِب الدكؿ األعضاء ،كمقيمْب ،طبقا لتعار يف اَّموعة األكركبية.
كما يؤكد اَّتمعوف ُب ىذا اؼبؤسبر اػباص بالشراكة الشراكة األكرك – متوسطية على ضركرة
اؼبكافحة اعبماعية لكل األعماؿ غّب اؼبشركعة ك الكثّبة االنتشار ُب اآلكنة األخّبة على غرار
التجارة باؼبمنوعات ،اعبريبة الدكلية ،الرشوة ،الفساد ،اؼبتاجرة بالعبيد ،ك العمل على القضاء هنائيا
على كل األسباب اؼبؤدية إٔب كره األجانب كتفشي ظاىرة العنصرية كعدـ التسامح بْب الشعوب،
كيتفقوف على ضركرة بعث سبل التعاكف ،اغبوار ،التفاىم ،احَباـ الغّب،بْب كافة األمم
()60
كالشعوب.
األمرالذم يبكن تأكيده من خبلؿ عرضنا ؽبذا اؼبيداف ،ىو طغياف اعبانب اؼبتعلق بالقضايا األمنية
األكركبية ،على اإلرادة اؼبشَبكة إلقامة شراكة اجتماعية كثقافية لدعم التفاىم بْب الشعوب كحوار
الثقافات حيث تضمن عدة عناصر تعد تكملة للقضايا الواردة ُب اؼبيداف السياسي كاألمِب
كخاصة اؼبتعلقة منها بالتعاكف بْب اَّتمعات اؼبدنية كتنمية دكلة القانوف كربقيق الديبقراطية حقوؽ
اإلنساف ،ضف إٔب ذلك مكافحة اآلفات اؼبتمثلة ُب اؽبجرة غّب الشرعية،اإلرىاب،اؼبخدرات ك
اعبريبة اؼبنظمة ،فبا يقودنا إٔب القوؿ أف ىذا ا﵀ور جاء منقوصا بسبب تركيزه على اعبوانب األمنية
دكف إعطاء األنبية الثقافية كاغبضارية كزنا كبّبا يعكس اؼبكانة اغبضارية ؼبنطقة البحر األبيض
اؼبتوسط ،حيث أف غياب إسَباتيجية انتماء متبادؿ إٔب الفضاء اؼبتوسطي قائمة على فكرة التعاكف
اعبماعي ،ينعكس سلبا على إقامة شراكة أكربية متوسطية ناجحة.
إف اَّتمعْب ُب إطار إعبلف برشلونة للشراكة األكرك–متوسطية بْب ضفٍب البحر األبيض
اؼبتوسط ،أكدكا على ضركرة اجتماع كزراء الشؤكف اػبارجية للدكؿ اؼبشاركة بصفة دكرية ؼبتابعة
تطبيق ىذا اإلعبلف ،كربديد الربامج الٍب يبكن أف تساىم ُب ربقيق األىداؼ اؼبشَبكة.
إف اؼبتمعن ُب مؤسبر برشلونة اؼبنعقد يومي  28–27نوفمرب 1995للشراكةاألكرك– متوسطية الٍب
ضمت حوإب  27عضوا ك شريكا بْب ضفٍب البحر األبيض اؼبتوسط يدرؾ أهنا تتميز دبجموعة من
اػبصائص كمنها :
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إف مفهوـ اؼبتوسطية الذم استعمل من خبلؿ ىذه الشراكة ٓب ىبضع أبدا إٔب اؼبعيار اعبغراُب
للمنطقة،كال لفكرة تكريس اؽبوية اؼبتوسطية،فخريطة الدكؿ اؼبشاركة توحي بأف ىناؾ خلل ُب
اؼبشركع األكرك-متوسطي،األمر الذم وبكم على ضعفو أماـ اؼبشركع األمريكي للشرؽ
األكسط،فكيف يعقل أف تبعد دكلة تنتمي إٔب منطقة اؼبغرب العريب" ليبيا" ،كالٍب تعترب منطقة
إسَباتيجية بالنسبة إٔب االرباد األكركيب ،رغم ما كانت تعانيو من حصار دكٕب بسبب قضية لوكا
ريب ،ككيف يعقل أف تنظم دكلة مثل األردف كىي ال تطل أبدا على البحر األبيض اؼبتوسط ،كما
ك أنو ُب نفس الوقت تستبعد دكؿ اػبليج حبجة انتمائها إٔب منطقة غّب متوسطية(.)61إف ىذا
الغموض السائد ُب إطار اؼبشاركْب ك كيفية انتساُّم إٔب الشراكة ،إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ
على الغموض السائد ُب ىوية اؼبشركع األكرك–متوسطي(،)62الشيء الذم هبعلنا نتساءؿ عن ىوية
اؼبشركع أيضا بانضماـ األعضاء العشرة من أكركبا الشرقية ُب مام  ،2004كعن إمكانية
انضمامدكؿ من أقاليم أخرل ُب اؼبستقبل يبلحظ أيضا أف اؼبشاركْب ُب ىذا اؼبؤسبر يتميزكف
بالتنوع الثقاُب كتعدد الديانات كاإلسبلـ ،اؼبسيحيةكاليهودية،فبا يوحي خبطورة األمر،فإذا أحسن
استغبلؿ ىذا التنوع كالتعدد سيكوف مستقبل الشراكة مبشرا،كما أهنا يبكن أف تكوف أيضا سببا ُب فشلها
الظاىر ُب ىذا اؼبؤسبر أف الشراكة األكرك–متوسطية اؼبنعقدة على إثر إعبلف برشلونة تتم بْب
طرفْب ،ضفة مشالية ك أخرل جنوبية،لكن حقيقة األمر أهنا تضم أكثر من ذلك ،فإٔب جانب
اإلرباد األكركيب توجد دكؿ عربية،كدكؿ أخرل يصعب تصنيفها:تركيا،إسرائيلقربصومالطا،خاصة
كأف دكلتْب مثل تركيا ك إسرائيل تتميز بعبلقات إقليمية خاصة مع الدكؿ العربية،ككأف
الشراكةاألكرك–متوسطية مرىونة كبدرجة كبّبة دبدل ربسْب العبلقات العربية–اإلسرائيلية كالعبلقات
()63
الَبكية–العربية للحكم على قباحها أك فشلها
إف العبلقات الٍب صبعت اإلرباد األكركيب بالدكؿ اؼبتوسطية ُب سنوات الستينيات ك
السبعينيات،كالٍب كانت تتميز خاصة بطابعها الثنائي ،إضافة إٔب سبيزىا باعبزئية ،حيث أهنا كانت
مقتصرة على التعامل ُب اَّاؿ االقتصادم ك التجارم ،غّب أف التغّبات اعبديدة الٍب عرفها العآب
عامة ك اؼبنطقة األكرك–متوسطية ،كخاصة دكؿ الضفة الشرقية كاعبنوبية للمتوسط ،دفع باؼبشاركْب
إٔب إعتماد سياسات شاملة ُب إطار شراكتها األكرك–متوسطية ،حيث اشتملت على اؼبيادين
الثبلث السابقة الذكر :السياسي–األمِب ،االقتصادم–اؼبإب كاالجتماعي–الثقاُب–اإلنسا٘ب ،ككل
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ىذا من أجل خلق منطقة أكرك– متوسطية آمنة كمستقرة سياسيا كتتمتع برخاء اقتصادم،ك حوار
كتنوع ثقاُب تراعى فيو خصوصية كل شريك.
 - 4مستقبل الشراكة األورو-متوسطية
سنحاكؿ عرض ثبلثة تصورات ـبتلفة ؼبسار برشلونة ُب اؼبستقبل اعتمادا على ثبلثة
سيناريوىات لتطور الشراكة األكرك-متوسطيةأماـ التحديات الٍب ستواجهها ُب السنوات القادمة
كىي:
1 -4السيناريو الخطي (استمرار الوضع القائم):
أم استمرار الوضع القائم بْب دكؿ الشماؿ اؼبتوسطي ك اؼبتمثلة أساسان ُب اإلرباد األكركيب
ك دكؿ اعبنوب عامة ك الدكؿ اؼبغاربية خاصة(اعبزائر،اؼبغرب،تونس) ،قبل عقد مشركع الشراكة
األكرك-متوسطي ُب إطار إعبلف برشلونة  1994سيبقى على ما كاف عليو ُب السابق فاإلرباد
األكركيب سيستمر ُب إكماؿ سياستو التكاملية ك االندماجية ك إقامة سياسة أكركبية مشَبكة ك
متناسقة سواءن تعلق األمر باعبانب السياسي ك األمِب أك االقتصادم كاؼبإب كحٌب االجتماعي
كالثقاُب ،حيث قبدىا موحدة ُب إطار سياستها ُب ؾباؿ اؽبجرة ك كيفية القضاء على اؽبجرة
السرية ك كذا تشديدىا على موضوع تنقل األشخاص مقابل تنقل رؤكس األمواؿ ك
اػبدمات،ضف إٔب ذلك موقفها اؼبوحد ُب إطار حوار الثقافات ك اغبضارات ك بناء أسس
الديبقراطية ك حقوؽ اإلنساف(،)64ك باؼبقابل قبد أف ىناؾ استمرار ُب ىشاشة التعاكف ك التنسيق
بْب الدكؿ اعبنوبية عامة ك بْب الدكؿ اؼبغاربية خاصة ،الذم يتميز بالصبغة التنافسية ك النمط
البطيء لتجسيد قرارات التعاكف ك التكامل ،على غرار إرباد اؼبغرب العريب ،ك بالتإب غياب أم
تنسيق بْب ىذه األخّبة ُب كافة اؼبيادين ك اَّاالت ك ىذا راجع إٔب النظرة الضيقة ك اؼبصاّب
الشخصية الٍب تقف عائقا كبّبان أماـ ىذا التعاكف كما تبقى العبلقات األكرك-متوسطية على ماىي
اآلف عليو من اختبلؿ ُب التوازف بْب الضفتْب ،فالدكؿ األكركبية دكؿ متقدمة ك موحدة أما دكؿ
اعبنوب فهي دكؿ نامية ك مشتتة ،ضف إٔب ذلك أف مشركع الشراكة األكرك–متوسطية ىو
مشركع أكركيب مئة باؼبائة ،فاإلرباد األكركيب ىو الطرؼ اؼبلقي أما دكؿ اعبنوب ك اؼبغرب العريب
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ىي الدكؿ اؼبستلقية من دكف أم ؿباكلة للمناقشة أك االعَباض ،ك ما يَبتب عنو من إجراءات
قانونية تفرض نظرة من جانب كاحد ؼبوضوع الشراكة.
ك األدلة على ذلك كثّبة ك متنوعة ،فبالنسبة للضفة اعبنوبية ك الطرؼ اؼبغاريب ،فإف استمرار
ضعف النظاـ اإلقليمي العريب ك تفكك كحداتو بسبب الظركؼ الراىنة الٍب سبر ُّا العبلقات
الدكلية ك الطبيعة الصعبة للمشاكل الٍب تواجهو على اؼبستول اإلقليمي خاصة الصراع العريب-
اإلسرائيلي ،ك اػببلفات حوؿ احتماالت التسوية الٍب تؤدم إٔب استقطاب أشد ُب الساحة
السياسية كالعربية فضبلن عن ذلك ،فاإلرباد اؼبغاريب يعرؼ أيضان ركودانكبّبان نتيجة استمرار العقبات
القائمة ،فاؼبغرب العريب ال يزاؿ يتقدـ إٔب الساحة الدكلية باعتباره مغرب دكؿ ،ك األكثر من
ذلك مغرب أجهزة،دكلو ُب كضعية دفاعية ،ك أنظمتو ُب أزمة كرد فعل من التخوفات االجتماعية،
كف عبل فإنو على اؼبستول الداخلي للدكؿ الزالت أزمة الثقة قائمة بْب الشعب كاغبكاـ نتيجة
غياب الديبقراطية ،بل تعمقت ىذه األزمة بسبب انتكاس بعض التجارب(اعبزائر) ،ك فقداف
األمل ُب التغيّب بالنسبة ألنظمة أخرل،ك ىذا الوضع سّبشح ليس طرح مسالة شرعية السلطة
فقط بل مشركعية السلطة ُب حد ذاهتا ،أما على مستول العبلقات بْب أطراؼ اإلرباد فنبلحظ
أف ىناؾ ضعفان ُب اؼببادالت البينية بْب دكؿ اؼبغرب العريب كحٌب مع باقي الدكؿ األخرل الواقعة
ُب الضفة اعبنوبية للمتوسط ،ك الزالت اػببلفات اغبدكدية تسهم أيضا ُب عدـ تقارب األطراؼ
خاصة النزاع الصحراكم ،ك تعرب اػببلفات السابقة عن عدـ استعداد الدكؿ للتنازؿ عن بعض
اغبسابات القومية الضيقة لصاّب التعاكنو العمل اؼبشَبؾ ،بل األكثر من ذلك تعقيدان تلك
االتفاقيات اؼبنعقدة على اؼبستول اإلقليمي على غرار ما قامت بو تونس مع اإلرباد
األكركيب ،1994كاؼبغرب  1996كاعبزائر 0220بصفة منفردة ضف إٔب ىذا ذباىل مشركع الشراكة
كإلغاء القيود أماـ انتقاؿ التكنولوجيا األكركبية إلىالدكؿ اؼبتوسطية النامية كاستفادهتا من ترتيبات
اؼبلكية الفكرية كاؼبعايّب الفنية ،فبا يقيد بذلك توجو الضفتْب إلقامة شراكة إسَباتيجية،كما أف
الشراكة تقوـ على االنتقاء كعدـ التكافؤ حيث ًب رفع اغبواجز على التجارة كحركة رؤكس األمواؿ
كاػبدمات،كٓب يتم رفعها على تنقل العنصر البشريوالعمالة،كعلى منح تأشّبات الدخوؿ ؼبواطِب
دكؿ جنوب اؼبتوسط كبالتحديد دكؿ اؼبغرب العريب إٔب أقطار اإلرباد األكركيب
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التباين الثقاُب اؼبرتبط بالتنافس على اؽبيمنة الدينية كالفكرية ُب اؼبتوسط ،كما يَبتب عنو من
إرث عميق من اغبساسية كسوء الفهم فضبل عن الصورة الٍب يرظبها كل طرؼ لآلخر كالٍب تكرس
غياب اغبوافز للتفكّب بالتضامن،كما أف مشركع الشراكة ينفي كجود اؽبوية اؼبتوسطية،كربديدا
العربية منها ،سيما كأهنا تتفاكض بصورة منفردة كككيانات منعزلة مع الطرؼ األكركيب اؼبتكامبل
قتصاديا ،كاؼبتماسك سياسيا كعسكريا ،فبثبل ُب اؼبفوضية األكركبية العليا .دعم اإلرباد األكركيب
للبعد االقتصادم ُب كثيقة برشلونة ككذا البعد السياسيُ،ب حْب أنبل أرضية التقارب اغبضارم
اؼبتمثلة ُب البعد االجتماعي-الثقاُب الذم ال ىبدـ كثّبا دكؿ اإلرباد ،األمر الذم يؤكد النوايا الغّب
صادقة لئلرباد األكركيب ُب إقامة شراكة أكرك-متوسطية شاملة كاقتصارىا فقط علىاؼبواضيع
كاؼبيادينالتيتخدـ مصاغبو
كُب سياؽ ذلك تصبح الشراكة غبلفا جديدا ؼبوضوع قدٙب كىو "االستعمار" حيث تساىم اؼببادرة
األكركبية ُب إرساء نظاـ متوسطي جديد ،ربدد العبلقة بْب دكؿ الشماؿ الٍب كانت معظمها
مستعمرة لدكؿ اعبنوب الضعيفة سابقا ،مع توضيح آليات التعامل بْب الضفتْب ،لتبياف الواقع
الذم سبر بو دكؿ اعبنوب تكريسا لتبعيتها لدكؿ الشماؿ ،كبالتإب فهي مبط جديد للتعامل الرأسي
كامتداد لصيغة العبلقات االقتصادية غّب اؼبتكافئة بْب الضفتْب.
كبناء على ذلك تبقى األىداؼ الطموحة لشراكة فعالة ذات أثر ىاـ ُب الواقع الدكٕب الراىن،
بعيدة اؼبناؿ نسبيا ،طاؼبا ٓب يتم ذباكز العقبات كتدارؾ الوضع باعتماد رؤل جديدة للشراكة،
تتناسب كأنبيتها كضركرهتا.
 2 -4سيناريو التغيير (اإلصالحي):
كىو السيناريو األكثر تفاؤال ،حيث يتوقع حدكث عدة تطورات إهبابية ُب اؼبنطقة ،حيث
يسعى اإلرباد األكركيب إٔب توطيد عبلقاتو أكثر فأكثر مع دكؿ الضفة اعبنوبية كخاصة دكؿ اؼبغرب
العريب ،من خبلؿ ازباذ مبادرات كخطوات ُب صاّب الدكؿ على كافة اؼبستويات كاؼبيادين،
كخاصة تعزيز اؼبسار الديبقراطي كدعم حقوؽ اإلنساف كدعم نشاط أكثر فعالية للمجتمعات
اؼبدنيةُ ،ب ؿباكلة إلقامة عبلقات شراكة أكثر توازنا من خبلؿ إقامة حوار جاد كفعاؿ مع الطرؼ
اؼبغاريب ،كإشراكو ُب ازباذ القرارات الٍب زبص اؼبواضيع ذات اؼبصلحة اؼبشَبكة بْب الطرفْب.
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عريب-

كُب مقابل ذلك فالدكؿ اؼبغاربية تعتمد على تكامل مغاريب كثيق مع تعاكف
عريب،كمتوسطي شامل ،كيتطلب ذلك العمل إحياء التكتبلت اعبهوية كإرباد اؼبغرب العريب
كؿباكلة ذبسيد قراراهتا كتفعيلها بصورة أسرع كجبدية أكثر،خاصة من جانب القادة السياسيْب،
أكثر فبا ىي عليو اآلف األمر الذم يبكن من تشكيل كتلة موحدة كقوية ُب كجو اإلرباد األكركيب،
سبكن من إنشاء سياسة مشَبكة ُب كافة اَّاالت كعلى ـبتلف األصعدة
لتنفيذ مقتضيات اؼبشركع اؼبتوسطي يتطلب إسَباتيجية أكرك-متوسطية نابعة من الرغبة اغبقيقية
للضفتْب كؼبصاغبهما اؼبشَبكة ،غّب متأثرين ُب ذلك بأطراؼ ثالثة تؤثر عليهم سلبا ،كما ربتاج إٔب
طاقات كصرب كمثابرة لتدعيمها ،كذلك يقتضي على الشركاء تقدٙب تنازالت متبادلة كبذؿ
ؾبهودات مشَبكة من خبلؿ صورتْب من التحرؾ اؼبتوازم ،كاؼبكمل لبعضو البعض ،يرتبط األكؿ:
بإلتزاـ اإلرباد األكركيب دبتابعة تطوير الشراكة كمواكبتها ،كيرتبط الثا٘ب :بإرادة التصميم لدل
الشركاء اؼبتوسطيْب ُب تطبيق برامج كسياسات اإلصبلح اؼبناسبة ؽبا كلنجاحها.
كحٌب يكتب النجاح للشراكة األكرك-متوسطية كذبسيد اؼبسعى ،عليها أف تليب اؼبصاّب
كالطموحات اؼبشركعة للجانبْب ،كلذلك يتطلب منهما االسَبشاد ببعض اؼببادئ اغباكمة الٍب يتم
االلتزاـ ُّا ،حيث يقتضي األمر على الطرفْب تغليب منطق العمل اعبماعي كاؼبصلحة العامة
كاؼبتبادلة للنجاح من خبلؿ ارتكازىا على اؼبساكاة ،العدالة ،الندية ،التكافؤ بْب الضفتْب مع
االحَباـ اؼبتبادؿ للخصوصية الثقافية كالشخصية كاؽبوية اغبضارية كنظم القيم كالعادات كالتقاليد
السائدة لكل طرؼ باعتماد اغبوار اغبضارم كتكثيف التعاكف كالتقارب على صبيع األصعدة(،)65
توفّب تقدـ متوازم عبميع جوانب الشراكة كفقا ؼبستويات غّب متفاكتة من خبلؿ التعايش كالتفاىم
اؼبتبادؿ بْب الطرفْب حوؿ أمورىم اؼبشَبكة كما هبب أف يكوف ربرير اؼببادالت التجارية بْب
الضفتْب منسقا كما كنوعا ،كمرتبط مع اؽبدؼ األساسي الذم من اؼبفَبض أف تبُب عليو خطة
الشراكة كىي التنمية اؼبستدامة كالسريعة كاؼبتقاربة ،ضركرة توفّب رؤكس األمواؿ الضركرية إلقباح
الشراكة كإخراجها من طابعها النظرم مع ضركرة التكافؤ ُب اؼبستول العلمي كالتكنولوجي ،األمر
الذم يقتضي أكثر جدية كخاصة من طرؼ اإلرباد األكركيب ُب ؾباؿ نقل التكنولوجيا كالتكوين
كالتمهْب.
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الوقوؼ على اؼباضي لبناء عبلقات سليمة للحاضر كاؼبستقبل من خبلؿ قياـ اإلرباد األكركيب
دبراجعة إصبالية للماضي كاالعَباؼ باؼبسؤكلية اؼبباشرة عن زبلف كمعاناة دكؿ اعبنوب اؼبتوسطي
سيما كأنو اؼبسئوؿ اؼبباشر ،عن تواجد إسرائيل على أرض فلسطْب ،لذلك فهو يتحمل اؼبسؤكلية
الكاملة لردعها كاغبد من عدكانيتها ،طاؼبا استمرت ُب حيازهتا على أسلحة الدمار الشامل ُب ظل
غياب أنظمة دكلية ربقق األمن كاالستقرار ،كبعد االعتذار يتم التعويض باؼبساعدة على ذباكز
ـبلفات اغبقبة االستعمارية كالقضاء على آفة التخلف ،الفقر كالبطالة ،كعليو أف يعترب أف اعبنوب
( )
اؼبتوسطي  66بعدا من أبعاد قارتو اإلسَباتيجية ،األمر الذم يعطي األنبية إٔب إقامة مشركع أكرك-
متوسطي،كيرجع ىذا التحوؿ الكبّب ُب الدكر األكركيب خاصة اذباه الصراع العريب–اإلسرائيلي إٔب
الضغط الذم مارستو الدكؿ العربية اؼبتحدة ُب ظل اعبامعة العربية الٍب أعيد تفعيلها كتقويتها ،ك
التهديد الذم مارستو ىذه األخّبة على اإلرباد األكركيب بايقاؼ التعامل معو ك منع تدفق النفط
كالغاز إليو إذا ٓب يقف معها ،ك يساندىا بفعالية ُب ىذا اؼبوقف ،غّب أف اإلرباد األكركيب كاف
دائمان يعرؼ كهبيد كيفية التملص كالتوفيق بْب مصاغبو ك مصاّب إسرائيل ك الواليات اؼبتحدة
األمريكية ُب اؼبنطقة تفاديان للتصادـ معهما.
ىذا السيناريو بقدر ماىو متفائل يبقى بعيدا عن الواقع ،فصعب جدان ربقيقو خاصة أماـ النظرة
الضيقة لدكؿ اإلرباد األكركيب ُب إطار شراكتها مع دكؿ الضفة اعبنوبية عامة ك الدكؿ اؼبغاربية
خاصة حبكم أهنا الدكؿ الفاعلة ُب الشركاء اعبنوبيْب ،ضف إٔب ذلك تعطل اؼبشاريع التكاملية ُب
اؼبنطقة (إرباد اؼبغرب العريب) الذم أصبح أكثرمن ضركرة لتوحيد بلداف اؼبغرب العريب ك كقوفها
ككتلة كاحدة ك تبنيها لسياسات مشَبكة ذباه اإلرباد األكركيب على غرار ما يفعلو ىو .ك ىذا لن
يتأتى إال بوجود إرادة سياسية قوية ك كاقعية ك ملموسة من أجل تفعيل مؤسسات إرباد اؼبغرب
العريب متجاكزين ُب ذلك تلك النظرة الضيقة للمسؤكلْب السياسيْب ،فتحقيق اإلرباد أصبح أكثر
من ضركرة ُب كقتنا الراىنُ،ب ظل التحوالت ك التكتبلت اعبهوية ،اإلقليمية ك الدكلية الٍب ذبرم
ُب الساحة الدكلية.
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 3 -4سيناريو فك االرتباط ( الراديكالي) :
يقوـ ىذا السيناريو على مفهوـ االنعزاؿ ك االنكفاء كدخوؿ متغّبات ىامة (ثقيلة) غّب مرئية،
أم أف دكؿ اإلرباد األكركيب كبعد ربقيقهم ػبطوات متقدمة من التوسع ك التكامل االقتصادم،
االجتماعي،الثقاُب ،السياسي كاألمِب كصوالن إٔب اؼبؤسساٌب ،ستنعزؿ على نفسها غّب آُّة دبا
سيجرم ُب اؼبنطقة اعبنوبية غبوض البحر األبيض اؼبتوسط ك خاصة مع دكؿ اؼبغرب العريب ،الٍب
تعترب العصب اغبيوم ُب الضفة اعبنوبية بالنسبة لئلرباد األكركيب ،ك سيدعم ذلك تلك السياسات
ك اإلجراءات اؼبشَبكة الٍب تتخذ ذباه كل اؼبيادين السياسية،االقتصادية ك االجتماعية الٍب تكرسها
السياسة األكركبية اؼبوحدة.
ضف إٔب إمكانية استغناء اإلحاد األكركيب أك باألحرل التقليل من تعامبلتو مع الضفة اعبنوبية ك
عدـ إعطائها قيمة مادية ك معنوية ،خاصة بعد تفتح أكركبا الغربية على الشرقية بعد انضماـ
الدكؿ العشرة سنة  0225ك مع إمكانية انضماـ ركسيا (الوريث الشرعي لئلرباد السوفيٍب) األمر
الذم سيمكن أكركبا من ربقيق قوة أكركبية ُب شٌب اَّاالت من دكف اللجوء إٔب الدكؿ اعبنوبية.
كُب مقابل ذلك قبد أف الدكؿ اعبنوبية تنكفي بذاهتا على غرار إرباد اؼبغرب العريب ،فيعتمد
على قدراتو كإمكانات دكلو اؼبتواضعة ُب معاعبة جل اؼبشكبلت الٍب تواجههم ُب كافة اؼبيادين
السياسية كاألمنية كاالقتصادية كاؼبالية ،االجتماعية كالثقافية ،كمن ٍب عدـ حاجتو إٔب سياسة
مشَبكة مع اإلرباد األكركيب إطبلقا .كىذا مستبعد جدا نظرا لضعف ىذه الدكؿ من الناحية
االقتصادية ،كعدـ توفر اإلرادة السياسية لدل أنظمة حكمها.
كما أنو باإلمكاف أف تصل إٔب اغبكم فيها التيارات اإلسبلمية اؼبتشددة ،كاؼبعادية للفكر األكركيب
خاصة كالغريب عامة ،فيحتمل كصوؿ مثل ىذه التيارات كاألحزاب السياسية إٔب سدة اغبكم ُب
الدكؿ اعبنوبية عامة كاؼبغاربية خاصة ،على غرار ما حدث ُب اعبزائر) اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ
اؼبنحلة(  ،كذبدر اإلشارة أنو نتيجة لؤلكضاع الٍب تعرفها شعوب ىذه الدكؿ من خيبة أمل ُب
أنظمتهم ك فبا تعانيو من ظركؼ معيشية قاسية كحرماف كفقر كبطالة ،يبكن ؽبا أف تتمسك ُّذه
التيارات الٍب تدعو إٔب اؼبساكاة كالعدالة كحقوؽ اإلنساف ،األمر الذم يشجع على كصوؽبا إٔب
اغبكم كبالتإب القطيعة النهائية مع دكؿ اإلرباد األكركيب كؿباكلة السعي إلقامة عبلقات شراكة
عربية – عربية ،جنوب -جنوب ككذلك مع العآب اإلسبلمي.
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يبدك أف ىذا السيناريو مستبعد جدا ،إذ أف ذلك يتناقض مع منطق العبلقات الدكلية كمبادئ
االعتماد اؼبتبادؿ بْب األمم كالشعوب كالدكؿ ،كما يتناقض مع االذباىات اعبديدة ُب ؾباؿ
اإلعبلـ كاالتصاؿ كاؼبعلوماتية ،الٍب تكاد ذبعل من العآب قرية صغّبة.
إف أكركبا رغم قوهتا اؼبتعاظمة كخطواهتا التكاملية اؼبتسارعة ،إال أهنا تبقى حباجة ماسة إٔب جّباهنا
ُب اعبنوب كخاصة دكؿ اؼبغرب العريب ،نظرا ؼبا تصبو إليو ُب أف تكوف قطبا عاؼبيا فبيزا ُب إطار
العبلقات الدكلية الراىنة فاؼبغرب العريب ليس إفريقيا ،كال يبثل اعبهة الغربية للمشرؽ اإلسبلمي
فحسب ،كلكنو فضاء ـبتلط ،كباألحرل نسق تبادؿ مع أكركبا ،كبصفة أخص مع أكركبا اعبنوبية
(فرنسا ،إيطاليا ،إسبانيا )...كالٍب تضم اإلمرباطورية اإلستعمارية السابقة الٍب تعترب جزءا من
اإلرباد األكركيب )67( .كما التواجد العريب كاإلسبلمي كخاصة اؼبغاريب ُب الدكؿ األكركبية ػبّب دليل
على ذلك ،ضف على ذلك التواجد األمريكي ُب اؼبنطقة كخاصة اؼبغرب العريب الذم تسعى من
كراء ذلك الواليات اؼبتحدة األمريكية إٔب إقامة عبلقات معو ،كىذا يدخل ضمن اإلسَباتيجية
األمريكية ُب منطقة البحر األبيض اؼبتوسط ،األمر الذم يهدد اؼبصاّب األكركبية ُب عقر دارىا،
فكيف نتصور إذا أكركبا من دكف اؼبغرب العريب ؟
بل كعلى العكس من النزعة االنعزالية األكركبية فإف ىناؾ من يدعو إٔب مزيد من توطيد
العبلقات خاصة مع (اعبزائر ،اؼبغرب ،تونس) فهي ليست كمثيبلهتا مع باقي العآب العريب ألف
ىوية اؼبغرب العريب ىي متوسطية كليست فقط عربية( ،)68كذبدر اإلشارة ىنا إٔب ماصرح الرئيس
الفرنسي السابق "فرانسوا ميَباف" ُب كلمة اختتاـ اؼبؤسبر العريب -األكركيب بباريس سنة 1989
حيث قاؿ" :أقوؿ لكم رظبيا كعلنيا بأف تقارب األكركبيتْب اؼبفصولتْب لزمن طويل لن يكوف على
حساب العبلقات من كل األنواع الٍب تربط الدكؿ األعضاء الثِب عشر ،جبّباهنا من العرب
()69
كغّبىم".
أما بالنسبة لدكؿ اؼبغرب العريب فإف خيار العزلة يتطلب ربقيق االكتفاء الذاٌب ُب صبيع
اَّاالت كخاصة االقتصادم منو (رغم توفر اإلمكانات لقياـ ذلك) ،كىذا الوضع ليس متاح ؽبا
ال اآلف كال ُب اآلجاؿ القصّبة اؼبقبلة ،بسبب التبعية كالتخلف السياسي كاالجتماعي الذم تعا٘ب
منو ،فبا هبعل من عبلقاهتا كتبادالهتا مع الدكؿ األكركبية أكثر من ضركرة ُب ظل انتظار دكر فعاؿ
إلرباد اؼبغرب العريب ،كالتنازؿ عن األفكار الضيقة الٍب ربكم عقوؿ ساستو ،كؼببل اإلقتداء
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بالتجربة األكركبية كاالنطبلؽ من الشراكة االقتصادية البينية ،لطاؼبا أف ىذه التجربة قبحت ُب
العديد من مناطق العآب ،مع التأكيد أف عوامل التعاكف كالشراكة متوفرة أكثر من عوامل التفرقة لو
أحسن استغبلؽبا.
يبدك أف السيناريو األكؿ ىو األقرب إٔب الواقع اؼبعاش ،كىو األفضل ألف ترسم من خبللو
الشراكة األكرك متوسطية حيث أهنا ستبقى رىينة النظرة األكركبية للمنطقة كانعكاسا ؽبا ُب ظل
غياب رؤية جنوبية موحدة.
كيبكن تقدٙب ـبطط يتضمن مستقبل منطقة اؼبغرب العريب كالعبلقات األكرك متوسطية على ضوء
ما قدمناه سابقا من مؤشرات.
خاتمة :
إف كوف اؼبشركع أكركبيا يعكس بالضركرة اؼبقاربة األكركبية ُب نظاـ عبلقات اإلرباد األكركيب مع
الشركاء اعبنوبيْب كحٌب اؼبغاربيْب ،كقد تعامل اإلرباد األكركيب مع كل دكلة على حدا دكف أم
اعتبار للبعد اعبهوم ،كقد تفاكض اإلرباد األكركيب ُّذا اؼبنطق من موقع قوة ،كما كاف على الدكؿ
الشريكة سول القبوؿ بالشركط األكركبية ألهنا كانت ُب موقف تفاكضي ضعيف ،ككاف عليها
استيفاء شركط األىلية الٍب حددىا الطرؼ األكركيب حٌب تصل إٔب مستول يؤىلها للتعاقد.
إف االتفاقيات الٍب توصل اإلرباد األكركيب إٔب توقيعها مع دكؿ الضفة اعبنوبية تكرس مبط
عبلقات يتميز بعدـ التوازف ،فالشراكة ُب مفهومها العاـ تكوف بْب طرفْب متوازنْب ،أك على األقل
متقاربْب من حيث القوةُ ،ب حْب قبد أف ىذه االتفاقيات بْب كتلة موحدة من جهة كدكؿ منفردة
من جهة أخرل ،كىذا ال يعرب بأم شكل من األشكاؿ عن مبط الشراكة.
إف اؼبشكلة األساسية ال تكمن ُب ضركرة االنضماـ ؼبشركع الشراكة من عدمو ،ألف ىذا
شيء طبيعي أفرزتو اؼبتغّبات الدكلية ،كإمبا تكمن ُب كيفية كشركط التحوؿ من عبلقة التبعية
إٔب عبلقة الشراكة الفعلية ،بطريقة تضمن مصاّب ـبتلف األطراؼ بدكف تفضيل ،كىذا ال يتأتى
إال بتوفر إرادة سياسية صادقة.
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Cheating in Exams: A Justifiable behavior?
A Case Study in Causes and Remediation
Abdelhak Hammoudi
2SétifUniversity

ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إٔب معرفة مدل إقباؿ الطلبة اعبامعْب على الغش ُب االمتحانات كاألسباب
الرئيسية الٍب تدفع الطلبة إٔب اللجوء إٔب ىذه الطريقة غّب األكاديبية للحصوؿ على عبلمات
.سبكنهم من النجاح
من%80  تبْب أف2 طالب من قسم اللغة االقبليزية جبامعة سطيف100 استنادا إٔب عينة تتمثل ُب
 اعَبفوا بأهنم مستعدكف للغش إذا توفرت%96 الطلبة امتهنوا عملية الغش ُب االمتحانات نسبة
.ؽبم الظركؼ
:  جاءت النتائج على النحو التإب،فيما ىبص األسباب الٍب تدفع الطالب إٔب الغش
. يعتقدكف أفكثرة اؼبواد اؼبدرسة ككثافة ؿبتوياهتا ىي السبب الرئيسي ؽبذا السلوؾ غّب األخبلقي%90
 يعتقدكنأف كيفية ك ؿبتول االمتحانات ذبرب الطالب على الغش لكوهنا تعتمد على اغبفظ ك%50
.ليس على الفهم
Abstract
Academic honesty has been a perennial issue in higher education.
Unfortunately, the advent of technological devices has spurred much
concern regarding the inappropriate use of these tools and their impact on
the ethical behavior of the students. This study is designed to (a) obtain an
estimate of the extent of cheating in examinations from the perspective of
university students. And (b) to find out the ‘whys’ which push the students
to resort to cheating. The results, based on a sample of
hundred students
from the English language department indicate that percent of the students
have cheated during their higher education examinations.
percent of the
sample admit that they will cheat whenever an opportunity develops.
percent of the students held the perception that cheating in exams is caused
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by the academic overload.
percent think that way the examinations are
designed constitute the main cause of cheating: questions test memory rather
than comprehension. The currents results might be applicable to students in
other academic disciplines..

Introduction
Historically, academic honesty has been a crucial element in
the advance of research and education. However, with the advent of
technological devices, cheating has become omnipresent in our
classrooms. This academic misbehavior, though considered illogic,
immoral, and even sinful for some students, has invaded schools and
is destroying the ethics of education. Recent estimates indicate that
most of the students all over the world cheat to some extent and the
number of cheater is rising more and more ( Paton,

). In the USA,

the cradle of education development and innovation, is also suffering
from this phenomenon. A CNN investigation (

) has found that ‘’

For years, doctors around the country taking an exam to become board
certified in radiology have cheated by memorizing test questions,
creating sophisticated banks of what are known as "recalls". In an
article entitled ‘’Today's kids view cheating as part of the path to
success’’Dorff (

) wrote that

‘’Students, parents, teachers and

administrators complain that there is too much cheating going on in
our schools, but they tend to point at each other when asked who
should be responsible for fixing the problem’’. In UK, the situation is
not different at all. According to an investigation by the Independent
(

) ‘’Tens of thousands of students in universities across Britain

have been caught cheating in exams and coursework – and the trend is
on the rise’’.
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Almost everybody has succumbed to the use of inappropriate
resources to get high grades in exams. Grades have become the major
focus of most students. Verily, cheating has turned a big dilemma and
has reached epidemic proportions in our schools. It is not stopping. On
the contrary, it is skyrocketing. What is wrong with higher education
today? How can we remedy?
This article is an attempt to highlight the main causes of this academic
misconduct, its causes and suggest some solutions to plummet it.
Research questions
.

What are the main motivations behind cheating in class?

.
.

What are the factors that influence dishonest academic behavior?
What, if anything, should be done to prevent it?

Method
The study was conducted by formulating a survey consisting of
twelve multiple choice items pertaining to academic cheating (see
appendix). The purpose of these questions was to analyze whether cheating
is more common on examinations in the English language department as
well as to find out the main motivations behind this academic dishonest
behavior. The study stressed confidentiality and the student’s anonymity in
order to increase students’ participation and obtain reliable responses.
The survey was randomly distributed to second-year students in the
department of English, during class time. This manner of distribution was an
attempt to ensure the participation of most of the students. Out of the
surveys distributed only

were returned. By combining each student’s

individual results, we could determine the factors which motivate students to
cheat and student’s attitude to cheating. Finally, the results were tabulated as
percentages and were displayed in three graphs: the first one shows whether
cheating on examinations was common on exams, student’s attitude to
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cheating, the second displays the most common factors which motivated
students to cheat, and the third one shows student’s attitude to cheating.
Results
Following the collection of data, it was found that 98% of the
students surveyed had personally engaged in cheating. Another very high
number,

%, expressed their readiness and willingness to cheat on exams

whenever possible. As for the factors which motivated students to cheat,
analysis yielded the following results:

Motivating factors

Percentages

a. Low instructor vigilance.

%

b. Exams focus on memory rather than comprehension

%

c. Academic overload

%

d. Narrowly spaced exam seating

%

e. Lack of self-confidence that they can pass

%

f. Students are not prepared for the examination.

%

g. Students like cheating.

%

h. Students believe everyone cheats

%

Table . Motivating factors

Attitudes towards cheating

Percentages

. Have you ever cheated in exams?

Yes:

%

. If the teacher leaves the exam hall for one reason or

Yes:

%

another, and you notice that students start cheating, will you
do the same?
Table . Attitudes towards cheating
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% of the participants believe that item b,

‘Exams focus on memory rather than comprehension’, is the main factor
behind cheating. , Item f, ‘Students are not prepared for the examination,
comes as close second with

%. The lack of confidence with

% is

another important factor behind misbehaviour during exams.
When the respondents were asked whether they had ever cheated on exams,
it was found that an alarming rate,

% had cheated on exams.

Answers to the last question, which surveyed the students’
readiness and willingness to cheat on exams whenever possible,

%

of the students responded with ‘yes’.
We may deduce that cheating is a causing so much harm to education,
and we have to think deeply and scientifically about how to reduce it,
because eradicating it appears to be an impossible mission.
Teacher should remember that cheating is an art and a skill. It is not
an easy task. It requires a war like training. Students use it as a
response to a threat and they have the right to defend themselves.
Remove this threat and students will stop cheating.
We might learn a lesson from a student cheater who sent the following
letter to his teacher explaining why students are motivated to cheat in
exams:
Dear teachtator,
Yes, I know you are bored to death by academic dishonesty. YOU are complaining about my
cheating in exams. YOU are working hard to prevent me from cheating. YOU can’t do it simply
because YOU are the source of cheating. Remember, Cheating is unstoppable. It ends only when
YOU end..... Check, ‘’Cheat and Teach’’ are one same word. ,,, same letters.... and a same
meaning.
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YOUR examinations are boring and painful. They caused my breakdowns...No one can help.
Cheating is my saver, my aspirin, the killer of the pain.

Teacher, YOU should remember that cheating is an art and a skill. It is not an easy task.
It is a war job. Students use it as a response to a threat and they have the right to defend
themselves. And the threat is YOU. Remove this threat and students will stop cheating.
You covered my eyes with blinkers to keep me looking in the direction YOU are
dictating. Cheating rescued me. It taught me how to roll my eyes here and there to see
the answer sheets of my schoolmates. My visual style has considerably improved.
YOU trained me how to keep quiet and stick to my seat like the statue of liberty. Cheating broke my
handcuffs and freed me. My hands moved everywhere to gather answers. They copied the answers
smarter and faster than ever. They broke the record. They are very useful now.
My feet engaged their brain and became practical and helpful. They kicked the chairs, the tables
and the legs of my classmates to let them know that I want to cheat and I got what I want.
My poor neck who used to obey the position of my head (I would say YOUR head) won its liberty.
Of course, thanks to cheating, it could stretch either ways to search for answers. It’s become a true
gymnast. I can say that cheating has improved my kinesthetic intelligence.
Teacher, my ears were allergic to knowledge. They turned sick and deaf whenever they heard
YOUR voice. Cheating healed them. It gave them their true role: they became sensitive to the
softest whispers and got what schoolmates said. Cheating has developed my auditory learning
style.
Teacher, YOU wanted me to learn everything by heart, to store YOUR huge futile stuff in my brain.
YOU wanted me to become a parrot. But cheating taught me that the best place to store
information is the cell phone and the MP . I did it and these devices helped me to cheat on exams
and get high scores. Now, technology is my partner. I love it and can manipulate it efficiently.
Before, I was technology illiterate. I hated to use it. YOU were the cause, teachtator.
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Cheating has turned me Healthy, Smart, and successful. It has solved my problems and has helped
me develop my multiple intelligences.

Sincerely yours,
Note;To write this letter I got inspired from
http://smileytext.com/sms/exam-sms/cheating-in-exams.html
Recommendations/ Suggestions
A lot of developed countries educational authorities are now targeting
schools with detection equipment designed to identify pupils using
illegal technological devices. Still, they are unsuccessful: students
cheat, beat the records and succeed. They must know that cheating
cannot be stopped as far as exams design encourages and motivates
students to cheat. We can suggest tips to eliminate cheating until
doomsday, cheating remains omnipresent.Abolishing it starts with
providing students with exams which offer a variety of questions that
appeal to the various intelligences that exist in the average classroom.
Then, all the students will have exercises that appeal to them based on
their multiple intelligences. When they feel they are likely to be
successful in these activities, they do not think of cheating at all. On
the contrary, the feeling of success enhances additional learning.
Hence, teachers should avoid tests which put too much emphasis on
rote learning. Instead, they should emphasize higher-order thinking
which sets students to analyze, synthesize and create.
Traditional testing methods are inherently biased in favor of students
with strong linguistic and mathematical skills and do not reflect the
diversity of intelligences in the classroom.
(http://www.teachervision.fen.com/intelligence/resource/
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To differentiate between traditional and MI based assessment we
suggest the following table:
Traditional Assessment

MI Based Assessment

Mastery of Facts and
Contents
Facts are mastered for a test

Genuine understanding of the process of
learning
Facts are used as tools for solving problems

Testing memory

Comprehension and problem solving

Table Traditional and MI Based Assessment
Thus, in order not to get lost, teachers should focus on the
features of MI based assessment (table above) whenever designing
a test. They should also bear in mind that testing based on MI should
be closely: related to authentic assessment. It should link classwork to
authentic experiences. According to teachervision (

) MI based

assessment offers efficient tips to design a fair assessment

 Emphasize ongoing assessment and progress.
 Introduce assessment to your students as a regular part of
classroom life.
 Make assessment a part of the learning process, not a stressful,
intimidating "event."
 Try to use instruments, tools, and procedures that embrace some,
if not all, of the multiple intelligences.
 Use a wide range of assessment tools to measure students' skills
and abilities.
Furthermore, to create efficient assessment strategies, educators
should familiarize themselves with students' multiple intelligences.
Knowing these intelligences can help teachers build tests accordingly
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and successfully. they can help you choose approaches that will reach
them most effectively. Here are some very important strategies that
can make assessment fair and intelligent: (teachervision

)

Linguistic


Ask students to write in a journal regularly.



Give oral exams and/or essay tests.



Emphasize creative writing – have students write poems, plays, and
stories.

Logical/Mathematical


Have students complete logic problems and games.

Bodily/Kinesthetic


Challenge students to write and perform plays.



Have students build models or use other hands-on techniques to
show what they learned.

Visual/Spatial


Invite students to create collages, murals, and posters.



Encourage students to illustrate their ideas using maps, charts, and
graphs.



Help students use school equipment to make a video or slide show.

Interpersonal


Stage a classroom debate.



Have students work collaboratively to brainstorm and prepare a
project.

Intrapersonal


Ask students to identify their own academic strengths and
weaknesses.
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Have students think of personal goals and give progress reports.

Musical


Challenge students to identify and explain patterns in music or
poetry.



Ask students to write new lyrics to familiar melodies or to compose
a new song.

Naturalist.


Invite students to lead classmates on a nature walk to point out
interesting plants and animals they found during independent study.



Ask students to keep environmental journals and to share their
observations

Conclusion
Cheating is a problem we will continue to face. It undermines
integrity and fairness at all levels. It can lead to weak life performance
and corrode our society. Educational testing services should remember
that students are not born to cheat. They are pushed to cheat because
of the way teachers design tests. Implementing multiple intelligences
assessment strategies would solve the problem and ensure better
performance.
Combining authentic assessments with multiple intelligence strategies
provides students with the appropriate opportunity to meet high
performance standards. Thanks to them, students' attention switches
from mastery of facts and contents to a genuine understanding of the
process of learning. Facts and figures are mastered not for a test but as
efficient tools for solving problems, achieving projects and above all,
exploring new dimensions of learning. Assessment, according to the
theory of multiple intelligences begins with a focus on problem-based
learning. This type of learning begins with the assumption that
students, whatever the grade, may know a little about a particular
problem, but thanks to the appropriate use of the different
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intelligences, the students can solve the problem. This strategy helps
the teacher forget the "memory tests" and urges him or her to help
students assess their knowledge of any subject as well as their
problem solving logic. Knowing how they solve a given problem,
students grow rich in the development of their multiple abilities to
solve any problem they might encounter in any other domain. In this
context, assessment, instead of focusing on memory, encourages
students to promote insight and challenges them to make creative use
of their many intelligences not only in class but in their daily life as
well. The following table gives a summary:

Traditional Assessment

MI Based Assessment

Mastery of Facts and
Contents
Facts are mastered for a test

Genuine understanding of the process of
learning
Facts are used as tools for solving problems

Testing memory

Comprehension and problem solving

Appendix
Survey
Date:....................................................
Female /__/

Gender : male /__/

Instruction: Please tick the appropriate box or complete the answer.
Choose the answer which represents your opinion.
Question : Why do students cheat in exams?
. Low instructor vigilance.

/___/

.

Exams focus on memory rather than comprehension /___/

.

Heavy overload

. Narrowly spaced exam seating
. Lack of self-confidence that they can pass.
. Students are not prepared for the examination.
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7. Students like cheating.
8. Students believe everyone cheats

/___/
/___/

Question : Have you ever cheated in exams?
Yes : .............. /___/
No:..............
Question : If the teacher leaves the exam hall for one reason or another,
and you notice that students start cheating, will you do the same?
Yes:............ /___/
No:.............. /___/
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ملخص
سنة عند النساء ك30 تأخر سن الزكاج ظاىرة ٓب تشهدىا اعبزائر سابقا اد بلغ متوسط سن الزكاج
الشيء الذم أدل إٔب ارتفاع عدد العزاب ُب اَّتمع اعبزائرم ك ُب سن. سنة عند الرجاؿ33
من الرجاؿ%50كبصفة عامة العزكبية سبس. سنة35ك30 فاالرتفاع كاضح سباما ُب سن.اإلقباب
55%  سنة50  إٔب15 ككدالك النساء حيث بلغت نسبة العزكبية عند النساء البالغات من العمر
.فشدة العزكبية تعكس فعبل أزمة حقيقية للزكاج ُب اعبزائر.متجاكزة نسبة اؼبتزكجات
ُب اغبقيقة تطور الزكاج.يهدؼ ىدا اؼبقاؿ إٔب دراسة تطور الظاىرة كؿباكلة الوقوؼ على األسباب
ُب اعبزائر مرتبط بتطور اَّتمع كعلى اػبصوص بتطور التعليم كلكن ىدا العامل ال يشرح كحده
 ىناؾ أسباب أخرل تتعلق باألزمة االقتصادية البطالة سبديد فَبة الدراسة كأزمة السكن.الظاىرة
.يدرس اؼبقاؿ كذلك بعض انعكاسات الظاىرة.عدة عوامل تعيق تقدـ الشباب للزكاج
Résumé
Le recul sans précédant de l’âge au mariage en Algérie, presque
ans
chez les femmes et
ans chez les hommes, a induit une augmentation des
célibataires à la fois dans la population totale et aux âges de la reproduction.
L’augmentation est particulièrement nette à
ans et à
ans. Au total, plus
de la moitié des hommes et des femmes se retrouvent en quelque sorte au
célibat forcé. Avec %, la proportion des femmes célibataires de
à
ans dépasse désormais celle des mariées. L’ampleur du célibat féminin
traduit une véritable crise du mariage en Algérie.
Le présent article décrit la tendance générale et tente d’avancer une
explication des facteurs en cause. Certes, l’évolution de la nuptialité en
Algérie est liée à l’évolution générale de la société et en particulier au
développement de l’instruction mais les causes de ce recul de l’âge moyen
au mariage et la montée du célibat notamment féminin sont multiples : crise
économique, taux de chômage élevé, allongement de la durée de scolarité,
doublé d’un retard dans l’entrée dans la vie active et d’une insertion
professionnelle de plus en plus difficile, crise de logement etc.…, autant
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d’obstacles à l’engagement matrimonial des jeunes couples. Quelques
conséquences de ce phénomène social sont également évoquées.
Introduction

Le schéma général de la nuptialité a connu au cours des dernières
années des modifications profondes en Algérie. Il est à relever plus
particulièrement un recul important de l’âge au premier mariage. Le
recul est très net depuis la fin des années 8 , avec une augmentation
de prés de , ans pour les femmes comme pour les hommes entre
et

.

En fait, le nombre de mariages a continué d’augmenter en raison de
l’effet de structure de la population qui est favorable à l’augmentation
des effectifs en âge de se marier toutes choses égales par ailleurs.
L’année
en

a connue une baisse avec
. Durant les années

mariages contre

le taux de nuptialité augmente

faiblement et semble se stabiliser autour de

, %.

Cette quasi-

stabilisation se conjugue évidemment avec un âge moyen au premier
mariage de plus en plus tardif. On assiste, depuis quelques années
seulement, à une reprise de la nuptialité. Le nombre de mariages est
passé de

en

à

en

et

en

. La

même tendance est observée pour le taux de nuptialité qui s’est accrue
de

% entre

et

(tableau n° ). Si l’évolution de la nuptialité

en Algérie est liée certainement à l’évolution générale de la société et
en particulier au développement de l’instruction et l’entrée des
femmes au marché du travail, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle
est sensible à la conjoncture économique. La quasi-stagnation de la
nuptialité intervient à un moment de crise économique qui s’est
aggravée avec la mise en œuvre du Programme d’ajustement
structurel (PAS) des années

où
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désaffection vis-à-vis du mariage. Quant à l’augmentation assez
importante des mariages observée à partir de

, elle pourrait être

expliquée par la contraction de nombreux mariages ayant été retardé
par le passé et faisant suite à une certaine amélioration de la situation
sécuritaire et socio-économique en général qui a fait naître un peu
d’espoir permettant ainsi aux couples de contracter un mariage même
à un âge tardif. Cette récupération des mariages reportés est donc un
phénomène conjoncturel qui n’influe pas sur la tendance générale de
la nuptialité en Algérie.
Tableau ( ) = Evolution du nombre et des taux de mariages, Algérie
(
ANNEES

Mariages
Enregistrés

Source : ONS,

,

-

Taux brut
De
Nuptialité
(%°)
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

)
ANNEES

,

Mariages
Enregistrés

Taux brut
De
Nuptialité
(%°)
,
,
,
,
,
,
,
,
,

. (www.ons.dz)

Le recul de plus en plus important de l’âge au premier mariage
L’entrée en union est non seulement une étape importante dans la
vie de tout individu mais elle abouti aussi à la constitution d’une
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famille et la venue des enfants. En Algérie, le passage au statut
d’adulte commence, traditionnellement, par contracter un mariage,
avoir un ou deux enfants tout en a accédant à un logement
indépendant. Cependant sous l’effet de plusieurs facteurs ce passage
devient difficile ces dernières années, il est sans cesse retardé, voire
repoussé de sorte que l’âge moyen au mariage chez les femmes a
atteint presque
,

de

ans en

ans en

contre

,

ans en

,

ans en

et

. Chez les hommes, l’âge moyen au mariage est passé

ans dans les années7 , à

ans en

et à plus de

ans en

, un des élevé dans le monde arabe. (Tableau ). Ainsi, en
l’espace de

ans, les femmes ont retardé de plus de

premier mariage et les hommes prés de

ans leur

ans. Le constat classique

d’un recul de l’âge au premier mariage qui accompagne la transition
de la fécondité se vérifie nettement. Les âges moyens au premier
mariage enregistrés par les recensements et enquêtes nationales sont
nettement différents.
Tableau : Evolution de l’âge moyen au premier mariage selon le
sexe, Algérie

-

-----------------------------------------------------------------------------------Sexe
------------------------------------------------------------------------------------Femmes
,
, , , ,
,
, ,
-------------------------------------------------------------------------------------Hommes
,
,
,
, ,
,
, ,
------------------------------------------------------------------------------------Source :
.p.

CENEPAP :

Transition

et ENSF,

.

démographique
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: Age moyen au premier mariage selon le sexe et le secteur
d’habitat, Algérie (
.
).

Secteur
Urbain
Rural

EASME (enquête
)
Homme
Femme
,

,

,

,

EASF (enquête
)
Homme
Femme
,
,
,

,

Comme on peut le constater du tableau ci-dessus le recul de l’âge au
mariage concerne aussi les campagnes au même titre que les villes.
Dans les villes, le recul de l’âge un mariage a atteint un seuil encore
plus élevé soit

ans pour les femmes et

,

ans en

. En milieu

rural, le recul de l’âge au mariage est aussi spectaculaire avec
pour les femmes et

,

,

ans

ans pour les hommes.

Un taux de célibat de plus en plus élevé
Ce recul sans précédant de l’âge au mariage a induit une
augmentation des célibataires à la fois dans la population totale et aux
âges de la reproduction. La proportion des célibataires âgés de
ans est passée de

, %

en

chez les hommes à

, %

en

respectivement pour les femmes, la proportion est passée de
, %,

soit une augmentation de

les femmes sur la période

-

% pour les hommes et

à
et
, %

à

, %pour

.

Durant la même période, la proportion des célibataires n’a cessé
d’augmenter à tous les âges aussi bien chez les hommes que chez les
femmes. L’augmentation est particulièrement nette à
ans. En

, ou enregistre, à partir de l’âge

des femmes et

-

ans et à

ans prés de

%

% des hommes qui ne sont pas encore mariés. Au

total, plus de la moitié des hommes et des femmes se retrouvent en
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%, la proportion des femmes

ans dépasse désormais celle des mariées.

Liée au recul de l’âge au mariage, l’intensité du célibat définitif (soit
la proportion des célibataires à
passant de , % en

à ,

ans) a augmenté pour les femmes
et à , % en

% en

. Pour les

hommes, la situation demeure presque inchangée, , % durant toute la
période considérée. Les résultats du recensement de
proportion encore plus importante
à

, %

révèlent une

pour les femmes âgées de

ans contre , % pour les hommes du même âge. (Les Débats du
).
Tableau – Proportion des célibataires et mariés selon le sexe (Algérie
AGE

-

CELEBATAIRES
ENAF
ENSF
H
F
H
F
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Source : Enquêtes ENAF

et ENSF

-

)

MARIES
ENAF
ENSF
H
F
H
F
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.

Cette évolution du mariage apparaît plus négative pour les femmes
que pour les hommes. Si ces derniers peuvent contracter un mariage,
même à un âge tardif, ce n’est pas le cas pour les femmes qui voient
s’amenuiser leurs chances de se marier avec l’avance en âge et la
concurrence des plus des jeunes sur le marché matrimonial. D’où le
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mariage de plus en plus fréquent des hommes plus âgés avec des
femmes plus jeunes qu’eux ainsi

qu’une certaine tendance à

l’augmentation de la polygamie,

, %

(Enquête ENSF,

en

et

, %

en

.).

Ce célibat féminin est aussi lié un peu au déséquilibre des sexes
ayant entraîné un sureffectif de femmes par rapport aux hommes. Le
rapport de masculinité entre

et

sur la santé de la famille de

.

ans est de ,

selon l’enquête

Mais ce déséquilibre des sexes sur le marché matrimonial ainsi que
l’émigration, vers l’étranger, des jeunes de sexe masculin qui s’est
accélérée un peu durant les années

(période caractérisée par la

détérioration de la situation économique et sécuritaire) n’expliquent
pas à eux seuls l’ampleur du phénomène du célibat féminin en
Algérie.
Facteurs explicatifs de l’évolution de la nuptialité
Les causes de ce recul de l’âge moyen au mariage sont multiples :
crise économique, taux de chômage élevé, allongement de la durée de
scolarité, doublé d’un retard dans l’entrée dans la vie active et d’une
insertion professionnelle de plus en plus difficile, crise de logement
etc.…, autant d’obstacles à l’engagement matrimonial des jeunes
couples. Victimes de la crise prolongée que traverse le pays,
génération désenchantée, les jeunes Algériens se retrouvent donc,
aujourd’hui, face à une situation économique incertaine ne permettant
guère de réaliser leurs rêves qui se résument tout simplement en
l’accès à un logement, avoir un poste de travail et fonder une famille,
clefs de la réussite sociale.
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Instruction, travail et recul de l’âge au mariage :
Le recul de l’âge au mariage s’explique par l’effet de la scolarisation
des femmes et leur accès au marché du travail qui a induit une
élévation de l’âge au mariage. C’est aussi l’idée d’indépendance
économique avancée, par G. Becker (

) en ce qui concerne les

pays développés ( ). Les satisfactions économiques tirées du mariage
ne sont pas plus importantes pour les femmes qui acquièrent une
indépendance économique en exerçant une activité rémunérée. Les
satisfactions tirées du travail les rendent moins enclins à se marier.
Ceci ne se vérifie pas toujours suggérant d’autres explications comme
celle de K. Oppenheimer (

) qui avance que ce n’est pas l’entrée

massive des femmes dans le marché de travail mais les difficultés
d’insertion économique des hommes qui ont entraîné un baisse des
mariages dans les pays occidentaux.( ).
Cette hypothèse se trouve confirmée par une étude sur le Canada
concernant l’effet de la précarité économique sur la formation de la
première union où il est constaté que les hommes en chômage, qui
connaissent donc des difficultés économiques, se marient moins vite
que les autres (le Bourdais ,

).( ).

C’est cette hypothèse qui nous semble plausible dans le cas de
l’Algérie ou l’incertitude de l’avenir née du chômage et de la situation
économique en général qui expliquerait l’hésitation des hommes à
s’engager dans une union en s’acquittant de tous les devoirs envers les
membres de la famille.
Sans doute, l’évolution de la nuptialité en Algérie est liée à
l’évolution générale de la société et en particulier au développement
de l’instruction et l’entrée massive des femmes dans le marché du
travail, mais l’instruction et l’activité féminine n’expliquent pas tout.
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Ces changements profonds de la nuptialité, comme de la fécondité,
s’opèrent également sur fonds de crise économiques traversée par
l’Algérie depuis la fin des années

. La transition de la nuptialité se

trouve ainsi accélérée par le marasme économique ayant entraîné une
augmentation du chômage et de la pauvreté.
Crise économique, chômage et crise du mariage
Globalement, la situation de l’emploi s’est détériorée en Algérie au
cours des années

en relation avec les difficultés économiques

évoquées précédemment sans grands changements jusqu’à présent. La
réticence des jeunes couples pourrait donc provenir d’autres facteurs
notamment la pression du malaise socio-économique qui reste très
forte. Elle est ressentie chez les garçons comme chez les filles. Les
contraintes économiques et exigences de la réalité, font que les
Algériens, sexes réunis, essayent de trouver une issue pour réaliser
leurs intérêts communs. Ainsi, il s’agit tout d’abord et avant tout de
repousser le spectre du chômage, un des premiers handicaps au
mariage surtout que le taux de chômage est plus élevé chez les jeunes
âges entre

et

ans plus particulièrement et que les politiques

successives de l’emploi des jeunes n’ont pu juguler malgré les
sommes énormes dépensées par l’Etat.
Si le chômage accuse une baisse sensible très récemment (
,

, %

en

, %

en

) selon les statistiques de l’ONS, fortement

critiqué par les spécialistes, il reste tout de même élevé. Si l’on se tient
à ce taux, , millions de chômeurs sont donc enregistrés dont 7 %
sont des jeunes âgés de

ans à

ans y compris les diplômés.

D’autres part, il faut admettre que les emplois crées sont des emplois
non permanents. Et compte tenu de la structure par âge de la
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population, encore jeune, le chômage pourrait augmenter avec
l’arrivée des générations de plus en plus nombreuses et au rythme
actuel de l’accroissement de la population active ( , %) qui est
beaucoup plus important que celui de la population totale ( , %).
Tableau :

– Population en chômage selon l’âge et le milieu de résidence
(Algérie
)

Gr. d’âges
- de
TOTAL
Source : ONS.

Urbain

Rural

Total

.

Selon l’enquête MSF, les motifs avancés par les personnes
célibataires enquêtées (âgées de plus de 8 ans) au sujet du report du
mariage sont :
- le manque de moyens ( %)
- la scolarisation

(

, %)

- le refus du mariage sans spécifier la cause (

, %).

Pour les femmes, c’est la non demande au mariage qui constitue une
entrave majeure pour

, %

des femmes célibataires. Pour les

hommes c’est le manque de moyens matériels (
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Exception faite de l’allongement de la durée de la scolarité et son
effet sur l’augmentation de l’âge au mariage et la réduction des
mariages précoces, deux entraves majeures semblent retarder, voire
annuler le mariage de beaucoup de jeunes : l’inaccessibilité au
logement et ou à l’emploi pour le garçon et le non demande pour la
fille. La première contrainte résulte évidemment des difficultés
économiques et sociales qui n’ont pas cessé de s’aggraver et le
déséquilibre relatif des sexes engendrant une certaine concurrence sur
le marché matrimonial. La non demande au mariage constitue la
raison principale du report pour la fille et le manque de moyens
financiers pour les garçons. Le refus du mariage ainsi que le motif de
maladie est cités à des proportions égales par les deux sexes. Le refus
du mariage pourrait être expliqué par l’incertitude de l’avenir et par
conséquent ne pas s’engager dans la constitution d’un foyer qu’ils
sentent incapables d’en assumer la responsabilité.
Ce qui ne signifie nullement que les jeunes refusent catégoriquement
le mariage qui reste très valorisé, dans la société algérienne. C’est un
célibat en quelque sorte forcé.
Tableau

: Les raisons du report du mariage, Algérie-

Raison du report du marriage
Hommes
Scolarité
,
Refus de mariage
,
Pas de demande
,
Problème de logement
,
Maladie
,
Manque de moyens
,
Autres
,
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Source : CENEAP Mutations de la famille en Algérie La lettre n°

,

.

La crise du logement

La crise du logement existe depuis longtemps en Algérie. L’accès au
logement qui reste aussi tributaire de l’insertion économique se trouve
aggravé encore par la crise économique des années

. L’incapacité

d’avoir les revenus suffisants retarde l’accès à la location ou à la
propriété, ce qui entraîne évidemment un retard dans la constitution de
nouveaux ménages. La famille reste tout de même un support matériel
et de sécurité pour les jeunes qui éprouvent des difficultés d’insertion
professionnelle et sa conséquence sur la constitution d’une famille
indépendante.
Aussi, faut-il admettre que d’un côté, les jeunes algériens sont
aujourd’hui aidés et comptent toujours sur leurs parents qui leur
apportent assistance selon les moyens disponibles, alors que

d’un

autre côté ils cohabitent avec leurs parents jusqu’à un âge avancé,
jusqu’au mariage, et certains, même mariés, restent encore longtemps
sous le toit des parents. Car, outre, les raisons conjoncturelle liées au
marché du travail et à la crise économique, s’ajoute un autre problème
celui de la crise de logement(I) qui constitue un des obstacles majeurs
au mariage.
S’approprier un appartement, aujourd’hui, à Alger ou dans les autres
grandes villes (Oran, Constantine, Annaba, …), est très difficile et
relève presque de l’impossible, en tout cas au-delà des moyens de la
majorité des jeunes, vu les prix exorbitants, même pour le loyer qui est
aussi fort élevé. Pour les chanceux d’entre eux, la solution consiste à
louer un appartement même si le loyer est élevé ; ou contracter un prêt
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auprès d’une banque pour l’achat par facilité. Pour les autres, le
mariage est encore retardé plus longtemps dans l’espoir d’une
amélioration de leurs conditions. D’où l’augmentation du nombre des
célibataires qui finiront peut-être par gonfler la fréquence du célibat
définitif.
D’autre part, parallèlement à la crise économique et à la crise de
logement qui sévit encore dans le pays, des organisations non
gouvernementales et religieuses viennent en aide financièrement aux
jeunes couples organisant des mariages collectifs.

(II)

De même des

banques ont vu le jour accordant des prêts pour mariage et achat de
mobilier. Mais, face à un avenir incertain ; il reste difficile de
convaincre les jeunes d’aujourd’hui plus exigeants que par le passé et
de plus en plus nombreux à repousser ou à retarder l’échéance, tout en
s’efforçant de préparer une bonne situation. Pour une certaine
catégorie plus ou moins défavorisée ou sans ressources, elle est
plongée dans un désespoir total et finiront probablement dans le
célibat définitif. Dans tous les cas, le modèle matrimonial algérien a
subi de profonds changements au cours des deux dernières décennies.
La perception du mariage a changé, l’âge au mariage est de plus en
plus retardé mais accepté par la société malgré tout.
------------------------------------------------------------------------------------I.

Le déficit en logement est estimé à
.

,

millions. Ceci exige la construction de prés de

de logements annuellement pour pouvoir résorber le déficit. Le taux d’occupation

est estimé à 7, personnes / logement et

% des ménages regroupent en leur sein

personnes. A ceci s’ajoute l’augmentation très forte du prix du m
ces dernières années à

passant de

.

à
DA

actuellement hors portée des jeunes et de la majorité des

Algériens.
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Les directions des affaires religieuses et des biens wakfs et son majless Soboul el khi rat
prennent l’initiative d’organiser de temps en temps des mariages collectifs. Les bienfaiteurs
viennent aussi aider financièrement les couples sans ressources pour célébrer leur union.
Généralement, cela consiste en un versement au couple d’une certaine somme d’argent et un
cadeau pour la mariée comprenant une bague en or.

En définitive, le statut de célibataire pourrait exposer au risque
d’une sexualité prénuptiale, aux grossesses non désirées, au SIDA, à
l’apparition de nouvelles formes d’unions ainsi qu’à l’augmentation
des divorces.
Conclusion :

Face à la situation difficile et d’ajustement économique, les
individus, à leur tour, ajustent aussi leurs comportements. La première
réponse a été le recul de l’âge au mariage qui représente un des
changements démographiques les plus importants enregistrés dans la
société algérienne. Jusqu’à un passé récent, l’Algérie se caractérisait
par des unions très précoces en particulier pour les femmes.
Aujourd’hui celles-ci se marient, en moyenne, à
à

ans et les hommes

ans. Constituer une famille ressemble parfois à un rêve lointain,

voire incertain. Le problème est lié certainement au prolongement des
études, à l’accès des femmes au marché du travail, à l’évolution
culturelle de la société en général mais aussi à un certain nombre de
problèmes liés à la situation économique et sociale du pays, au coût de
la vie, du prix du mariage (fête, dot..) au chômage des jeunes et à la
crise du logement. Et c’est les mêmes causes qui font réduire le
nombre d’enfants une fois que les couples entrent en union. De même
avec l’autonomie financière, les femmes deviennent de plus en plus
exigeantes quant au choix du mari. Certaines, faute de trouver celui
qui correspond aux attentes, préfèrent rester célibataires. S’il reste
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encore vrai que la nuptialité en Algérie est quasi universelle et la
proportion des célibataires définitifs ne dépasse guère les %, cette
dernière est appelée à augmenter dans les années à venir avec l’arrivée
des générations qui ont été affectées par les derniers bouleversements
que connaît la primo nuptialité. Et l’on s’achemine vraisemblablement
vers d’autres formes d’unions informelles ainsi que l’augmentation
des naissances hors mariage. Si les difficultés économiques pèsent sur
la constitution des familles, elles pèsent aussi sur la durée des unions,
plus fragiles et à l’origine d’un certain nombre de divorces en
augmentation continue.
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Le pseudonyme dans la littérature algérienne
brouillage de pistes ou fantaisie littéraire
BOUDJADJA Mohamed
Université Sétif

Résumé
Considéré

longtemps comme

pseudonyme littéraire a été
œuvres ont été

une

pratique

marginale, le

peu étudié. Pourtant, de nombreuses

publiées sous un faux nom déroutant souvent les

lecteurs.
Pratiques courantes en littérature, les pseudonymes et masques sont
perçues comme synonymes de liberté, de protection ou bien d’un
changement de genre.
Mais qu’apporte exactement ce brouillage des pistes ? Est-ce une
preuve d’imagination ou une touche poétique? Est-ce

une

supercherie littéraire ou un soupçon d’authenticité?
Cet article tente de s’interroger sur les raisons et les fonctions de cette
pratique auctorielle dans

la littérature algérienne; il interroge

également un exercice d’écriture dont les desseins bien qu’inavoués
pourraient relever de l’ordre politique et poétique.
Abstract
Long considered a marginal practice, the literary pseudonym has
been little studied. Yet, many works have been published under a
wrong name often confusing readers.
Current practices in literature, masks and pseudonyms are perceived
as synonymous with freedom, protection, or a change in kind.
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But what exactly does this interference of the tracks? Is this proof of
imagination or a poetic touch? Is it a literary hoax or a hint of
authenticity?
This article attempts to examine the reasons and functions of this
practice auctorielle in Algerian literature; it also deals with this aspect
of writing whose ultimate aims, though unavowed, would still be
political and poetic.
Mots clés

pseudonyme, auteur, littérature, signature, esthétique, politique
English Keywords

pseudonym, author, literature, signature, aesthetic, politics
Introduction
Écrire sous un pseudonyme ou sous un "nom de plume" est une
vieille tradition. Beaucoup des plus grands noms de la littérature ont
été « inventés » et bien des auteurs des meilleures ventes utilisent eux
aussi des pseudonymes. Les noms déguisés dans les arts et dans la
Littérature ont existé de tout temps ; d'autres ont été appliqués à des
personnages célèbres par leurs contemporains.
Ce qui rend la pseudonymie plus grande encore, c'est cette mode, ou
cette manie, qu'ont adoptée un très grand nombre des écrivains,
d'avoir un double nom. Ils ont un nom pour la société, et un nom
littéraire pour les arts, pour la littérature et le théâtre, des noms
artistiques et littéraires.
A quoi peuvent servir ces masques, sont-ils signes d’une difficulté,
pour les auteurs, à assumer leur statut d’écrivain? Sont-ils, au
contraire, cautions de la bonne santé du champ littéraire? Qu’apporte
exactement ce brouillage des pistes ? Et -ce que cette pratique a sa
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place dans la littérature algérienne ? Quelles en sont les tenants et
aboutissants ?
-Détour théorique : « je » est un autre
D’aucuns ne peut contredire que le pseudonyme est l’expédient par
excellence qui représente l’auteur dans le monde des lettres, alors que
l’individu reste sagement derrière, en retrait.
P. Lejeune affirme dans Le Pacte autobiographique

que le

pseudonyme n’est pas seulement un « second nom […] aussi
authentique que le premier, [qui] signale simplement cette seconde
naissance qu’est l’écriture publiée »1.
Selon lui, « Le pseudonyme est simplement une différenciation, un
dédoublement du nom, qui ne change rien à l’identité(…)Il ne faut pas
confondre le pseudonyme ainsi défini comme nom d’auteur (porté sur
la couverture du livre) avec le nom attribué à une personne fictive à
l’intérieur du livre »2.
Mais en se plaçant du point du vue de l’auteur et non du lecteur, il est
plus intéressant de considérer que ce nom pseudonymique peut «
aussi se lire comme la signature d’un être fictionnel ».
G. Genette qui le qualifie de « nom fictif », entend ainsi rapprocher la
pseudonymie de la supposition d’auteur, pratiques qui reposeraient
toutes deux sur une même structure fictionnelle.
« nom fictif, la pseudonymie serait une « variante » de la supposition
d’auteur : il s’agirait de « l’attribution d’une œuvre, par son auteur
réel, à un auteur imaginaire dont il ne produirait rigoureusement rien
d’autre que le nom.»3
En usant d'un pseudonyme pour signer une œuvre littéraire, il est bien
connu que l'auteur veut faire croire qu'il est un autre. Il travestit son
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identité, lui impose un masque ; il se présente ainsi voilé au public. Il
refuse le regard d'un

autre sur soi et se camoufle pour diverses

motivations. «Je est un autre» écrivait Rimbaud. Si « je» est un autre,
tout devient possible, y compris le risque de dépossession de soi.
Entre simulation et dissimulation onomastique, l’art du pseudonyme
est l’art de la signature carnavalisée. « Le pseudonyme exhibe deux
traits récurrents du système : il est excès du propre et d’une
appropriation ; il obéit au principe des nominations clignotantes»4.
L’histoire littéraire nous renseigne sur la présence du pseudonyme à
travers les âges. On pourrait les classer en quatre catégories: la
première est composée du pseudonyme complet pris dans le but de se
cacher, soit par force majeureou par fantaisie, soit dans le but de
substituer à des noms mal sonnants. Dans la seconde, nous plaçons les
anagrammes de noms ; dans la troisième, les noms maternels
substitués aux noms paternels. Dans la quatrième variété, nous
plaçons un nombre assez considérable d'écrivains dont le nom de
famille est caché sous des initiales, et le nom du lieu natal substitué au
véritable.Une dernière variété du genre est composée des écrivains qui
prennent des qualités sous lesquelles il leur convient de se déguiser.
Aussi, il semble que les raisons qui ont donné lieu aux pseudonymes
ont vraisemblablement été toujours les mêmes comme: pseudonyme
employé pour des raisons purement pécuniaires (l'auteur préférera
prendre un pseudonyme pour ne pas « brouiller » son image vis-à-vis
de ses lecteurs); pseudonyme employé comme un préservatif contre
les poursuites des créanciers ;pseudonyme employé par la couardise ;
des pseudonymes utilisés pour diverses raisons, professionnelles et
notamment personnelles :
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On écrivait sous un pseudonyme masculin uniquement parce que l’on
était une femme. C’est le cas notamment de "Aurore Dupin" qui
signait ses œuvres "George Sand".
D'autres auteurs adoptent un pseudonyme pour échapper au devoir de
réserve que leur impose leur charge : c'est le cas de Pierre-Jean Remy,
Erik Orsenna ou Saint-John Perse. Diplomates, hauts fonctionnaires,
serviteurs de l'Etat, ils mènent une double vie au nom du bon goût.
«Le pseudonyme permet un redoublement de la personnalité (...)
indispensable pour un poète qui est engagé en même temps dans une
activité publique», affirme Saint-John Perse.
Enfin, l'auteur peut vouloir tester la qualité de son écriture. Romain
Gary, auteur à succès, décide, à un certain moment de sa vie, de
publier des romans sous plusieurs pseudonymes, dont celui d'Emile
Ajar, afin de vérifier si sa qualité intrinsèque d'écrivain est
indépendante de sa notoriété.
Ces différents exemples montrent que la création d’un nouveau nom,
même très proche de celui de l’auteur, esquisse d’emblée les contours
d’une figure d’écrivain particulière en ce que celle-ci est entièrement
dédiée à la création littéraire contrairement à la personne civile qui ne
se caractérise jamais par sa seule activité d’écriture, quelle que soit
l’importance que l’écrivain lui donne dans sa vie : l’auteur réel doit se
résoudre à considérer qu’être écrivain n’est qu’un des aspects qui
l’identifient.
- Pseudonymie dans la littérature algérienne de graphie française
Un regard sur la littérature algérienne nous permet de constater,
qu’à l’instar des autres littératures, la pseudonymie y est toujours présente :
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Du temps de la colonisation, des écrivains français d’Algérie usaient
de pseudonymes. Pour eux, c’était une authentification, voire une
appartenance.
J. Déjeux voit qu’ « il y avait là comme une appropriation. Une
mainmise sur le nom et l'identité, parallèlement la mainmise sur la
terre ».5
Sidi Floucoun était le

pseudonyme d'un Français signant Contes

d'amour et légendes, suivies des Préceptes d'Alla Verdi(Paris,
Etienne Dinet (

-

lsabelle Eberhardt (

).

) qui s'appela Nasr-Eddine. D’origine russe,

-

) aimait signer ses lettres du prénom

masculin Mahmoud Essadi ou encore Si Mahmoud au point que des
correspondants ont pris l'auteur pour un homme. Elle signait
cependant aussi Isabelle Ehnni, étant mariée avec Slimane Ehnni.
Plus tard, Jean Sénac, signant Yahia el Ouahrani, voulait lui aussi
s'intégrer davantage à l'Algérie et montrer par la métamorphose du
nom qu'il n'était pas Français.
Mais il y avait aussi des auteurs algériens qui utilisaient des
pseudonymes. La plupart du temps, ils servent à dissimuler l'identité,
soit par crainte de la répression, soit pour ne pas engager la famille.
Parfois, il s'agit d'une réappropriation d'identité comme pour Taos
Amrouche (

-

) qui a changé plusieurs fois son nom d'auteur

au cours de ses publications. Mariée au peintre Bourdil, elle signait
alors Marie-Louise Bourdil-Amrouche un texte dans L'Arche en
octobre
en

, extrait du roman Jacinthe noire: qu'elle faisait paraître
sous le nom de Marie-Louise Amrouche (Marie-Louise étant

son prénom de baptème). Son roman Rue des tambourins(Paris,

)

était signé Marguerite Taos (Marguerite, prénom chrétien de sa mère,
et Taos le prénom kabyle de Marie-Louise).
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D’autres auteurs ont, de leur part, orientalisé leurs noms pour mieux
s'intégrer au monde arabe, ou au contraire le franciser (Haniet) par
désir d'assimilation politique au colonisateur.
Aussi, il serait intéressant de rappeler qu’étaient de mise des raisons
comme: la prudence par rapport à la famille ou à l'autorité répressive
(Haussan qui signe Comment périra l'Algérie française(
R. Zenati, romancier de Bou-el-Anouar(

) cachait

), le désir de dérouter le

lecteur (Jean Amrouche signé Maxula Radès, il avait pris le nom du
lieu où habitait Amrouche (près de Tunis) ou le désir d'« habiter son
nom », comme disait Jean Amrouche.
Cependant, pendant la guerre de libération, le contexte sociopolitique impose le recours au pseudonyme : « soit pour se camoufler
et échapper à la police, soit aussi pour mythiquement, en même temps,
entrer en gloire, pour ainsi dire. » 6explique J. Déjeux qui ajoute :
« l'auteur ne tient à apparaître que sous un autre aspect : glorieux
peut-être, par exemple pendant une guerre révolutionnaire, en
prenant le nom d'un héros ancestral connu. L'auteur qui use d'un
pseudonyme se retrouve pour ainsi dire en face de son double. Dans
le miroir, c'est le même mais aussi l'autre qui apparaît, à la fois le
même et l'autre, soi-même dans une autre identité »7.
Noureddine Aba emploie pour son premier recueil en

le nom de

Abaoud Aba. Mohammed Haddadi, pour son premier recueil de
poèmes en

, se cache sous le nom de Djim Laforge et Colette

Anna Grégoire, épouse Melki qui signait ses poèmes Anna Gréki.
Néanmoins,

après

l’indépendance,

on

continue

à

user

de

pseudonymes mais les desseins ne sont pas les mêmes :
Jamel Amrani mettait le nom de Jamil Kabab à la fin de ses poèmes
dans Faiza(Tunis) en novembre

.
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Youcef Khader (pseudonyme de Roger VILATIMO) a signé six
romans policiers édités par la SNED à Alger de

à

. « Je suis

français. Youcef Khader n’est qu’un pseudonyme adopté pour la
circonstance et destiné à assurer ma sécurité. »8déclare-t-il dans une
interview.
Le pseudonyme fait partie de la personnalité. L’écrivain est
célèbre avec lui. I

arrive un moment où l'on veut quand même

profiter du succès. Se dévoiler pour mieux bénéficier donc de l'entrée
en gloire (si la réussite littéraire survient). Les noms de guerre, par
exemple, sont conservés, car la crainte des représailles a disparu. Mais
à l'inverse, des auteurs n'ont utilisé leur pseudonyme qu'une seule fois,
comme s'ils avaient eu hâte par la suite de l'oublier.
Il y a cependant le cas des femmes écrivaines qui ont leurs propres
raisons. Nassira Belloula explique cela:« La plupart des écrivaines ont
eu recours à un pseudonyme, la peur de l’engagement, du nom
familial, celui du mari ou du père, la peur d’être reconnue, de ne
pouvoir écrire librement, une lutte contre l’autocensure, et un masque
qui permet de dire des vérités. » 9
S’inquiétant des réactions de son père en découvrant qu’elle a écrit un
livre, Zohra Imalayen a opté pour Assia Djebar.
Aïcha Chabi (Laïdi)connue sous le pseudonyme d’Aïcha Lemsine (des
initiales en arabe ) ل سdisait qu’elle voulait protéger sa vie privée et
ne pas s’exposer aux «jugements» de la sphère dans laquelle elle
évoluait. Maïssa Bey dont le vrai nom est Samira Benameur commence
à écrire pendant les années

, dites « les années noires ». Elle restera très fière

de son pseudonyme, accordé par sa mère qui voulait le lui donner à sa naissance.

Ainsi, pour l’écrivain algérien, le pseudonyme qui sert à
dissimuler l'identité, à sa réappropriation, à dérouter le lecteur ou à
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transgresser des « barrières », ne serait pas un masque inutile, au
contraire c’est le signe de la mise en valeur de soi.
Le pseudonyme dans la littérature

algérienne reste une pratique

privilégiée par l’écrivain: cette signature masquée désigne alors les
marges d’une littérature qui tente de s’écrire, de faire admettre sa
légitimité, voire de se dégager d’un univers formé de conventions et
de règles. Les signatures pseudonymiques varient en fonction du type
de littérature et de ses fonctions: engagement, divertissement ou
encore expression de soi.
-Le cas Yasmina Khadra: histoire d’un pseudonyme
S'il existe un cas particulier dans la littérature algérienne, c'est bien
celui

de

Yasmina

Khadra.

L’identité

de

l’auteur

semble

problématique.
Il utilise dans les années
nimbe

d’un

fugitif

une fausse signature (Yasmina Khadra), se
mystère,

puis

dévoile

son

identité

en

(Mohamed Moulessehoul), mais en conserve paradoxalement le

nom de plume (Yasmina Khadra).
Si ses textes sont signés Yasmina Khadra, prénoms de femme, ce nom
cache en fait un homme.
Certes, « Un pseudonyme qui ne change rien à l’identité »10 affirme P.
Lejeune. Néanmoins, ce pseudonyme avait caché l’identité de l’auteur
durant des années. Yasmina Khadra donnera avec une sorte de ferveur
les raisons et les circonstances de son choix: l'amour et le respect qu'il
voue à l'épouse à laquelle il a donné son nom, et qui lui offre, en
retour, ses deux prénoms, comme pour un nouvel échange de
nouvelles alliances. Mais il est une autre raison, qui se greffe à la
première. Prendre un prénom féminin, c'est, pour Mohamed
Moulessehoul, exprimer son admiration profonde pour les femmes
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algériennes, leur courage, et l'espoir qu'elles entretiennent, comme on
entretient une flamme qui a peut-être sous les yeux, et à portée de
main, de purs et hauts repères qu'il ne voit pas.
Les raisons qui l’ont poussé à camoufler son identité première sous ce
nom d'emprunt sont donc multiples et variées. Celles qui incitèrent
l'officier Mohamed Moulessehoul à le faire, semblent assez
manifestes: D'une part, « entrer en clandestinité » comme il le dit dans
une de ses interviews lui permettra pour le moins d'en finir avec une
sorte d'autocensure qu'il perçoit dans ses premiers écrits. Il se doit
donc de rompre ave le cadre rigide de la vie militaire. Rupture,
Yasmina Khadra y insistera chaque fois qu'il le pourra. D'autre part,
un peu d'ombre ne peut être que propice à la création romanesque
quand l'écriture prend pour champs l'intolérable et l'intolérance. Le
Commissaire Llob (l’autre pseudonyme de Mohamed Moulessehoul)
est un homme tourmenté et constamment perturbé par l’horreur de
l’existence, c’est avec cynisme qu’il fait un examen de sa personne et
des autres.
Depuis le jour où il a décidé de dévoiler son vrai nom, son identité
véritable n’est plus cachée. L’écrivain-soldat / le soldat-écrivain
bouleverse l’opinion publique. Expliquant sa contrainte au silence, il
dira: « (…)il fallait dire pourquoi, il était impératif pour moi de rester dans
l’anonymat. Et que ça n’a pas été facile, pour moi, de devenir écrivain.»11
Pour éclairer une situation où prévalaient quelques sous-entendus,
d'insinuations plus ou moins ouvertes, il écrira L'imposture des
mots(Julliard :
(Julliard :

) qui complète ce que révélait déjà L'écrivain
), la passion pour l'écriture, l'itinéraire dans la

littérature de Mohamed Moulesshoul, depuis le temps où il était le
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à l'école des cadets d'El Mechouar jusqu'à celui où il est devenu

Yasmina Khadra.
Dans L’écrivain, « je » est Mohamed, mais il est Khadra aussi. Dès la
couverture, le lecteur peut penser que l’écrivain Khadra écrit la
biographie du militaire Mohamed Moulessehoul. Ainsi Khadra, «
écrivain biographe » fait le récit de la vie du soldat. Il ne va d’ailleurs
superposer ces deux identités qu’à la page 9 de L’écrivain.
Dans L’imposture des mots, Mohamed et Khadra se rejoignent, il est
tantôt Khadra, tantôt Mohammed et de manière distincte : ces deux
entités semblent se séparer comme si deux hommes se côtoyaient dans
une sorte de jeu de miroirs où l’un est face à l’autre. Chacun renvoie
une image opposée de l’autre dans une sorte de chassé-croisé.
La voix qui raconte est une voix importante qui relie les deux textes
par le fait que Mohamed dans L’écrivain se trouve être Yasmina dans
L’imposture des mots. Le pacte autobiographique est dispersé, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, entre les deux œuvres.
Dans L’imposture des mots,Khadra lutte de manière superbe,
convoquant ses personnages, les auteurs qu'il aime, et jusqu'au
commandant Moulessehoul, les interpellant, dans un tourbillon de
dialogues et de commentaires. Il s'agit bien de lutter contre ce avec
quoi on prétend terrasser l'homme et l'écrivain.
A voir plus clair, Khadra utilise ce pseudonyme comme symbole
d’une naissance par l’écriture, puisqu’il cherche une nouvelle façon
d’échapper à la censure. Le nom sera symbole d’une libération, il dit à
ce propos :
« Autant l’institution militaire est incompatible avec l’activité de
l’écriture, autant la censure nuit gravement à l’écrivain. Je
m’autocensurais quand je signais de mon vrai nom. Il y avait donc des
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freins, des contraintes, des concessions qui se répercutaient sur le
texte. Mais en choisissant un pseudonyme, tous les tabous, tous les
carcans, toutes les chaînes ont sauté. C’est là que j’ai pu
véritablement découvrir l’écrivain que j’étais. »12
En somme, le choix du pseudonyme Yasmina Khadra est singulier
comme l’est son écriture. Un choix qui n’est sans conséquence
esthétique puisqu’il est une caractéristique de l’écriture de Khadra.
Cet écrivain qui multiplie les styles cherche à rebondir grâce à son
écriture et c’est bien par cette voie qu’il comptait convaincre son
lectorat.
Conclusion
Il est important de signaler, en guise de conclusion, que la façon
de signer n’est pas des fois étrangère au projet d’écriture, à sa
réalisation et à sa reconnaissance. Dans la littérature algérienne, les
signatures, dans l’ensemble, varient en fonction des générations, des
espaces éditoriaux, des genres littéraires, du type de carrière littéraire
et de l’état du champ dans lequel les auteurs s’inscrivent.
Ainsi, le pseudonyme a beau être perçu, en termes de rapport à la
réalité, comme s’il désignait purement et simplement un individu, il
n’en reste pas moins que son fonctionnement s’appuie sur une
structure de fiction, ce qu’attestent les différents termes usités pour le
désigner, et, par contamination, pour désigner le sujet auquel il se
réfère.
Une importance est à donner à

une recherche significative non

hermétique, comme des clefs psychanalytiques ou plus simplement
comme des marques d’une complicité que le lecteur doit inventer. Elle
subvertit ainsi les codes courants de l'auctorialité, notamment sa
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supposée unicité, et implique une relation au nom propre et à la
propriété littéraire qui engage un positionnement particulier de
l'écrivain par rapport à sa production et à la façon dont il la donne à
son public.
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