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-4إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم االجتماعية ،وتوجيهها نحو افق
العالمية.
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تنشر مجلة العلوم االجتماعية:
أ
أ
 البحاث والدراسات العلمية ،الفكرية والدبيـة في تخصصات العلوم اإلنسانية ،االجتماعية ،الحقوق و العلوم .السياسيةمك توبة باللغة العربية ،االنجليزية ،او الفرنسية.

 عروضا مختصرة عن جديد الكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة -على أال يتجاوز تاريخ مناقشتها سنة. تقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية. -حوارات مع شخصيات علمية ،ذات اعتبار علمي في مجال تخصصها.

وتشترط ان يكون المقال:

 اصيال وجديدا ،لم يسبق نشره اوتقديمه الي جهة اخرى للنشر ،او تمت المشاركة به في ندوة او ملتقى علمي، -ان يتناول قضية من القضايا التي تدخل ضمن اهتمامات المجلة وتخصصاتها العلمية،

 مصحوبا بثالثة ملخصات (في حدود  111كلمة) وكلمات مفتاحية باللغات الثالث عربي،فرنسي وانجليزي، مطبوعا في نسخة ورقية ال ينقص عدد صفحاتها عن  11صفحات وال يزيد عن  22صفحة، مطبوعا على الكومبيوت ر وفق برنام ج  ،Wordومسج ل في قرص صلب: يكون حجم الصفحة  cm2..2 cmX21والهوامش ب  cm 1.2والتذييل والراس  .cm1اما مقاس الك تابة فيكون،بخط  Traditional Arabicحجم  14بما في ذلك رقم الصفحة إذا كانت لغة المقال العربية ،اما اذا كانت فرنسية
او انجليزية فالحجم  11بخط  Times New Romanويحدد الفاصل ما بين االسطر ب .pt 12
 يك تب عنوان البحث واسم المؤلف ،ورتبته العلمية ،والمؤسسة التي يعمل فيها على صفحة منفصلة ،ثم يك تب عنوانالبحث مرة اخرى على الصفحة االولى من البحث دون ذكر االسم.
 -ان توضع المراجع في نهاية المقال بطريقة  insertion réferences bibiliographiquesمع ذكر ارقامها في المتن.

 مرفقا بسيرة ذاتية علمية مع رقم الهاتف والبريد اإللك تروني.آ
 -موثقا وفق نمطية التوثيق االتية:

-1اذا كان المرجع كـت ـ ــابا:
اإلسم واللقب (التاريخ بين قوسين)  ،العنوان ،الترجمة ،الطبع ،الصفحة.
-2اذا كان المرجع مقـ ـ ــال:
االسم واللقب  -1صاحب المقال
 -2في حالة وجود اك ثر من مؤلف:
 الثنائي؛ يك تب االثنان.
آ
 اك ثر؛ يك تب االسم االول وعبارة اخرون.
( +السنة بين قوسين) ،العنـ ــوان :بين مزدوجتين اسم المجلة ،المؤسسة ،الجزء ،العدد ( -التاريخ) .في حالة وجود
الشهر او الدورة -.الصفحة (صفحات المقال)
-3اذا كان المرجع رس ــالة جامعية:
االسم و اللقب ،العنوان ،التخصص ،الجامعة ،سنة المناقشة ،حالة النشر.
 تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها ،وال ترد إلى اصحابها ،نشرت او لم تنشر.آ
 -الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن اراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

 لهيئة التحرير حق الفحص االولي للبحوث وتقرير اهليتها للتحكيم او رفضها ،وتحتفظ بحقها في حذف او إعادة صياغة بعض العباراتالتي ال تتناسب مع اسلوب النشر.

 يرفض كل مقال ال يتقيد بهذه الشروط. يستفيد الباحث من نسختين من العدد الذي نشر فيه مقاله ،و 11مستالت.المراسل ة  :ت رسل جمي ع المراس الت إل ى السي د:
رئي س التح رير مجلة :العل وم االجتماعي ة -جامعة سطيف 2
البريد االلك تروني:

الهاتف 136661131 :
revue.setif2@gmail.com

الموقع اإللك تروني للمجلة

:

revue@univ-setif2.dz

http://revues.univ-setif2.dz
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يصدر العدد  1.من مجلة العلوم االجتماعية مكرسا جهد طاقم المجلة من خبراء ،مدققين و هيئة التحرير ،لمرافقة المقاالت
المرشحة ،وغربلتها وتنقيحها ،ومحاولة االرتقاء بها لمستويات النقاش العلمي في ميدان العلوم االجتماعية ،نصا ومنهجية .فقد يالحظ
القارئ لهذا العدد ان المجلة قد ضاعفت من عدد المقاالت ووفرت للنصوص المعتمدة اكبر قدر من المرئية ،باعتماد ملخصات وكلمات
مفتاحية بلغات ثالث ،كما تمت مراعاة التنوع و تعدد التخصصات المعالجة ،إلى جانب االنفتاح على االقالم الوطنية والدولية ،وهو
آ
رهان اخر لحمل الخطاب المعرفي على تجاوز اسوار الجامعة والتالقح في فضاء وطني ودولي.
يقترح عليكم هذا العدد إنتاجا علميا متنوعا ،في حقل العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،إذ يفتتح بدراسة قانونية للعالقة بين
السلطتين التشريعية والتنقيذية في مجال إدارة العالقات الخارجية ،لالستاذ الخير قشي ،حاول فيها إجراء مقارنة بين مختلف
النصوص التي تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة والزقزف على ماهية «العالقة بين السلطات»  .وقد شمل الملف القانوني عدة
ملفات اخرى مثل موضوع "مقاربة ما بعد وضعية الشكال القانون في المجتمع المعاصر" ،لالستاذ مراد بن سعيد ،كمحاولة إلدراك
العالقة بين القانون و الحوكمة في زمن العولمة ،ومسالة "الجزاءات اإلدارية ومنطق الموازنة بين الحقوق اإلدارية و الحريات االساسية"
لالستاذ صالح الدين بوجالل ،او تقويم مبدا شرعية العقوبة في قضاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة لالستاذة حورية واسع .ومن
آ
جانب اخر ركز االستاذ العياشي شتواح على االحكام العامة لقانون الهاي في معالجة قضايا عقود البيع الدولية ،كما تطرق االستاذ دمحم
بن عراب إلى تجربة اإلدارة اإللك ترونية في الجزائر ،و ذلك في قراءة نقدية لمقومات االنتقال وواقع التسيير التقليدي.
ويشكل موضوع الك تاب اإللك تروني في تنمية الحصيلة اللغوية عند المتعلم ،لالستاذ ربيع كيفوش ،رافدا مغذيا لملف
الممارسة الرقمية و اإللك ترونية التي يمكن للعلوم اإلنسانية و االجتماعية ان تستثمرها ايما استثمار .بينما اعتنت الدراسات الفكرية
والفنية بموضوع "تجليات المقدس الديني في الشعر الجزائري المعاصر" ،من تقديم االستاذ احمد العياضي ،و من خال ل إثارة إشكالية
التغيير االجتماعي عند مالك بن نبي ،من ِّقبل االستاذ الدوادي قرواز .في حين تعرض الباحث الهواري عدي لدراسة بيار بورديو حول
منطقة القبائل وكيف اسس هذا المفكر لنظرياته من خالل النموذج التقليدي القبائلي.
تضمن العدد عدة مواضيع منهجية ،االول خصه االستاذ فضيل دليو لدراسة معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية
والكيفية ،والثاني ركز على اسماء االعالم في البحث االنتروبولوجي لالستاذ مختار رحاب .كما قدم االستاذ توفيق سامعي دراسة حول
الك فاية المهنية و التعليمية و كيفيات بنائها تحقيقها و تقيمها.
نالت الدراسات الميدانية مكانة معتبرة في هذا العدد ،حيث خصت االستاذة سعيدة بن عمارة دراسة النعكاسات اإلصالح
التربوي على االداء الوظيفي لالستاذ باعتباره المنفذ الفعلي لجميع خطوات وبرامج اإلصالح ،وتناولت االستاذة هدى سالم موضوع
اإلدارة الصفسة وعالقتها بالتوافق المهني الستاذ التعليم الثانوي في ضوء ثنائية التواقث المهني والتفاعل الصفي .كما عالجت االستاذة
صفية جدوالي موضوع مهارات صنع القرار في المؤسسة التربوية واهم المهارات الواجب توفرها في مدير المؤسسة .و عبر جسر معرفي
حول االسرة الفلسطينية في محافظة رفح قدم االستاذ محمود دمحم صالح الشامي دراسة ميدانية لمستوى ثقافة الحوار ومدى استثمارها
للوصول إلى الراحة النفسية و االسرية .كما نالت القضايا اااجتماعية اهتماما خاصا ،حيث تناول االستاذ العمري عيسات موضوع
اإلعاقة في سياق رعاية و إدماج هذه الفئة ،وتناول االستاذ الطيب صيد ،مسالة االندماج االجتماعي للفائت الهامشية .بينما طرح
االستاذان اسمهان عزوز و نورالدين جبالي إشكالية الضبط الصحي وعالقته باستراتيجيات المواجهة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن.
كما تطرقت االستاذة وسيلة خنوفي في دراسة قانونية لموضوع الهجرة الناجمة عن الكوارث البيئية .وفي ميدان اإلعالم ابرزت االستاذة
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آ
سامية عواج الدور الثقافي للصحافة المك توبة ،مقترحة نموذجا ناجحا لركن ثقافي جديد .بينما تناولت امال مهري طبيعة اإلعالم البيئي
من منظور التنمية المستدامة ،وهي مقاربة تستحق التشجيع في تخصصاتنا .وقد حظيت بدورها المؤسسات بقراءتين متقاطعتين،
االولى اهتمت بدورها في تحقيق التنمية المستدامة لالستاذة مريم والي ،والثانية عالجت ثنائية التقليدي و المعاصر في انماط التسيير
لالستاذ موسى زواوي .اما ميدان العلوم السياسية فقد عولج من خالل موضوعين ،االول حول تطور سيسات االتحاد االوربي في
المغرب العربي بعد الحرب الباردة ،من تقديم االستاذ جعف ر عدالة ،والثاني حول استراتيجيات التنافس الدولي في منطقة الساحل و
الصحراء ،من تقديم االستاذة جميلة عالق.
لقد جاءت محتويات هذا العدد حصيلة لسي اسة الترشيح العلمي القائمة على الخبرة المزدوجة و معيار القيمة العلمية على
التنوع الموضوعاتي لذلك.
و إذ نزف الى القارئ هذا العدد الجديد بمقاالته المتنوعة وموضوعاته المختلفة ،فانا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من اسهم في
السير بالمجلة في هذا الطريق الصاعد الصعب ،من خبراء و مدققين تكبدوا متاعب القراءة و صبروا على مرافقة المقاالت الى حين
إخراجها اقرب الى القيمة المرجوة ،و باحثين تجاوبوا مع توجيهات الخبراء و ابدوا مرونة في تعديل مقاالتهم بما يستجيب للشروط
العلمية ،المعرفية والمنهجية ،فإن المجلة هي امانة يتقاسمها الجميع ،و إن االرتقاء بقيمتها العلمية هو الطموح الذي يحفزنا جميعا.
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اخلري

الملخص
 للسلطة التشريعية دورا محدودا جدا،8009  و2002 ،9111 المعدل سنوات، 9191 منح الدستور الجزائري الصادر سنة
 وسنحاول. فقد اوكل الدستور هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية.في مجال إدارة العالقات الخارجية للدولة
 توضيح هذا الدور من خالل تسليط الضوء على مدى سلطة الجهاز التشريعي في نصح رئيس الجمهورية حول، اوال:في هذه الدراسة
 وثانيا تقويم،السياسة الخارجية وممارسة نوعا من الرقابة عليه عند إبرامه للمعاهدات الدولية او إبطالها استنادا إلى عدم دستوريتها
.ذلك الدور ثم تقديم بعض االقتراحات المتواضعة
ونود اإلشارة إلى اننا نحاول إجراء مقارنة بين مختلف النصوص المتعلقة بالموضوع التي تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة
 بسبب اعتماد الدستور الذي سبقه مفهوم العالقة بين9191 رغم ان الحديث عن «العالقة بين السلطات» غير دقيق قبل دستور
. فالغرض من المقارنة إذن هو محاولة اإللمام بالموضوع بصورة افضل9»«الوظائ ف
، السياسة العامة لالمة، إدارة العالقات الخارجية، العالقة بينهما، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية:الكلمات المفتاحية
. دستورية المعاهدات، التصديق على المعاهدات،إبرام المعاهدات الدولية
Resume
La Constitution algérienne de 1989, comme elle a été modifiée en 1996,2002 et 2008, a octroyé au pouvoir
législatif un rôle très limité dans la direction des relations externes de l'Etat. Elle a confié cette tâche au pouvoir
exécutif, concrétisé en la personne du président. Nous allons essayer dans cet article:, de clarifier d'abord ce rôle,
en mettant en évidence l'ampleur du pouvoir du parlement de conseiller le président sur la politique étrangère et l’
exercice d'une sorte de contrôle en la matière de la conclusion de traités internationaux ou sa révocation sur la
base d’inconstitutionnalité ; et d'autre part évaluer ce rôle, pour présenter quelques suggestions modestes. Nous
tenons à souligner que nous essayerons de faire une comparaison entre les différents textes pertinents inclus dans
les constitutions successives algériennes, Bien que parler de «relation entre les pouvoirs» est inexacte avant la
Constitution de 1989, qui a été précédée par le concept de la relation entre les «fonctions». Le but de la comparaison
est donc une tentative d’offrir une meilleure connaissance du sujet.
Mots clés : pouvoir exécutif , pouvoir législatif , direction des relations extérieures , politique extérieure
de la nation , conclusion des traités internationaux , ratification des traités, inconstitutionnalité des traités.

Summary
The Algerian Constitution of 1989, as amended in 1996.2002 and 2008, granted the Parliament very limited
role in the direction of external relations of the State. The Constitution has entrusted this task to the executive
power as reflected in the President. I will try in this study: first, to clarify this role by highlighting the extent of the
parliament power to advise the President on foreign policy, to exercise of some sort of control over the conclusion
of international treaties, and to ask for its revocation on the basis of being unconstitutional. Secondly, to evaluate
that role, and then offer some modest suggestions. I would like to note that I will try to make a comparison between
the various relevant texts included in the Algerian successive constitutions concerning the relationship between
the two powers although talk about “powers» is inaccurate before the adoption of 1989 Constitution due to the
fact that the 1976 Constitution, uses the term “functions” instead of powers. The comparison may, thus, clarify
better this subject

Keywords: executive power, legislative power, parliament, direction of external relations, foreign policy
of the nation, conclusion of treaties, ratification of treaties, unconstitutionality of treaties.
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أ
اول :استئثار السلطة التنفيذية بادارة العالقات
الخارجية

خصائص النظام البرلماني واعتمد فلسفة التعددية الحزبية .فلم
آ
تعد الحكومة -دستوريا-مجرد الة لتنفيذ سياسة رئيس
الجمهورية ،بل إن اعضاءها يختارون من قبل رئيس
الحكومة 6،الذي اصبح مكلفا بوضع برنامج حكومته وتنفيذه
بعد ان يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني 5،ويمكن ان
تسال الحكومة سياسيا عن عملها نتيجة إيداع المجلس الشعبي
الوطني لملتمس رقابة ،او بسبب عدم موافقة المجلس على
الئحة الثقة التي قدمها له رئيس الحكومة 1 .وبمعنى اخر فان
روح النصوص الدستورية توحي بان رئيس الحكومة يضع برنامج
حزبه الحائز على االغلبية البرلمانية وليس حزب رئيس
الجمهورية ،وانه يمكن ان يحدث تعايشا في حالة فوز حزب
آ
اخر باالغلبية غير حزب الرئيس .وال شك في ان تنفيذ الحكومة
لسياستها في مثل هذه الحالة تتطلب ان تتمتع بقدر من
الصالحيات في المجال الخارجي ال ان تحصر تلك الصالحيات
في يد رئيس الجمهورية .إال ان الدستور المعدل سنة 9111
ثبت المبدا السابق بنصه على ان رئيس الجمهورية «يجسد
الدولة داخل البالد وخارجها» 9،و«يقرر السياسة الخارجية
لالمة ويوجهها»9 .
إال ان التعديل الدستوري لسنة  8009اعاد تنظيم السلطة
التنفيذية مرة اخرى من خالل تكريس وحدة هذه السلطة في
ظل نظام رائسي مركز ومحو فكرة توزيعها بين رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة او ما يعرف بازدواجية او ثنائية السلطة
التنفيذية .فقد اوضح التعديل الجديد العالقة بين رئيس
الجمهورية والحكومة التي اصبح يراسها وزير اول تقتصر مهمته
على تنفيذ برنامج الرئيس وتنسيق العمل الحكومي تحقيقا لهذا
الهدف .وخول التعديل الدستوري سلطة كاملة للرئيس في
اختيار الوزير االول وإنهاء مهامه بغض النظر عن الحزب الفائز
باالغلبية البرلمانية ،بدال عن فكرة رئيس حكومة يتمتع
بسلطات اوسع يختار من الحزب الفائز في االنتخابات
التشريعية .ويظهر جليا إذن ان جوهر التعديل الدستوري
الجديد ال ينحصر اثره في مجرد تغيير في االسم من "رئيس
الحكومة" إلى "الوزير االول" بل هو تكريس لممارسة دستورية
استقرت تتمثل في تمتع رئيس الجمهورية -عمليا -بسلطة
تقديرية كاملة في اخيار من يراه اقدر على تنفيذ برنامجه الذي

كرست التعديالت الدستورية المتعاقبة لدستور 9191

المبدا الذي اقرته الدساتير السابقة عليه والمتمثل في انفراد
السلطة التنفيذية بإدارة العالقات الخارجية للدولة .إال ان هذا
ال يعني مشاركة الحكومة في وضع السياسة الخارجية بل إن
رئيس الجمهورية انفرد بهذه المهمة.
أ
ا -انفراد رئيس الجمهورية بوضع السياسة العامة
الخارجية وتنفيذها
اتفقت الدساتير الجزائرية على تكريس هذا المبدا .فقد
نصت المادة  61من دستور  9111على ان رئيس الجمهورية
«يقوم بتسيير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبالد
طبقا إلرادة الشعب التي يجسمها الحزب ،ويعبر عنها المجلس
الوطني» .ويعتبر هذا نتيجة منطقية للمبدا الذي قررته المادة
 11من الدستور ذاته بنصها على ان «تودع السلطة التنفيذية
إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية» .كما
نصت الفقرة االولى من المادة  999من دستور  9191على ان
رئيس الجمهورية «يمثل الدولة داخل البالد وخارجها» .ويؤدي
هذه الوظيفة باعتباره رئيسا للدولة وقائدا للوظيفة التنفيذية
طبقا للمادة  .906ولم يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة وضع
السياسة العامة «لالمة في المجالين الداخلي والخارجي»
فحسب بل تمتع كذلك بسلطة «قيادتها وتنفيذها».
وال غرابة في إسناد هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية في
ظل نظام رائسي مركز – إلى درجة وصفه من بعض المعلقين
«بالدك تاتورية الدستورية»– 8خوله جميع الصالحيات الالزمة
لوضع وإدارة وتنفيذ السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا في
إطار فلسفة الحزب الواحد .فالحكومة كانت مجرد اداة في يد
رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسته .فهو الذي «يعين اعضاء
الحكومة ومن بينهم وزير اول يساعده في تنسيق النشاط
الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء»،
بحيث يمارس الوزير االول اختصاصاته «في نطاق الصالحيات
التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية» 1.ولكن الغرابة تكمن في
االحتفاظ بالمبدا ذاته في دستور ( )9191الذي تبنى العديد من
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يتعارض مع حقيقة وجود االتفاقيات التنفيذية او ذات الشكل
المبسط  91التي عادة ما تبرمها الحكومة وال تحتاج لدخولها حيز
النفاذ الى تصديق بل يك في توقيعها من شخص مؤهل إللزام
دولته سواء بناء على تفويض او بحكم وظيفته ،كوزير الخارجية
ورئيس الحكومة بالنسبة لجميع المعاهدات او السفير وممثل
الدولة لدى منظمة دولية او مؤتمر دولي بالنسبة النواع محددة
من المعاهدات ،وهو بذلك يتعارض نظريا مع اتفاقية فينا
لقانون المعاهدات96.
ويبدو ان واضعي دستور  9191في صيغته االصلية –
كما سبق بيانه -قد قصدوا مواجهة فرضية حدوث تعايش في
الحكم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حالة انتماء
آ
هذا االخير لحزب اخر مغاير .حيث يمكن في هذه الحالة لرئيس
الجمهورية ان يغل يد الحكومة نهائيا ويحول دون إبرامها الي
اتفاق من االتفاقيات الدولية الضرورية لتنفيذ برنامجها
االقتصادي والتجاري على الخصوص .وفي غياب هذه الفرضية
يصعب تفسير تراجع الدستور الحالي حول هذه النقطة مقارنة
بدستور  9191الذي كرس نظام الحزب الواحد .فرغم ان دستور
 9191نص على انه ال يجوز لرئيس الجمهورية ان يفوض ،باي
حال من االحوال ،بعض السلطات التي حددتها المادة 991
اال ان ذلك لم يشمل تفويض سلطته في إبرام المعاهدات
بمقتضى المادة 95.)99(999

التزم به امام الشعب عند انتخابه وحظي بموافقته وتفويض
"الوزير االول" المختار سلطة تحديد االدوات والوسائل
المالئمة لتنفيذ ذلك البرنامج سواء في خطوطه العريضة او
جزئياته 1.وبذلك تكون مسؤولية الوزير االول مزدوجة سياسيا
امام رئيس الجمهورية عن االلتزام بتنفيذ برنامجه وامام البرلمان
عن "مخطط العمل" الذي اعده تنفيذا لبرنامج الرئيس وقدمه
للبرلمان بمجلسيه من اجل الموافقة عليه.
ب -التركيز المطلق للسياسة الخارجية بيد رئيس
الجمهورية.
اجمعت الدساتير الجزائرية على منح رئيس الجمهورية
السلطات التي تك فل له وضع السياسة الخارجية للدولة
وتوجيهها وتنفيذها .ومن هذه السلطات تلك المتعلقة بانفراده
بتعيين سفراء الجمهوري ة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج
وإنهاء مهامه م ،وبتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين
االجان ب واوراق إنهاء مهامهم .11كما انه يعين وزير الخارجية
بصفة مباشرة وليس بناء على اقتراح من رئيس الحكومة كما هو
آ
الشان بالنسبة العضاء الحكومة االخرين 99.وهو الذي يتولى
إبرام المع اهدات الدولية ويصادق عليها كما سياتي بيانه.
إال ان دستور  9191بتعديالته المتعاقبة تميز عن
الدساتير السابقة من حيث تكريسه لسلطة رئيس الجمهورية
في المجال الخارجي إلى حد بعيد .فبمقتضى الفقرة الثانية من
المادة  99من الدستور الحالي فانه ال يجوز لرئيس الجمهورية
ان يفوض سلطته في إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة
عليها ،ولو إلى وزير الخارجية المعين من طرفه 12.وإذا سلمنا
بجواز انفراد رئيس الجمهورية بسلطة التصديق على
المعاهدات ،نظرا للفرصة اإلضافية التي تتيحها هذه السلطة
للتروي والتدبر قبل إلزام الدولة دوليا بالتزامات قد تكون هامة
إضافة إلمكانية مراقبة مدى احترام االشخاص المفوضين بإبرام
المعاهدات للسلطات التي خولت لهم ،فإن انفراد الرئيس
بسلطة ابرام المعاهدات غير مبرر عمليا ونظريا :فمن الناحية
العملية يستحيل على رئيس الجمهورية ان يضطلع بنفسه بإبرام
عشرات االتفاقيات الدولية سنويا ،ناهيك عن تعارض هذا النص
مع االعراف الدولية التي جرت على قيام وزارة الخارجية اساسا،
باالشتراك مع بقية الوزارات ،بإبرام االتفاقيات الدولية .كما انه
جمةل العلوم الاجامتعية

ثانيا :نطاق سلطة الجهاز التشريعي
حصر الدستور الساري المفعول سلطة الجهاز
التشريعي في مجال العالقات الخارجية في إطار ضيق ال يتجاوز
إمكانية ممارسة الصالحيات التالية:
أ
ا -اصدار لئحة حول السياسة الخارجية
اتاحت المادة  910من الدستور الحالي للبرلمان ان
يفتح «مناقشة حول السياسة الخارجية» بناء على مبادرة ذاتية
منه ،اي بناء على طلب رئيس إحدى الغرفتين ،او بناء على
طلب من رئيس الجمهورية .إال ان الدستور لم يرتب اثرا قانونيا
حاسما على هذه المناقشة .فاقصى ما يمكن ان تتوج به هو
إصدار الئحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية .وال شك في ان هذه
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لرقابة الجهاز التشريعي .فقد نصت المادة  919على ان
«يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات
السلم والتحالف واالتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة
والمعاهدات المتعلقة بقانون االشخاص والمعاهدات التي
يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة ،بعد ان يوافق
عليها المجلس الشعبي الوطني صراحة».
ويتضح من النصوص السابقة إتباع جميع الدساتير
الجزائرية لالسلوب المعرف باالسلوب البلجيكي-الفرنسي القائم
على منح الجهاز التشريعي اختصاصا في مجال إبرام المعاهدات
الدولية قبل التصديق عليها من طرف رئيس الدولة ،وإن
آ
اختلف مدى هذا االختصاص من دستور الخر.
وال شك في ان سلطة الجهاز التشريعي في مراقبة
الجهاز التنفيذي في إبرام المعاهدات الدولية تعتبر اك ثر اهمية
مقارنة بسلطة فتح مناقشة حول السياسة الخارجية او إصدار
الئحة بشانها إال ان هذه االهمية تتوقف على مدى شموليتها
وفعاليتها.

الالئحة تفتقد إلى القوة القانونية اإللزامية ،رغم ما قد تتمتع به
عمليا – من قيمة معنوية باعتبارها صادرة عن ممثلي الشعب.وتجدر اإلشارة إلى ان ممارسة هذه السلطة قد ال تكون
عادية .فالالئحة ال تصدر إال «عند القتضاء» وبشرط الموافقة
عليها من البرلمان «المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا».
ويعني هذا انه لم يعد في مكنة المجلس الشعبي الوطني إصدار
هذه الالئحة منفردا بل البد من موافقة الغرفة الثانية اوال على
الفكرة وثانيا على نتيجة المناقشة .ويمكن إجهاض المحاولة من
خالل التاثير على ثلث اعضاء مجلس االمة المعينين من قبل
آ
رئيس الجمهورية ،إضافة لالعضاء االخرين في الغرفتين الذين
ينتمون لحزب الرئيس (في حالة ترشحه بهذه الصفة) .ويمكن
القول انه حدث تراجع في نطاق هذه السلطة المحدودة للجهاز
التشريعي.
ب-المساهمة في ابرام المعاهدات الدولية
منحت الدساتير الجزائرية المتعاقبة للجهاز التشريعي
آ
دورا اختلف مداه من دستور الخر في مجال مراقبة السلطة
التنفيذية في كيفية استخدامها ال ك ثر الوسائل فاعلية لتنمية
التعاون السلمي بين الدول مهما كانت انظمتها الدستورية
واالجتماعية ،اي المعاهدات 91.فقد نص دستور  9111على
ان رئيس الجمهورية يقوم بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات
واالتفاقيات ،واالتفاقات الدولية بعد استشارة الم جلس
الوطني ،ويعمل على تنفيذها 99.كما نصت المادة  66منه على
ان الرئيس يقوم بإعالن الحرب وإبرام السلم بموافقة المجلس
الوطني.
اما دستور  9191فقد نص في الفقرة  99من المادة
 999على ان رئيس الجمهورية «يبرم المعاهدات الدولية
ويصادق عليها وفقا الحكام الدستور» .وحدت المادة  959من
هذا الدستور نطاق المعاهدات الخاضعة لرقابة الجهاز
التشريعي بنصها على ان مصادقة رئيس الجمهورية على
المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون
ال يمكن ان تتم إال بعد موافقة الشعبي الوطني عليها صراحة.
واكد دستور  9191والتعديالت التي طرات عليه على
سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات الدولية والتصديق
عليها  ،99إال انه ادخل تعديال في مجال المعاهدات الخاضعة
جمةل العلوم الاجامتعية

-9محدودية المساهمة
يالحظ ان دستور  9191والدستور الحالي حصرا نطاق
تدخل المجلس الشعبي الوطني في مجال إبرام المعاهدات في
إطار ضيق جدا بحيث ال يشمل كل ما تبرمه السلطة التنفيذية
وإنما فرض الموافقة المسبقة للبرلمان بصد عدد محدد على
سبيل الحصر من المعاهدات ،حتى ولو شكل بعضها فئة تضم
مجموعة من المعاهدات كما سياتي بيانه .إال ان هذا ال يعني ان
هذين الدستورين قد تراجعا ،واقعيا ،مقارنة بدستور 9111
الذي نص في مادته  68على ان رئيس الجمهورية يصادق على
المعاهدات ،االتفاقيات واالتفاقات الدولية بعد استشارة الجهاز
التشريعي .فقد انتقد هذا النص لقصوره سواء من حيث روحه
ام من حيث صياغته .فالتعداد غير المبرر الوارد في هذه المادة
للمعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات قصد به شمول كل ما تبرمه
السلطة التنفيذية من اتفاقيات ،سواء اكانت ثنائية ام متعددة
االطراف ،وسواء اكانت معاهدات بالمعنى الفني ام اتفاقيات
تنفيذية ال تحتاج إلى تصديق .ويؤدي هذا التفسير إلى نتيجة
مفادها ان هذا النص منح الجهاز التشريعي الك ثير والقليل في
نفس الوقت91.
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حيث يوحي هذا النص ،ظاهريا ،ان الجهاز التشريعي
يتمتع باختصاصات تفوق تلك التي يتمتع بها مجلس الشيوخ
االمريكي ،الن الرئيس االمريكي يمكنه إبرام بعض المعاهدات
دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ نظرا لدخولها في اختصاصه
الدستوري ،ناهيك عن التطور الذي حصل لصالح االتفاقيات
ذات الشكل المبسط التي تبرمها الحكومة بصفة منفردة 80.اما
نص المادة  68فيشترط عرض جميع االتفاقيات الدولية ،مهما
كان نوعها ،على المجلس الوطني.
ومن جهة اخرى فإن صياغة النص توحي بان سلطة
المجلس ال تتعدى االستشارة ،وبالتالي فإن سلطة إبرام
المعاهدات انفردت بها تقريبا السلطة التنفيذية.
وعليه فإن دستور  9111لم يقم تصنيفا للمعاهدات
بحسب اهميتها ،بل فرض على الجهاز التنفيذي إحالة جميع
المعاهدات ذات االهمية القصوى والثانوية على البرلمان .وال
شك في ان ذلك يؤدي -عمليا – إلى إثقال غير مبرر لكاهل
البرلمان مع إمكانية عرقلة الحكومة عن اداء مهامها ،خاصة انه
ال ينعقد بصفة مستمرة .ثم ما المقصود بكلمة «استشارة»
المجلس الوطني؟ إنها تعني ،من جهة"« ،اخطار» البرلمان
أ
بجميع االتفاقيات الدولية والحصول على «رايه» قبل االلتزام
بها نهائيا .ولكن ما هو االثر القانوني المترتب على راي المجلس،
وما هو الجزاء الذي قد يترتب عن إهمال االخذ بمضمونه؟ لم
يتضمن الدستور إجابة لذلك ،وبالتالي فال مفر من اللجوء إلى
تفسير النص .ويؤدي التفسير اللفظي الضيق له إلى نتيجة
مفادها ان الجهاز التنفيذي ملزم بإخطار الجهاز التشريعي
والحصول منه على راي عادي غير ملزم .فالنص ال يشترط
الحصول على «موافقة» البرلمان او «اعتماده» لنصوص
االتفاقية المعروضة عليه ،سواء بطريقة ضمنية بعدم إصداره
لراي سلبي في الموضوع ام بإصدار موافقة صريحة 89.وإذا كان
هذا التفسير ال يثير اي مشكل فيما يتعلق باالتفاقيات محدودة
االهمية فإن الوضع قد يختلف بالنسبة للم عاهدات ذات االهمية
القصوى والتي يمكن ان تفرض على الدولة اعباء ثقيلة88.
واالستثناء الوحيد على ذلك يتعلق بمعاهدات السلم التي ال
يمكن لرئيس الجمهورية ان يصادق عليها إال إذا تحصل على
موافقة سابقة بذلك من البرلمان (مادة  66من الدستور).

جمةل العلوم الاجامتعية

-8مدى فاعلية رقابة الجهاز التشريعي
يتوقف تحديد فعالية االختصاص الدستوري الممنوح
للجهاز التشريعي على تحديد مفهومه ومضمونه والجزاء المترتب
على تجاوزه من طرف رئيس الجمهورية.
أ
ا-مفهوم المساهمة
قد يفهم من النصوص الدستورية المختلفة السابقة ان
الدساتير الجزائرية منحت للجهاز التشريعي حق مشاركة رئيس
الجمهورية في سلطة التصديق على بعض المعاهدات الدولية.
والحقيقة ان سلطة التصديق على المعاهدات في الدساتير
الثالثة تدخل في نطاق االختصاص الحصري لرئيس الجمهورية.
وال يعني اشتراط الحصول على موافقة سابقة من البرلمان قبل
التصديق على بعض المعاهدات ان الجهاز التشريعي يشارك
رئيس الجمهورية في سلطة التصديق .فسلطة البرلمان ال تتعدى
منح اذن لرئيس الجمهورية لممارسة اختصاصه الدستوري81.
بل ان رئيس الجمهورية غير ملزم بإعطاء اثر للموافقة
البرلمانية ،وإنما يحتفظ بسلطته التقديرية كاملة .ويمكنه
بالتالي رفض التصديق على معاهدة حازت على موافقة البرلمان.
ولكن ال يمكن لرئيس الجمهورية التصديق عليها دون الحصول
على إذن سابق من البرلمان متى اشترط الدستور ذلك.
ب-فعالية الختصاص من حيث مضمونه
اما فيما يتعلق بمدى فعالية مضمون االختصاص
الدستوري الممنوح للجهاز التشريعي فقد سبقت اإلشارة إلى ان
دستور  9111منح المجلس الوطني اختصاصا استشاريا
يتجسد في إصدار المجلس لراي غير إلزامي مسبق قبل
التصديق على المعاهدة من طرف رئيس الجمهورية .وعلى
خالف دستور  9111فان دستوري  9191و 9191منحا
البرلمان اختصاصا حقيقيا ووسعا في نطاق مشارك ته في إبرام
انواع معينة من المعاهدات .ويتجسد هذا االختصاص في
إصداره لقانون يوافق بمقتضاه على قيام رئيس الجمهورية الحقا
بالتصديق على المعاهدة .واختلف نطاق هذه المشاركة في كل
منهما.
فقد اشترط دستور  9191التدخل المسبق للبرلمان
بصدد نوعين فقط من المعاهدات وهما :المعاهدة السياسية

91

العدد  91ديسمرب 2192-

العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف جمال ادارة العالقات اخلارجية

اخلري قيش

وتلك التي تعدل محتوى القانون (م .)959.وبذلك تحرر
الجهاز التنفيذي كلية في إدارة وتوجيه العالقات الدولية خارج
هذين النوعين من المعاهدات .ولكن تبقى ضرورة تحديد
المقصود باصطالح «المعاهدات السياسية» ،الذي يك تنفه نوع
من الغموض .اال يمكن القول أن كل معاهدة تعتبر سياسية
بطبيعتها؟ 86ال شك ان التصرفات التي تتم بين دول تتمتع
بالسيادة قابلة بطبيعتها الن تتم في سياق سياسي 85.إال ان
ذلك ال يحجب حقيقة ان هنالك بعض المعاهدات التي يغلب
عليها الطابع السياسي ،او انها سياسية بطبيعتها نظرا لتعلقها
بامن الدولة واتحاداتها السياسية وتحالفاتها في المجال الدفاعي
العسكري وما يمكن ان تؤدي إليه من تعديالت على إقليم
الدولة او حدودها 81.وبذلك فإن هذا االصطالح واسع بحيث
يمكن ان يشمل انواعا من المعاهدات اوسع بك ثير من
المعاهدات السياسية التي حاول دستور  9191تعدادها ،ومن
ذلك :معاهدات التنازل عن اجزاء من اإلقليم ،الضم ،التبادل،
المساعدة المتبادلة ،عدم االعتداء ،الحياد ،الحماية ،إيجار
اجزاء من اإلقليم او إعارتها إضافة إلى معاهدات الهدنة ،السلم،
التحالف ،االتحاد والحدود التي ذكرها دستور .9191
والمشكلة الثانية التي لم يفصل فيها دستور  9191هي
عدم تحديد الجهاز المخول بسلطة تكييف المعاهدات وتحديد
طبيعتها ،اي ما إذا كانت ذات طبيعة سياسية ام ال .ويبدو ان
الجهاز التنفيذي هو الذي يملك الصالحية ،نظرا النه هو
المختص دستوريا بتقرير السياسة الخارجية للدولة وتوجيهها
وإبرام المعاهدات 89.ونظرا لغياب الجهاز الدستوري الذي يمكنه
الفصل في مدى دستورية المعاهدات لم يبق امام الجهاز
التشريعي سوى مناقشة االمر وإصدار توصية في الموضوع
يوجهها إلى رئيس الجمهورية طبقا للمادة  959يخطره فيها بعدم
دستورية المعاهدة نظرا لعدم عرضها عليه رغم طابعها
السياسي ،ويبقى رئيس الجمهورية حرا في التصديق عليها او
عدم التصديق -إذا لم يكن ذلك قد حدث بالفعل – او إلغائها،
مع ما قد يترتب عن ذلك من تحميل الدولة للمسؤولية الدولية.
اما الدستور الحالي فقد حاول إقامة نوع من التوازن
بين الجه ازين التشريعي والتنفيذي عن طريق التقليص من
بعض السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وتدعيم دور
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البرلمان اك ثر . 89إال انه لم يوفق في مجال السياسة الخارجية
النه حافظ تقريبا على نفس النصوص التي احتواها دستور
 .9191فقد بقي موضوع إدارة العالقات الخارجية وتوجيهها
حكرا على رئيس الجمهورية .وفي مجال إبرام المعاهدات الدولية
تخلى الدستور الحالي عن اصطالح المعاهدات السياسية وفضل
اسلوب تعداد المعاهدات التي يقتضي إبرامها تدخل البرلمان،
ربما تجنبا لمشكلة التكييف التي يمكن ان تنشا بين الجهازين
التنفيذي والتشريعي.
وبالمقارنة بدستور  9191فان نطاق مشاركة البرلمان
قد امتد بمقتضى المادة  919من دستور الساري المفعول إلى
مجاالت جديدة تتعلق بالمعاهدات التي يتصل موضوعها بامور
تدخل في اختصاصه ،وهي المعاهدات التي قد تحمل الدولة
نفقات إضافية لم تتضمنها ميزانية الدولة والمعاهدات المتعلقة
بقانون االشخاص.
ويمكن ان تشمل هذه الفئة االخيرة المعاهدات
المتعلقة بالجنسية ،المساعدات القضائية ،تنفيذ االحكام
االجنبية ،الحماية ،االتفاقيات القنصلية ،تسليم المجرمين
واالتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان81.
إال ان المادة  919اخرجت من نطاق مساهمة البرلمان
في مجال المعاهدات الدولية فئة من المعاهدات تؤثر بصفة
اكيدة على اختصاصه االساسي المتمثل في التشريع ،وهي
المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في احكام القانون والتي
تضمنتها المادة  959من دستور  .9191وربما يعود ذلك إلى
تبني الدستور الحالي لمبدا سمو القانون الدولي االتفاقي على
القانون الداخلي ،على خالف دستور  9191الذي اعتمد مبدا
المساواة بين القانون الدولي االتفاقي والقانون الداخلي في
حدود معينة ،بحيث استبعد إمكانية تطبيق معاهدة تتعارض
مع تشريع نافذ في المجال الداخلي ما لم يتبناها النظام
الداخلي 10.ولذلك اشترط دستور  9191صدور قانون من
المجلس الشعبي الوطني يدمج احكام المعاهدة في ذلك
النظام.
والمفروض ان يحدث العكس ،اي ان التمسك بضرورة
الموافقة البرلمانية المسبقة للتصديق على المعاهدات الدولية
تبدو اهميته اك ثر متى وجد نص دستوري يكرس سمو
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المعاهدات على القانون الداخلي ،حيث ان هذا الشرط ينسجم
اك ثر مع مبدا التوازن بين السلطات ويحول دون تعدي السلطة
التنفيذية على االختصاص االصيل للسلطة التشريعية او تحول
السلطة التنفيذية إلى سلطة تشريعية اسمى بمكنتها إلغاء او
تعديل ما يشرعه البرلمان بواسطة ما تبرمه من معاهدات.
ولذلك كان من االجدر االحتفاظ بشرط الموافقة البرلمانية
المسبقة للتصديق على المعاهدات التي تعدل محتوى القانون.
ويبدو ان دستوري  9191و 9191حاوال تاسيس دور
البرلمان على فكرتين اساسيتين متكاملتين هما مشارك ته في
المعاهدات المهمة وفي تلك التي تتعلق بامور تدخل في
اختصاصه .إال انهما لم يوفقا كلية في ذلك .فبالنسبة للنوع
االول اشار دستور  9191إلى المعاهدات السياسية فقط ،بينما
عدد الدستور الحالي بعض المعاهدات السياسية ،كما سبقت
اإلشارة ،ال نجد في اي منهما إشارة إلى معاهدات اخرى ال تقل
اهمية ،ك تلك التي يترتب عليها إنشاء منظمات دولية تتمتع
باختصاصات مهمة قد تؤدي إلى تقييد اختصاصات الدولة في
ذلك المجال ،ومعاهدات التحكيم واالتفاقات التي تبرم مع
المؤسسات المالية الدولية ،والتي قد تكون اثارها خطيرة في
جميع المجاالت سواء االقتصادية ام االجتماعية ام السياسية19.
اما فيما يتعلق بالنوع الثاني من المعاهدات فقد راينا ان دستور
 9191اشار إلى المعاهدات التي تعدل محتوى القانون فقط،
بينما اهمل الدستور الحالي اإلشارة إلى هذه الفئة من
المعاهدات وذكر المعاهدات التي تترتب عليها اعباء غير واردة
في ميزانية الدولة ،والمعاهدات المتعلقة بقانون االشخاص
وتلك المتعلقة بحدود الدولة .وإذا كانت العالقة بين
المعاهدات المتعلقة بقانون االشخاص وبين اختصاص البرلمان
واضحة فإن عالقة المعاهدات االخرى به ال تقل وضوحا.
فالبرلمان هو الذي يعتمد الميزانية ،وبالتالي فإن اي تعديل
فيها يقتضي تدخله .وبمقتضى هذا النص فإن تدخل البرلمان
يصبح واجبا لنفاذ المعاهدة حتى ولو كانت قيمة النفقات التي
تفرضها على ميزانية الدولة بسيطة .كما يترتب على تعديل
الحدود تعديال على النطاق المكاني لتطبيق القانون الذي
تصدره السلطة التشريعية ،18إضافة إلى االهمية القصوى لهذه
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الفئة من المعاهدات لتعلقها بعنصر من عناصر وجود الدولة
وهو اإلقليم11.
ج-جزاء عدم مراعاة سلطة الجهاز التشريعي
ولكن ما هو الحكم لو تجاهل رئيس الجمهورية هذه
النصوص وصادق على معاهدة من المعاهدات التي عددتها
المادة  919من الدستور المعدل سنة  8009دون حصوله على
موافقة سابقة من الجهاز التشريعي؟ يختلف االثر الذي يترتب
على هذه المخالفة على المستويين الدولي والداخلي .فعلى
المستوى الدولي فإن هذا التساؤل يثير مسالة التصديق
الناقص .ومن المعروف انه ال يمكن للدولة التذرع بقانونها
الداخلي ك تبرير لعدم وفائها بالتزاماتها االتفاقية 16.إال ان المادة
 61من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قيدت هذا المبدا العام
وسمحت للدولة ان تتمسك ببطالن المعاهدة استنادا إلى ان
التعبير عن ارتضائها االلتزام بالمعاهدة قد تم بمخالفة لنص في
قانونها الداخلي يتعلق باختصاص إبرام المعاهدات ،متى كانت
هذه المخالفة واضحة وتعلقت بقاعدة ذات اهمية جوهرية من
قانونها الداخلي .وبذلك فإن االتفاقية اخذت بمعيار المظهرية،
بمعنى انه إذا كان عدم اختصاص رئيس الجمهورية واضحا
آ
وظاهرا بحيث يسهل على الطرف االخر كشفه اعتبرت المعاهدة
قابلة لإلبطال ،والعكس صحيح.
إال ان شرط وضوح المخالفة يمكن إن يثير المشاكل
على الصعيد العملي .وللتخفيف من حدة هذه المشاكل نصت
الفقرة الثانية من المادة  61على ان اإلخالل يعتبر "واضحا إذا
تبين بصورة موضوعية الية دولة تتصرف في هذا الشان وفق
السلوك العادي وبحسن نية" .فاالتفاقية حاولت إذن حماية
آ
الطرف االخر حسن النية .ويفقد هذا المبرر سبب وجوده إذا
كانت الدولة االخرى ،مثال تعلم وقت تصديق رئيس الجمهورية
على المعاهدة بانه تصرف بالمخالفة للدستور .وبديهي ان عبء
اإلثبات يقع على عاتق من يدعى
وضوح المخالفة او سوء النية15.
وإذا كانت حاالت التصديق الناقص نادرة ،كما اشارت
لجنة القانون الدولي 11،فإن ذلك ال يحول دون تصور قيام
رئيس الجمهورية بالتصديق على معاهدة بمخالفة نص المادة
 919من الدستور .وقد يشكل هذا الصديق قرينة قوية على انه
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يلي« :يفصل المجلس الدستوري ،باإلضافة إلى االختصاصات
التي خولتها إياه صراحة احكام اخرى في الدستور في دستورية
المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما براي قبل ان تصبح
واجبة التنفيذ او بقرار في الحالة العكسية»
أ
كما نصت المادة  919على انه «اذا ارتاى  68المجلس
الدستوري عدم دستورية معاهدة او اتفاق ،او اتفاقية ،فال يتم
المصادقة عليها» .وتوحي صياغة هذا النص ان العالقة بين
الدستور والمعاهدة بسيطة جدا بحيث ال يمكن ان يحدث
تناقض بينهما النه ال يمكن المصادقة على اتفاقية تتعارض مع
الدستور61.
ومن الواضح ان هذه المادة تخول المجلس الدستوري
سلطة مراقبة مدى دستورية معاهدة قبل التصديق عليها .ومن
البديهي ان راي المجلس بعدم الدستورية يصدره كهيئة قضائية.
آ
ولذلك فإنه يحول دون إنتاج المعاهدة الثارها القانونية.
إال ان صياغة المادة  915اثارت خالفا حول نطاق
سلطة المجلس الدستوري من حيث مدى شمولها للرقابة
الالحقة للتصديق ،اي حول إمكانية إلغاء معاهدة تم التصديق
عليها من طرف رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور .فقد اعتمد
بعض الفقهاء منهج التفسير اللفظي للنص وعلى مفهومي القياس
والموضوعية للوصول إلى نتيجة مفادها ان سلطة المجلس
الدستوري تشمل إلغاء المعاهدات التي تم التصديق عليها ،اي
الرقابة الالحقة ،كما تشمل سلطة منع التصديق على معاهدة
ارتاى المجلس عدم دستوريتها اي الرقابة السابقة . 44ولكن
آ
يمكن ان تحتمل هذه المادة تفسيرا اخر مفاده ان المجلس
الدستوري ال يملك الرقابة الالحقة متى تمت قراءة هذه المادة
على ضوء المادتين  919و  65، 911اي متى تم اعتماد قاعدة
التفسير الثابتة دوليا  61وداخليا  ،و التي مقتضاها ضرورة تفسير
النص وفقا للمعنى العادي ال لفاظه في عالقته بالنصوص
االخرى ،اي تفسير النص ضمن السياق الخاص به وعدم
تفسيره بطريقة تجعله مبتورا عن بقية النصوص  ،وكذلك
آ
ضرورة االخذ بعين االعتبار االثار التي تترتب عن اعتماد تفسير
معين .فمما ال شك فيه ان تفسير المادة  )9( 915بطريقة
تخول المجلس الدستوري سلطة إلغاء المعاهدات التي تمت
المصادقة عليها بالمخالفة للدستور يتعارض مع االلتزامات

تصرف في حدود سلطته الدستورية .وحتى ولو وجد شك في
ذلك فقد ال تعتبر الدولة االخرى اإلخالل واضحا وظاهرا بصورة
موضوعية .وتؤكد دراسات التعامل الدولي ،سواء السابقة على
اتفاقية فينا  19ام الالحقة لها  ،33ان فكرة عدم االختصاص
الدستوري ال تؤدي في الواقع إلى إلغاء المعاهدات .فرغم دخول
اتفاقية فينا حيز النفاذ سنة 9190فإنه لم يتم االستناد إلى
المادة  61امام القضاء الدولي إلبطال المعاهدة 11.وتؤكد قضية
 ،Eastern Greenlandالتي فصلت فيها المحكمة الدائمة
للعدل الدولي سنة  ،9111تردد المحاكم الدولية في النظر
خلف السلطة الواضحة لشخص مؤهل إللزام دولته60.
اما على المستوى الداخلي فإن تصديق رئيس
الجمهورية على معاهدة بمخالفة المادة  919من الدستور يترتب
عليه اثر مهم يتمثل في عدم تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدة
باعتبارها اسمى من القانون الداخلي طبقا لنص المادة 918من
الدستور ،التي تقيد القاضي بضرورة مراعاة مدى احترام رئيس
الجمهورية للشروط المقررة في الدستور .فالمعاهدات التي تسمو
على القانون هي «المعاهدات التي يصادق عليها رئيس
الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور» .وال
شكك في ان المعاهدة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية دون
عرضها على البرلمان ،متى كان الدستور يتطلب ذلك ،ال يتوفر
فيها هذا الشرط االساسي .وإذا كان القاضي الجزائري غير
مختص بمراقبة مدى دستورية المعاهدات والقوانين فإن
تطبيقه للمادة  918معلق على توفر هذا الشرط .وفي بحثه
لمدى حصول رئيس الجمهورية على موافقة برلمانية سابقة قبل
تصديقه على االتفاقية فإنه ال يعتبر قد تصدى لمشكلة دستورية
المعاهدة موضوعيا69.
ج-ابطال المعاهدات غير الدستورية
تعرض الدستور النافذ إلى العالقة بين المعاهدة
والدستور حيث خول للمجلس الدستوري سلطة الفصل في
مدى دستورية المعاهدات الدولية .وبما ان المادة  911خولت
لرئيسي المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس االمة حق
إخطار المجلس الدستوري فانه يمكن للبرلمان ان يمارس نوعا
من الرقابة على المعاهدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي عن
طريق إثارة مسالة دستوريتها .فقد نصت المادة  915على ما

جمةل العلوم الاجامتعية

91

العدد  91ديسمرب 2192-

العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف جمال ادارة العالقات اخلارجية

اخلري قيش

الدستور وإنما بسبب اختالف وجهة نظره عن راي الجهاز
التنفيذي حول مدى دخولها في إطار فئة المعاهدات التي
اشترطت المادة  919من الدستور عرضها على البرلمان اوال
للموافقة عليها قبل التصديق عليها.

االتفاقية للجزائر .فبانضمامها إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
سنة  9199التزمت الجزائر بمقتضى المادة  61من االتفاقية
بترجيح التزاماتها االتفاقية على قواعد قانونها الدستوري في حالة
تعارضهما ،إال إذا تعلق االمر بالمخالفة لقاعدة جوهرية من
قانونها الداخلي تتعلق باختصاص إبرام المعاهدات (وهو ما ال
ينطبق على المسالة موضوع البحث) وطبقا للشروط التي
حددتها تلك المادة.
وعلى العكس من ذلك فان تفسير المادة  915بطريقة
تقيد سلطة المجلس الدستوري بإبداء رايه فقط حول دستورية
المعاهدات غير المصادق عليها يؤدي إلى استبعاد وجود
تناقض بين االلتزامات الدولية للجزائر بمقتضى المعاهدة
وقوانينها الداخلية المجردة لها من كل اثر داخليا .فالمعاهدة
تنتج اثارها كاملة على المستوى الدولي بمجرد التصديق عليها.
ولذلك يبدو ان المشرع الدستوري قصد تفادي هذا التناقض
بعدم النص على إمكانية الرقابة الالحقة في المادة 69. 919
ومهما كان قصد المشرع الدستوري فان التفسير الذي
اعتمدناه ينسجم اك ثر مع محاولة جعل القوانين الداخلية
متالئمة مع االلتزامات الدولية ،وهو الموقف الذي يجب على
القاضي الجزائري اعتماده ،كما فعل قضاة دول اخرى.69
وال شك في ان فعالية سلطة الجهاز التشريعي المتعلقة
بإبطال المعاهدات غير الدستورية تتوقف على نوع الرقابة التي
يخولها المجلس الدستوري لنفسه عند تفسيره للفقرة االولى من
المادة  915بحيث ان نطاق هذه السلطة يكون اوسعا في حالة
تمتعه بسلطة إلغاء المعاهدات غير الدستورية ،الن ذلك يعني
انه يمكن للجهاز التشريعي ان يعرض كل المعاهدات مهما كان
نوعها على المجلس الدستوري للفصل في مدى دستوريتها.
وعلى العكس من ذلك فان تمتع المجلس الدستوري بسلطة
الرقابة السابقة فقط يترتب عليه صعوبة إخطاره باغلبية
المعاهدات من طرف الجهاز التشريعي بسبب عدم العلم بها
قبل التصديق عليها إال إذا كانت من فئة المعاهدات التي ال
يمكن االلتزام بها قبل الحصول على الموافقة الصريحة
للمجلس الوطني بمقتضى المادتين  19و61 .919
ومن البديهي كذلك انه يمكن للجهاز التشريعي ان
يطلب إلغاء معاهدة ما ليس بسبب تعارض احكامها مع
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ثالثا :تقويم
استنادا إلى ما سبق يمكن استخالص النتائج التالية:
- 9مدى دستورية المعاهدات المبرمة منذ سنة 9191

نجم عن استئثار السلطة التنفيذية – ممثلة في رئيس
الجمهورية – بإدارة العالقات الخارجية للدولة وعن التركيز
المطلق لسلطة إبرام المعاهدات بيده نتيجة خطيرة جدا
مقتضاها عدم دستورية اغلب المعاهدات التي ابرمت منذ سنة
 .9191فالممارسة الجزائرية تؤكد مشاركة وزير الخارجية
آ
واالشخاص االخرين المؤهلين إلبرام المعاهدات طبقا للعرف
الدولي ،كالسفراء والممثلين الدائمين للدولة لدى المنظمات
والمؤتمرات الدولية في إبرام المعاهدات الدولية سواء في
التفاوض او التوقيع .وال يعقل عمال ان يتولى رئيس الجمهورية
إبرام معاهدة دولية متعددة االطراف تتم في إطار منظمة دولية
او مؤتمر دولي او تحت رعايتهما منفردا بدءا بالتفاوض بشانها
وانتهاء بتوقيعها او التصديق عليها ،الن ذلك معناه -ببساطة-
إقامته بالخارج خالل فترة قد تستمر لسنوات .فكل المعاهدات
الدولية التي ابرمتها الجزائر خالل هذه الفترة تعتبر إذن غير
دستورية إذا تفاوض بشانها او وقعها -باي شكل من اشكال
التوقيع -او قبلها او وافق عليها او تبادل الوثائق الخاصة بها
شخص اخر غير رئيس الجمهورية الن الدستور حرم على هذا
االخير ان يفوض اختصاصه بإبرام المعاهدات الدولية -مهما
كان نوعها -إلى اي شخص اخر .والتساؤل الذي يطرح إذن قد
ال يتعلق بعدد المعاهدات غير الدستورية وإنما بعدد
المعاهدات الدستورية.
 -8التسرع في اعداد الدساتير
يوجد العديد من المؤشرات التي تدل على التسرع في
إعداد دستوري  9191والتعديل الذي اجرى عليه سنة .9111
فقد كان هم واضعيه مواجهة مشاكل معنية في فترة زمنية
محدودة .ومن هذه المؤشرات الطريقة التي تمت بها صياغة
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المادة  955من دستور  .9191وقد اعترف بذلك بعض
المشاركين في إعداد الدستور 50.ومن الدالئل كذلك على
التسرع تعديل مادة في الدستور دون عرضها مع بقية المواد
موضوع التعديل على االستفتاء الشعبي ،وهوما يمكن وصفه
بالتعديل الفعلي (.)de facto
والنتيجة التي يمكن استخالصها إذن هي ان الرغبة في
آ
تحقيق بعض االغراض االنية رجحت على التاني والتدبر في
إعداد الوثيقة االساسية التي تستمد منها بقية القوانين وجودها.
وال شك في ان ذلك يؤدي إلى االنتهاك المباشر او غير المباشر
للدستور كلما ظهرت مستجدات لم تخطر في ذهن واضعيه.

كما ان توسيع اختصاص البرلمان يؤدي في الك ثير من
الحاالت إلى تعطيل دخول المعاهدات حيز النفاذ .ولذلك
يستحسن تفادي اشتراط موافقة البرلمان على معاهدات قد ال
تكون مهمة ك ثيرا وتشكل في نفس الوقت وسيلة من وسائل
اإلدارة اليومية لشؤون الدولة الخارجية .ومن ذلك مثال إدراج
العديد من الدساتير لالتفاقيات التجارية في فئة المعاهدات
التي تتطلب موافقة البرلمان قبل التصديق عليها58
وبالمقابل يجب صيانة دور البرلمان كامال بصدد عدد
محدود من المعاهدات ذات االهمية القصوى بالنسبة للدولة.
وقد تختلف هذه المعاهدات باختالف ظروف كل دولة ومركزها
في إطار الجماعة الدولية ،ما إذا كانت دولة متقدمة مثال او
نامية ،من الدول العظمى ام الصغرى ...الخ.
وعلى ضوء المعطيات والمالحظات السابقة يمكن
تقديم االقتراحات التالية:

- 1سلطة الجهاز التشريعي المحدودة لم تتعد –
واقعيا – الموافقة على بعض المعاهدات قبل التصديق
عليها.
سبقت اإلشارة إلى ان الجهاز التشريعي يملك –
دستوريا – سلطة فتح مناقشة عامة حول السياسة الخارجية
وإصدار الئحة بشانها وكذلك مراقبة مدى دستورية المعاهدات
من خالل اللجوء إلى المجلس الدستوري .إال ان الواقع اكد ان
السلطة الوحيدة التي مارسها الجهاز التشريعي هي الموافقة على
المعاهدات التي ابرمتها السلطة التنفيذية قبل تصديق رئيس
الجمهورية عليها .ومن هذه االتفاقيات تلك المتعلقة بحقوق
اإلنسان وقانون البحار .إال ان نطاق هذه السلطة يبقى محصورا
في إطار القيود التي سبق بيانها.

 – 9اعادة صياغة المادة  988من الدستور القائم
لتصبح كالتالي:
«يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية
والمعاهدات التي تمس النظام القانوني القليمي او حقوق
السيادة ،والمعاهدات التي تتعلق بمسائل تدخل في
اختصاص المجلس الشعبي الوطني ،والتفاقات المبرمة مع
أ
المنظمات الدولية بعد ان يوافق عليها المجلس الشعبي
الوطني صراحة».
إن ذكر المعاهدات التي تتعلق بمسائل تدخل في
اختصاص البرلمان قد يوسع اك ثر من مدى مساهمته في مجال
إبرام المعاهدات مقارنة بمحاولة حصر هذه المعاهدات في ثالثة
او اربعة انواع 51.وفي حالة االستغناء عن هذا االصطالح
واالحتفاظ بالتعداد الوارد في المادة  988من دستور 9191
يحبذ إضافة فئة المعاهدات التي قد تعدل نصوصا ذات طابع
تشريعي  56إلى فئة المعاهدات التي تترتب عليها اعباء غير واردة
في الميزانية وتلك المتعلقة بقانون االشخاص .وتضمن هذا
اإلضافة عدم اعتداء السلطة التنفيذية على االختصاص
الدستوري االصيل للبرلمان المتمثل في التشريع ،خاصة بعد
إن اصبحت المادة  918من نفس الدستور تسمح للسلطة
التنفيذية بالتشريع بطريقة غير مباشرة عن طريق المعاهدات.

-6بعض القتراحات
إن اي اقتراح حول مدى مساهمة البرلمان في إبرام
المعاهدات الدولية يجب ان يتمحور حول محاولة التوفيق بين
المبالغة في توسيع او تقليص دور البرلمان في هذا المجال .فقد
ثبت عمليا ان المغاالة في توسيع دوره باشتراط موافقته على كل
المعاهدات ،ادت في بعض الدول – كالواليات المتحدة
االمريكية – إلى التحايل على النصوص الدستورية باستحداث
نوع جديد من االتفاقيات الدولية التي اعتبرت موافقة البرلمان
بصددها غير واجبة ،إلى درجة إن المعاهدات التي تحتاج إلى
إذن سابق من مجلس الشيوخ اصبحت تشكل نسبة ضعيفة
جدا مقارنة بالفئة االخرى59.
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فكما سبقت اإلشارة فإن هذه المادة جعلت من المعاهدات التي
يتم التصديق عليها وفقا للشروط المحددة في الدستور اسمى
من القانون دون حاجة إلى إصدارها ،بل يك في قيام رئيس
الجمهورية بنشر مرسوم التصديق في الجريدة الرسمية إللزام
القاضي بتطبيقها دون تدخل من البرلمان .وبعبارة اخرى فإن
هذه االتفاقيات يمكنها ان تعدل او تلغي تشريعا نافذا صادرا من
البرلمان55.
ويؤدي االقتراح المشار إليه اعاله إلى توسيع رقابة
ممثلي الشعب لتشمل مجاالت ذات اهمية بالغة بالنسبة لكيان
الدولة لتعلقها بالمصلحة الوطنية العليا .فذكر «المعاهدات
السياسية» يغني عن محاولة تعداد بعضها وإهمال معاهدات
اخرى اك ثر اهمية ربما على الصعيد العملي ،كمعاهدات عدم
االعتداء والمساعدة المتبادلة او الحياد وغيرها .ال شك ان
مصطلح «المعاهدات السياسية» ينطوي على نوع من الغموض
وقد يثير مشكلة التكيف وتحديد الجهاز المختص بذلك ،إال انه
ال يمكن انكار ان اللجوء إلى اسلوب التعداد يؤدي حتما إلى
تقليص دور البرلمان في هذا المجال .ويوفر الدستور الحالي حال
جزئيا لهذه المشكلة عن طريق لجوء رئيس المجلس الشعبي
الوطني او رئيس مجلس االمة إلى المجلس الدستوري لطلب
إصدار راي بعدم دستورية معاهدة ابرمها الجهاز التنفيذي
بسبب عدم عرضها عليه اوال .إال ان هذا الحل يقتصر في -راينا-
على المعاهدات التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية بعد،
العتقادنا ان المواد  919 ،915و 911ال تخول المجلس
الدستوري سوى الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات.
وإذا فسر المجلس الدستوري هذه النصوص بانها تخوله
الرقابة الالحقة كذلك فإن مشكلة التكييف ال تطرح إطالقا،
بحيث يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس
آ
االمة ان يلجا إلى المجلس الدستوري إلصدار قرار بعدم دستورية
معاهدة م ا ،ومن ثم إلغاءها .وال يمكن التقليل من فاعلية هذا
الحل حتى لو اقتصرت سلطة المجلس الدستوري على الرقابة
السابقة فقط ،الن المعاهدة عادة ما تتطلب مراحل طويلة قد
تسمح للبرلمان بالعلم بها قبل التصديق عليها .كما نعتقد بان
إمكانية تعسف الجهاز التنفيذي في تكييف معاهدة ما بانها غير
سياسية رغم طابعها السياسي الواضح ال يبرر رفض هذا االقتراح.
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فرئيس الجمهورية يمكنه التصديق حتى على تلك المعاهدات
الواردة في تعداد واضح ومحدد دون عرضها على البرلمان اوال.
ويشكل وجود النظام القانوني للتصديق الناقص في حد ذاته
دليال عل ذلك .ثم ان قيام البرلمان بممارسة اختصاصه بفتح
مناقشة حول اتفاقية ابرمها الجهاز التنفيذي وتوجيه الئحة الى
رئيس الجمهورية يخطره فيها بعدم دستورية تصديقه على تلك
المعاهدة طبقا للمادة  910من الدستور قد يشكل حاجزا امام
رئيس الجمهورية ،خاصة إذا اخذ بعين االعتبار مدى تاثير ذلك
على الراي العام.
وإضافة إلى ما سبق فإن دساتير بعض الدول قد
استخدمت المصطلح ذاته او مصطلح مشابه .فالمادة  90من
الدستور اإليطالي لسنة  9169تشير إلى المعاهدات ذات
الطبيعة السياسية 51.وتنص المادة  )8(51من القانون
االساسي اال لماني على المعاهدات التي تنظم العالقات
السياسية للفدرالية اال لمانية59.
وتنطبق المالحظات السابقة ،على العموم ،على انتقاد
مصطلح المعاهدات التي قد تمس بحقوق السيادة59.
ويشمل مصطلح المعاهدات التي " تمس النظام
القانوني اإلقليمي او حقوق السيادة " المعاهدات المتعلقة
باالحتاد ،االنفصال ،الحدود ،التبادل ،التنازل ،الضم،
اإلعارة واإليجار .وإذا كان من المستبعد تصور إبرام معاهدات
يتم بمقتضاها التنازل عن اجزاء من اإلقليم او تبادلها او ضم
اقاليم اخرى إليه فان إيجار مناطق منه الستخدامها ك قواعد
عسكرية او إلطالق الصواريخ مثال نظرا لسماتها االستراتيجية -
الجغرافية او المناخية امر وارد في ظروف اقتصادية صعبة51.
كما ان ذكر المعاهدات التي تنشئ منظمات دولية له ما
يبرره ،حيث ان السلطات المخولة للمنظمة الدولية قد تقيد من
سلطة الدولة ،بما في ذلك السلطات الدستورية .ولذلك نجد
ان الك ثير من الدول تشترط الموافقة البرلمانية المسبقة قبل
تصديق السلطة المختصة على المعاهدة10.
-8كما يجب التنبيه إلى ضرورة إعادة صياغة نص المادة
 99من الدستور الحالي بإلغاء الحظر المفروض على رئيس
الجمهورية لتفويض سلطته بإبرام المعاهدات للمبررات التي
سبق ذكرها وحصر هذا الحظر في نطاق عدم جواز تفويض
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سلطة التصديق على المعاهدات نظرا الهميته ،مع اإلشارة إلى
ان هذا اإللغاء ال يقيد من سلطات الرئيس بل يخوله سلطة
إضافية تتمثل في إمكانية تفويض االختصاص بإبرام
المعاهدات .ويمكن إعادة صياغة تلك الفقرة كالتالي:
أ
«ل يجوز لرئيس الجمهورية ان يفوض سلطته
بالتصديق على المعاهدات الدولية».
وال نعتقد ان االقتراحات السابقة تكرس هيمنة الجهاز
التشريعي النها ال تمس إال مجاالت محدودة جدا ولكنها حساسة
لتعلقها بالمصلحة الوطنية العليا التي ال بد ان يكون للشعب -
من خالل ممثليه -راي فيها.
-1اما فيما يتعلق بالصياغة الغامضة للمادة )9( 915
من الدستور ،فانه إذا كان قصد المشرع تفادي احداث تناقض
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بين االلتزامات الدولية للجزائر وقانونها الداخلي عن طريق
تفادي إبرام معاهدات تتعارض مع الدستور – كما جاء في المادة
 – 919فان صياغة المادة  915تحتمل اك ثر من تفسير.
ولتفادي ذلك التناقض وإزالة هذا الغموض فإنه يستحسن
إعادة صياغة هذه المادة في اي تعديل الحق للدستور ،بحيث
تضاف إلى الفقرة االولى من المادة  915جملة «وفقا للمواد
التالية» ،اي ان تلك الفقرة تصبح كالتالي:
«يفصل المجلس الدستوري باإلضافة إلى
االختصاصات التي خولتها إياه صراحة احكام اخرى في الدستور
آ
في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما براي قبل ان
تصبح واجبة التنفيذ او بقرار في الحالة العكسية "وفقا للمواد
التالية".
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الهوامش

 .1قس م الدس تور هذه الوظائ ف إلى س تة انواع هي :الس ياس ية (يتوالها الحزب) ،التنفيذية ،التش ريعية ،القض ائية ،التاس يس ية والرقابة .حول
هذه الموضوع ،انظر:
Mohamed Bedjaoui, "Aspects internationaux de la constitution algérienne", A.F.D.I. (1977), pp.75-94 at 75-76
 .2انظر:
Ahmed Mahiou, ̋ La constitution algérienne et le droit international, 94 R.G.D.I.P. (1990), pp. 419-454, at441-442.
 .3راجع الفقرة السادسة من المادة .111
 .4نصت المادة  2.من دستور  1.3.على ان «يقدم رئيس الحكومة اعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي
يعينهم».
ولكن الممارسة تؤكد ان رئيس الجمهورية هو الذي يعين اعضاء الحكومة وليس رئيس الحكومة .وقد استند رئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور
الى هذه المادة في ادعائه المتعلق بعدم احترام رئيس الجمهورية للصالحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الحكومة في هذا المجال.
 .2انظر المواد من  31الى .33
 .6انظر المادة .34
 .2انظر المادة  21من الدستور
 .3الفقرة الثالثة من المادة .22
 ..حول إعادة تنظيم السلطة التنفيذية راجع بورايو دمحم ،السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية ،اطروحة لنيل
شهادة الدك توراه في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،1جوان  2112ص 121.وما بعدها وكذلك د .عمار عباس" ،التعديالت الدستورية في
الجزائر من التعديل الجزئي إلى اإلصالح الدستوري الشامل ،دراسة إلجراءات التعديل القادم ومضمونه" ،اال كاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية العدد
 ،12جوان  2114ص113-.6 .
تجدر اإلشارة إلى ان المجلس الدستوري اعتبر البرنامج الذي تلتزم الحكومة بتنفيذه هو برنامج رئيس الجمهورية الذي "حظي بموافقة الشعب عن
طريق الفعل االنتخابي معبرا عن ذلك بكل سيادة وبكل حرية ،يتولى تنفيذه الوزير االول الذي يستمد مهامه من رئيس الجمهورية دون سواه وفق مخطط
عمل وحسب الكيفيات واإلجراءات المقررة  ...في احكام الدستور" .كما اعتبر المجلس التعديالت التي تضمنها التعديل الدستوري سنة  2113ال تتعدى
كونها مجرد "تعديل  ...يهدف إلى إدخال تغييرات داخل السلطة التنفيذية  ...طالما انها تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية فإنها ال
آ
تؤثر البتة على صالحيات السلطات والمؤسسات االخرى واال ليات الدستورية التي يقوم على اساسها توازن "السلطتين التنفيذية والتشريعية"  ،"...راجع
راي المجلس الدستوري رقم  13/11الصادر في  12نوفمبر  ،2113الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،عدد  63بتاريخ  16نوفمبر .2113
 .11قارن المواد  ،)16( 111 ، 41و ( 23الفقرة الثانية) من دساتير  1.63و  1.26و  1.3.المعدل سنة  2113على التوالي.
 .11واك ثر من ذلك فقد فسرت هذه النصوص عمليا بانها تسمح بتعيين كاتب الدولة للشؤون المغاربية دون إشراك الحكومة في ذلك ،انظر
احمد محيو ،المرجع السابق ،ص.442
 .12راجع المادة  )2( 33من دستور  1.3.و التي اصبحت تحمل رقم  )2(32في تعديل . 2113
 .13حول هذه االتفاقيات انظر مثال:
P. De Visscher ; De la conclusion des traités internationaux, Bruxelles, Bruylant (1943) ; P.F. Smets, La conclusion des
accords en forme simplifiée, Bruxelles, Bruylant(1969).
 .14راجع نص المادة  2من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ،وهو النص الملزم للجزائر بحكم انضمامها الى االتفاقية بتاريخ  3نوفمبر  1.33دون
تحفظ في هذا المجال.
الدستور
الفرنسي لسنة  1.23فإننا نجد ان هذا االخير قد واجه هذا االحتمال بمرونة .فالمادة  21منه
 .12وإذا قارنا هذا النص بالنص المقابل في
تنص على ان الحكومة تحدد وتوجه سياسة االمة ( )le gouvernement détermine et conduit la politique de la nationوهو ما مكن الحكومة
الفرنسية من المساهمة في توجيه السياسة الخارجية باالشتراك مع رئيس الجمهورية اثناء التعايش الذي تم مثال ما بين  1.33-1.36و.1..2-1..3
 .16انظر ديباجة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة بين الدول لسنة .1.6.
 .12ترجمة للنص الفرنسي الذي جاءت صياغته كالتالي:
"Le président de la République signe, ratifie, après consultation de l’Assemblée nationale, et fait exécuter les traités
conventions et accords internationaux ".
 .13انظر المادة  131من الدستور المعدل سنة .2113
 .1.انظر:
Mohamed Bedjaoui, "Aspects internationaux de la constitution algérienne", A.F.D.I. (1977), pp.75-94 at 81
 .21جاء في المذكرة رقم  122الصادرة عن ك تابة الدولة بتاريخ  13ديسمبر  1.22ان اللجوء الى اسلوب االتفاقيات التنفيذية ال يمكن ان يتم اال في
الحاالت التالية (ا) االتفاقيات التي تتم بمقتضى او وفقا لتشريع قائم او معاهدة (ب) االتفاقيات التي تكون خاضعة لمجلس النواب (الكونغرس) من حيث
االعتماد او التنفيذ (ج ) اإلتفاقيات التي تعقد ضمن السلطة الدستورية لرئيس الدولة او وفقا لها .انظر:
William W. Bishop Jr., International Law Cases and Materials, 3 rd.ed., Little, Brown and Company, Boston & Toronto
(1971) ,pp.102-103; and 50 Am.J.I.L. (1956)، p. 784
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 .21انظر دمحم بجاوي ،المرجع السابق ،ص 31.واحمد محيو ،المرجع السابق ،ص .446.يبدو ان نص المادة  42يتماثل من حيث القيمة القانونية
مع النصوص بعض الدساتير التي تفرض على رئيس الدولة إخطار البرلمان بالمعاهدات التي يبرمها .انظر مثال المادة  121من الدستور المصري لسنة 1.21
التي تنص على ان " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان"...
باستثناء بعض المعاهدات التي عددتها نفس المادة واشترطت بشانها الحصول على موافقة البرلمان السابقة لصحة التصديق عليها .انظر د .دمحم
طلعت الغنيمي ،الغنيمي الوجيز في قانون السالم ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،1.22 ،ص113.
 .22يمكن طبعا للبرلمان ان يمارس في الواقع ضغطا سياسيا على رئيس الجمهورية إلجباره على احترام رايه السلبي عن طريق تاثيره على الراي
العام الداخلي.
 .23ولذلك فإن االشارة الى مشاركة البرلمان لرئيس الجمهورية في سلطة التصديق تعتبر غير دقيقة ،اال اننا نجدها شائعة في بعض ك تب القانون
الدولي ،انظر مثال :د .ابراهيم دمحم العناني ،القانون الدولي العام ،المطبعة التجارية الحديثة ،القاهرة ،1..1 ،ص 322.و د .حامد سلطان ،القانون الدولي
العام في وقت السلم ،ط ،6.دار النهضة العربية ،القاهرة ،1.26 ،ص.64.
وكذلك:
Charles Rousseau ; Droit international public, 8éme ed., Dalloz, Paris (1976),pp.35.
 .24كما استخدمت لجنة القانون الدولي اصطالح التصديق البرلماني صراحة ،انظر الك تاب السنوي للجنة القانون الدولي ،)II( 1.66 ،ص1.2 .
– .1.3
 .22انظر احمد محيو ،المرجع السابق ،ص442.
 .26لق د الحظ ت محكم ة الع دل الدولي ة ان ذل ك ينطب ق حت ى عل ى المنازع ات القانوني ة الت ي ت تم ب ين ال دول ،انظ ر
أ
أ
قض ية المـ ـ ــودفين الدبلوماسـ ـ ــيين والقنصـ ـ ــليين الم ـ ـ ـريكيين فـ ـ ــي طه ـ ـ ـران ) p.3 at20،I.C.J. Reports 1980( ،وقض ية النشـ ـ ــطة
الحربيـ ـ ـ ــة ويـ ـ ـ ــبه الحربيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي نيكـ ـ ـ ــاراغوا ة وضـ ـ ـ ــدها ،)p. 439 ،1.34 I.C.J. Reports( ،وانظ ر ك ذلك الخي ر قش ي ،المنازع ات
القانوني ة والسياس ية ف ي قض اء محكم ة الع د ل الدولي ة ،مجل ة العل وم االجتماعي ة واإلنس انية لجامع ة باتن ة ،الع دد ،1..4، 2
ص 4.- 13.ص 32.وما بعدها.
 .22انظر دمحم بجاوي ،المرجع السابق ،ص31.
 .23نفس المرجع
 .2.في المجال الداخلي اصبحت الحكومة مسؤولة إمام البرلمان ،إال انها ال تسال عن السياسة الخارجية النها من اختصاص رئيس الجمهورية.
ولذلك فكل ما يمكن للبرلمان ان يقوم به في هذا الصدد هو فتح مناقشة حول الموضوع بناء على طلب رئيسه وإصدار الئحة حول الموضوع يبلغها رئيس
الجمهورية (م)131.
 .31واستنادا إلى هذا النص عرضت اتفاقيتنا حقوق اإلنسان لسنة [ 1.66االتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية و السياسية و البرتوكول
االختياري االول الملحق بها و االتفاقية الدولية بشان الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ] على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليهما ،
وصدرت الموافقة الصريحة للمجلس بمقتضى القانون  31-3.المؤرخ في  22افريل [ 1.3.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  12الصادر بتاريخ 26
افريل  ، ]1.3.ثم صادق رئيس الجمهورية على االتفاقيتين و البرتوكول االول المشار إليه بمقتضى المرسوم الرائسي رقم  62-3.المؤرخ في  16ماي [ 1.3.
الجريدة الرسمية  ،عدد ،21ص].432.
 .31حول هذا الموضوع انظر :الخير قشي "تطبيق القانون الدولي االتفاقي في الجزائر" ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،مجلد ،21،1..2
ص234-263.وكذلك مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية لجامعة باتنة ،العدد  ،4،1..2ص 12وما بعدها.
تختلف الدساتير اختالفا بينا في محاولة تعداد ما تراه هاما من المعاهدات ،فمثال نجد ان الدستور المصري يذكر معاهدات التجارة والمالحة،
إضافة إلى بعض المعاهدات السياسية (انظر د .دمحم سامي عبد الحميد اصول القانون الدولي العام :القاعدة الدولية ،ج ،2.ط ،2.مؤسسة المعارف
باإلسكندرية ،1..2،ص ،)1.3-1.2.كما يشير الدستور الفرنسي إلى المعاهدات التجارية إضافة إلى المعاهدات السياسية ،انظر:
Louis Cavaré ,Le droit international public positif, éditions A .Pedone, Paris(1969),p.102-103 et Paul Reuter ,Droit
international public, Presse Universitaire de France (1976) ,p.112-113.
ويشير الدستور اإليطالي لسنة  1.42إلى المعاهدات ذات الطبيعة السياسية واالتفاقيات التي تنص على التحكيم او التسوية القضائية(م )31.انظر:
 ،M. Duvergerالمرجع السابق ،ص632.
 .32انظر المادة  122من الدستور
 .33ولذلك عرض ت اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحر على المجلس الوطني االنتقالي للموافقة عليها قبل التص ديق عليها من طرف رئيس
الجمهورية .فاالتفاقية تنطوي على نص وص تتعلق بحدود اإلقليم البحري للدولة ك تلك المتعلقة بالبحر اإلقليمي واالمتداد القاري .انظر االمر رقم 12-.6
المؤرخ في  11يناير  ،1..6الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد 3الصادر بتاريخ  14يناير  ،1..6ص16.
 .34انظر المادة  22من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
 .32حول التصديق الناقص انظر مثال :د .دمحم سامي عبد الحميد ،المرجع السابق ،ص  ،1.2- 1.3د .إبراهيم دمحم العناني ،المرجع السابق،
ص ،363-361.وكذلك:
Ch. Rousseau, Op.cit., pp.41-43 ; Paul Reuter, Op.cit., 110-111 ; Louis Henken, Richard C.Pugh.
Oscar Schachter and Hans Smith, International Law: Cases and Materials,2nd.ed.West Publishing .Co (1987),pp.458-461.
 .36انظر الك تاب السنوي للجنة القانون الدولي ،)II( 1.66،ص242-241.
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 .32انظر مثال:
Hans Blix, Treaty Making Power(1960), pp.373-374.
 .33انظر مثال:
L.Wildhaber, Treaty Making Power and Constitutions, Helbing & Lichtenhahn, Basel and Stuttgart (1971), pp. 146-181 at 181.
 .3.اثيرت المادة  46امام مجلس الشيوخ االمريكي مرتين :االولى بصدد االتفاقيات المبرمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل سنة  1.22والمتعلقة
بانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سينا ،والتي انطوت على عدد من االلتزامات الملقاة على عاتق امريكا تعلقت باالستجابة الحتياجات إسرائيل ومتطلبات
امنها ،نظرا إلبرامها دون موافقة مجلس الشيوخ .وراى البعض ان هذه المخالفة تعلقت بقاعدة ذات اهمية جوهرية وان إسرائيل كان يفترض فيها ،وبصفة
معقولة ،العلم بهذا النص الدستوري .إال ان ك تابة الدولة رفضت هذا الموقف ،ولم يتخذ مجلس الشيوخ اي إجراء في هذا المجال،
انظر:
15 Int.Leg.Mat. (1976), p. 198 and T. Meron,"Article 46 of the Vienna Convention on the Law of Treaties,
)(UltraVires),49"(.B.Y.B.I.L(175-199
والثانية بصدد االتفاقيات المعقودة بين الواليات المتحدة وبنم ا سنة  ،1.22وتعلق الموضوع باالدعاء بمخالفة بنم ا للشروط التي يتطلبها دستورها
إلبرام اتفاقية القناة (عدم لجوء بنم ا إلى استفتاء ثاني) .واجابت بنم ا عن ذلك بان دستورها ال يتطلب اللجوء الى استفتاء ثان ،واعتبرت الحكومة االمريكية
الموقف القانوني لبنم ا "معقوال" ،انظر:
71 Am.J.I.L.(1978) ،pp.635-643; Louis Henken and others ،Op. Cit. ،pp.460-461.
 .41ادعت النرويج في هذه القضية امام المحكمة بان وزير خارجيتها لم يكن مؤهال دستوريا إلبرام اتفاقية دولية إلزامية حول "مسائل ذات
اهمية" بدون موافقة ال  ،King in Councilإال ان المحكمة رفضت اعتبار هذا القيد الدستوري كاساس إلبطال تعهد وزير الخارجية ،مقررة ان وزير
الخارجية تصرف في إطار سلطته .انظر .P.C.I.J. Series A/B.,No.53
 .41رفض القاضي الفرنسي تطبيق المعاهدات التي تم التصديق عليها بشكل غير صحيح ،انظر  Ch. Rousseauالمرجع السابق ،ص42.
 .42تجدر اإلش ارة إلى ان المادة  123من دس تور  1.3.كانت تنص على انه «إذا قرر المجلس الدس توري  .»...والغريب ان هذه المادة لم تكن من
المواد التي مس ها التعديل الذي طرح على االس تفتاء الش عبي ،حيث لم يظهر هذا التعديل إال في النص النهائي الرس مي الص ادر في الجريدة الرس مية عقب
االس تفتاء .ويمكن إذن التس اؤل حول القيمة القانونية لهذا النص ،الن معنى الجملة التي عدلت تغير جذريا ،إذ ان راي المجلس يتعلق برقابة س ابقة على
التص ديق بينم ا القرار يتعلق برق اب ة الحق ة على التص ديق ،ولمزي د من المعلوم ات راجع مق الن ا «تطبيق الق انون ال دولي االتف اقي في الجزائر» ،المجل ة
المصرية للقانون الدولي ،مجلد ،1..2، 21ص 234-263.وكذلك مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة باتنة ،عدد  ،1..2 ،4ص.34-11 .
 .43من البديهي ان العالقة بين المعاهدات ذات الش كل المبس ط والدس تور ال تثير اية مش كلة .فإذا كانت هذه المعاهدات ال تس مو على القانون
العادي فإنها ال تسمو على الدستور.
 .44انظر احمد محيو ،المرجع الس ابق ،ص. 431 - 42. .وانظر كذلك الدك تور س عيد بوش عير النظام الس ياس ي في الجزائر ،دار الهدى، 1..1 ،
ص 423 - 422.وكذلك القانون الدس توري و النظم الس ياس ية ،الجزء االول ،المؤس س ة الوطنية للك تاب و ديوان المطبوعات الجامعية ، 1..3 ،ص214.
.ولكن قارن فوزي اوصديق ،الوافي في شرح القانون الدستوري ،ج ،2ديوان المطبوعات الجامعية، 1..4 ،ص. 213.
 .42تنص المادة  16.على انه «إذا ارتاى المجلس الدس توري ان نص ا تش ريعيا او تنظيميا غير دس توري ،يفقد هذا النص اثره ابتداء من يوم قرار
المجلس».
 .46انظر المادة  32من اتفاقية في نا لقانون المعاهدات.
 .42لمزيد من المعلومات حول الحجج التي قدمناها لمحاولة إثبات تمتع المجلس الدستوري بسلطة الرقابة السابقة فقط انظر مقالنا تطبيق
القانون الدولي اإلتفاقي  ...السابق اإلشارة إليه ص  232-223من المجلة المصرية ص ص  32-23من مجلة العلوم االجتماعية.
أ
 .43راجع مثال موقف القاضي االمريكي (محكمة نيويورك القسم الشمالي) في قضية غلق مكـتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى منظمة المم
المتحدة تطبيقا لنصوص قانون مكافحة الرهاب لسنة  .1191انظر د .احمد ابو الوفاء دمحم ،التعليق على * الراي االستشاري الخاص بمدى انطباق االلتزام
بالتحكيم وفقا للفصل  21من اتفاق  26جوان  1.42بخصوص مقر منظمة االمم المتحدة* المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد  ،1.33 ،44ص .233-232
 .4.تنص المادة  .1على ما يلي:
لدستوري
ر
في االتفاقيات المتعلقة بها .ويعرضها فو ا على كل غرفة
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم ويتلقى راي المجلس ا
من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الدستور
وتقديمه إلى الشعب في
 .21اشار الدك تور سعيد بوشعير مثال إلى ان الغموض الذي اك تنف هذه المادة يرجع إلى السرعة في إعداد
الموعد المحدد ،انظر النظام السياسي في الجزائر ،المرجع السابق ،ص  423-422وكذلك القانون الدستوري والنظم السياسية ،الجزء االول ،المرجع
السابق ص .214
 .21يشير  Ch. Rousseauإلى ان الواليات المتحدة االمريكية ابرمت  342معاهدة من سنة  123.إلى سنة  1.42مقابل  14.2اتفاقية تنفيذية وإلى
ان النسبة بلغت  46معاهدة خالل الفترة من  1.3.إلى  1.42مقابل  311اتفاقية تنفيذية .وفي سنة  1.46ابرمت  12معاهدة مقابل  133اتفاقية تنفيذية.
المرجع السابق ،ص .33
 .22انظر مثال الدستور المصري لسنة (1.21م )121.والدستور الفرنسي لسنة ( 1.23م)23.
 .23تنص المادة  33من دستور فنلندا لسنة  1.1.على ان موافقة غرفة النواب ضرورية لتصديق رئيس الدولة على المعاهدات التي تتضمن
نصوصا تدخل في االختصاص التشريعي للبرلمان انظر  ،M Duvergerالمرجع السابق ،ص222.
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 .24يستحسن استخدام هذا المصطلح بدال من مصطلح المعاهدات التي تعدل محتوى القوانين ،الن هذا االخير يشمل كذلك اللوائح
والتنظيمات والتي ال يوجد مبرر إلدراجها في هذا المجال وربما لهذا السبب تراجع المشرع الدستوري الفرنسي عن استخدام هذا المصطلح االخير وعوضه
بالمعاهدات التي تعدل نصوصا ذات طابع تشريعي في المادة les dispositions de nature législative( 23
 .22انظر الخير قشي تطبيق القانون الدولي ....المرجع السابق ،ص  1.وما بعدها
 .26انظر  ،M. Duvergerالمرجع السابق ،ص633.
 .22انظر  ،Louis Cavaréالمرجع السابق ،ص111.
 .23من الدساتير التي تستخدم هذا المصطلح الدستور المصري لسنة  1.21في مادته 121
 .2.كإيجار منطقة الهقار مثال إلطالق الصواريخ باعتبارها من احسن مناطق العالم مالئمة لذلك نظرا لمناخها المتميز على مدار السنة.
 .61قارن مثال نص المادة  23من الدستور الفرنسي لسنة  1.23والمادة  121من الدستور المصري لسنة 1.21
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*قرواز ادلاودي

الملخص
 والتي،يقتضي واقع االمة البحث عن االستراتيجيات التغييرية المستنبطة من الرؤى الموضوعية للوجود والمعرفة واإلنسان
 المبني على اساس من، لتحقيق التغيير االجتماعي المنشود، وهذا الجل تجاوز المازق الحضاري،تتناسب وخصوصيات كل مجتمع
 ولعل ما يطرحه المفكر الجزائري مالك بن نبي من، وبين اخالق الحق والتزامات الواجب،التوازن الواقعي بين الروحانية والمادية
 والعجز، والسيما انه يحدد بعمق اسباب هذا التراجع الحضاري، ك فيل بتحقيق هذا الطموح،رؤى فيما اسماه بمشكالت الحضارة
. واقعدها عن اإلقالع الحضاري، استنادا الى التشخيص الدقيق للمرض الذي اصاب روح االمة،االجتماعي
. المازق الحضاري، االستراتيجيات التغييرية، الحض ارة، ال دين، التغيير االجت ماعي:الكلمات المفاتيح
Résumé
La situation critique que traverse notre nation exige une connaissance des stratégies de transformation
découlant des conceptions objectives de l’existence, de la connaissance et de l’être, qui correspondent aux
particularités de chaque société. Et ce afin de faire sortir la nation de cette impasse critique pour réaliser le
changement social souhaité, basé sur un équilibre entre le matériel et le spirituel, ainsi qu’entre l’étique des droit
et les obligations du devoir. Les réflexions développées par
certaines visions appelées problèmes de la civilisation,

le penseur algérien Malek ben nabi à propos de

pourraient atteindre cette ambition car il détermine en

profondeur les causes du déclin de la civilisation et des déficits sociaux sur la base d’un diagnostic précis de la
maladie, celle-ci a atteint l’esprit de la nation l’empêchant ainsi de se développer.

Mots clé : Changement Social, Religion, Civilisation.
Summary
One of the necessities needed by the critical situation of our nation is the search for strategies to change
which is derived from objective views of living, knowledge and man and which is suitable to the specifics of every
society. All this is to avoid the civilization problem, to reach (gain) the wanted social change, which is built based
on equilibrium between morals and duties. Perhaps the views of the Algerian thinker Malek ben nabi under the
title of: the problems of civilization, will realize this ambition, especially which it defines deeply the reasons of
this civilization decline, and social defects, by an exact examination to the disease of our nation.

Key words: Social Change, Religion, Civilization.
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فلسفة التغيري الاجامتعي عند ماكل ابن نيب

 ،)51ف اي تغيير واي حض ارة ونهض ة له ذه االم ة واالنفس
مهزومة مس تعمرة؟ فهو االنتكاس او المازق الحض اري لمجتمع
ما بعد الموحدين ،إنه القدر المحتوم او القابلية لالستعمار كما
يس ميها مالك بن نبي .9لهذا فاإلش كالية التي نقص د إلى طرحها
أ
ومع الجته ا في ه ذا المق ال هي :اذا كــان الراي الغــالــب عنــد
أ
فالس ــفة التاريا والحض ــارة ** انهم يقدس ــون العامل الروحي
في بعث الحض ـ ـ ــارات من جديد ،فما هي الس ـ ـ ــتراتجية التي
يبني عليهــا مــالــك بن نبي فلس ـ ـ ــفتــه في التغيير الجتمــاعي
والبناء الحضاري؟
أ
أ
اول :الفكرة الدينية هي الرض ـ ـ ــية الص ـ ـ ــلبة لفلس ـ ـ ــفة
التغيير

مقدمة
تعيش اليوم االم ة العربي ة واإلس المي ة ح ال ة من
اإلحباط بس بب االهتمام والهوس الكبير بالفكر التغييري الذي
يش هده العالم الغربي المعاص ر وتفتقد هي إليه على الرغم من
هبوب ري اح التغيير على بعض االوط ان العربي ة ،والتي لم
تنجب إال حاالت مزرية من االحتقان االجتماعي والس ياس ي،
وحتى الص راع الحض اري مع العالم الغربي لما له من اغراض
ومصالح في ذلك.
وإذا ك ان اغل ب المفكرين وفالس ف ة الت اريخ يرون ان
التغيير االجتماعي والبناء الحضاري الذي تشهده االمم يقوم في
اس اس ه على مدى ارتباط هذه الش عوب بماض يها وهويتها فهما
ووعي ا واهت داء ،ف ان إدراك المقوم ات الحض اري ة للش عوب
االخرى ال يق ل اهمي ة ايض ا في تحقيق اإلقالع الحض اري
والمش اركة في تغيير كل ما يس يء إلى الحض ارة اإلنس انية
جمع اء ،ولع ل ه ذا م ا جع ل معظم ال دراس ات والك ت اب ات
المعاص رة تاتي في إطار اإلجابة عن اس ئلة الراهن التي تص ب
اغلبها في قالب النهضة والتنمية البشرية بوجه عام.

إن اإلنس ان المس لم اص بح اليوم مريض ا فقد اص ابه
الوهن ،وهو اس تس الم نابع من الداخل انهارت معه العزائم
وتقيدت به الحريات ،ورس مت معه الحدود،وتحدد ت امامه
االفكار والحركات؛ فكانت النتيجة الحتمية التقاعس والتقاعد
عن اداء المه ام فب دل المق اوم ة ح ل االنهزام ،وب دل النش اط
والهمة تس لط الجهل واالنحطاط ،الرذيلة وفس اد االخالق،
التفرقة وتشيع االفراد واالحزاب والمجتمعات.8

والمفكر الجزائري مالك ابن نبي* رحمه هللا يعد بحق
من ابرز اعالم نهض تنا المعاص رة ،وخاص ة في مجال الفكر
التغييري وتطبيق ات ه االجتم اعي ة والحض اري ة في واقع امتن ا
الهزي ل ،له ذا يعتبر من القالئ ل ال ذين اس تط اعوا ان يق دموا
دراس ات علمية هي في تص وري تس تحق التامل واالس تقراء على
وجهها الص حيح لعلها تقدم حاجة لهذه االمة وحتى لإلنس انية،
وهذا لما لها من فهم وتحليل للواقع بعيدا عن الغلو وتمس كها
بالوسطية واالعتدال.

وعليه فاالمة اليوم تحتاج -اك ثر من اي وقت مض ى-
إلى تطهير النفوس لتس تقر فيه ا عقي دة اإلس الم الص افي ة
والنقية ،التي تحملنا كل المس ؤولية حين تقول :ال تزول قدما
عب د يوم القي ام ة حتى يس ال عن اربع،والب داي ة بقيم ة الزمن
واإلحس اس الراقي بالوقت (عن عمره فيها افناه) ،على الرغم
من كل الوس ائل والطاقات المتوفرة لذلك .الص حة والفرا ،
التراب وما فيه من ثروات واموال( ،وعن جس ده فيما اباله،
وعن ماله من اين اك تس به وفيما انفقه ،وعن علمه ما عمل به
آ
وفيه ،إذن "فغياب الية المراجعة والتقويم العلمي الموض وعي
لحركة البناء الحض اري لالمة ،اثر بقوة على س ير حركة التجديد
الحض اري ،عندما حرمها من فرز ما هو ايجابي مما هو س لبي في
منظومتي المف اهيم ومنهجي ة اإلنج از ،ولم يس مح للوعي
الحض اري باالنتش ار في االمة لتخليص ها من الفكر الطفيلي
المازوم ،وتحريرها من الكوابح الفكرية والنفس ية واالجتماعية
التي اثقل ت ك اهله ا ،وح دت من فع اليته ا الحض اري ة" 1ق ال

وعليه فإن الحديث عن المش كالت التي تتخبط فيها
امة اإلس الم هو في االس اس حديث عن مش كالت الحض ارة كما
يس ميها مالك بن نبي ،فما تعانيه هده االمة من تخلف وجهل
وانحطاط ،وتنازل عن القيم الروحية واإلنس انية ،فيه ما يك في
للكش ف عن مك ان ة ه ذا ال دين في النفوس اوال ثم بع ده ا في
آ
معادلة الحض ارة كس نة من س نن االنفس واالفاق التي اقرها هلل
َّ َّ ۡ ُ ُ ِ ٗ ِ
اَن ِۡع م ًةَأ ۡنعم ه َٰ
اَلَعَق ۡو ٍمَ
ّللَلمَيكَمغ ِّي
عز وجل إذ يقول" :ذَٰل ِكََ بِأنَٱ َ
آ
َّ ُ ِ ُ ْ
ُ
َّ َّ
ح َٰ
ّللَسِِِ ِم َعَِمِ مَ("٥٣االنف ال االي ة:
سِِهِ ۡمَوننَٱ َ
ّيواَ ماَ ِبأنف ِ
َّتَيغ ِ
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ۡ
ْ
ُ ِ ُِ
ُۡ
َّ
ّللََِلَُت ُصوهاَۗٓ
ِنَكَماَ سأۡلُ ُموهَُُِۚإَونَت ُع ُّدواَن ِۡعمتَٱ َ
تعالى" :وءاتىَٰكمَم ِ
آ
ۡ
إ ِ َّنَٱ ِۡل َٰ
نسِِنََلظمُومَك َّفارَ("٣٤س ورة إبراهيم ،االية.)16 :كل هذا

 اوال :تاثير عالم االشخاص. ثانيا :تاثير عالم االفكار. ثالثا :تاثير عالم االشياء.ه ذه الطوائ ف تعم ل في نظره مع بعض ه ا البعض
وبتوافق وفق نموذج إيديولوجي يلقيه عالم االفكار ويس تقبله
عالم االش خاص يحدد له غاية ليتم تنفيذها بوس ائل من عالم
االشياء،فالتغيير ورغم توافق هذه العوالم في وحدة لن يتحقق
م ا لم يوج د ع الم رابع هو مجموع ة العالق ات االجتم اعي ة
الض رورية المعبرة عن العمل االجتماعي المش ترك المنجز بعد
التوافق بين تل ك العوالم الثالث ة ،الن غ ايت ه االس مي تغيير
وجوه الحياة وهو ما يسميه مالك بن نبي تطور المجتمع.9
لكن وبحكم ان ش بك ة العالق ات االجتم اعي ة في
المجتمع اإلس المي قد تمزقت كما يؤكد مالك بن نبي اص بح ال
بد على هذه الش بكة ان تعمل من جديد على ص نع التاريخ
االول الذي يقوم به المجتمع لحظة ميالده مرة اخرى وفي هذه
الحالة يكون الش خص في ذاته ليس مجرد فرد من جماعة ،بل
هو الكائن المعقد الفعال الذي يحدث التغيير ،وينتج الحضارة
التي يدين لها بكل ما يملك من افكار واشياء ،لهذا يمنح مالك
بن نبي االولوية لإلنس ان في معادلة التغيير االجتماعي والبناء
الحض اري لكونه اللبنة االس اس ية في بناء المجتمعات وتكون
الحض ارات مع التاكيد على ان العمل االول في طريق التغيير -
في تص وره -هو الذي يغير اإلنس ان من كونه "فردا-» individu
ليص بح ش خص ا "personneوهذا لن يتم إال بتغيير ص فاته
الب دائي ة التي تربط ه ب النوع إلى ةن ةز ةاع ات اجتم اعي ة تربط ه
ب المجتمع ،وتؤهل ه إلى ربط عالق ات ض روري ة خ اص ة بين
االفكار واالش ياء تتحكم فيها اص وله الثقافية مادامت الثقافة:
هي المحيط ال ذي يتش ك ل في ه كي ان الفرد المؤس س على
مجموعة من القواعد االخالقية والجمالية وغيرها. 1
أ
أ
ثـانيـا :ادراو واقع المـة المريض ( تش ـ ـ ــخيص الزمـة
وسبل تجاوزها)

فيه إش ارة إلى ان جوهر التغيير في هذه االمة مش روط بالعقيدة
النقي ة التي تحترم العم ل وتحض علي ه ،وتق دس الي د العلي ا
وتحط من اليد السفلى؛ الم يقل الرسول عليه الصالة و السالم
"اليد العليا خير من اليد الس فلى ،ويرفع اليد خش نة الملمس
من العمل ويقول :هذه يد يحبها هللا ورسوله6؟
أ
أ
ا -فقه الولويات
لهذا كان مالك بن نبي دوما متمس كا في دعوته إلى
التغيير بفقه االولويات،فالذي يريد ان يقدم خدمة لهذه اال مة
عليه اوال ان يحارب حرية الالمباالة في الس لوك ،فقلة الوعي
وعدم االك تراث واإلهمال في العمل عالمات على الص بيانية في
التفكير ،واالفتقار إلى الرجولة؛ وفي ذلك خيانة للعهد مع هللا
ومع الوطن واالم ة ،وهي عالم ات على الهبوط الخطير في
الطاقة الكامنة للمجتمع اإلسالمي.5فاين هم الرجال الذين قال
ُ ْ
ۡ ۡ
ْ َّ
ۡ
ّللَِم ۡهَِِۖفمِن ُهمَ
فيهم تعالى؟ِ ":مِنََٱل ُمؤ ِمن ِيََرِجالَص ِدقواَماَََٰٰه ُدواَٱ َ
َضِِِ َبۡ َُهۥ َوم ِۡن ُه َّ
َّمنَق َٰ
مَمنَينتظ ُِر َُۖو ماَ ب َّدلُوا َْت ۡ د ِٗيٗلَ("٢٣س ورة
آ
االحزاب،االية.)81 :
وعلي ه يقول م ال ك بن نبي" فـالمسـ ـ ـ ــالـة ل تتمثـل في
أ
تلقين او اعــادة تلقين المس ـ ـ ــلم عقيــدتــه ،ولكنهــا تتمثــل في
اعادة تلقينه اس ـ ـ ــتخدامها ،وفعاليتها في الحياة "،1فالتغيير
االجتماعي المنش ود عنده؛ هو باالس اس تغير على مس توى
الس لوك الفردي .فك ل عم ل على تغيير الواقع المريض له ذه
االم ة ال ط ائ ل من ه ،م ا لم يوج ه إلى إص الح الفرد في اخالق ه
وعقالنيته وس لوكه؛ فص الح المجتمع مش روط بص الح افراده،
وتغيير الواقع الفاس د مش روط بص ناعة اإلنس ان كمحور اس اس ي
في معادلة الحضارة اإلنسانية وحركة التاريخ.9
ب-استراتيجية التغيير
ومن هن ا نقول ب ان التغيير ال ذاتي ال ذي يتعرض ل ه
االفراد هو الذي يص نع التاريخ،إذن البد من وض ع-كما يش ير
مالك بن نبي -إس تراتيجية محكمة لهذا التغيير تخص المجال
ال ذي يحيط ب ال ذات ،وال ذي يخض ع لت اثير عوالم اجتم اعي ة
ثالثة:
جمةل العلوم الاجامتعية

وعلي ه ك ان ال ب د علين ا قب ل الح دي ث عن التغيير
االجتم اعي الب دء ب التش خيص ،م ا طبيع ة المرض االجتم اعي
ال ذي يع اني ه جس د ه ذه االم ة؟ ثم م ا هي اس ب اب ه وابع اده
واعض اؤه؟ اليس التغير من ح ال إلى اخرى؛ هو دائم ا م ا
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يحص ل من تطور كما وكيفا في ش بكة العالقات االجتماعية،
مع العلم اناي ارتخاء في هذه الش بكة يجعلها عاجزة عن الفعل
والفعالية؛ وذلك في نظره عالمة على ان المجتمع مريض وانه
م اض إلى الزوال وإن ك ان متخم ا ب االش خ اص واالفك ار
واالشياء.90

ميزة خاص ة بوقت ظهوره في التاريخ فجوهر الدين حس ب
العبارة الشائعة؛ مؤثر صالح في كل زمان ومكان  ،91لكن هذا
التركي ب ال ذي يتفق من الوجه ة الت اريخي ة مع ظهور حض ارة
معين ة ال ُ
ينتج تلق ائي ا ،ب ل الب د من ح دوث ع ارض غير ع ادي
يعبر عن  -ظرف اس تثنائي -يتفق مع بروز دور الفكرة الدينية
في تفجير الحضارة من جديد.

ومن هنا نقول إن مالك بن نبي في نظرته التفس يرية
للمجتمع ات يركز اس اس ا على المش كالت الواقعي ة إليج اد
الحلول المناسبة لها وليس البراهين الدالة على وجودها ،وهذا
قص دا منه إلى تجاوز المش كالت الخيالية التي وقع فيها فقهاء
عص ر االنحطاط ،الذين تحول معهم الدين من وس يلة للعالج
ُ ٗ
َّ
نَإِبۡرَٰهِ مََكن ََن َّمةَ
تش كل نظام اجتماعي يص بح فيه الفرد امة "إ ِ َ
آ
ٗ
ُۡ ۡ
ۡ ُ
ٗ ِ َّ
ۡشِِِ ِيََ( "١٢٠س ورة النح ل :االي ة
قان ِتاَ ِّللَِحن ِ فاَولمَ يكَمِنَٱلم ِ
 )980ويعبر عن حرك ة تطور اجتم اعي وت اريخي ،إلى عالق ات
دينية مفككة تشير إلى درجة الفرا االجتماعي في بنيان االمة.

وإذا كان هذا هو جوهر فلس فة التغيير االجتماعي عند
ابن نبي ،فقد يس ال الس ائل ه نا فيقول :ما عالقة التغيير
الجتماعي بالدين؟ وما هي الكيفية التي يعبر بها مالك بن
نبي عن دور التغيير الجتماعي في صـ ـ ــناعة التاريا ،وبالتالي
الستشراف الحضاري؟
كما اسلفنا الذكر نعود مرة اخرى لنقول :بالفعل جوهر
التغيير االجتماعي هو المش اركة في ص ناعة التاريخ تبعا لتاثير
عوالم اجتماعية اربعة:
 -9تاثير عالم االشخاص.
 -2تاثير عالم االفكار.
 -3تاثير عالم االشياء.
 -4تاثير عالم ش بكة العالقات االجتماعية (وهي التي
تعطي لإلنسان الفعالية النموذجية القصوى).
آ
بمعنى اخر ان ك ل معرف ة او حقيق ة ال تؤثر في ه ذه
العوالم هي حقيقة ميتة ال تغني شيائ في حركة التاريخ.96

واستنادا إلى قول النبي عليه الصالة والسالم " المؤمن
للمؤمن كالبنيان المرص وص يش د بعض ه بعض ا"11اص بح مالك
بن نبي ينظر إلى الدين على انه الفكرة االس اس في إحداث اي
تغيير اجتماعي يؤس س لحض ارة جديدة لهذه االمة؛ فهو الذي
يبني االش خاص روحيا ،ويولد فيهم الش عور االجتماعي الموحد
الذي يمكن من خالله القيام بعمل مشترك بناء قادر على صنع
الحض ارة .فهي في نظره " نتاج فكرة حية ُتطبع على مجتمع
في مرحلة ما قبل التحض ـ ـ ــر ،انها الدفعة التي تجعله يدخل
التــاريا ،فيبني هــذا المجتمع نظــامــه الفكري طبقــا للنموذج
أ
المثــالي الــذي اختــارى ،وعلى هــذا النحو تتــاصـ ـ ـ ــل جــذورى في
أ
محيط ثقافي اص ــيل يتحكم بدورى في جميع خص ــائص ــه التي
أ
أ
ت ّميزى عن الثقافات الخرى ،والحضارات الخرى".98

يفهم من هذا ان جوهر التغيير االجتماعي ال يمكن ان
يتم إال بفكر فع ال يجي ب عن ك ل المش كالت التي تواج ه
اإلنس ان بص ورة تجعل حرك ته في التاريخ تنس جم مع الس نن
اإللهي ة للكون .وه ذا يعنى ع دم بق اء التغيير ك ت ام ل في ع الم
االفك ار دون تحويل ه إلى واقع اجتم اعي يجس د طموح ات
اإلنس ان في عالم االش ياء وفق قانون التوازن والوس طية الذي
يحقق إش باعا للحاجات الجس دية والروحية على حد س واء
مص داقا لقوله تعالى« :وَٱ َۡبتغََِفِ ماَءات ىَٰكَٱلمَّ َُهٱ َّ
دلارَٱٓأۡلخِرَة َُۖوَلََتن َ

ومن هن ا نقول ان الح دي ث عن الحض ارة هو في
االس اس ح دي ث عن التغيير االجتم اعي ،والح دي ث عن ه ذا
االخير يقتض ي الحديث عن دور الدين في تحقيقه ،النه ما من
حض ارة ق ام ت على ال دين إال وتول د مرتين ،مرة عن د نزول
الوحي ،ومرة اخرى عندما تس جل الفكرة الدينية ،في نفوس
معتنقيه ا ،الن ال دين ق اب ل للتطبيق على ال دوام ذل ك ان قوة
التركيب لعناص ر الحض ارة خالدة في جوهر الدين ،وليس ت
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ۡ
ۡ
َّ
ۡ
فَ
ّللَإَِلۡكَُۖوَلَت ۡغِ َٱلفسِا ََ ِ َ
س ِنَكماَن ۡحس ِنَٱ َُ
ن ِص ِ كَمِنَٱ ُّدلن َاَُۖونح ِ
آ
ۡ
ۡ
َّ َّ
ّللََل َُُي ُِّبَٱل ُم ۡف ِسدِينََ(»٧٧سورة القصص ،االيةَ .)99:
ۡرضَإِنَٱ َ
ٱۡل ِ َِۖ

َ
َ
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أ أ
ا -ازمة ثقافة القابلية لالستعمار وكيفية تجاوزها

والس ؤال هن ا ب دون ش ك :كيف نحقق ه ذا العم ل
الجبار؟ (مش روع بناء اإلنس ان المؤهل للحض ارة اس تنادا لهذه
المحاور).

وعلي ه ف إن اي إخف اق يس جل ه المجتمع في إح دى
محاوالته ،إنما هو التعبير الص ادق على درجة ازمته الثقافية95
الن التفكير االجتماعي هو في االس اس فعل حض اري قائم على
فعل ثقافي ،وان كل واقع اجتماعي هو في الحقيقة قيمة ثقافية
محققة في واقع اإلنس ان ،وعليه فمش كالت اإلنس ان هي في
االس اس مش كالت الحض ارة والتفكير فيه ا هو تفكير في
مش كالت الثقافة باعتبارها المدخل إلى كل تغيير اجتماعي او
بناء حضاري.

والبداية طبعا كيف نبني العالم الروحي؟ (إنس انية
اإلنس ان) :جوهر االس تخالف في االرض؛ في البدء كانت الروح
كم ا يقول م ال ك بن نبي  ،والمرحل ة الروحي ة عن ده يكون فيه ا
الفرد في المجتمع ب اعلى درج ات التوتر اإليج ابي والعط اء
االجتماعي ،وهذا ما يس مى بالفعالية التي يص بح معها الفرد
آ
أ
امة « 91ا ّن ابراهيم كان امة» (س ورة النحل :االية  ،)991إذن
بناء العالم الروحي لإلنس ان جوهره الفعالية الفردية التي تقود
إلى فع الي ة المجتمع؛ وهي مرحل ة العط اء النموذجي التي تقوم
على اإلخالص والمراقبة ،المحاس بة والتوبة ،وحس ن التوكل
على هللا ،وهن ا يقول ابن نبي ":ليسـ ـ ـ ــة المش ـ ـ ــكلـة أان ّ
تعلم
أ
المس ـ ـ ــلم عقيدة هو يملكها وانما المهم ان ترد لهذى العقيدة
أ
ّفعاليتها وتاثيرها الجتماعي".80

له ذا يب دا م ال ك بن نبي في تش خيص االزم ة بع الم
االش خ اص وذل ك بتخليص اإلنس ان من فكرة الق ابلي ة
لالس تعمار ،كما يركز على تص فية االس تعمار في اإلنس ان اوال
الن ذل ك ش رط لتص فيت ه على االرض ،والثورة ال تس تطيع
الوص ول إلى اهدافها ،إذا لم تغير اإلنس ان بطريقة ال رجعة
فيها ،من حيث س لوكه وافكاره ،91وهذا انس جاما مع القانون
ۡ
ۡ ُ
ُ ُ ِ َٰ ِ ۡ
لۥَمعقِبت ِ
يَيَد ۡيهَِوم ِۡنَخم ِف َهِۦَُيفظو ن َُهۥَ
اإللهي للحض ارة « َ
َم ۢنَب ِ

ثم العــالم المعرفي :والش رط االس اس في ه التزود
آ
بالمعارف الصحيحة واليات تحصيلها حتى يكون التغيير موجه
إلى تحس ين االداء االجتم اعي ،له ذا ي دعو م ال ك بن نبي إلى
تص فية منظومتنا المعرفية مما يش وبها من افكار ميتة او مميتة
واس تب داله ا ب افك ار حي ة او محيي ة ،وه ذا لن يتحقق إال بفكر
جديد يجعل العقل المس لم مس لح "بالحس الس نني" الذي
يص فو معه الجو للعوامل الداعية للحياة الخالية من االوهام
والخراف ات .89له ذا اعتبر م ال ك بن نبي االفك ار بمث اب ة الميزان
الذي نقيس به فقر المجتمعات او غناها حيث يقول " :ل يقاس
أ
غنى المجتمع بكمية ما يملك من ايـ ـ ــياء بل بقدر ما فيه من
أ
افكار" ،88وب الت الي فهو يؤك د على ان التغيير االجتم اعي ال ذي
يحقق البناء الحض اري هو الذي ال يهتم بتجديد االش ياء بل
بتجديد االفكار المهزومة بافكار منتص رة قوية ترفع اإلنس ان إلى
قمة التحدي للمشكالت؛ وذلك وفق المنهج السليم بعيدا عن
العشوائية واالرتجال.

َّ ُ ِ ُ ْ
ُ
ۡ ۡ َّ َّ َّ
ّللََل َُيغ ِ ُ
ّيَماَبِق ۡو ٍمَح َٰ
سِِهِ ۡمَِۗٓإَوااَنرا َ
ّللَِۗٓإِنَٱ َ
مِنَنمرَِٱ َ
ّيواَماَ بِأنف ِ
َّتَيغ ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ُ
ّللَبِق ۡو ٖم َُسِِِو ٗءاَفٗلَمر ََُلۥََُۚوماَل ُهمَمِندو نِ َهِۦَمِنَو ٍالَ ( »١١س ورة
ٱ َُ

آ
الرعد ،االية ،)99 :فالتغيير الذي يطال نفس ية الفرد هو الذي
يمهد لكل تغيير اجتماعي.99

وهنا ال بد ان نش ير إلى الس بل التي حددها مالك بن
نبي لتحقيق ذل ك،ونعتق د ان ه ق د اختزله ا في اربع ة مح اور
اساسية99:
أ
اول :محور بناء منظومة العالم الروحي :واالس اس فيها
التوجيه االخالقي في عملية تكوين الصالت االجتماعية.
ثــانيــا :محور بن اء منظوم ة الع الم المعرفي :وذل ك عن
طريق تزويد االفراد باالفكار والمعارف السليمة.
ثالثا :محور بناء منظومة العالم الس لوكي :عن طريق
الخضوع للمنطق العملي في تحديد النشاط العام.
رابعا :محور بناء منظومة الخبرات اإلنجازية :وهذا لن
يتحقق إال عن طريق الص ن اع ة او م ا يس مى ب الفن التطبيقي
المالئم لكل نوع من انواع المجتمع.

جمةل العلوم الاجامتعية

إن اإلنس ان إذا لم يكن طموح ه متوجه ا إلى الخلق
واإلبداع وال يس تند على نظرية او منهج فلن يحقق النجاح .إن
الخطا المنهجي خير من الص واب الفوض وي ،81واالس اس
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 -6النزوع الى التعاون :ومفاده القدرة على االنس جام
االجتماعي؛ بمعنى ان يص بح الفرد عنص را فاعال مندمجا في
ش بك ة العالق ات االجتم اعي ة اله ادف ة إلى ترقي ة المجتمع
والنهوض به ،وهذا ما يس ميه مالك بن نبي" بالروح الجماعية"
التي فقدها المجتمع اإلس المي اليوم وص ارت س ببا جوهريا من
اس باب نكس اته  19حتى اص بح مجهودنا االجتماعي متفكك
االجزاء ،يفتقر إلى روح المتابعة يبدا فجاة ويذهب كذلك.18

المنهجي عن ده يقوم على النق د والتن اص ح لتطهير النفوس
والعقول من ا سباب الضعف واالختالل ،فبدونه تجمد االفكار
والطاقات ،وتعطل حركة التقدم في المجتمعات.86
بعـدهـا النتقـال الى بنـاء العـالم الس ـ ـ ــلوكي :وهو اهم
هذه العوامل التي انحط فيها الفرد المس لم ،وفيه يتم االرتقاء
بالس لوك اإلنس اني فردا كان او جماعة إلى قمة اإلحس ان
ب اعتب اره غ اي ة االرتق اء المعرفي والروحي الس ابق ذكرهم ا
كوس ائل ،فثقافة الفرد والجماعة كما يؤكد مالك بن نبي هي
جوهر الس لوك ،والثقافة في نظره :نظرية في الس لوك اك ثر من
ان تكون نظرية في المعرفة .والعلم بال عمل ال يجدي نفعا85؛
لهذا يشرط علينا ُاسسا صلبة لبناء العالم السلوكي وهي:

-5روح المسـ ـ ـ ـ وليــة :ومعن اه ا القي ام ب الواج ب قب ل
المطالبة بالحق فاإلقالع الحض اري في نظره يبدا من إحس اس
فردي او جم اعي تق دم في ه الواجب ات على الحقوق ،فكلم ا
تفوقت الواجبات على الحقوق إال وظهرت معها عالمات التقدم
والمجد ،والس ياس ة الناجحة هي التي تحدث الش عوب عن
إتقان القيام بالواجبات  ،11لهذا يدعو مالك بن نبي إلى تحويل
ع ادات وطب ائع الن اس عن طريق التحوي ل الثق افي الش ام ل
للمجتمع وبرمجته على محور الواجبات.16
أ
واخيرا بناء عالم الخبرات النجازية :ويعني به كل ما
يس اعد على تحس ين االداء االجتماعي لدى االفراد ،ويرفع من
مس تواهم في اس تغالل اإلمكانات والظروف (الخبرات التقنية
والبش رية ....وغيرها) ،فهذه الخبرات تعمل على اختزال الزمن
وطي الت اريخ ،وب الت الي توفير الجه د والوق ت 15؛ ومن هن ا
فمالك بن نبي لم يتجاهل دور الوس ائل في إحداث التغيير،
ولكنه اشترط لها شروطا اهمها:

-9المنطق العملي :ومعناه قص د الفرد والمجتمع إلى
اس تخراج اقص ى ما يمكن من الفائدة من الوس ائل المتاحة ،81
فالمرء عليه اال يض يع الوقت في انتظار المعجزات؛ الن ذلك
يجعل حياته اليومية تعاني من الالفعالية وبالتالي فتجس يد
المنطق العملي في حياتنا الس لوكية يعد قض ية تربوية نربط
فيها كل حركاتنا بين العمل واالهداف المس طرة له ،وبالتالي
بين االفكار وطرق تحقيقها .فالقضية إذا مشروطة بالعمل الذي
يخضع للمنهج العلمي المدروس.89
-8الذوق الجمالي :وهو إحس اس في النفس يش عر به
الفرد ،ويدفعه باستمرار إلى االرتقاء بالعمل إلى درجة اإلحسان
حي ت ال يبقى مع ه مج ال للقبح والالمب االة ،الن ه منبع االفك ار
ومحرك االعم ال ،له ذا يقول" :ان الجمــال هو الطــار الــذي
أ
تتكون فيه اية حضارة ".89

-9ال ت خ ط ي ط وال ت ن ظ ي م (اإلس ت رات ي ج ي ة ف ي ال ت ج دي د
الحضاري).

-1الس ـ ـ ــتقالل الذاتي ( الطموح ) :ويعني به تخليص
الفرد المس لم من عق دة النقص ،وفي ذل ك دعوة لإلب داع
والمنافسة بدال من التقليد والوصاية ،حيث يقول ":ان التاريا
ل ُيص ـ ــنع بالندفاع في دروب س ـ ــبق الس ـ ــير فيها ،وانما بفتح
دروب جديدة"  ،81وعليه فالتغيير الذي يجب ان يطال العالم
الس لوكي للفرد المس لم يجب ان يكون بتعليم الجيل الناش ئ
القواعد التي يس تطيع بها ان يبتكر طرقا لقيادة اإلنس انية بدال
آ
من تعليمه كيف يتبع خطى االخرين.10

جمةل العلوم الاجامتعية

-8حسن اإلدارة والتسيير ( القانون بدال من الفوضى).
-1االخذ بالتجارب الناجحة في العص ر ( بال اس تعالء وال
أ
انهزام) ،ولكن بش روط دوما الن " :جميع انواع الحلول ذات
أ
الص ـ ــبغة الجتماعية التي نقتبس ـ ــها عن بالد اخرى ثبتة لها
فيهــا ص ـ ـ ــالحيتهــا ،هي ص ـ ـ ــحيحــة في هــذى البالد على وجــه
أ
أ
التاكيد ،لكنها تقتض ـ ـ ــي عند التطبيق عناص ـ ـ ــر مكملة ل تاتي
معها من حيث كانة .ل يمكن حصرها ،ول يمكن فصلها عن
أ
المحيط الجتم ــاعي في بالده ــاي اي ل يمكن فص ـ ـ ــله ــا عن
روحها" 11
11
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ِ
وَلزنِنَاّللَمنَ
قالََ:لَ،بلَننتمَكثّيَولكنكمَغثاءَكغثاءَالسِِ لَ،

وهذا يجعلنا نس تنتج ان العالم اإلس المي اليوم يقف
آ
على مفترق الطرق ،بمعنى اخر هل يس لك س بيل االخذ من
حض ارة العص ر وذلك باس تيراد منتجاتها؟ ام يرجع في إقالعه
إلى االفكار التي قامت عليها حضارتنا االولى؟

صِِِدورَنِدا كمَالمهابةَمنكمَ،وَلقذفنَفَقموبكمَالوهنَ،ق لَ:

وماَالوهنَياَرسولَاّلل...؟ ،قالَ:حبَادلن اَو راه ةَالموت".11
معنى هذا ان الرس ول عليه الص الة والس الم قد تنبا
بص ورة الع الم العربي اإلس المي التي هو عليه ا اليوم وال ذي
اص بح مجرد تجمعات ال وزن لها في وض ع القرار كغثاء الس يل،
النه مص اب بالوهن الذي نتج كما اش ار الحديث عن :حب
ال دني ا والترف فيه ا والجري وراء زينته ا ،والتزاحم على الحقوق
واس تهالك اش ي ائه ا ،ونس ي ان الواج ب كم ا عبر عن ذل ك
الحديث في طرفه الثاني بكراهية الموت الذي هو ايض ا عنص ر
آ
اخر للوهن الحض اري ال ذي يعبر عن غي اب روح التض حي ة
واإليثار ،والقعود عن العمل واإلنتاج والتدافع على االس تهالك
واالمتالك.60
إذن امتنا اليوم حقا مريض ة مرض الوهن الحض اري
الذي اشار إليه حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وهذا ما يكشف عنه الواقع
بظهور اإلنس ان المس تهلك الذي ال يفكر إال في حقه ،إنس ان
الزوال واالس تمت اع ،ال ذي لم ي درك معنى قول ه تع الى«:

ب -ص ـ ــناعة التاريا انتاج للحض ـ ــارة قبل اس ـ ــتهال و
منتجاتها
لقد ظل العالم العربي واإلس المي دهرا طويال خارج
التاريخ وكان امر النهض ة والتقدم ال يعنيه ،والس بب انه كان
يجهل االهداف ،وعندما خرج من س باته العميق س ارع إلى
النهوض المفاجئ ،والنتيجة بداية حقبة تاريخية اس تهالكية
أ
وليس ت إنتاجية تعالج االعراض وتترك االمراض "هذا ي ـ ـ ــان
العالم الس ـ ـ ــالمي انه دخل الى ص ـ ـ ــيدلية الحض ـ ـ ــارة الغربية
أ
أ
طالبا الشفاء ،ولكن من اي مرض؟ وباي دواء؟19
إذن فنظرة م ال ك بن نبي إلى الفرد في عالقت ه مع
المجتمع هي نظرة إلى المس تقبل ،يعني انها تتص ل بالش روط
النظرية التي يجب ان تستجيب إليها النهضة لكي تحقق مصير
االمة العربية ،وحتى اإلسالمية ،وتسهم في تحقيق نصيب من
مصير اإلنسانية.

َّ
َّ َّ ۡ
ُ ُ ُ ْ
ْ
ُ
َٰٓ
واَ ِفَسِِِل ِ ِلَٱلم ِهٱثاقمتُ َۡمَ
يأ ُّيهاٱَّلِينََءامنُواَماَلك ۡمَإِااَقِ لَلكمَٱنفِر َ
ۡ
ۡ
ۡ
َٰ ُّ ۡ
َٰ ُّ ۡ
فَ
ِٱدلن اَ ِ َ
ِٱدلن اَمِنَٱٓأۡلخِرَة َِف ماَمتَٰ ُعَٱۡل وة
ضِِِ ُتمَ َِبٱۡل وة
إِىلَٱۡل ِ َ
ۡرضَنر ِ
آ
ٱٓأۡلخِرَة َِإِ ََّلَقمِ َلَ ( »٣٨التوبة :االية ،)19 :إذا الوهن الحض اري

وعلى اس اس ه ذا الطرح يقول بن نبي ":فالنسـ ـ ـ ــان
الذي ل يكون مجتمعه مجتمع حض ـ ـ ــارة معرض للحرمان من
أ
أ
الضـ ـ ـ ـمــانــات الجتمــاعيــة .فــانــا حينمــا احــاول تحــديــد مجتمع
أ
أ
أ أ
أ
افضــل فكانني احاول تحديد اســلوب حضــارة ،اذ انني حينما
أ
أ
أ
احقق الحضــارة ،احقق جميع يــروح الحياة ،والســباب التي
أ
أ أ
تاتي بمتوس ـ ـ ــط الدخل المرتفعي بمعنى انني احقق الخريطة
أ
القتصادية ،ونتائجها الجتماعية والثقافية ايضا".19

هو الوب اء االجتم اعي ال ذي يعتري روح االم ة وحطم فع اليته ا
واقعدها عن حمل رسالتها في التاريخ69
ولقد نتجت عن هذا الوهن الحض اري عدة اس باب
اخرى تعاونت فيما بينها فاقعدت المجتمع العربي اإلس المي
عن الص عود في ركب الحض ارة التي يعرفها العص ر ،وهذه
االسباب هي:

لكن قبل االخذ بهذه الش روط العامة ،يجب ان نحدد
اوال اسباب تخلف االمة العربية ،فما هي هذه االسباب يا ترى؟

-9تمزق يبكة العالقات في المجتمع السالمي
لقد اكد مالك بن نبي كما اس لفنا الذكر على ان تطور
مجتمع ما هو ناتج التطور الكمي والكيفي في ش بكة عالقاته،
لكن عندما تص اب خيوط الش بكة باالرتخاء ،فتلك عالمة على
ان المجتمع مريض وانه في طريق الزوال ،واال ك ثر من هذا ان
الحالة التي يص ل إليها المجتمع العربي اإلس المي اليوم هي
تفكك الشبكة نهائيا ،حيث اصبح عاجزا عن اي نشاط مشترك

في الحقيق ة يوج د س ب ب رئيس هو "مرض الوهن
"ادى إلى ظهور اسباب اخرى ،لكن نتساءل اوال فنقول:
ماذا يعني الوهن؟ :هو م ا اش ار إلي ه الرس ول علي ه
الص الة والس الم في قوله ":يوشِِكَننَتدااَاۡلممَِم كمَكماَ
تدااَاۡللكةَإىلَقصِِعتها*َ ،قالواَ:نؤمنَقمةَبنَيومئذَياَرسِِولَاّلل؟َ
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وك ل ه ذا بس ب ب طغي ان الغريزة الم ادي ة وفق دان التوازن
الروحي-الم ادي ،ومن ثم ال مك ان إلنس اني ة اإلنس ان ،إنه ا
الرس الة الملقاة على عاتق اإلنس ان المس لم ،وبال ش ك ليس
هناك من يس تطيع القيام بهذا الدور المرتقب غير امة اإلس الم
ۡ
ُ ُ
ۡ
ۡ ُ
ُ
ّي َويِأ ُم ُرونَ
لقول ه تع الى" :وۡلكن َ ِمِنك ۡم َن َّمِة َيِ ۡدِون َإِىل َٱۡل ۡ َِ
ُ
آ
ۡ
وف َو ي ۡنه ۡون َِ ِن َٱلۡ ُم نك َرِ َون ْو َٰٓلئ ِِك َُه ُم َٱلۡ ُم ۡف م ُِحونَ َ( "١٠٤ال
ب ِ َِٱل م ۡع ُر ِ َ
آ
عمران،االية)906:؛ ولكن بعقيدة ص حيحة نقية ،وبروحانية
ايجابية بناءة اثبت قدرتها في الماضي على إنشاء الحضارات.65
آ
له ذا ك ان م ال ك بن نبي اش د الن اس انبه ارا ب القران
الكريم ،الذي خص ص له ك تابا اس ماه الظاهرة الق آرانية ،ليبرز
فيه مدى التكامل اإلنس اني الذي حققه المجتمع اإلس المي
االول بقيادة النبي عليه الص الة والس الم ،هذا المجتمع الذي
احدث ثورة في مجال تغيير اإلنس ان وفق االس س التي جاء بها
اإلس الم ،ه ذا ال دين ال ذي اح دث ثورة غيرت ك ل البن اءات
الس ياس ية واالخالقية والحض ارية ،انه النمو الثوري في ادق ما
في ه ذه الكلم ة من معنى ،الن الثورة لن تس تطيع ان تغير
اإلنس ان ما لم تكن لها قاعدة اخالقية قوية ،كما ان الثورة ال
تس تطيع ان تص ل إلى اهدافها إذا لم تغير اإلنس ان بطريقة ال
رجع ة فيه ا من حي ث س لوك ه وافك اره وكلم ات ه ،ونمط حي ات ه
واستهالكه61

وهي حالة التمزق التي اش ار إليها حديث الرس ول ملسو هيلع هللا ىلص والتي
وصفها بالوهن68
-8انعدام التالف والجهد المشترو
ك م ا ان اب ن ن ب ي اك د ع ل ى ان ال ع الق ة ب ي ن ال ف رد
والمجتمع ال يمكن التح دث عنه ا إال في ح ال ة ارتب اط الفرد
بمجتمع تاريخي حض اري ،يتحول من خالله الفرد إلى ش خص
اجتماعي يساهم في بناء شبكة العالقات وصنع الحضارة .وهذا
واض ح في تعريف بن نبي للمجتمع :بانه ليس مجرد مجموعة
من االفراد بل هو تنظيم إنس اني ينش ا عن عناص ر ثالثة هي:
الحرك ة ،واس ب ابه ا التي نتج ت عنه ا واتج اه اته ا التي تس عى
إليها ،باعتبار ان الحركة مقياس لكس ب الجماعة اإلنس انية
ص فة المجتمع ،وتمهد الطريق لتطوره وفقا للجهد المش ترك
آ
الذي ال يقوم إال على التالف بين االش خاص واالفكار واالش ياء،
لتكون ب ذل ك مرحل ة االفول الراهن ة هي نتيج ة حتمي ة لتمزق
آ
شبكة العالقات االجتماعية وتفكك التالف بين هذه العناصر.
ادن فش رط العودة إلى الحض ارة هو إحياء مثل هذا
آ
التالف ضمن شبكة العالقات االجتماعية.61
-1طغيان يعور العظمة
وكذا تجاوز فكرة اننا امة اإلس الم اناس كاملون واننا
خير ام ة اخرج ت للن اس ،الن ذل ك اخرجن ا عن مجتمع الج د
(مجمع الموح دين) واقع دن ا عن العم ل واالجته اد ،وب الت الي
االك تفاء بتعظيم الماض ي وتمجيده حتى اص ابنا العجز والش لل
في مختلف نواحي الحياة ،س واء الخلقية او االجتماعية وحتى
العقلي ة ،واالخطر انن ا فق دن ا الروح التي ك ان يملكه ا رواد
الحض ارة االوائل من امتنا اإلس المية فس قطنا في فيض ان
التعالي والغرور بدل العمل واإلبداع ،وكان الرجل فينا بتاديته
الصلوات الخمس قد بلغ ذروة الكمال.66
وعلي ه نقول علين ا ان نعرف ق درن ا ومك انتن ا الحقيقي ة
امام الش عوب االخرى ،فالحض ارة الغربية وان كانت تمثل
اليوم ارقى ما وص ل إليه اإلنس ان من رفاهية وتطور في الحياة
الم ادي ة إال انه ا لم تحقق الس ع ادة االب دي ة التي تطلبه ا
اإلنس انية ،وخاص ة الخالص من المعاناة والخوف في الدنيا
آ
واالخرة ،التي تتطلب الموازنة بين الجانبين الروحي والمادي،
لقد انهارت معها القيم الروحية كما تشتت العالقات االجتماعية
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خالصة ونتائج
ما يمكن ان نخلص إليه في هذا المقال ،هو عبارة عن
نت ائج منطقي ة توص ل إليه ا ابن نبي ،لكنن ا نعتبره ا ك اه داف
ض روري ة يطمح إلى تحقيقه ا ك ل مجتمع يس ير نحو البن اء
والتشييد ،انطالقا من المعادلة التحليلية للحضارة:
منتوج حض اري = إنس ان ( فعال)  +تراب ( مس تغل)
 +وقت (محترم).
أ
اول :النظر إلى اإلنسان على انه العنصر الديناميكي في
إنتاج الحض ارة ،وبالتالي كان–حس ب ابن نبي -ال بد عليه ان
ال يدخل العمليات االجتماعية بوص فه مادة خاما ،بل يدخل
في ص ورة معادلة ش خص ية ص اغها التاريخ ،واودع فيها خالص ة
تج ارب س ابق ة وع ادات ث ابت ة؛ إذن فال يك في ان ننظر إلى
المس تقبل نظرة مجردة الن اإلنس ان جهاز دقيق ادق من كل
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وبهذا اعتقد ان ما قدمه مالك بن نبي من افكار حول
مش كلة التغيير االجتماعي،يعد من االولويات الض رورية التي
يقتض يها العص ر كمطلب اس اس ي للتحض ر ،خاص ة وانها تس تند
آ
إلى مبررات منطقي ة وواقعي ة في ان واح د ،كيف ال وهو يركز
على تغيير االفراد اوال والنتيج ة حتم ا مجتمع يمتل ك مؤهالت
البناء الحض اري المحص ن بالثقافة التغييرية البنائية ،اليس ت
المش كل ة االس اس العم ل على إيج اد واقع اجتم اعي وثق افي
محمود؟إن الطموح ك ل الطموح تحرر العقول واالب دان قب ل
التفكير في اس تقالل االوط ان ،م ا الف ائ دة من الحري ة ونحن
نك اب د الق ابلي ة لالس تعم ار ونعيش االنهزامي ة واالس تس الم
والتبعية في كل ش يء ،إنها ص فات تاص لت في النفوس حتى
اص بحنا ننعت بالش عوب غير القابلة للحض ارة ،هكذا يقول
قادتهم من ارنست رينان إلى صموائيل هندك تون.
له ذا ك ان الب د علين ا اليوم من ش حن النفوس ب القيم
االخالقية حتى تس تيقظ من س باتها لتعود لها الحياة من جديد
فيبرز معه ا المجتمع العربي واإلس المي في جميع مج االت ه،
وب الت الي ال مج ال لالنهزام والتفك ك وقت ل الط اق ات التي تتوفر
عليها االمة.
وعلى الرغم من االنتقادات التي وجهها بعض المفكرين
لنظرية التغيير االجتماعي عند مالك بن نبي إال ان ص داها على
االق ل م ا زال يوقظ عقول بعض الب احثين في ه ذه االم ة حتى
يعيدوا النظر في شبكة العالقات االجتماعية ،التي تكاد تتمزق
بفقدانها اهم عنص ر لتماس كها وهو الدين اإلس المي الحنيف،
فمتى نعيد لهذه الرؤية اإلس تش رافية دورها في تغيير واقع نا
الراهن يا ترى؟

ش يء نتص وره في الميكانيكا الدقيقة ،ولكنه جهاز تخض ع
حركاته إلى قانون ص اغه ماض ي امته وثقافته ،وال بد من نظرة
إلى م اض ي ه ذا الجه از لنعرف م دى فع اليت ه وص الحيت ه في
العمليات االجتماعية ،والمش روعات المخططة القائمة عليه،
وه ذا يتطل ب اإلج اب ة عن الس ؤال الت الي :اين تكمن مواطن
الض عف والقوة لدى اإلنس ان بص ورة خاص ة والمجتمع بص ورة
عامة؟
ثانيا :كما بينا في التحليل الس ابق ان فعالية اإلنس ان
مرتبطة بجوانب اجتماعية ثالثة ،بداية بعالمه الش خص ي ثم
عالمه الفكري وصوال إلى عالم االشياء.
وقد وض حنا الكيفية التي يتحرك بها اإلنس ان بفعالية،
حيث اكدنا على ان ابن نبي يرى في العنص ر الديني المنش ط
االوحد لفعالية اإلنس ان .لكن هل هذا يعني ان اإلنس ان بهذه
الفعالية وحدها قادر على تحقيق نهض ة امته المتخلفة؟ ليس
بكل بس اطة،بل البد ايض ا -كما يقر ابن نبي طبعا-من المرور
بمراحل ثالث وهي:
 -9تشخيص ابعاد النهضة تشخيصا صحيحا.
 -8تشخيص المشكالت االجتماعية تشخيصا صحيحا.
 -1تحديد الوس ائل تحديدا يناس ب الغاية المنش ودة
واإلمكانات.
وتاسيسا على ذلك نقول :هل توفر هذه الشروط يعني
القدرة على النهوض والتحض ر؟ طبعا اإلجابة دائما ال؛ الننا لم
نصل بعد إلى تجاوز مشكالت ثالث وهي:
أ
ا-مش كلة اإلنس ان وتحديد الش روط الالزمة النس جامه
مع صيرورة التاريخ.
ب-مش كلة الوقت واعتباره وداللته في نفس ية الفرد،
وبث معناه في روح المجتمع.
ج-مش كل ة التراب وش روط اس تغالل ه في العملي ة
االجتماعية.
بهذه اإلس تراتجية نس تطيع ان نص نع جيال يكون حدا
فاص ال بين عهد الرداءة والكس اد وعهد الوعي واإلدراك الذي
يمهد الطريق لعملية التحول الحقيقي نحو المدنية والتحضر.

جمةل العلوم الاجامتعية

11

العدد  91ديسمرب 2192-

قرواز ادلاودي

فلسفة التغيري الاجامتعي عند ماكل ابن نيب

الهوامش

*مالك بن نبي احد المفكرين العرب المسلمين الذين وهبوا انفسهم لخدمة هذه االمة ،اهتم بمشكلة العالم المتخلف وخاصة العالم
آ
اإلسالمي،فكانت اغلب مؤلفاته تدور حول مشكلة الحضارة ،كيف ال وهو من قدم افضل الرؤى لنهضة امة اإلسالم على هدي من القران والسنة والخروج
بها من مازق التخلف واالنحطاط والتبعية ،ولد بالشرق الجزائري بمدينة قسنطينة سنة9105م ،وتوفي 9191_11_31م في الجزائر.
** انظر :المقدمة البن خلدون ،وحوار الحضارات لروجيه جارودي ،وتدهور الحضارة الغربية الزوالد شبنجلر ،وفلسفة الحضارة ال لبرت شفيتزر،
ودراسة ممهدة لتاريخ االديان لمحمد عبد هللا دراز ،ومشكالت الحضارة للسيد قطب ،واليهود في تاريخ الحضارات االولى لجوستاف لوبون ،واغلب مصادر
المؤرخ وفيلسوف الحضارة ارنولد توينبي وغيرهم ك ثير ممن اهتم بإبراز دور الين في بناء الحضارات.
 .1مالك بن نبي :وجهة العالم اإلسالمي ،ترجمة عبد الصابور شاهين،دار الفكر ،ط ،2الجزائر ،1.36 ،ص...
 .2شروط النهضة ،ترجمة عمر كامل مسقاوي ،دار الفكر ،ط ،4الجزائر ،1.32، ،ص  216ما بعدها:مالك بن نبي
 .3الطيب برغوث :موقع المسالة الثقافية من التجديد الحضاري عند بن نبي ،دار الينابيع للنشر ،ط 1الجزائر 1..3،ص .2
 .4رواه مسلم :باب اليد العليا خير من اليد السفلى والنهي عن المسالة.
آ
 .2مالك بن نبي :افاق جزائرية ،ترجمت الطيب شريف،دار الفكر بيروت ،1.22 ،صفحة.121
 .6المصدر نفسه :ص216
 .2مالك بن نبي :ميالد مجتمع ،ترجمة عبد الصابور شاهين،دار الفكر،ط ،3الجزائر ،1.36،صفحة .22
 .3المصدر نفسه :ص 23وما بعدها
 ..المصدر نفسه :ص 32وما بعدها
 .11المصدر نفسه :ص  4.وما بعدها
 .11رواه مسلم :ك تاب البر ،باب تراحم المؤمنين.
 .12مالك بن نبي :مشكلة االفكار في العالم اإلسالمي،ت بسام بركة ،دار الفكر ،ط ،1الجزائر ،1..2.ص 43وما بعدها.
 .13مالك بن نبي :شروط النهضة،ص  32وما بعدها
 .14مالك بن نبي :ميالد مجتمع ،ص.3 :
 .12مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،ترجمة عبد الصابور شاهين،دار الفكر ،ط ،4الجزائر ،1.34،ص..2 :
 .16مالك بن نبي :بين الرشاد والتيه ،ترجمة عبد الصابور شاهين،دار الفكر ،ط ،2الجزائر.1.33 ،ص46
 .12مالك بن نبي :ميالد مجمع ،ص23:
 .13مالك بن نبي :شروط النهضة ،ص.132:
 .1.المصدر نفسه :ص ()111-22
 .21مالك بن نبي :وجهة العالم اإلسالمي ،ص.22:
 .21مالك بن نبي:مشكلة االفكار في العالم اإلسالمي ،ص.1.2:
 .22مالك بن نبي :ميالد مجتمع :ص34
 .23مالك بن نبي :بين الرشاد والتيه،ص.23 :
 .24مالك بن نبي:في مهب المعركة ،ترجمة عمر كامل مسقاوي ،دار الفكر ،ط ،1الجزائر ،1..1، ،ص.141 :
 .22مالك بن نبي:شروط النهضة،ص.124 :
 .26المصدر نفسه:ص142
 .22مالك بن نبي :بين الرشاد والتيه،ص32:
 .23مالك بن نبي :شروط النهضة ،ص.143:
 .2.مالك بن نبي :مشكلة االفكار ،ص.221:
 .31مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،ص.113 :
 .31مالك بن نبي :مذكرات شاهد القرن ،ترجمة عمر كامل مسقاوي ،دار الفكر ،ط ،2دمشق 1.34،ص.222:
 .32مالك بن نبي :في مهب المعركة،ص.112 :
 .33مالك بن نبي :وجهة العالم اإلسالمي،ص .164:
 .34مالك بن نبي :المسلم في عالم االقتصاد،دار الفكر الجزائر ،ط ،1.32، 3ص.113 :
 .32مالك بن نبي :شروط النهضة،ص.143 :
 .36مالك بن نبي :ميالد مجتمع ،ص..6 :
 .32مالك بن نبي :شروط النهضة،ص.46:
 .33مالك بن نبي :تامالت ،دار الفكر ،ط2الجزائر ،1..1،ص.163:
*يشير الحديث بهذا التمثيل إلى مرحلة القصعة وهي مرحلة التشاؤم واإلعياء التي صار عليها المجتمع اإلسالمي اليوم ،حيث اصبح يشعر
باستحالة اللحاق بقافلة الحضارة المعاصرة.
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 .3.مالك بن نبي :ميالد مجتمع ،ص2.:
 .41محمود دمحم سفر :دراسات في البناء الحضاري :رائسة الشؤون الدينية والمحاكم الشرعية ،قطر ،ط،1.3. ،1ص13 :
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*سعيد

مراد بن

الملخص
يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك العالقة بين القانون والحوكمة في عصر العولمة وفق الشروط الجديدة التي توفرها
ُّ  وبناءا على ذلك سوف نقوم بكشف. االجتماعية والثقافية الراهنة، االقتصادية،التطورات السياسية
ُّ
التحوالت التي طرات على مفهوم
 وتداعيات ذلك على الترتيبات القانونية،الحوكمة وانتقاله من المست ويات الدوالتية الوطنية الدولية إلى المستويات العالمية المجتمعية
 إن معرفة الترتيبات القانونية المعاصرة تحيلنا إلى تحليل العالقات المتبادلة.الناشئة والمحددات االساسية لمفهوم القانون غير الدوالتي
 تاثيرات القانون في الحوكمة العالمية وهو ما ُينتج ترتيبات قانونية جديدة،بين الحكم العالمي والقانون وذلك من خالل جانبين اولهما
 تاثيرات الحوكمة العالمية في القانون وهو ما ينتج ترتيبات قانونية جديدة ايضا في شكل، ثانيا،في شكل تجزؤ او تهجين للقانون
.ترتيبات شمولية جديدة او نشاط خارج القانون
. الحكم العالمي، الترتيبات القانونية المعاصرة، العولمة، التعددية القانونية، ما بعد الحداثة، القانون:الكلمات المفتاحية
Résumé
Le but de cette recherche est de comprendre la relation entre le droit et la gouvernance à l'ère de la
mondialisation dans les conditions des développements politiques, économiques, sociaux et culturels. Pour cela,
nous allons montrer les transformations de la notion de gouvernance des notions étatiques internationales vers
l’espace transnational sociétal, et les implications pour les configurations juridiques émergentes et les déterminants
sous-jacents de la notion de droit non-étatique. La connaissance des configurations juridiques contemporaines
permet d’analyser les interrelations entre la gouvernance mondiale et le droit à partir des effets du droit sur la
gouvernance mondiale, et qui produit la fragmentation ou l'hybridation du droit, et des effets de la gouvernance
mondiale sur le droit qui produit l’activisme hors droit ou des configurations néo-totalitaires.

Mots clés : Droit, Post-Modernisme, Post-Positivisme, Pluralité Juridique, Projets Normatifs
Summary
The aim of this article is to provide perceptions of the relationship between law and governance in the age
of globalization, based on the contemporary political, economic, social and cultural transformations. To do so, the
researcher will demonstrate the transformations of governance from statist and international to global and societal
levels, the implications of these transformations on legal configurations, and the basic features of the concept of
non-state law. Understanding contemporary legal configurations paves the way to analyzing the relationship
between global governance and law through the influence of law on global governance that produces the
fragmentation or hybridization of law, and the influence of global governance on law that can be in the form of
neo-totalitarian arrangements or extra-legal activism.

Keywords: Law, Post-Modernism, Post-Positivism, Legal Pluralism, Normative Projects
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الدوالتي الجديد .فقد ظهرت العديد من المنظورات التي تحاول
نسج خيوط هذا العالم وتباينت من حيث موقفها من مؤسسة
آ
الدولة ،من اراء لم تستطع إدراك عالم قانوني من دون الدولة،
وهي بهذا قررت إضفاء الطابع الدوالتي للعالم ما بعد الدوالتي.
آ
واراء اخرى اتخذت مواقف راديكالية ولم تلتفت حتى لالعتراف
بالحقبة الدوالتية الحداثية التي عاشها اإلنسان ،وهي بهذا تؤكد
قدرة المجتمع على إثبات النظام االجتماعي بدون وجود إطار
قانوني معياري يتوحد تحت قيم ورهانات الدولة .إن هذه
المنظورات واختالفاتها الجذرية تدفعنا إلى التساؤل حول
سيناريوهات التطورات المستقبلية للمنظومة المعيارية،
والبحث عن الصيغ القانونية المثالية ،التي تتناسب مع مرحلة
ما بعد الدولة ،وتتدارك االخطاء التاريخية التي اقترفها الضبط
القانوني الدوالتي لمرحلة الحداثة.

مقدمة
ُّ
التطورات التي عرفتها المنظومة المعيارية
تثير
للمجتمع مجموعة من التساؤالت المتعلقة بمستقبل الظاهرة
القانونية بعد الدولة القومية ،واهم سؤال يمكن االنشغال به
هو مدى استقاللية القانون عن االنساق االجتماعية .إن السياق
العام الذي ياتي في إطاره هذا البحث ،ينبع اساسا من
االنشغاالت المتعلقة بالظروف التي وفرتها ظواهر العولمة
والخصخصة في مجال الضبط القانوني ،حيث ان التوجهات
التعاقدية لالنظمة القانونية ،واالنماط الجديدة لإلنتاج
المعياري وتطبيق القانون ،التي يمكن ان توصف بمساعي
لخصخصة القانون ،قد تثير العديد من التساؤالت حول فرضية
إمكانية ان يعيد "التاريخ" نفسه ،وان يكون إطارا لتحليل
التطورات الراهنة .إن عدم التوازن الذي عرفته ظاهرة العولمة
في شقيها السياسي واالقتصادي ،وبروزها في شكل عولمة
اقتصادية هيمنت على المشاريع الضبطية العالمية ،قد تطرح
لدى البعض إمكانية ان ياخذ "االقتصاد" -كعقالنية إنسانية-
مكان السياسة والمنطق الدوالتي الذي عرفته مرحلة الحداثة،
وينشا "تصادف" جديد لالقتصاد والالدولة مكان "تصادف"
الحداثة والدولنة ،وبهذا يمكن ان تكون ظروف نهاية القرن 91
كإطار تحليل لظواهر بداية القرن  ،89ولتحليل العالقة بين
النسق القانوني ،النسق السياسي والنسق االقتصادي كمظاهر
اساسية للظاهرة المعيارية.
لقد تفككت كل انظمة الدولة القومية ،بعد ان كانت
الدولة بمؤسساتها موضوعة وسط االمة من اجل الضبط
آ
السياسي واالجتماعي وفق منظور هرمي تدرجي واليات سلطوية
آ
تحكمية امرة ،وفي إطار مشروع حداثي يمجد العقل ويضع
الفرد كوحدة للتحليل .وبهذا عرف المجتمع منتوجا قانونيا،
عاما او خاصا ،يتحدد وفق متغير وحيد على مستوى اإلنتاج او
التطبيق وهو الدولة القومية كرهان موحد ومماسس لكافة
المجتمع.
وفي ظل غياب تجارب سابقة يمكن ان يهتدى بها في
رسم معالم الفضاء السياسي والقانوني الجديد ،وذلك بفعل
عدم ك فاءة التصورات القانونية ما قبل الدوالتية على تزويدنا
بمادة يمكن ان تفيدنا في عملية إعادة بناء هذا الفضاء غير
جمةل العلوم الاجامتعية

ايكالية الدراسة
إن تجزؤ المجتمع إلى تعدد ال متناهي من القطاعات
االجتماعية يتطلب تعددا في منظورات الوصف الذاتي لهذه
القطاعات ،وعلى هذا االساس ،عرفت منظومة الضبط القانوني
تطورا راديكاليا بعد التاثيرات البالغة االهمية لفكرة التقنين التي
تعرفها كل مجاالت الحياة ،ولعالقة هذه العملية بمختلف
االنساق الجزئية للمجتمع إلى جانب النسق الجزئي القانوني.
مما ادى إلى نشوء عدة اتجاهات اكاديمية تؤيد فكرة اساسية
واحدة وهي البناء االجتماعي للواقع القانوني.
إن الفهم الجيد لعمليات الضبط القانوني في المرحلة
الحالية يمكن ان يساعد في استيعاب ُّ
التصورات والترتيبات
القانونية الناشئة ،إن اإلشكالية التي يتضمنها هذا البحث
تتحدد في االنشغاالت المتعلقة بالتحوالت التي عرفها المجتمع
المعاصر من خالل منظومة القيم ما بعد الحداثية ،وما لحقها
من تاثير واضح في المنظومة القانونية للمجتمع على اساس ان
القانون ما هو انعكاس لقيم المجتمع ومعاييره ،خصوصا مع
التحوالت االبستيمولوجية التي صحبت ما بعد الوضعية،
والمتعلقة بالمنظورات البنائية ،التي تؤكد على البناء االجتماعي
للواقع .وعليه ما هي اشكال الترتيبات القانونية الناتجة عن
مرحلة ما بعد الحداثة وفق االبستيمولوجيا ما بعد الوضعية؟
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اال كاديمية في هذا المجال ،وإثبات تناغم وتجانس بين موضوع
ومنهج المعرفة العلمية .حيث انه على المستوى المعرفي،
سنستعين بمقاربة معرفية بنائية إلعادة البناء بعد حالة
التفكيك التي عرفتها نظرية القانون التقليدية المتمركزة على
الدولة ،هذا البناء الذي يتم وفق منظور ما بعد بنيوي للمعنى،
ليضع القانون كذات معرفية تحاول بناء مشروع بكل
استقاللية ،وليس إعطاء حقيقة متعالية ومنفصلة ،لتطور
عالقتها المتزامنة غير الثابتة مع موضوعها ،مما يستبعد اية
قواعد انطولوجية للموضوع ،وإنما يضعه في حالة دائمة
لتقريب المعرفة من الواقع .وعليه فإن المنظورات ما بعد
البنيوية وما بعد الحداثية سوف تكون مهيمنة على تقييم ذات
القانون لما بعد الدولة ،وذلك وفق الفرضيات البنائية
االساسية ،وخاصة الفرضية التفاعلية ،التي تؤكد على تطور
العالقة بين الذات والموضوع من المنظور الديكارتي التحليلي
إلى المنظورات البنائية المشاريعية ،وهنا يكون الدور االساسي
للذات العارفة في إنتاج المعرفة ويعطي لميدان البحث ابعادا
بيذاتية ( )Intersubjectiveمن جراء التفاعل غير القابل
للفصل بين الذات والموضوع ،فالمعرفة ما هي إال تفاعل بين
الذات والموضوع في إطار مشروع معين.
إن الوصول إلى نوع من هذه النمذجة لسيناريوهات
تطورات القانون في المجتمع المعاصر سيفيد في توفير شروط
القيادة لمجتمع متغير جذريا ،ما بعد حداثي وما بعد دوالتي،
يشهد سقوط النقطة العمياء لكل التطورات التي عرفها المجتمع
اإلنساني منذ نشوء الدولة الوطنية ،لكن وبعد سقوطها لصالح
فواعل جديدة ،فإن الوقائع تغيرت واإلجابة عنها سوف تتغير.
كذلك ستساهم هذه الدراسة في تدعيم المك تبة العلمية بمثل
آ
هذه العناصر ،والتي قد تفتح افاقا جديدة في مجال دراسة
الظاهرة المعيارية في مختلف الدراسات االجتماعية االخرى
وفق المنظورات عبر المناهجية الحديثة .وهنا يجب التاكيد على
الطابع النظري لهذا البحث ،حيث انه ال يدخل في إطار علم
االجتماع القانوني ،نظرا لالبعاد عبر المنهجية للبحث ،وال
يدخل كذلك في إطار فلسفة القانون وما يجب ان يكون عليه
القانون ،بل يمكن إدراج هذه الدراسة في إطار محاولة لتاسيس

من خالل هذه اإلشكالية العامة ،تثار مجموعة من
التساؤالت التي تستدعي التوقف عندها من اجل تفكيك مشروع
إعادة بناء نظرية قانونية لمرحلة ما بعد الحداثة ،يمكن إجمال
آ
هذه التساؤالت في االتي:
• ما هي طبيعة العالقة بين القانون وما بعد الحداثة؟
وإلى اي مدي يمكن ان تكون مالئمة للمنظومة المعيارية
للمجتمع؟
• كيف يمكن تصور الترتيبات القانونية في مرحلة ما بعد
الحداثة؟
• كيف يمكن للقانون ان يبتعد عن المنطق الهرمي
"الكلسني" نحو منطق شبكي متعدد االتجاهات والمستويات
يعبر عن كل العقالنيات المجتمعية؟
فرضيات الدراسة
إن اإلجابة عن هذه اإلشكالية تعتمد على البحث
المعمق في عدد من جوانب الموضوع ،وتنطلق من ثالث
أ
فرضيات اساسية :اول ،إن اإلطار االبستمولوجيا لمرحلة ما بعد
الحداثة المتمثل في االبستمولوجيا ما بعد الوضعية سوف يغير
من اشكال القانون ليضعها كظواهر غير خطية ال يقينية،
تتماشى مع مفاهيم الحقيقة المبنية مقابل الحقيقة المعطاة،
والمواضيع غير المركزية مقابل المواضيع المتعالية .ثانيا،
بفعل ظهور فواعل جديدة قادرة على إنتاج وتطبيق القانون إلى
جانب الدولة ،فإن اإلشكال القانونية لمرحلة ما بعد الحداثة
تتجه نحو نقد القانون التدرجي السلمي الكلسني (نسبة إلى
هانس كلسن) ،وعليه يتصف القانون ما بعد الحداثي بتعددية
المراكز وعدم وجود مركز مهيمن (الدولة) يمكن ان يشمل مراكز
القرار االخرى (المجتمع) .ثالثا ،وكنتيجة للفرضيتين
السابقتين ،بسبب عدم قدرة الدولة القومية على ضبط
المجتمع من خالل القانون الدوالتي الذي عرفته مرحلة
الحداثة ،فقد ظهرت فواعل مجتمعية اخرى ،محلية ،وطنية
وفوق قومية ،قادرة على إنتاج وتطبيق القانون وفق استقاللية
مطلقة بالنسبة لإلرث المعياري الدوالتي.
من اجل اإلجابة على إشكالية البحث سوف يتم تحديد
اإلطار المعرفي والمنهجي للبحث بطريقة تتماشى والتطورات
جمةل العلوم الاجامتعية
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البديهي مشروط بمجموعة من االهداف محددة بوضوح من
الجهات العليا ،لكن على العكس من ذلك ،فإن االفعال
االجتماعية يمكن لها ان تكون معايير قانونية بدون الرجوع إلى
نص قانوني محدد ،وعليه فإن القانون هنا ليس هو الذي ينشا
من االهداف الثابتة ولكن هذه االهداف هي التي تصحح وتعدل
عن طريق ترجمة واسعة للقانون الدوالتي .8من هنا يظهر مفهوم
العدالة مفهوما مهما جدا في عمليات تسوية القانون مع االفعال
االجتماعية على حساب القيم المختلفة التي قد يحملها هذا
المفهوم.
ماذا عن مفهوم العدالة في إطار قانون دولة الرفاه؟
المفهوم الذي ادى إلى اعتبار الظاهرة المعيارية خارج التدرج
ليست بقانون لكنها مجرد فعل اجتماعي؟
يلتقي كل التفكيكيين مع حركة الدراسات النقدية
القانونية عند التساؤل التالي :ما هي المصالح التي يخدمها
القانون؟ كيف يمكن للقوى فوق القانونية غير المتوازنة:
الطبقة ،الجنس ،النوع االجتماعي ان تكون منعكسة في
عمليات مؤسسة ما تدعي انها محايدة وطبيعية اك ثر من
السياسة والمواقف المختلفة للحياة اليومية؟ .1
وهنا يجيب  Derridaعلى هذا التساؤل إجابة مزدوجة
من خالل العالقة بين القانون والعنف من جهة ،والقانون
والعدالة من جهة اخرى ،حيث ان القانون حميميا مرتبط
بالقوة ،فال يوجد قانون إذا لم يكن هناك فعل مفروض ،إذا لم
تكن هناك شرطة وجيش وسجون لمعاقبة وردع االنتهاكات
المحتملة الوقوع .بهذا المعنى فإن القوة والتطبيق هما جزءان
من جوهر المشروعية .إن القانون الحديث ياتي من العداءات
غير المنتهية لالمراء والرؤساء المحليين المتمتعين باحتكار
العنف في اقاليم سلطاتهم ،ويستخدمونه من اجل حمايته
اهداف ووظائ ف قانونية ،لكن ايضا من اجل حماية إمبراطورية
القانون في حد ذاته .إن هذا العنف الذي يلي القانون بشكل
دوري ويشكل الخلفية ضد اي تفسير يمكن ان يواجه إلزامية
القانون .6من جهة اخرى فهو يعلن ان التفكيك عدالة ،حيث
ان العدالة مثل التفكيك تمثل تجربة المستحيل ،إنها نداء
آ
لعالقة سياسية واخالقية معينة لالخرين ،الشيء الذي ال

النظرية القانونية المعاصرة لتفسير مظاهر واشكال الظواهر
المعيارية ما بعد الدوالتية.
أ
المبحث الول :معالم نظرية القانون لمرحلة ما بعد
دولة الرفاى
إن عملية ضبط التعدد كوحدة مع احترام ُّ
تنوعه تحمل
صعوبة كبيرة ،الن عملية وضع المعايير تحمل اثرا تعميميا،
اي انها تهدف إلى تعديل السلوكات .وقد راينا فيما سبق ان هذا
التعديل يؤدي إلى إنكار صفة التعددية االصلية في مواضيع
الضبط ،وعليه فال يمكن لنا ان نؤمن بضرورة قمع التنوع من
اجل تنظيم وترتيب التعدد ،هذا ما ذهب إليه Serge Diebold
من خالل اعتباره لمحاوالت اوروبا التقنينية ( Ius
 )Code Napoleon ،Juris Canonic ،Communeاسبابا
مباشرة في تعقيد االنظمة القانونية والدخول في حاالت
جيوسياسية .9
إن ضبط الشبكات الشاملة المتعددة ُالعقد المحلية
(ذاتية الضبط) يبدو عملية صعبة المنال ،ويجب ان يكون من
طبيعة خاصة ،على اعتبار القاعدة السيبرنيطيقية التي تقول ان
التعددية الضبطية يجب ان يقابلها تعدد في ذوات الضبط
كذلك ،وعلى اساس التنافر القائم بين ضبط الشبكات الشاملة
كنسق كلي وما يستدعيه من معايير متعالية ،وضبط ُالعقد
الفردية على المستوى المحلي وما يتضمنه من تجزيء ونزع
للتمركز المعياري ،مما يؤدي بنا إلى القول ان الضابط حامل
المعايير غير ممكن التنبؤ به وغير قابل للتحكم فيه ،حيث إن
هذا التنافر نراه من خالل النزاع القائم بين القانون الدوالتي
والقانون غير الدوالتي فيما يخص مفهوم التعددية القانونية
وعالقتها بتكوين المعايير.
أ
الفرع الول :تعددية قانونية بعد دولة الرفاى
نظريا تبقى الدولة هي المحتكر الوحيد لعمليات تكوين
المعايير ،لكن في الممارسة نرى المجتمع بكل خطاباته يمثل
مصدرا اساسيا لهذه العملية ،ما يحتم حتى إعادة النظر في
مفهوم القانون – ذي التقليد الدوالتي-في حد ذاته.
في إطار عمليات إعداد القانون ،فإنه يجب احترام
المعايير العليا في إطار مبدا تدرج القوانين ،وبهذا يكون النظام
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يمكن ان يدرك ويحقق من خالل القانون وتتجاوز مطالبه اي
اختزال في القوانين.5
وبهذا يتضح انه ال وجود لقانون يدون تطبيق لكن
القوة الالزمة لعملية القانون هي ممارسة باسم العدالة ،وهنا
يتضح لنا الشطر الثاني من إجابة  ،Derridaالظهور ذاته
للعدالة والقانون واللحظة المؤسسة والمبرزة التي انشات
القانون تشير إلى عملية إنجاز قوة ،التي هي دائما قوة تفسيرية،
اين القانون يبقى على عالقة داخلية معقدة نناديها بالقوة،
السلطة او العنف ،كذلك فإن اللحظة ذاتها لنشوء وتشكيل
العدالة ،التي هي ليست في كل االحوال لحظة مك توبة في
النسيج المتجانس للتاريخ ،لكونها قد مزقت إلى اجزاء بقرار
واحد  .1إن العملية التي تسعى لبلو تاسيس ،تدشين ،تبرير
القانون وصنعه ،البد لها ان تشمل ضربة قوة ،عنف إنجازي
وتفسيري الذي هو ليس عادل وال غير عادل ،وال توجد عدالة
وال قانون سابق بلحظة تاسيس سابقة يمكنه ان يضمن او
يناقض او يبطل.9
في السياق ذاته ،يذهب  Robert Coverإلى ابعد من
ذلك في إطار نظرته الراديكالية للموضوع  ،9رغم انه لم يشترك
بشكل واضح في اي برنامج اكاديمي للتعددية القانونية ،وكان
هدفه النظريات القانونية كادبيات وتفسيرات قانونية مجردة،
إال انه ُعرف بنظرة ضد دوالتية من خالل ميوله التعددية
الواضحة .لقد حاول  Coverتاسيس عالقة متاصلة بين قانون
الدولة والعنف ،وحجته في ذلك ان قانون الدولة يعمل
باستخدام العنف لترسيخ ذاته كنظام معياري شرعي وحيد في
مقابل االنظمة المعيارية ،وهنا يؤكد على كيفية قيام الدولة
بتنظيم العنف الخاص بها بطريقة تدريجية مماسسة ،وهذا ما
يؤكد استحالة التفسير القانوني وإثراء المعنى القانوني في وجود
الدولة واستعمالها للعنف.1
لقد نبه  Rudolf Wietholtnerإلى فشل القانون في
إمكانية وصوله إلى مفهوم القانون العادل ،فليس هناك شك
انه اليوم يحصل تجديد نموذجي لمنزلته االجتماعية
والتاريخية ،وهنا يظهر وكان هناك اتجاه نحو النقاش الطويل
والمستمر على ما يسمى بفشل السوق و/او فشل السياسة،
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وذلك لالقتراب من اتفاق عام بانه في االساس يوجد فشل
للقانون وهو الذي يحرك هذا التجديد.90
إن هذا الفشل ناتج اساسا من التحول التاريخي نحو
مفهوم الحوكمة وما نتج عنه من تحول للنموذج المعرفي
القانوني نحو مفهوم اإلجرائية ،مفهوم اعتمد الول م رة من ط رف
 Wietholtnerللداللة على البناء االجتماعي عن طريق خلق
المعايير الكافية واإلجراءات التي يرعاها القانون ،99وقد تحدث
عنه  Hebermasعندما دعى إلى ُّ
تحول إرشادي من النموذج
الجوهري إلى اإلجرائي ومالحظته للديالك تيك القائم بين
القاعدة القانونية وتطبيقها ،اي التحسين اإلجرائي للقرار ،وبهذا
فإن القانون في إطار النموذج اإلجرائي هو نتيجة التخاذ قرار غير
ممركز ،والحوكمة يمكن ان توصف كرد فعل لفشل السوق؛
الدولة والقانون ،وكنتيجة للطبيعة المجزاة والهجينة متعددة
المستويات لعمليات تكوين المعايير العالمية المستقلة98
هذا المفهوم للضبط في صورته غير الممركزة او متعددة
المراكز او حتى ُالعقدية تعترض اية نظرية حوكمة تركز بالدرجة
االولى على الدولة ،بحيث يتم االنتقال إلى نموذج الديمقراطية
التوافقية التي تؤدي إلى اشكال ك ثيفة من اإلجرائية-عكس
الديمقراطية الليبرالية ،مما تكون له عالقة مباشرة بنظرية
 Habermasحول الديمقراطية التوافقية والقانون اإلجرائي
واالرتباط القوي مع افكار  Teubnerحول الدور المتغير
والمتعدد في الحوكمة المعاصرة.
حتى ان النظريات الفلسفية للعدالة لم تكن ذات ابعاد
تاريخية واجتماعية كافية حيث نجد  Rawlsو Habermas
يتصوران ان العدالة بدون تاريخ وبدون مجتمع على الرغم من
انها يدعيان إعادة صياغة المفهوم الكانطي للعدالة تحت
الشروط التاريخية الراهنة ،عن طريق تحديد المكونات
االساسية للعدالة :المبادلة؛ العالمية؛ اإلجماع والرشادة.91
لكن تبعا لتحليالت  Luhmannو Derridaفإننا نحتاج
إلى استبدال هذه المكونات باخرى موازية تعبر عن ال تناظر
خصوصي بين هذه المكونات ومفهوم العدالة ،ال يعبر عن
المؤسسة لمبدا المبادلة بين المخلوقات
المعايير المجردة ِّ
اإلنسانية وعالميتها ،والذي يشكل اسس المجتمع العادل،
وإنما يؤكد على مبدا التعددية السياقية وما ينشا عنه من بنى
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اجتماعية عالية التجزؤ قائمة على تمييزات ثنائية ،فالمجتمع لم
يعد يعبر عن فكرة انه يمثل نتيجة مباشرة للتفاعالت الفردية،
والعدالة لم تعد مستندة على عالمية مبدا المبادلة بين
الفراد ،96فكل النظريات المؤكدة للتعددية الخطابية المميزة
للمجتمع الحالي ،95تجعلنا نقول ان العدالة ال يمكن ان تحقق
بالرجوع إلى عقل واحد :إلى المبادلة والعالمية ،91كذلك
وعكس مفهوم اإلجماع الذي نادت إليه نظريات العدالة السابقة
الذكر (النظريات النيوكانطية) ،فإن المفاهيم االجتماعية تركز
على العالقة الجوهرية بين القانون وبيئته ،وتعيد توجيهه إلى
إشكالية ك فاءته اتجاه العالم الخارجي ،ما يؤدي إلى فهم
الطبيعة الحقيقية لممارسات العدالة على اساس انها تعالي ذاتي
ضروري لكن مستحيل لمبدا االنغالق العملياتي للقانون ،وهو
ما يحتم نظرة تناقضية للقانون على شاكلة تصادف
االضداد( .99)Coincidentia Oppositorumاخيرا ،فإنه وعلى
عكس مبدا العقالنية الذي تؤكد عليه النظريات النيوكانطية فإن
تحاليل  Luhmannو  Derridaللفشل التاريخي للقانون تؤكد
على مفاهيم المتاهة ( )Aporiasوتناقض القرارات القانونية.99
إن العدالة القضائية عملية تمييزية ،عن طريقها يعمل
القانون على تخريب ومقاطعة ومنع التكرارية الروتينية
للعمليات القانونية ،وبعد جعل القانون ذاتي التعالي ،فإن
العدالة تجبر القانون على العودة إلى ذاتها ومتابعة عملياته
تحت قيود هائلة ،وبهذا يتم تكوين ال عدالة جديدة ،اي عدالة
ذاتية الهدم ،91إن العدالة يجب ان تفهم كممارسات هدامة
للتعالي الذاتي للقانون ،والتي تم إهمالها في النظرية والفقه
الرسميين ،ويجب ان ننظر إليها على اساس انها الوصف الذاتي
للقانون الذي يعوض جهوده الخاصة ،النه في إطار تحقيق هذه
الجهود يقوم القانون بخلق ال عدالة جديدة.
إن هذا التناقض ما بين الوصف الذاتي (المرجعية
الذاتية) للقانون والمرجعية الخارجية له اتجاه مفهوم العدالة،
يحتم علينا ضرورة العمل على استرجاع مفهوم المشترك ،هذا
المفهوم الذي يراه  Antonio Negriبانه اساس وجود
الفردانيات ،والذي يمكن ان يعرف على انه التعدد غير القابل
للنقصان ،او مجموع المفردات التي تنشط في إطار المشترك.80
إن عملية استرجاع المشترك التي نراها في إطار مفهومه وبعده
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المتفاضل وظيفيا تكون في شكل صالح سياسي مشترك؛ رفاه
اقتصادي مشترك وعدالة قانونية مشتركة  ،89وبهذا تصبح
العدالة هي المشترك الذي يرهن وجود التعدد ،هذا التعدد
الذي يبقى يحتفظ بفردانياته المختلفة في سبيل ان يصبح
مشتركا.88
إن االعتراف بمفهوم العدالة والقانون على هذا النحو،
يؤدي إلى نتيجتين اساسيتين ،لهما عالقة مباشرة بمفهوم
التعددية القانونية ما بعد الدوالتية ،التي تتوافق مع التعددية
الضبطية لهذه المرحلة :ضرورة تبني مفهوم جديد للقانون
مخالف لمفهوم القانون الدوالتي ،وتبنى كذلك مفهوما جديدا
للتعددية القانونية تتعدى مفاهيمها في إطار المنظورات
الدوالتية.
يقترح  Jean-Guy Belleyتبيين مفهوم عام وعملي
للقانون ياخذ بعين االعتبار ابعاد الحقائق االجتماعية للقانون
بدال من مفهوم مرتكز حصريا على القانون الدوالتي ،ويتسع
لكل الممارسات الضبطية االجتماعية ،81حيث انه تاريخيا نجد
االعراف والشرائع كانت قبل نشوء الدولة الوطنية الحديثة
ودولة القانون ،86وفي كل المجتمعات ما بعد الكولونيالية
ومتعددة الثقافات ،فإن العديد من االعراف والقوانين الدينية
بقيت موجودة جنب إلى جنب مع قانون الدولة في مستويات
متفاوتة من االعتراف والتفاعل مع القانون الرسمي ،كذلك في
الدول الفدرالية ليس هناك فقط تطبيق موازي لقوانين السكان
االصليين ،لكن في بعض الحاالت نجد القوانين المحلية
واإلقليمية تتفاعل ،واحيانا تتنازع مع القانون الوطني .كذلك
فيما يخص المجموعات فوق الوطنية مثل اإلتحاد االوروبي اين
التعددية القانونية واضحة بشكل اكبر .إن مفهوما موسعا
للتعددية القانونية يذهب إلى ما بعد ما يمكن ان يطلق عليه
اسم قانون ،فالعديد من انظمة القواعد في المجتمع الراهن
واالنظمة المعيارية واالنظمة الرمزية يمكن ان توصف على انها
قانون ،فالعائالت ،المؤسسات والمجموعات الدينية يمكن لها
ان تنتج قواعد واعراف تؤثر في سلوك الناس ووعيهم كما يفعله
القانون الرسمي.85
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في إطار هذا ُّ
التحول إلى مفهوم التعددية القانونية تقدم
 E. Merryمجموعة اقتراحات توجه النظرية القانونية على ضوء
االعتراف بتشتت الظاهرة القانونية:81

في هذا اإلطار يفضل  Teubnerتعبير التكوين
المتبادل لوصف الطريقة التي من خاللها تعطي االنظمة
القانونية الدوالتية قيمة لبعضها البعض وهو يضع ثالثة شروط
لذلك:
اوال /وضد كل المزاعم االخيرة حول تشويه التمييز ما
بين القانون/المجتمع ،فإن حدود المعنى التي تفصل خطابات
منغلقة يجب ان يتم االعتراف بها.
ثانيا /التكوين المتبادل ال يجب ان ُيفهم على انه نقل
آ
للمعنى من مجال الخر ،لكنه يحتاج ان ُيالحظ كعملية بناء
داخلية.

 إن النظرية القانونية يجب ان تبتعد عن ايديولوجية
المركزية القانونية التي تؤكد دائما على ان النظام القانوني
الشرعي الوحيد هو النظام المنتج والمطبق من طرف الدولة.
 لكي نتمكن من إنجاز هذا المبتغى ،يجب ان يتم فهم
القانون وفق اسلوب تاريخي وليس ُّ
تصوري ،حيث ان تحديد
جوهر القانون او العرف هو اقل قيمة من تحديد مواقع هذه
المفاهيم في عالقات بين انظمة قانونية معينة وفي سياقات
تاريخية معينة.

ثالثا /القيود الداخلية التي تجعل التكوين المتبادل
انتقائي بدرجة عالية يجب ان ُتؤخذ بعين االعتبار.89

 يجب التوقف عن فهم القانون كمجرد مجموعة من
القواعد والبدء في إدراكه كنظام للتفكير.

إن التعدية القانونية ما بعد الدولة تعمل على تصحيح
المفهوم الوحدوي لحدود القانون الدوالتي ،الذي يخفي عنها
مجاالت معينة اين القانون الرسمي وقوانين اخرى وانظمة
ضبطية تتفاعل فيما بينها ،وربما يرجع سبب قوة ونجاح دراسة
الحوكمة والضبط إلى عدم اهتمامها بالقانون بقدر ما تحاول فهم
هذه التفاعالت بطريقة امبريقية.
إن هذا الفهم اإلمبريقي للميكانيزمات االجتماعية
المتعددة للرقابة والضبط يؤدي على التساؤل حول المدى
الذي يكون فيه القانون والضبط الدوالتي متجاوبا لهذا العدد،
إن هذه االسئلة المعيارية تبدو مهمة في عالم متميز براسمالية
عالمية ونزاعات ثقافية ودينية يشكك في قدرة المثاليات
الليبرالية لدولة القانون الديمقراطية على ضبط ورقابة ممارسة
السلطة وتقديم إطارا لحوكمة عادلة.

 إن التفكير القانوني التعددي تحت الشروط المذكورة
اعاله يسهل دراسة االنظمة االجتماعية في حاالت غير نزاعية.
 اخيرا ،فهم الترابطات ما بين مختلف االنظمة القانونية
يمنحنا طريقة تفكير جديدة في فهم عالقات الهيمنة
االجتماعية.
إن التعارض السالف الذكر بين القانون الدوالتي وغير
الدوالتي يمكن تعديه وسد الفجوة ما بين المعايير واالفعال عن
طريق اإلقرار بمضمون متغير للعدالة من اجل تسوية العالقة
بين المفهومين ،فإذا كان المنظور الدوالتي يضمن مفهوما
عالميا للعدالة وما نتج عنه من مبادئ تدرجية تعزل االفعال
االجتماعية عن الظاهرة المعيارية ،إال انه في إطار الحقائق ما
بعد الدوالتية فقد تم االعتراف بمعيارية االفعال االجتماعية على
خلفية التفكيك الذي تعرض له مفهوم العدالة الدوالتي.
لكن هذا التحول ال يجرنا إلى نظرة اختزالية تكرر نفس
خطا النظرة االولى بل يجب االخذ بعين االعتبار العالقات
القائمة بين مفاهيم المشترك والفردانيات ،حيث ان اهداف
المشترك الموضوعة مسبقا تكون كمرجعية خارجية الهداف
الفردانيات المستقلة ،هذه االخيرة التي تتمتع بصفة المرجعية
الذاتية والتعالي الذاتي ،وال تقبل إال ان تحقق اهدافها الخاصة.
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الفرع الثاني :نظرية لعادة بناء المشاريع المعيارية
المختلف
تقدم نظريات القانون التجاوبي واالنعكاسي منظورات
جد متقاربة في محاوالتها إلعادة التفكير في القانون ما بعد
الدولة ،واإلحاطة والتفسير المعياري للتعددية االجتماعية،
وتبني منظور يسمح بالنظر إلى القانون على اساس انه مبني
اجتماعيا ،ولكنها تختلف حول االدوار المتوقعة للقانون
التعددي89 .
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إلى تبني هذه التجاوبية في الضبط القانوني ،حيث نجد هرم
الضبط التجاوبي لكل من  Ian Ayresو John Braithwaite
المثال اال ك ثر تاثرا لهذه التجاوبية ،هذه النظرية التي ترى في
القانون الرسمي القسري كملجا اخير ،عندما يكون االلتزام مع
المبادئ القانونية غير قابل للتحقيق من خالل الحوار
واإلقناع ،وعليه فهي تدعو الوكاالت الضبطية التنفيذية بان
تكون متجاوبة مع السلوك التعاوني او غير التعاوني والمواقف
المتعددة للمضبوطين ،حيث ان مواضيع الضبط التي تظهر
اإلرادة والقدرة على الضبط الذاتي يجب ان ُتكافا بضبط اقل
قساوة وقسرية ،بينما تلك التي تظهر سلوكا غير تعاوني يجب
ان ُتعامل باك ثر ضبطية ورقابة.16
ومن جهة اخرى ،فإن القانون االنعكاسي يؤكد على دور
التقييدات القانونية من اجل إظهار القيم المشتركة في عالم
متميز بتعدد القيم والهويات والحوافز ،وعليه يجب التاكيد هنا
على دور القانون في تحفيز عمليات الضبط الذاتي التي عن
طريقها يستطيع االفراد والمنظمات واالنساق االجتماعية من
تنسيق سلوكاتهم مع بقية العالم.15
وبهذا يظهر لنا المنظور التوافقي لكلتا المقاربتين،
والذي يجعل منهما وجهان لعملة واحدة ،كل مقاربة تحتاج إلى
تزويد نقائصها من المقاربة االخرى  ،11حيث ان القانون
التجاوبي يؤكد على تحقيق اهداف جوهرية في إطار المصلحة
العامة من خالل التوافق السياسي  ،19في حين القانون
االنعكاسي يفهم اك ثر الطبيعة االمبريقية للتعدد عن طريق
النظر إلى المجتمع في إطار طبيعته التعددية وإلى القانون في
قصره الستيعاب هذه التعددية ،وعليه ال يتم التعامل معه على
اساس الهدف الجوهري .إن القانون التجاوبي يمكن ان ُينتقد
بسبب نزعته اإلمبريالية ونظرته إلى القانون الذي يجسد القيم
التي يمكن ان تكون مكرهة في إطار مجموعات متعددة ،كذلك
فإن القانون االنعكاسي لم يستطع إدراك الطبيعة السيئة
للتعددية ،ومدى تشكيكه في إمكانيات نشوء إجماع حول
القيم من خالل عمليات التوافق ،وبهذا فإن القانون االنعكاسي
ُانتقد بسبب ترويجه لتوجيه عملياتي جاء على حساب تفكيك
الحقوق اإلجرائية والجوهرية وحل لمشروعيته المعيارية
المتضمنة تاريخيا في العدالة الدوالتية.19

بالنسبة لمفهوم القانون التجاوبي عند
 ،Selznickفإنه يقترح بان القانون يجب ان يساهم في نشر
القيم الجوهرية الواسعة عبر نطاق المجاالت االجتماعية
المستقلة والمضبوطة ذاتيا  ،81اما بالنسبة الطروحة القانون
االنعكاسي ،كما وضعها  .10Teubnerفهي تقترح بان القانون
يجب ان يساهم في تحفيز عمليات التنسيق االجتماعي التي
يستطيع الناس عن طريقها العمل بصورة تعكس قيمهم
ومعاييرهم ،وهنا ُتطرح قدرة القانون على اإلجابة على تغير
شروط التطبيق الضبطي وإجرائية القانون  ،19وبهذا فإن
القانون االنعكاسي يروج إلى فكرة انفتاح القانون لمختلف
العقالنيات االجتماعية المتنوعة والمتنافسة في إطار مجتمع
متفاضل بشكل عال وفق خطوط وظيفية.
إن هذه المفاهيم تؤكد على الطبيعة المتحركة
والمتزامنة بين مفاهيم المعايير والضبط المعياري ،فعكس
المنظورات التقليدية التي كانت تنظر إلى مفهوم المعيار على
اساس مصدره ،فإن هذه المنظورات الجديدة تؤكد على الطابع
التطوري للقانون والمجتمع ،وهذا ما يخدم النموذج المقترح في
هذه الدراسة من خالل مفهوم تزامنية المعايير .إن إضفاء هذا
البعد على مفهوم الضبط القانوني يسمح لنا بفهم الطبيعة
المتغيرة لعمليات ضبط المعايير داخل المجتمع ،هذه
العمليات التي كانت تتم وفق عقالنية قانونية شكلية في القرن
 ،91ثم عقالنية جوهرية في إطار الدولة الضابطة في القرن 80
ثم عقالنية انعكاسية ما بعد الدولة في ظروف وشروط الحوكمة
المعاصرة .إن العقالنية االنعكاسية او كما يسميها Wolf
 Heyderbraidبالعقالنية العملية التفاوضية تعني نموذجا غير
رسمي؛ تفاعلي؛ انعكاسي؛ تفاوضي؛ تشاركي للتوافق الجماعي
حول معالجة النزاعات واتخاذ القرارات القانونية والسياسات
التشريعية والتقنينية.18
إنه من خالل الوصف التجاوبي للقانون ،نجد هذا
االخير في صورته التعددية في إطار سلسلة من الدوائر المركزية
تتحرك ذهابا وإيابا ،والقانون يسعى إلى تجسيد القيم التي
تتدفق من الدوائر الخارجية من خالل سياسات توافقية من
اجل ضمان تجسيدها في ترتيبات مؤسساتية معينة .11هذا
الوصف نجده خاصة في دراسات الضبط االقتصادي التي تسعى
Philip

جمةل العلوم الاجامتعية

21

العدد  91ديسمرب 2192-

مقاربة ما بعد وضعية لشاكل القانون يف اجملمتع املعارص

مراد بن سعيد

إن صورة القانون كمركز صغير جدا ُّ
للتموجات في بركة
ماء ،اين نرى العديد من قطرات المطر تتساقط ،هي صورة
تعكس بشكل صحيح حقيقة التعدد في الضبط والحوكمة من
وجهة نظر خارجية بالنسبة للقانون (القانون االنعكاسي) ،لكن
صورة القانون وسط سلسلة من الدوائر المركزية التي تتموج
ذهابا وإيابا تعطينا وجهة نظرة ضرورية داخلية بالنسبة للقانون
تتطلع إلى معرفة ماذا يمكن ان يقوم به القانون (القانون
التجاوبي) ،وعلى اساس هاتين الصورتين المتعارضتين للقانون
(القانون من الداخل/القانون من الخارج) يمكننا ان نخرج
بصورة مزدوجة تمزج كل المميزات المعيارية للقانون
االنعكاسي والتجاوبي ،ومنه يمكن القول ان القانون المتعدد
يجب ان:11
 .9يتضمن المبادئ اإلجرائية والجوهرية للعدالة ،رغم
انها يمكن ان تكون واسعة جدا ،ويمكن ان تنشا من انظمة
ضبطية متعددة بدال من مصدر رسمي دوالتي واحد (وهذا ما
يتوافق مع ما يدعو إليه القانون التجاوبي).
 .8يتضمن عمليات تكون فيها المبادئ اإلجرائية
والجوهرية للعدالة مطبقة من اجل تعكس ،تناقش وتعيد
تكوين هذه االنظمة الضبطية التعددية بما يتناسب مع مصدر
هذه المبادئ وسلوك الفواعل التي اتفقت عليها (وهنا القانون
االنعكاسي والقانون التجاوبي يتفقان حول هذه النقطة بشكل
كبير).
 .1العمليات والمبادئ العددية اإلجرائية والجوهرية لهذا
القانون يجب ان تتم مراجعتها وإعادة صياغتها بشكل مستمر
عندما يتم تطبيقها (هذا ما يدعو إليه القانون االنعكاسي).
إن النظر إلى القانون على اساس انه انعكاسي وتجاوبي
يمكن ان يعالج الرغبة الملحة التي من خاللها ترد التعددية
القانونية على التعددية الضبطية ،وهذا ما يؤكد ان القانون
الرسمي الدوالتي للدولة الوطنية الحديثة ال يمكن ان يعطينا كل
ما يحمله مفهوم القانون من معنى في مجتمع متعدد ُومعولم،
إن فهم ُّ
وتصور القانون ك تجاوبي وانعكاسي يعطينا إمكانية
إدراك القوانين غير الدوالتية الناشئة من االنظمة الضبطية
التعددية ،التي هي ليست بالضرورة مرتكزة على الدولة ،وهو ما
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يساعد على توضيح وتاكيد وشروط إمكانيات حوكمة فعالة على
المستوى العالمي.
أ
المبحث الثاني :الترتيبات القانونية الناتجة عن تاثير
القانون في يبكات الحوكمة
على اعتبار ان الذات الشبكية ذاتية التنظيم هي
المحرك االساسي لكل ُّ
تطور اجتماعي ،سياسي وقانوني ،فإنها
تعمل على إظهار مختلف الخيارات المتاحة للسلوكات الممكنة
لنشوء ُالبنى الشاملة للقانون ما بعد الدولة ،على اعتبار
التفاعالت الشبكة لمختلف العقد والقمم لهذه الذات.
إن االقتران الممكن في حالة الذات الشبكية ذاتية
التنظيم ،اي في حالة تعدد االستقالليات االجتماعية ،يمكن
ان يكون وفق سيناريوهين اساسيين ،اوال في حالة ما إذا كانت
هذه االستقالليات االجتماعية في شكل اقتران بنيوي حر وغير
مقيد مع المنطق االقتصادي ،وهنا سوف نشهد سيناريو تجزؤ
القانون ،اما في حالة وجود اقتران ضيق ومتحكم فيه بين هذه
االستقالليات والمنطق االقتصادي ،فإننا سوف نشهد سيناريو
تهجين القانون.
الفرع أالول :ؤ
تجز القانون
إن اول سيناريو يواجه القانون ما بعد الدولة هو
ابتعاده عن المنطق االقتصادي التقليدي بصورة مطلقة لصالح
التوقعات المعيارية لمختلف العقالنيات في المجتمع ،وتجزئ ته
بصورة واسعة جدا تجزءا قطاعيا ليس إقليميا ،واالبتعاد عن
كل مفاهيم الوحدة المعيارية التي عرفها القانون في إطار الدولة
القومية إلى مفهوم التصادم بين القطاعات ،العقالنيات
والخطابات في المجتمع.
لكن يمكن االخذ بالمعيار الحاسم لهذا التجزؤ االصيل
الذي اصاب القانون وهو إمكانية وقدرة الحقول االجتماعية
المختلفة على التشكيل التلقائي للمعايير ،والتي تستخدم
كمصادر للقانون ،وعلى هذا االساس فإن استقاللية اي نسق
آ
اجتماعي تظهر من خالل وجود اليات إلنتاج المعايير مستقلة
عن النظام المعياري الدوالتي.
إن العالقة السببية لتجزؤ القانون وتجزؤ المجتمع
المعاصر تؤكد على ان هذا التجزؤ ال يمثل تصادما لمعايير
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قانونية ونزاعات سياسية فقط ،ولكنه يتواجد في التناقضات
بين العقالنيات المختلفة والمماسسة داخل المجتمع ،والتي ال
يمكن للقانون التقليدي ،اإلنساني ،االقتصادي والدوالتي ان
يحلها ،بل تتطلب مقاربة قانونية جديدة يمكن تعريفها بانها
مقاربة تصادم المعايير االجتماعية .في هذا اإلطار يلخص
 Gunther Teubnerهذه االطروحة بقوله ان تجزؤ المجتمع
آ
العالمي هو تجزؤ راديكالي اك ثر من اي منظور اختزالي اخر–
سياسي ،قانوني ،اقتصادي او ثقافي .إن التجزؤ القانوني هو
انعكاس عابر لتجزؤ المجتمع العالمي متعدد االتجاهات ،واي
تطلع لوحدة معيارية للقانون العالمي مشئومة منذ البداية
بالفشل ،حيث ان ما وراء المستوى الذي يمكن ان يحل
النزاعات مراوغة كاملة في كل من القانون العالمي والمجتمع
العالمي ،ولهذا يجب ان نتوقع تجزءا قانونيا مك ثفا ،ونحن ال
نستطيع ان نقهر هذا التجزؤ القانوني ،وفي افضل االحوال،
يمكن ان نصل إلى توافق معياري ضعيف ما بين مختلف
الجزيائت ،وهذا مرتبط بقدرة قانون النزاعات لتاسيس منطق
شبكي متخصص يمكن ان يحدث اقترانا حرا طليقا بين
الوحدات المتصادمة.60
في إطار تجزؤ القانون المعاصر سوف نتوجه إلى ترسيم
لفرضيات العالم القانوني االخرى البعيدة عن القانون الدوالتي
تحت ما يسمى ب  ،Non State Lawوالتي تمتد جذورها لتبلغ
عدة مراحل في تطورها ،يلخصها  Marc Hertoghفي ثالثة
مراحل اساسية تماشيا مع ك تابات Bronis Malinovski
وخاصة ك تابه المعنون ب ( Crime and Custom in Sauvage
 )Societyالصادر عام  ،9181الذي يفند من خالله اطروحات
مدارس االنثروبولوجيا القانونية التي كانت ال تعترف في وقته
بوجود القانون في المجتمعات البدائية .في هذا اإلطار قام
 Hertoghبتتبع تطور مفهوم القانون غير الدوالتي عبر ثالثة
مراحل اساسية في إطار ما يسمى بالتعددية القانونية69:
 -1المرحلة االستعمارية اين تم التركيز على وجود قانون
غير تابع للدولة المستعمرة يطبق على االهالي.
 -2التعددية القانونية داخل االنظمة القانونية للدول
الغربية ،خاصة في مجال االنظمة المعيارية للمهاجرين
واالقليات الثقافية ومختلف المؤسسات والشبكات االجتماعية.
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 -3العولمة ،وخصوصا تحت اسم ما يعرف بالتعددية
القانونية العالمية.
وعموما ،يرى دمحم بوبوش ان تجزؤ النظام القانوني
الدولي مثال يعود إلى عدد كبير من االسباب ادت إلى نشوء
آ
طبقات ونظم فرعية مختلفة يمكن ان يتنازع احدها مع االخر،
اوال ،بسبب طبيعة القانون الدولي بوصفه قانونا يفتقر إلى
مؤسسات مركزية تك فل تجانس االنظمة القانونية وتوافقها،
ثانيا ،بسبب التخصص الدقيق الذي يك تنف القانون الدولي،
وهنا يمكن اإلشارة إلى قوانين حقوق اإلنسان ،قانون البحار،
قانون التنمية ،القانون الدولي للبيئة ،القانون الدولي الجنائي،
القانون الدولي للفضاء ،القانون الدولي االقتصادي ،القانون
فوق الوطني ،...ثالثا ،بسبب اختالف هياكل القواعد
القانونية ،رابعا ،بسبب وجود انظمة قانونية دولية متوازية
للمواضيع نفسها على المستويين العالمي واإلقليمي ،خامسا،
بسبب تنافس االنظمة القانونية الدولية التي تنشا عن إعداد
نظن قانونية مختلفة في هيائت تفوض دواية مختلفة ،وذلك
بشان المجموعة نفسها من الدول ،سادسا ،فإن القانون الدولي
يتسم بالتوسع وتكاثر االطراف الفاعلة والجهود لتحسين فاعلية
آ
االلتزامات الدولية العامة من خالل إنشاء بعض اليات
المتابعة ،سابعا ،بسبب اختالف نظم القواعد الثانوية ،حيث
اثبتت التحوالت القانونية في المدة االخيرة ان مجرد وجود
قواعد اولية ك ثيرة ال يؤدي تلقائيا وبالضرورة إلى تحسين
التعاون الدولي واإلقليمي ،ثامنا واخيرا ،يتم تقسيم القانون
الدولي على اساس تقسيمات جغرافية انطالقا من فكرتي
العالمية واإلقليمية ،وعالمية القانون الدولي تعني شموله دول
العالم او قابليته الن يشملها كلها ،اما اإلقليمية فتعني وجود
قواعد دولية ذات تاثير محصور في قارة واحدة او في منطقة
جغرافية وعينة بين الدول التي اقرتها.68
الفرع الثاني :تهجين القانون
إن التحليالت السابقة الخاصة بتجزؤ القانون تؤكد
آ
بالنسبة الخرين تحوله نحو التهجين ،من خالل اقتران بنيوي
ضيق متحكم فيه مع المنطق االقتصادي .إن الخطابات
االجتماعية المختلفة ،والتي كانت سلفا خاضعة للمنطق
السياسي العمومي ،وبعد تحولها إلى القطاع في إطار تحول
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العالقة ما بين الدولة والمجتمع ،حيث تمت متاجرة خواصها
في اإلنشاء العفوي للمعايير وتم تحويل عقالنيتها الخاصة إلى
عقود تجارية ،ومؤسساتها إلى منظمات ربحية ،وهذا بحكم ان
السببين الرئيسيين لتحوالت المنظومة السياسية والقانونية
وهما :الخصخصة والعولمة ،قد تم تفعليها على اساس
اقتصادي فقط .على اساس اوال ،ان العولمة تمثل مفهوما
اقتصاديا بحتا بعيدا عن كل ابعاد سياسية ،ومتقدما عن كل
االشكال االجتماعية والثقافية ،61وبحكم ايضا االهمية القصوى
التي يك تسيها المنطق االقتصادي في التطور االجتماعي
والسياسي ،ثانيا ،وبحكم سياسات الخصخصة التي انتهجتها
معظم الدول والحكومات فقد تم تحويل مسارها في مواجهة
االنساق الجزئية االجتماعية من هيمنة سياسية/دوالتية/عامة
إلى هيمنة اقتصادية/تسويقية/خاصة ،وتم إعادة هذه االنساق
إلى النقطة التي بدات منها ،فهي لم تنتقل سوى من صيغ قديمة
لسوء التوافق والتوليف إلى صيغ جديدة تحمل نفس النزعة
الشمولية للصيغة القديمة .حيث ان ايديولوجية الخصخصة قد
ساهمت حقا في نقد وتفكيك التمييز العام والخاص ،لكن دون
إعادة إزاحته عن طريق تقديم التقسيم القديم كخيار مؤسساتي
وحيد مطروح ،وبهذا نظر إلى الخصخصة كمجرد حركة لتعزيز
الك فاءة من البيروقراطيات العامة الصلبة إلى االسواق الحيوية،
آ
مما ادى باخرين إلى تصور نماذج تعاقدية للفعل العمومي
والفضاء السياسي والقانوني.
إنه في هذه الحالة اين يتم فهم خاطئ لسياق القانون
في مواجهة االنساق االجتماعية المستقلة ،فإن االقتران
البنيوي الضيق لهذه االنساق االجتماعية مع االقتصاد سوف
ينحصر في مجرد إعادة صورة الموقع المهيمن للسياسة
المماسسة على حساب كافة المجتمع التي الحظناها في المرحلة
الدوالتية الحداثية ،لكن تكون الهيمنة للمنطق االقتصادي.
حيث انه في حالة النزاع مثال فإن المحاكم تكون لها نظرة ضيقة
حول هذه االنساق وذلك من خالل مصفاة قانون العقد ،حيث
انها تستلم معلومات حول هذه النشاطات بلغة
التكاليف/العائد ،وعلى هذا االساس فإن كل نسق اجتماعي
جزئي سوف يصفى اوال باتجاه البعد االقتصادي ،نفقات
المعاملة ويقدم إلى القانون لفض النزاع ،مما يخلق تشويها
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للعالقة االجتماعية الن الك ثير من المعلومات حول االنظمة
االجتماعية سيتم فقدها بسبب إعادة بنائها تحته الشروط
االقتصادية .إن إشكالية التجزؤ المحيرة للقانون السابقة الذكر
تجرنا إلى البحث عن وحدة القانون في ظل هذه الذات
الشبكية ،وهنا يجب ان نؤكد الخطا الذي وقعت فيه مختلف
العلوم بصورة انفرادية من اجل حسم هذا اإلشكال ،حيث انها
تسند وحدة القانون إلى إحدى البناءات االجتماعية المكونة له،
فهو إما ان يقتصد او يقنن او يعطى له بعدا اجتماعي ،66لكن
هذا الخطا يمكن تصنيفه على اساس انه يقدم امبريالية
بيمنهجية ( )Imperial Interdisciplinarityتحاول إعطاء
قراءات من زاوية علمية واحدة وتتجاهل الطبيعة متعددة
المستويات واالتجاهات للممارسات القانونية ما بعد
الدوالتية ،65فعلى النقيض من ذلك يجب على النظرية
االجتماعية اال تتجه إلى االخذ باتجاه واحد من هذه االتجاهات
بل يجب ان تهتم بتعدد االتجاهات االجتماعية للقانون في زي
عبر منهجي .فالطبيعة الهجينة للقانون تجد سندا لها في
االختالفات الهرمونيطيقية ( )Hermeneuticللسياقات
االجتماعية المختلفة ،حيث انه ال يوجد معنى واحد للقانون
يمكن تمديده إلى كل الحدود الهرمونيطيقية التي نعرفها،
والمعنى الكلي للقانون هو دائما منتج بشكل نسبي وتفاضلي
فقط في إعادة البناء المتبادلة للسياقات االجتماعية المختلفة
باللغات المختلفة وبالخطابات المختلفة كذلك .إن عملية إعادة
بناء العقد تكمن في المالحظة المتبادلة التي تخلق ضمن
االتفاق القانوني فضاء خياليا لتمثيل الحقائق التي تكون
مناسبة من وجهة نظر قانونية (الحقائق االقتصادية
واإلنتاجية) ،وفي الوقت نفسه ينشا فضاء من االلتزامات
القانونية والعمليات اإلنتاجية في الصفقات االقتصادية،
وبطبيعة الحال فإن ذلك ال يتم إال من منظور عوامل التكلفة،
توقعات الربح ،الحقوق والخيارات االقتصادية المتعلقة
بالملكية ،ثالثا وإلى السطح يظهر فضاء تخيلي يخص إعادة بناء
الموارد االقتصادية وااللتزامات القانونية ضمن العقد المنتج.61
من جهة اخرى ،فإن هذه الطبيعة الهجينة للقانون من
جراء نتائج االقتران الضيق لمكونات الذات الشبكية مع النسق
االقتصادي ستزيل اللثام كذلك عن طبيعة هذا التهجين،
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حيث ان التمييز بين المظاهر غير االقتصادية واالقتصادية ال
يجب ان يغطي الميزة االقتصادية للنسق االقتصادي ،وكيف
ان هذه السمة قد تم تجاوز طبيعتها مثلما تم تجاوز طبيعة
السمة غير االقتصادية لالنساق االجتماعية من طرف النسق
االقتصادي .إن هذا االخير قد كان ضحية للوظيفة الضبطية
للقانون الدوالتي .في هذا اإلطار تطرح Gillian Hadfield
تساؤال مهما :هل يمكن للسمات االقتصادية للقانون ان تكون
محررة ومزودة من طرف السوق ام يجب ان تكون محررة من
طرف الدولة؟ هل يجب تكسير احتكار الدولة فيما يخص
التزويد بقانون الصفقات االقتصادية؟  ،69وبهذا وفي إطار
التمييز بين وظيفتي العدالة واالقتصاد بالنسبة للقانون ،فهي
تجيب بالقول ان تزويد قانون المؤسسات من طرف شركات
ربحية يمكن ان ينجز ك فاءة عالية التكاليف اك ثر من ان يكون
مزودا من طرف الكيانات العامة ،حيث ان الكيانات الخاصة
تقدم انظمة متميزة ومختلفة لمجموعة المؤسسات غير
المتجانسة والتي تكون اقرب واجدى من المحاكاة المعروضة
من طرف الضبط العمومي.69
إن الطبيعة الهجينة للقانون ما بعد الدولة تجبرنا على
إعادة بنائه وفق هذه الطبيعة المغايرة للطبيعة الوحدودية التي
كان يتميز بها في إطار المقاربة الدوالتية ،في الوقت المعاصر
بان القانون اوال ،ال يعتبر كمجرد تصحيح هامشي لصفقة
اقتصادية معينة ،بدال من ذلك فإن القانون ينظر إليه ككيان
مشكل من ديناميكيات وحيويات متعددة ،ومهمة القانون في
هذا المجال ليست مجرد التعديل وفق منظور اقتصادي ،بل
الموازنة بين النزاعات لمجموعة من السياقات االقتصادية وغير
االقتصادية ،السياسية وغير السياسة ،العامة والخاصة ،ثانيا،
فإن العالقة غير االقتصادية للقانون ال يمكن تصفيتها ومن ثم
تشويهها عنى طريق العملية السياسية ،وهذا الشكل المشوه
ُيترجم في شكل سياسات قانونية معينة نجدها في ممارسات
القانون في ظل دولة الرفاه ،61ولهذا فإن القانون يجب ان يعود
دائما ومباشرة إلى مبدا التشكيل العفوي للقيم الذي تتمتع به
االنساق االجتماعية ،ليدخل القانون وحيوية االنساق
االجتماعية في إطار شكل من اشكال التعلم يمكن ان نسميه
التعليم عن طريق الترقب المشترك ،50او حتى يمكن ان ندمج
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مقاربة القانون في السياق ،التي تتعدى النظريات الكالسيكية
الكبرى -الوضعية القانونية ،نظرية القانون الطبيعي والواقعية
القانونية -وذلك من اجل الوقوف على خصائص متشابهة في
إطار مجموعات وتوليفات مختلفة متغيرة ومختلفة الظروف.
أ
المبحث الثالث :الترتيبات القانونية الناتجة عن تاثير
يبكات الحوكمة في القانون
إن النموذج المقترح في هذا البحث يؤكد على فرضية
ان القانون ما هو إال منتوج للتفاعالت االجتماعية بين شبكات
الحوكمة المعاصرة ،وعلى هذا االساس سوف نركز على تاثيرات
المحركة الية
الذات الشبكية ذاتية التنظيم باعتبارها الذات ِّ
عملية معيارية ،وهذا ما يؤدي بنا إلى القول ان القانون ما بعد
الدولة يجب ان يقوم بإرضاء كل نسق اجتماعي يمثل عقدة
واحدة من عقد الشبكة ،غير ان هيمنة عقدة واحدة من هذه
العقد على عمليات التواصل مع القانون ما بعد الدولة ،يمكن
ُّ
تصورات شمولية جديدة
ان تؤدي إلى
( ،)Neototalitarianismسواء ما تعلق االمر بهيمنة خطاب
اجتماعي معين ،على القانون ،او نفي هذا االخير مع طرف
مجموع الخطابات كنتيجة للقوة المعيارية لها ،التي اضعفت
المعيارية القانونية.
أ
الفرع الول :من الخطابات الشمولية الى الخطابات
الشمولية الجديدة
إن احتماالت ُّ
تطور بنية القانون ما بعد دولة الرفاه
يمكن ان تتطور نحو إعادة توليفات قديمة ،والتي ادت إلى
االزمة النظرية والتطبيقية لهذا الحقل نحو توليفات جديدة
بنفس االخطاء التي عرفتها التوليفات القديمة.
في دولة الرفاه الحديثة فقد تجنبت تهديم استقاللية
مختلفة العقالنيات االجتماعية ،لكنها عملت على خلق عالقة
تبعية عن طريق اقترانها البنيوي المغلق والمتشدد إلى النظام
السياسي واإلداري ،حيث يتم توجيه اتصاالت العقالنيات
االجتماعية بمحيطها االجتماعي عن طريق النظام السياسي
بشكل خاص ،هذا النظام الذي يحاول بمحيطها االجتماعي عن
طريق النظام السياسي بشكل خاص ،هذا النظام الذي يحاول
دائما ضبط اتصاالتها الخارجية بطريقة حيث تبقى دائما في
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إطار التاثير السياسي فقط ،مما ادى إلى نوع من الذرائعية
القانونية ،والتي مثلت اهم خاصية عرفها الضبط القانوني لدولة
الرفاه ،59بينما اإلثارة المباشرة للقطاعات االخرى للمجتمع
تختزل وتراقب عن طريق العمليات السياسية ،والمشاكل
االجتماعية تترجم اوال لقضايا االساسي والوحيد الية عملية
ضبط مجتمعي حسب التقليد الكلسني(نسبة إلى Hans
 ،)Kelsenوبهذا طورت نظرية القانون اإلداري فقها خاصا
للضبط الذاتي للقطاع العام ،والذي يراعي منطق مختلف
القطاعات ويشكل القانون العام وفقا لذلك.58
إن االقتران البنيوي المغلق والمتشدد لالنساق
االجتماعية المختلفة ،كان هو السبب في هذا الخطا وإساءة
التوليف بين النشاطات االجتماعية ونظامها السياسي
واإلداري ،51لقد انتقد علماء االقتصاد هذه التوليفة السيئة بين
النسقين السياسي واالقتصادي التي تتميز بها الدولة التدخلية،
ودعا البعض إلى نقد هذا التدخل الدوالتي لصالح التعدد الذي
يعرفه المجتمع الحالي ،56وذلك خالل النقاشات النظرية التي
زامنت مراحل إعادة ضبط المجتمع ،والتي اثبتت ان الضبط
السياسي (القيادة والسيطرة) قد انسجم بطريقة ناقصة وهجينة
بالنظر إلى المنطق الداخلي للفعل االجتماعي ،مما ادى إلى
تكاليف باهظة انتجتها إساءات التوليف بين االقتصاد
والسياسة.55
إذن ،وعلى هذا االساس فقد كان التاثير السياسي هو
العامل الحاسم حتى في عمليات الخصخصة التي عرفتها
الخدمات العمومية من جراء تدخل العقالنية السياسية
كمشكلة للنظام العمومي ،وعدم الك فاءة االقتصادية والعجز
المهني الذي نتج عن هيمنة البيروقراطية التدرجية على عمليات
الضبط السياسي واالجتماعي ،51إن انتقائية العملية السياسية
واإلدارية التي تصفي تواصالت خدمات دولة الرفاه مع
باقي/المجتمع ،وتجعلهم اك ثر حساسية إلى إشارات السياسة
آ
اك ثر من اي شيء اخر في المجتمع ،إلى درجة كبيرة ،فقد
خنقت التقدم في هذه الحقول الثقافية وادى إلى هذا الثمن
الناتج عن اقتران متشدد للسياسات اإلدارية.59
لكن هل انه بعد هذه الوصفية ما بعد الكارثية ،تم
تدارك هذه اإلساءة في التوليفة بين االنظمة والنشاطات؟ يبدو
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انه تم تبني توليفات جديدة لكنها تسيء فهم العالقة بين
االنساق االجتماعية المستقلة من جديد ،وعلى اساس ،فإننا
انتقلنا من نظام شمولي لخطاب سياسي عمومي ،إلى نظام
شمولي جديد ،يعبر عن هيمنة خطابات اجتماعية شمولية وال
يعبر عن العقالنية الداخلية لكل خطاب :إن مساعي هيمنة
شمولية جديدة تظهر من خالل مجموعة من الظواهر التجريبية
المالحظة في االشكال و الترتيبات القانونية لما بعد الدولة،
اين تظهر مجموعة من القوى الشمولية الجديدة استطاعت ان
توفر شروط هيمنتها على المجتمع ما بعد الدوالتي ،و ابرز مثال
على ذلك الخطاب السياسي واالقتصادي الجديد.
إن مفهوم القانون اإلداري العالمي ،والذي يمثل تطورا
لمساهمات علماء القانون في جامعة  New Yorkوقانونيين
إيطاليين ،والعديد من اإلداريين والمشتغلين في الساحة
الدولية ،هذا المفهوم الذي يهتم اساسا بتحليل التشكيلة
القانونية للوحدات اإلدارية العالمية ،وتحديد كيفيات وضع
هذه الوحدات في إطار القانون ،وتفحص مستوى المساءلة
داخل هذه الوحدات.59
وبهذا فإن نظرية القانون اإلداري العالمي والشفافية
ومقاييس الحكم الجيد تعتبر مدخال لتحليل ودراسة العولمة
القانونية ،وإجابة مباشرة لظهور مفهوم الحوكمة العالمية ونهاية
الدولة القومية  ،51إن إعطاء هذا المفهوم االخير بعدا سياسيا
عموميا (الحوكمة العالمية) يتطلب البحث عن قانون يساهم
في اإلبقاء على هذا الطابع العمومي ،رغم انه جاء بعد سقوط
مفهوم الدولة القومية ،واعتبار هذا القانون قانونا ما بعد
الدستور الدوالتي واستجابة النتشار االنظمة الضبطية
العالمية.10
لقد اكد اتجاه نظري معتبر هذه الصفة العمومية
الدوالتية للحوكمة العالمية ما بعد الدولة القومية في إطار الدولة
العالمية والديمقراطية العالمية واال لتزام بالمسلمة الكانطية
للحوكمة الذاتية عن طريق بناء برلمان عالمي وحكومة عالمية
مثال على ذلك نجد ميثاق االمم المتحدة ومؤسساتها ،في نفس
االتجاه ،تتحدث  A-M. Slaughterعن هذا المنطق
الدوالتي ،19لكن ليس في صورته الثابتة الصارمة كما في حالة
الدولنة العالمية ،لكن في إطار المفهوم الشبكي للوحدات
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كما هو مؤكد في فقه القانون اإلداري العالمي ،ولهذا ذهب
منظروه إلى تبيين المهمة االساسية لهذا القانون وهي إثبات
الديمقراطية والمساءلة على المستوى العالمي ،رغم ان الدولة
ليست مسؤولة عن مثل هذه القيم ،وال تتحقق بإرادتها ،وإنما
بإرادة كل الفواعل على كل المستويات ،الحوكمة العالمية
المجتمعية ،الصحية ،االمنية والبيئية.
كذلك تظهر مساعي هيمنة الخطاب االقتصادي خاصة
بعد مرحلة الخصخصة التي عرفها القطاع العام في مختلف دول
العالم ،وموجة العولمة خاصة االتجاه الذي اكد عليه إجماع
واشنطن للعولمة االقتصادية النيوليبرالية فوق القومية
الخاصة.19
إن اصحاب هذا االتجاه يؤيدون مفهوم القانون فوق
القومي والحوكمة فوق القومية ،الذين يركزان على دور الفواعل
غير الدوالتية في عملية الحوكمة المجتمعية  ،19فبعد هذه
الموجات من التغيير تم تحرير العقالنية الداخلية لالنساق
االجتماعية المختلفة من اقترانها المضيق والمحدد للسياسة
والبيروقراطية اإلدارية ،وظهرت اتجاهات تنادي بنزع صفة
الدوالتية عن كل مظاهر الضبط القانوني ،وتبني افكار Eugen
 Ehrlichعن القانون المجتمعي .لقد اثبت هذا االتجاه ،وهو
إساءة التوليفة الثانية ،إن ما حصل هو مجرد انتقال من هيمنة
سياسية إلى االستقاللية الخاصة لالنساق االجتماعية ،وإنما
الصالت البنيوية المضيقة إلى السياسية والمنطق العام
استبدلت بالصالت الضيقة بنفس الطريقة إلى االقتصاد
والمنطق الخاص ،والنظر إلى القانون كبديل لفهم النظام
االجتماعي ،11وبهذا اصبحت المؤسسات االساسية للقانون
خاصة العقد والملكية هي المهيمنة على عمليات الضبط
االجتماعي.90
إذن ،وثانية فإن االستقاللية العملية لالنساق
االجتماعية لم تمس ،لكن الذي حصل هو ان اتصالها مع باقي
آ
المجتمع اصبح يمر عبر مصفاة اال ليات االقتصادية ،فكل
المؤسسات التي كانت تحكم الخدمات العمومية قد تحولت إلى
آ
مؤسسات اقتصادية ،توجه عن طريق اال ليات النقدية والسوق
التنافسية ،وبهذا وبعد موجة التغير التي اتت ضد عدم ك فاءة
التوليفات المساءة لسيادة الدول على الفعاليات المجتمعية،

الحكومية غير الممركزة .تمثل الحوكمة العالمية من خالل
شبكات الحكومة سياسة عامة جيدة للعالم وسياسة خارجية
جيدة للواليات المتحدة ،االتحاد االوروبي ،وكل الدول النامية
التي تريد المشاركة في العمليات الضبطية العالمية والتي تحتاج
إلى تقوية قدراتها للحوكمة المحلية.18
تشير هذه الشبكات الخاصة بالحوكمة إلى الترتيبات
المرنة ،التعاونية العابرة للحدود بين الوحدات الحكومية
كالوكاالت ،البرلمانات ،اإلدارات ،...في شكل إدارة عالمية عن
طريق )9( :المنظمات الدولية الرسمية )8( ،الترتيبات
التعاونية للفعل الجماعي بين الكيانات الضبطية القومية
الرسمية )1( ،الهيائت الضبطية القومية في إطار االتفاقات،
الشبكات وكل مظاهر االنظمة التعاونية )6( ،ترتيبات هجينة
ما بين الحكومات والقطاع الخاص )5( ،المؤسسات الخاصة
ذات الوظائ ف الضبطية.11
إن هذا التهافت اليوتوبي على تعدي فكرة الدولة
القومية لمساحة عالمية شاملة ،لكن بنفس منطق ومفاتيح
المقاربة الدوالتية السياسية العامة الكالسيكية ،قد ادى إلى
إعادة صياغة منطق الهيمنة السياسية والمساعي الشمولية
بدواعي المصلحة العامة الدولية ،16مما ادى إلى نتائج عكسية
لمثل هذا الضبط القانوني الدوالتي ما بعد الدولة القومية،
فالك ثير يتحدثون عن امركة القانون او دولنته ،كما ان اعتبار
مجال االنترنيت كمجال عمومي يعبر عن فضاء للضبط العمومي
في إطار مفهوم القانون اإلداري العالمي هو مجرد مساعي هيمنة
سياسية لدول معينة الحتالل هذه المجاالت غير اإلقليمية.15
إن مبادئ القانون اإلداري العالمي تحاول ضبط واقع
جديد لكن بمفاتيح تقليدية ،فهي لم تستطع ان تستغني عن
اإلرث الدوالتي للنظرية القانونية على مستوى نظام القانون
العام ،وتحاول تعدي حقيقة الواقع الحالي الذي يعطينا إشارات
واضحة عن نهاية الدولة ،وظهور مساحات جديدة للفعل
السياسي ،اين يمكن ان تكون الدولة هي االولى ويكن مع
آ
اخرين ،فنظام الحوكمة الحالي يمكن ان يعطينا قيما
ديمقراطية وتعبيرا عن المصلحة العامة او السلعة العمومية،11
لكن بعيدا عن االنطولوجيا الدوالتية التقليدية ،فالحوكمة
العالمية يعبر عن مفهوم جديد ال يستند إلى الموروث الدوالتي،
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فإن موجة الخصخصة والعولمة قد خلقت توليفات مسيئة
جديدة بين النشاطات االجتماعية ونظامها االقتصادي
العقالني.
إذن ،وعلى هذا االساس ،فإن نشوء مثل هذه
التوليفات السيئة من جديد سيولد مقاومة من الحيوية الداخلية
لالنساق االجتماعية المستقلة ،وفي المدى البعيد ،فإن
مجموعة من الصراعات البنيوية سوف تظهر مسالة مدى قدرة
التغيرات المؤسساتية على اإلجابة عن هذه التوليفات الجديدة.
إنه من الصعب إنكار الدور الذي لعبه النسق
االقتصادي في التحوالت الراهنة .إال ان هذا الدور قد تطور إلى
مرحلة الشذوذ واالصولية ،نظرا للمغالطات المفاهيمية التي
اك تنفت مفهوم االقتصاد في حد ذاته ،حيث ان إسهامات Karl
 99 Polanyiقد بينت الخلل الذي ارُتكب من خالل تبنيه
لمفهوم االقتصاد الجوهري بدل االقتصاد الشكلي ،الذي هيمن
على الفكر الليبرالي الراسمالي ونفى بذلك إمكانية تحليل اي
نظام خارج الحلقة الليبرالية ،خاصة بعد هيمنة الراسمالية
االقتصادية العالمية ،والتوليفات المسيئة التي ارتكبتها
ثانية ،98حيث إن العولمة حسب تفسير االنثروبولوجيا
االقتصادية ل  Polanyiقد خلقت حركة مضاعفة في عالقة
المجتمع بالسوق ،فمن ناحية وعلى اساس تبنية مفهوم السوق
المضبوط ذاتيا او غير المتضمن في المجتمع ،فإنه وبعد
العولمة االقتصادية ،وتحرير السوق من السيطرة االجتماعية
والسياسية (عدم تضمين االقتصاد) كحركة اولى ،فإن حركة
مضادة مزدوجة من خالل إعادة فرض اإلشراف والرقابة
السياسية على السوق من اجل حماية مصالح المجتمع.91
إن هذا اإلشكال الذي يشكله النسق االقتصادي يمكن
تعديه من خالل تبني مفهوم االقتصاد الجوهري .وإعادة مفهوم
االقتصاد خارج مفهوم االقتصاد الليبرالي ،هذا المفهوم الذي ال
يشترط ال الخيار العقالني وال شروط الندرة ،وإنما يركز على
حقيقة ان االفراد او المجموعات هم متاثرين بيئتهم ،إن
 Polanyiيرى بان المعنى الجوهري يركز على كيفية تكيف
المجتمع مع بيئته وكيف يواجه احتياجاته االقتصادية  ،96إن
مفهوم االقتصاد بهذا المعنى ال يفرق بين المجتمعات المسيطرة
من طرف السوق الحديثة ،والمجتمعات قبل الصناعية غير
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الغربية غير الليبرالية ،حيث ان السوق ما هو إال بناء اجتماعي
ومتضمن في المجتمع وليس مستقال عنه.
إن العودة إلى المفاهيم ما قبل صعود فكرة الدولة
القومية لالقتصاد هي الك فيلة بفهم الخطاب االقتصادي الحالي
للعولمة ،وفهم ظروف التحكم فيه ،وذلك لتعدي الفهم
الخاطئ لالقتصاد وفق مفهوم ادم سميث لليد الخفية كمفهوم
متعالي ادى إلى سلعنة العالقات االجتماعية واعتبارها ذات
طبيعة اقتصادية خالفا لطبيعتها الحقيقة واالنتقال من مفهوم
اإلنسان االقتصادي إلى اإلنسان االجتماعي ذي االبعاد الثقافية
والتطورية.95
الفرع الثاني :النشاح خارج القانون
السيناريو االخير لتاثيرات البناءات االجتماعية على
القانون ما بعد الدولة هو سيناريو الهيمنة الكلية للعقالنية
االجتماعية على العقالنية القانونية ،وهذا يظهر من خالل
هيمنة فعاليات المجتمع المدني على حساب النسق السياسي
والنسق االقتصادي الذين اثبتا السيناريوهين االول والثاني،
إذن ففي إطار ضعف القانون في التطور مع التغيرات
االجتماعية ،فقد ظهرت العديد من المدارس الفكرية التي
تحاول في إطار هذا الفهم الحرج لحدود القانون ان تنتج
مجموعة من االدبيات التي تشجع ما يسمى النشاط خارج
القانون.91
وعلى هذا االساس يمكن النظر إلى هذا السيناريو على
انه مجموعة تفاعالت اجتماعية في غياب الدولة ،ومدى قدرة
هذه التفاعالت على تحقيق النظام االجتماعي في إطار المجتمع
الفوضوي الحالي الذي يمثل هيمنة واضحة للنسق السياسي
اإلداري والنسق االقتصادي .في هذه الحالة سوف نشهد هيمنة
لالنساق االجتماعية في مجموعها على حساب النسق القانوني
الجزئي من خالل خلط التفسيرات خارج القانونية مع التبريرات
القانونية ودمج خارج القانون في إطار البديهيات القانونية.99
إن هذا التوجه يمثل إحياء لفعاليات المجتمع المدني
والحركات االجتماعية عن طريق ترقية مجال خارج القانون
لضبط المجتمع وتحقيق النظام االجتماعي ،وهذا ناتج اساسا
عن حالة من الضعف التي تميز السلطة الدوالتية مما يحتم
ظهور مجموعة من االنظمة المعيارية كبدائل لضبط المجتمع،
11
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ومنه ظهور مفهوم البيمعيارية ( ،)Internormativityوما قد
يؤدي إليه من صراع بين مختلف هذه االنظمة ،فكل مجموعة
اجتماعية تعمل إنشاء مجموعة من المعايير والقيم ،وتحاول -
من خالل مفهوم النظام الخاص بها -تنظيم وضبط سلوك
اعضائها من جهة ،وعالقاتها الخارجية مع المجموعات
االجتماعية االخرى من جهة ثانية.
إن هذا االنحياز لصالح مفهوم الضبط االجتماعي الذاتي
ناتج اساسا عن ثنائية الضبط الصاعد والضبط النازل وفق
تصور  ،Hayekفاالول يمثل المقاربة الخاصة لشبكة التعهدات
ما بين االشخاص بفعل التطور المتزايد للمعايير العرفية ،اما
الثاني فيمثل المقاربة الوضعية الدوالتية للتخطيط المركزي.99
وبفعل تطور مفهوم مهيمن للتنظيم في عالم ُمعولم ال يقبل
التجزيء ،فإن مفهوم الضبط الذاتي اصبح يلعب دورا هاما في
الحوكمة العفوية للمجتمع ،المفهوم الذي يشمل مجموعة كبيرة
من الترتيبات والتنظيمات الخاصة بدون اللجوء إلى القواعد
القانونية لالنظمة الدوالتية والقواعد المفروضة ،بما يعني
النشاط وفق منطق اإلرادة الخاصة وليس كإجابة على القيود
الخارجية .اما عملية الضبط العام للمنظومة الخارجية فتتم وفق
المبدا العام للعفوية ،الذي يحدد بنية منظمة ذاتيا ،معقدة
وغير مبنية وغير نهائية ،قائمة على اساس االختيار الثقافي في
القواعد.91
آ
إن ما نالحظه االن ،ومع اعترافنا اال كيد بوجود اشكال
قانونية خارج التقليد الدوالتي كانت متزامنة او سابقة للظهور
عن قانون الدولة القومية سواء من حيث اإلنتاج المعياري او
آ
آ
من حيث تطبيق القواعد االمرة .90إن ما نالحظه االن خليط
جديد وغريب لعمليات عفوية ومنظمة ،ميزتها الخصوصية
عكس القانون العرفي التقليدي انه عكست عمليات صنع
آ
المعايير العفوية والمنظمة التي كنا نعرفها قبل االن ،فمن جهة
نالحظ تشكيل وتنظيم ووضعنة متزايدة ،مقابل عفوية وتجزؤ
وفوضوية متزايدة من جهة اخرى.
إذن ،وعلى هذا االساس فإن االخذ بعين االعتبار
لعفوية الضبط الذاتي لمختلف االنساق االجتماعية من جهة،
والتنظيم االجتماعي لمرحلة ما بعد الحداثة المتميز بالتفاضل
االجتماعي على اساس وظيفي لمجموعة من االنساق االجتماعية
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من جهة اخرى ،هو الك فيل لفهم طبيعة الضبط القانوني
لمرحلة ما بعد الدولة القومية ،وليس هيمنة مجموع الخطابات
االجتماعية على الخطاب القانوني ،او محاولة تفسير الخطاب
القانوني عن طريق تحليل الخطابات االجتماعية.
من ناحية النظرية القانونية ،فإنه ال مجال للفصل بين
القانون الطبيعي والقانون الوضعي ،مادامت عملية الضبط
آ
القانوني تعتمد على العفوية والتنظيم في ان واحد ،وعليه فإننا
نشهد عودة للمداخل الشكلية والوظيفية لكن بصيغ جديدة،
فالهجوم الشكلي الجديد على الضبط القانوني هو متمم لتفضيل
وظيفي جديد للضبط على تدخل الدولة يحدد دور القانون
والدولة من خالل التفويض الوحيد لتسهيل االستقاللية
الفردية.99
خاتمة
من خالل ما سبق اإلشارة إليه ،يتضح ان معالم
جديدة بدات في الظهور لتشكل نظرية جديدة لمفهوم المعيارية
االجتماعية تتعدى االبعاد والقيم الدوالتية التي دابت على
تبنيها النظرية القانونية في مرحلة الحداثة الدوالتية .لقد تناول
هذا البحث تحليل المعالم االساسية التي تتصف بها النظرية
القانونية المعاصرة ،والتي تتحدد اساسا في كونها نظرية
تعددية ترحب بكل اشكال القانون الدوالتي وغير الدوالتي،
بحكم ُّ
تغير اشكال إنتاج وتطبيق القانون من جهة ،وتعدد
المشاريع المعيارية في المجتمع من جهة اخرى ،خاصة بعد
سقوط المشروع القانوني الدوالتي لمرحلة الحداثة.
لقد تبين من خالل تحليل عناصر النظرية القانونية
الجديدة ان مفهوم الضبط القانوني تحول نحو ضبط اجتماعي
تعددي يستجيب مع التعددية االجتماعية التي تميز المجتمع،
بطريقة تسمح بالتعبير عن كل الفعاليات االجتماعية وما تحمله
من قيم ومعايير مختلفة ومتعددة .من جهة اخرى ،فقد تبين
ان مفهوم العدالة الذي يستجيب مع هذه التعددية االجتماعية
البد ان يكون اجتماعيا بعيدا عن مفاهيم العدالة الدوالتية
ومبادئها ،التي لم تعد تصلح مع الشروط الجديدة التي وفرتها
موازين القوى في الحوكمة المعاصرة .إن التعددية االجتماعية
التي تميز مجتمع ما بعد الحداثة البد ان ُتترجم في جوانبها
المعيارية في شكل تعددية قانونية جديدة ،تعبر عن التعددية
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المعيارية للمجتمع ،بشكل ال تعيد فيه مظاهر الهيمنة
المعيارية التي عرفها المجتمع في مرحلة الحداثة الدوالتية.
ويمكن التعبير عن هذه التوجهات الجديدة في عدة مقاربات
قانونية من ابرزها المقاربات التجاوبية واالنعكاسية.
لقد اثبتت هذه الدراسة العديد من الفرضيات البنائية
فيما يخص عمليات إنتاج القانون لما بعد دولة الرفاه ،ابتداء
من إطار تحليل هذه العمليات ووصوال للشروط والنتائج
القانونية لها .إذن ،لقد تغير مفهوم القانون من المنظور
الدوالتي إلى المنظورات المجتمعية ،وذلك راجع لتطورات
جذرية مست الفضاء القانوني والسياسي المعاصر ،هذه
التطورات في جانبها السياسي تمثلت في انهيار المفهوم المركزي
للدولة وصعود منظومة الحكم في إطار شروط العولمة إلعادة
ترتيب المجتمع وفق موازين قوى جديدة اثبتت من خاللها
فواعل اخرى غير دوالتية تاثيرها وسلطتها إلى جانب سلطات
الدولة الوطنية .اما التطورات االقتصادية فتمثلت في هيمنة
االيديولوجية النيوليبرالية وفق مقاربة تنويعات الراسمالية على
معظم االقتصاديات الوطنية .اما على المستوى االجتماعي
والثقافي ،فقد ظهرت بوادر مشروع إنساني جديد ،لم تتجلى
معالمه بعد ،يعرف في الك ثير من االحيان بمشروع ما بعد
الحداثة ،الذي اثبت قطيعة معرفية مع مرحلة الحداثة.
على المستوى القانوني ،فقد حصلت ُّ
تطورات جذرية
كذلك ،مست عمليات إنتاج وتطبيق القانون ،واكدت على
التوجه الذي حملته التطورات المجتمعية السابقة الذكر .فقد تم
تطوير إطار تحليل جديد يعوض اإلطار التدرجي الكالسيكي،
يمكن ان ُيعرف في شكل عالقة بين المركز والمحيط ،وبدون
افضلية يمكن ان يحضا بها احد الفواعل على حساب الفواعل
االخرى ،وهو ما يؤدي إلى إظهار ترتيبات قانونية كانت مهمشة
ومعزولة في إطار المقاربات الدوالتية .إن هذه الترتيبات
الجديدة اصبحت تمثل ظواهر قانونية اصيلة ،تتصف بكل
مظاهر الرسمية والوضعية التي كانت تميز القانون الدوالتي .إن
العالقات الجديدة بين مركز ومحيط عملية إنتاج القانون اثبتت
صفتين اساسيتين للقانون لمرحلة ما بعد دولة الرفاه ،فهذا
القانون هو قانون عفوي ،محيطي واجتماعي من جهة ،وقانون
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مركزي ،منظم ورسمي من جهة اخرى ،وهو ما يساعد على نشوء
شبكات هجينة يمكن ان تستوعب هذا المنطق التناقضي.
إن االنشغال المباشر الناتج عن مثل هذه االطروحات،
هو إشكالية مستقبل الدولة لمرحلة ما بعد الدولة ،والترتيبات
التي يمكن ان تقوم عليها .إن المنطق المابعدي المتبنى في هذا
البحث ،والذي ال يقبل منطق االختزال ،يمكن ان يشير إلى ما
بعدية متواصلة ( ،)Post Continuumقد ال تحيل إلى افكار
ثابتة ،ال يمكن ان توضح معالم "العالم الجديد" ،وإنما تضعه
في سياقات انسيابية تبحث دائما عن الحقيقة .إن الت ُّ
طورات
التي يمكن ان تنجر عن تبني نظرية قانونية غير دوالتية
جديدة ،وفق هذا المنطق التناقضي السابق الذكر ،يمكن ان
تصل إلى حد ُّ
التحول الباردايمي ،وما يستدعيه من قيم جديدة
وتصورات جديدة كذلك ،والتي ال يمكن ان تكون إال ُّ
ُّ
تصورات
للعالم الواقعي الذي نعيش فيه ،والذي اكدت كل االطروحات
انه عالم شبكي.
إن التاكيد على المعالم السالفة الذكر ،يمكن ان يفسح
مجاالت جديدة للتفكير في الترتيبات القانونية المعبرة عنه،
والنابعة اساسا من نقد الترتيبات التقليدية المعبرة عنها في
شكل ثنائية اكاديمية وعملية في شكل قانون عام وقانون
خاص .ويمكن الوصول إلى هذا المسعى من خالل ،اوال،
تحليل العالقة بين الممارسات القانونية في الحوكمة المعاصرة
ومنظورات تدريس القانون ،والتي تؤكد تلك المفارقة بين ما هو
موجود فعال من ممارسات قانونية تعبر عن الطابع الهجين
والمختلط لالنماط القانونية والتقاليد اال كاديمية في تدريس
القانون التي مازالت تؤكد على الثنائية التقليدية للقانون العام
والقانون الخاص .ثانيا ،تفكيك التمييز العام/الخاص من خالل
بعض االطروحات الفلسفية واالجتماعية المعاصرة ،وصوال إلى
تفكيك التمييز بين القانون العام والقانون الخاص ومحاولة
االستشراف بمستقبل الترتيبات القانونية المنسجمة مع هذه
ُّ
التطورات .ثالثا ،تحليل ثنائية االبعاد الجوهرية واإلجرائية
للقانون ومحاولة تجاوزها بما يتناسب مع الممارسات القانونية
المعاصرة.
إن ُّ
التطورات التي يمكن ان تنجر عن تبني نظري ة
ق انوني ة غير دوالتي ة ج دي دة يمكن ان تص ل إلى ح د ُّ
التحول
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المعرفي ،وم ا يس ت دعي ه من قيم ج دي دة وتص ُّورات ج دي دة
ك ذل ك ،والتي ال يمكن ان تكون إال تص ُّورات للع الم الواقعي

جمةل العلوم الاجامتعية

ال ذي نعيش في ه ،وال ذي اك دت ك ل االطروح ات ان ه ع الم
شبكي.
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الملخص
إن التحول التنموي بكل معانيه ومضامينه االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية يستوجب السرعة والدقة واإلتقان
 االمر الذي دفع الجزائر الى التفكير تبني استراتيجية لمعالجة. وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتحسين عالقة الفرد بالدولة،في االداء
االختالالت التي تعاني منها اإلدارة العمومية سعيا منها الى االنتقال الى ما يسمى باإلدارة االلك ترونية التي من شانها التخلص من منطق
. ومنطق التسيير التقليدي الذي افرز العديد من الممارسات السلبية كالبيروقراطية والرشوة والفساد اإلداري،)le guichet( الشباك
لكن ما هي مقومات هذا االنتقال وعوامل نجاحه؟ وهل البيئة الداخلية والخارجية لإلدارة مؤهلة الستقبال تقنيات ومتطلبات اإلدارة
االلك ترونية؟ وهل ما تجنيه الدولة والمواطن من فوائد في مستوى ما تتحمله من تكاليف؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل
.هذه الدراسة
 التسيير، اإلجراءات اإلدارية، تكنولوجيا معلومات، ترشيد، عصرنة، خدمات عامة، إدارة الك ترونية:الكلمات المفتاحية
. الشفافية،التقليدي
Résumé
Le développement économique, social, politique, et civilisationnel nécessite la rapidité, la ponctualité et la
perfection de la prestation administrative et l’amélioration de la relation de l’individu avec l’Etat. Elément à
l’origine de la réflexion que mène l’Algérie sur le traitement de la désorganisation de l’administration publique à
travers l’adoption de la stratégie de la transition à l’administration électronique .Et ce afin d’échapper à la logique
du « Guichet », et de la gestion traditionnelle qui entraine plusieurs usages négatifs telle que la bureaucratie, le
pot-de-vin, et l’altération administrative. Mais quels sont les atouts de cette transition et les facteurs de sa réussite ?
Est-ce que l’entourage intérieur et extérieur de l’administration est apte à accueillir les techniques et les exigences
de l’administration électronique ? est-ce-que les intérêts de l’Etat et du citoyen sont en même niveau des charges et
frais ? Ce sont nos principales interrogations à propos de cette étude.

Mots clés : Administration Electronique, Services Publics, Modernisation, La Bonne Gouvernance,

Technologie Des Informations.
Summary
The developmental shift in all its economic, social, political and cultural senses requires speed, accuracy
and perfection in performance, and simplification of administrative procedures and the improvement of the statecitizen relationship. For this reason, Algeria starts to think about addressing the public administration’s defects
through the adoption of a strategy of transition into e-administration to get rid of the window system, and of the
traditional management, which resulted in several negative practices such as bureaucracy, bribery and corruption.
However, what are the necessary constituents of a successful transition? Is the internal and external environment
of the public administration ready for this transition? Is the transition into an e-administration worthy introducing?
This study will attempt to answer these questions.

KeyWords: E-Administration, Public Services, Modernization, Rationalization, Information Technology.

2* أس تاذ حمارض قسم "ب" لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية جامعة محمد ملني دابغني سطيف
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جتربة الدارة الالكرتونية يف اجلزائر -بني مقتضيات الشفافية وجتويد اخلدمة ،واشاكلية التخلص من منطق التس يري التقليدي-

والدقة واإلتقان في االداء ،وتنظيم س ير العمل اإلداري وزيادة
نوعية الخدمات وتبس يط اإلجراءات اإلدارية وتحس ين عالقة
الفرد بالدولة 8.الشيء الذي دفع في السنوات االخيرة إلى ظهور
ما يس مى باإلدارة المتفتحة ،إذ ترى منظمة التعاون والتنمية
االقتص ادية في اوروبا ان هذا المفهوم الجديد يتض من ثالث
عناص ر اس اس ية وهي :الش فافية اي التعرض الختبار الجمهور،
وس هولة المنال في كل وقت وفي كل مكان ( وفي هذا اإلطار
يعتبر تقري ب اإلدارة من المواطن وتس هي ل حص ول ه على
خدماتها عامال فعاال لتحقيق التنمية المس تدامة وجعل اإلدارة
تستجيب لمتطلبات الشفافية والفعالية والنزاهة) ،واالستجابة
لالفكار والتطلعات الجديدة.1

مقدمة
ينطوي واقع اإلدارة الجزائرية على العديد من النقائص
واالختالالت من الناحية الهيكلية والوظيفية وحتى القانونية،
وهو ما يش كل عائ قا نفس يا وماديا يحول دون بلو مس توى
تطلعات المواطنين ،الش يء الذي يس تدعي إعادة النظر في
طرق تس ييرها ،وتبني اس تراتيجية واض حة للتخلص من منطق
الش باك ،ومن منطق التس يير التقليدي الذي افرز العديد من
الممارس ات الس لبية كالبيروقراطية والرش وة وغيرها من مظاهر
الفس اد اإلداري .خاص ة امام اتس اع المفهوم الديمقراطي للحكم
وارتفاع المس توى الثقافي للش عوب وازدياد وعيهم بمش اكلهم
وح اج اتهم االجتم اعي ة ،والص حي ة ،واإلداري ة ،والثق افي ة،
واالقتص ادي ة .وتزاي د المنظم ات والجمعي ات التي ت دافع عن
حقوقهم ومص الحهم وتطالب بالجودة والش فافية وس رعة االداء
كإحدى اسس الحكم الرشيد.9
إن تح دي ث وعص رن ة اإلدارة العمومي ة والعم ل على
االرتقاء بالخدمات المقدمة للمرتفقين يتطلب جهازا إداريا قادرا
على فهم واس تيع اب المتع املين مع ه ب اختالف ظروفهم
وانتم اءاتهم ،غير ان ن درة الموارد الم الي ة والبش ري ة المؤهل ة
يس تدعي الترش يد واالقتص اد في النفقات والبحث عن وس ائل
وطرق لتحقيق الفعالية وباقل التكاليف ،لذا فإن العالم عرف
في العقود االخيرة خاص ة في اال لفية الثالثة ثورة هائلة في جل
المج االت العلمي ة والتكنولوجي ة ،اح دث ت تغييرا في الحي اة
اليومي ة لإلنس ان ،واص بح ت من الرك ائز الجوهري ة المعول
عليه ا في إح داث التنمي ة االقتص ادي ة واالجتم اعي ة ،وه ذا م ا
انعكس على اس لوب الحكم عموم ا وعلى اإلدارة العمومي ة –
آ
التي تعتبر هي اال لية التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم
المواطنين -خص وص ا ،إذ تم إدراج البرمجة المعلوماتية داخل
نس ق عمل اإلدارة واص بحت التحوالت في انماط اإلدارة في
مختلف القطاعات مس الة في غاية االهمية وحتمية حض ارية
مامولة في المجتمعات الواعدة ،وخاص ة في الدول النامية،
ولعل ذلك من االس باب التي دفعت الجزائر الس تحداث وزارة
إصالح الخدمة العمومية.
إن التحول التنموي بكل معانيه ومضامينه االقتصادية
واالجتماعية والس ياس ية والحض ارية يس توجب عنص ر الس رعة
جمةل العلوم الاجامتعية

محمد بن اعراب

فمفهوم اإلدارة المتفتحة يش مل الش فافية ويض يف لها
ُبعدين إض افيين وهما" :س هولة المنال" و"االس تجابة لالفكار
والتطلع ات الج دي دة" ،مم ا يس مح بفهم جوان ب اخرى من
التف اع ل بين اإلدارة والجم اع ة التي تخ دمه ا .وحتى يكون ه ذا
التفتح فعاال ينبغي ان يمر عبر تغيير اس اس ي داخل النظام
اإلداري ،وبذلك تس اهم اإلدارة المتفتحة في تقوية الديمقراطية
بالسماح للجمهور بممارسة حقه في االطالع على المعلومة (عن
طريق حري ة اإلعالم ،وحق االطالع على النص وص الق انوني ة
والتنظيمية والمداوالت ومختلف المعلومات والتقارير ،وقائمة
المشاريع المزمع انجازها مستقبال عبر مواقع اإلدارات العمومية
على ش بكة االنترنت...الخ) .خاص ة ان اإلدارة الحديثة تعتمد
على اس تخدام االس لوب العلمي في حل المش كالت اإلدارية
واتخ اذ القرارات واس تخ دام الحوافز لزي ادة س رع ة العم ل،
واس تخدام طرق علمية حديثة لدراس ة الوقت والحركة وض بط
احس ن الطرق الداء االعمال وتوحيد اإلجراءات ،واالس تعانة
بالخبراء لتوفير الجو المناس ب في محيط العمل ،6من خالل
م ا يس مى ب اإلدارة االلك تروني ة التي ظهرت كمش روع كبير
لتحديث وتطوير اإلدارة في المجاالت االقتص ادية واالجتماعية
والثق افي ة واإلداري ة ،بم ا يفض ي لتطور المجتمع ويمكن من
إلغ اء القيود الم ادي ة التي تعيق الحص ول على المعلوم ات
والخدمات .5فما هو المقصــود بالدارة اللكـترونية الري ــيدة؟
وما هي المقومات الموضوعية والجرائية لالنتقال لتطبيقها؟
وهــل البيئــة الــداخليــة والخــارجيــة لالدارة الجزائريــة م هلــة
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آ
ويعرفها اخرون بانها" :اس تخدام الوس ائل والتقنيات
االلك ترونية بكل ما تقتض يه الممارس ة او التنظيم او اإلجراءات
او التج ارة او اإلعالن ،بم ا يتيح لجميع اإلداريين التع ام ل
آ
الفوري واالني مع بعضهم البعض ،لتحقيق االهداف المشتركة،
وض مان مص الح اإلدارة والعمالء ،باس تثمار الجهد والوقت
والحيز والكينونة االقتص ادية ،وتعزيز الخدمة وتحقيق الرض ا
للجميع دون الح اج ة إلى العودة في مه ام ك ثيرة إلى المراكز
القي ادي ة العلي ا ،ب اعتب ار ذل ك من مقوم ات الالمركزي ة".99
ومحاوالت تطبيق اإلدارة االلك ترونية ال تزال في بداية الطريق
وهي في الوقت ذاته احدث مداخل اإلص الحات الس ياس ية
واإلداري ة الرامي ة لتحس ين الخ دم ات المق دم ة للمواطنين
ب اس تخ دام التكنولوجي ا الح ديث ة ك اإلج اب ة الص وتي ة
(الهاتف)واكش اك المعلومات التي يمكن للمواطنين الوص ول
إليها بس هولة واالس تفادة منها ك قاعات االنترنت والمكاتب
المتنقلة.

لس ـ ـ ــتقبال تقنيات ومتطلبات الدارة اللكـترونية؟ و هل ما
تجنيه الدولة والمواطن من فوائد هو في مس ـ ــتوى ما ّ
تتحمله
من تكـاليف؟ ه ذا م ا س نح اول اإلج اب ة عن ه من خالل ه ذه
الدراسة من خالل االسلوب المنهجي التالي:
اوال :مدخل مفاهيمي
/9ما المقصود باإلدارة االلك ترونية الرشيدة والمتفتحة؟
/8ما هي وظائ ف واهداف اإلدارة االلك ترونية الرشيدة ومجاالت
تطبيقها؟
/1سلبيات اإلدارة االلك ترونية
ثانيا :واقع ومستقبل استعمال تقنيات تكنولوجيا المعلومات ضمن
اإلدارة االلك ترونية في اإلدارة الجزائرية
/9عص رنة اإلدارة المحلية وإدخال تقنيات اإلدارة االلك ترونية
الرشيدة خيار ام حتمية؟
 /8كيف تس اهم اإلدارة االلك تروني ة المتفتح ة في إص الح
وترشيد اإلدارة؟

مـ ـا هــي عــالق ــة الدارة ال ل ـكـ ـتــرون ـي ــة ب ــال ـح ـكــوم ــة
اللكـترونية؟

/1م ا هو مس تقب ل اإلدارة االلك تروني ة المتفتح ة في الجزائر
وعوامل نجاحها؟
خاتمة

إن اإلدارة االلك ترونية والحكومة االلك ترونية يتداخالن
ويتش ابه ان في الك ثير من النق اط المتعلق ة ب االه داف
والوس ائ ل ،غير ان ه في إط ار الت دقيق في مص طلح "اإلدارة
االلك تروني ة" يرى البعض ان تعبير اإلدارة اإللك تروني ة هو
المص طلح االقرب لتحقيق التوافق بين عناص ر التعريف ،على
اساس ان المراد ليس ممارسة سلطة الحكم بطريقة إلك ترونية،
وإنم ا المقص ود إدارة االمور بطريق ة إلك تروني ة س واء على
المستوى الحكومي او المحلي ،98فا صل هذا المصطلح مشتق
من اللغ ة اإلنكليزي ة ( )e-managementلكن خالل نقل ه إلى
اللغة العربية لم يتم مراعاة المعنى ،فترجم بحذافيره وبش كل
جامد.
غير ان االستاذ عالء عبد الرزاق السالمي يرى ان اإلدارة
االلك تروني ة يعني القي ام بجع ل المعلوم ات التي تنجز داخ ل
اإلدارات تعتم د على تكنولوجي ا المعلوم ات ،وتتم بش ك ل
الك ترونيً ،
بدءا بالمراسالت ،وصوال لتكامل نظم المعلومات،
بحيث تصبح كل المهام والنشاطات تنجز باستخدام تكنولوجيا
المعلوم ات ،بينم ا الحكوم ة االلك تروني ة تعني جع ل جميع

أ
اول :مدخل مفاهيمي
/9ما المقصود بالدارة اللكـترونية الرييدة والمتفتحة؟

يع د مص طلح اإلدارة االلك تروني ة من المص طلح ات
العلمي ة المس تح دث ة في مج ال العلوم العص ري ة .1ظهر في
الب داي ة في الوالي ات المتح دة االمريكي ة .9ومن تع اريفه ا 9انه ا:
"تنفيذ كل االعمال والمعامالت التي تتم بين طرفين او اك ثر،
س واء من االفراد او المنظم ات بم ا يؤدي إلى دعم واس تمرار
العالقات فيما بينهم ،من خالل اس تخدام ش بكات االتص ال
االلك تروني ة ،وعموم ا ك ل نظم تكنولوجي ات المعلوم ات
واالتص االت ،بغية تعزيز دور اإلدارة اإلس تراتيجية ،وتحس ين
العملي ة اإلنت اجي ة ،وزي ادة ك ف اءة وفع الي ة االداء في اإلدارة،
وانجاز العمل بها بسرعة وبك فاءة وباقل التكاليف".1
او انه ا" :الوص ول إلى اله دف ب احس ن الوس ائ ل
وب التك اليف المالئم ة وفي الوق ت المن اس ب والمالئم
وباالستخدام االمثل لإلمكانيات المتاحة".90
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اإلدارات الحكومي ة تتك ام ل فيم ا بينه ا ،وتق دم خ دم اته ا
للمرتفقين بش كل مباش ر والك تروني ،يعتمد على تكنولوجيا
االتص االت والمعلومات للوص ول لالس تخدام االمثل لكافة
الموارد الحكومي ة ،لض م ان توفير ك اف ة الخ دم ات الحكومي ة
للمس تفي دين افرادا ومنظم ات ومس تثمرين ،وتوفير بيئ ة
من اس ب ة لتطوير وس ائ ل تق ديم الخ دم ات الح الي ة ،وتق ديم
خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل ،لذا فمفهوم الحكومة
االلك ترونية اوس ع واش مل ،لكن ينص ح باس تخدام مص طلح
"اإلدارة االل ك ت رون ي ة" ب دال م ن مص ط ل ح "ال ح ك وم ة
االلك ترونية" ،91خاص ة في منطقتنا العربية واإلقليمية لعدة
اسباب منها:
أ
اول :النه عند ذكر مصطلح "الحكومة" يتبادر إلى ذهن
المس تمع العمل الس ياس ي ،على الرغم من ان عمل الحكومة ال
يقتص ر على العمل الس ياس ي وإنما اإلداري ايض ا ،ولكن يغلب
عليه الطابع الس ياس ي ،وهذا ال يتوافق مع ش مولية مص طلح
"اإلدارة االلك ترونية".

واالقتص ادي ة والثق افي ة ،بم ا يس اع د على االبتع اد عن
البيروقراطي ة واالقتراب من الك ف اءة والفع الي ة والس رع ة في
توزيع الخ دم ات على ض وء احتي اج ات المس تفي دين وبك ل
شفافية.
كما يتض ح هذا التداخل بمقارنة اهداف كل منهما ،إذ
ته دف الحكوم ة االلك تروني ة مثله ا مث ل اإلدارة االلك تروني ة
لتعزيز الك ف اءة والفع الي ة في توزيع الخ دم ات الحكومي ة ،عن
طريق تح دي ث هي اكله ا ،وتحس ين ورفع جودة خ دم اته ا،
باس تعمال معايير موض وعية وس رعة اداءها ،91كما تهدف إلى
تعزيز الش ف افي ة وتحس ين اس تج اب ة الحكوم ة الحتي اج ات
المس تفيدين ،من خالل تجهيزها بالمعلومات الوافية ،وابتكار
اس الي ب ج دي دة للعالق ات البيني ة المتف اعل ة التي تجمع
المس تفي دين وهيائت ووك االت الحكوم ة ،وك ذا توفير الم ال
والوق ت والموارد المس تخ دم ة من قب ل إدارات الحكوم ة في
إط ار عالقته ا ب المواطن ،ب الت اثير اإليج ابي المباش ر للحكوم ة
االلك تروني ة في تحس ين مس توى االداء الحكومي ،وتق ديمه
بش كل الئق وجيد ،99كما تهدف للتاثير ايجابيا في المجتمع
من خالل ترقية وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات
بين افراد المجتمع.
أ
/8م ــا هــي ود ــائــف واه ــداف الدارة ال ل ـك ـتــرون ـي ــة
الرييدة ومجالت تطبيقها؟

ثــانيــا :تعبير الحكوم ة هو تعبير مح دود الن ه يعبر عن
مجموعة من االش خاص والهيائت ،والعالقات فيها ال تكون مع
جميع الناس وإنما مع مؤسسات وهيائت محددة معلومة ،على
عكس مصطلح اإلدارة الذي يعبر عن إطار مفتوح وواسع يطال
جميع المس تويات في الدولة ،ويش مل جميع االش خاص في
عالقاته.96

رغبة في زيادة ك فاءة وفعالية اداء العمل اإلداري ،فإن
الع دي د من ال دول تعم ل على تطبيق تكنولوجي ا المعلوم ات
واالتص االت إلدارة االعم ال والمش اريع وتس يير اإلدارات
المختلف ة ،والتخلي ت دريجي ا على اس الي ب العم ل التقلي دي،
خ اص ة بع د النج اح النوعي ال ذي س ج ل في مج ال التج ارة
االلك ترونية ،وبعد التاكد من ان المشكلة االساسية التي تعوق
تطور وتقدم الدول هو البطء والرداءة وس وء التس يير ،فالغاية
من تطبيق تقنيات اإلدارة االلك ترونية ليس مجرد تسيير اإلدارة
ب ل لتحقيق اه داف معين ة ب اعتب اره ا تؤثر على حي اة االفراد -
خاص ة ان من ص فات عمل اإلدارة الص فة االجتماعية -لكون
اإلدارة مس ئولة اجتماعيا عن تحقيق منفعة للمجتمع بص فة
ع ام ة ،عن طريق تحقيق توازن المص الح وتوس يع دائرة
المس تفيدين وخاص ة ايض ا ان كلمة إدارة مش تقة من اص ل

ويتض ح ذل ك الت داخ ل بمق ارن ة تعريف ك ل منهم ا،
فتعريف اإلدارة االلك ترونية الذي تم عرض ه اعاله يتفق إلى حد
بعي د مع تعريف الحكوم ة االلك تروني ة التي تعني" :إنت اج
المعلومات والخدمات االلك ترونية وتوزيعها خالل  86س اعة
في اليوم ( ،)86/86وخالل س بعة ايام في االس بوع (،)9/9
وبطريقة ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين وقطاع االعمال
او بين مؤس س ات ال دول ة ووك االته ا واجهزته ا ،ب اس تعم ال
واس تخدام نظم تكنولوجيا المعلومات واالتص االت بما يجعلها
نموذج ا فع اال إلنت اج الخ دم ات الع ام ة وتوزيعه ا عن طريق
الش بكة" ،95وهي وس يلة لتحديث بنية الحكومة وطريقة تنفيذ
اعم اله ا وتعزيز دوره ا االيج ابي في التنمي ة االجتم اعي ة
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التيني مكون من مقطعين هما ( )TO( )ADومعناها :يخدم او
آ
يساعد االخرين.99
وق د ركز ق اموس اكس فورد للمتق دمين على ض رورة
التركيز في تعريف اإلدارة على اهمي ة الوص ول إلى الغ اي ات
بك فاءة وفاعلية 91،اي بطريقة اجود وباقل تكلفة مادية واقل
جهد واس رع وقت ممكن ،ولعل ابتعاد اإلدارة التقليدية عن
تحقيق اهدافها وفقا للض وابط الس ابقة (الفاعلية ،الس رعة،
الجودة) هومن اهم ال دوافع التي س اهم ت في ظهور اإلدارة
االلك ترونية .فما هي وظائ ف وا هداف اإلدارة االلك ترونية؟ وما
هي مجاالت تطبيقها؟
ا /وظائ ف واهداف اإلدارة االلك ترونية الرشيدة
اص بحت االنماط اإلس تراتيجية الحالية لإلدارة تعمل
على تحقيق المزي د من المرون ة اإلداري ة واالنتق ال من إدارة
االش ياء إلى إدارة الرقميات ،واالنتقال من اإلدارة المباش رة
وجها لوجه إلى اإلدارة عن بعد ،ومن إدارة النش اط المادي إلى
إدارة النش اط االفتراض ي ،واالنتقال من التنظيم الهرمي القائم
على سلسلة االوامر إلى التنظيم الشبكي ،ومن القيادة المرتكزة
على المه ام والمتع املين إلى القي ادة المرتكزة على مز يج
التكنولوجيا – المتعامل الزبون ،ومن الزمن اإلداري إلى زمن
االنترن ت ،واالنتق ال من الرق اب ة الق ائم ة على مق ارن ة االداء
آ
الفص لي مع المخطط إلى الرقابة االنية المباش رة اول باول،
آ
ومن قيادة االخر إلى قيادة الذات.80
وترتبط اه داف اإلدارة االلك تروني ة بوظ ائ ف اإلدارة
عموما وتش مل جميع االعمال الحكومية ،89النها ش ان إداري
اك ثر مما هي شان الك تروني ،ويسمح العمل بها بالحصول على
افض ل النتائج على ص عيد النش اط العمومي والحص ول على
خدمات ذات نوعية جيدة وبفعالية تعتمد على فهم احتياجات
المستعملين ،ومن هذه االهداف مثال:
أ
• الهداف ذات الصـ ــلة بالجانب التنظيمي لالدارة
بحد ذاتها

فض ال عن تعميق مفهوم الش فافية واالبتعاد عن المحس وبية
والبيروقراطية 88،وكس ب ثقة المواطن باعتبارها ش رط اس اس ي
في الحكم الراش د ،مع االلتزام بتحس ين مس توى الخدمات
واتباع معايير جودة الخدمات التي تقدمها اإلدارة االلك ترونية،
خالفا للخدمات التي تقدمها اإلدارة التقليدية التي ك ثيرا ما تقع
في الخطا81.
كما تهدف للتقليل من التعقيدات اإلدارية التي يمر بها
القرار اإلداري ،86وانجاز العمل في وقت قياس ي (خالل االربع
والعش رين س اعة في اليوم وطيلة االيام الس بعة لالس بوع)
بمجرد الرجوع لقاعدة البيانات المعدة س لفا في اإلدارة والتي
تعد بمثابة تفويض للموظف والذي يتخذ قراره على اس اس ه،
ب دال من الرجوع إلى الرؤس اء اإلداريين ،كم ا هو الح ال في
اإلدارة التقلي دي ة 85.والتخلص من تعقي دات الرق اب ة اإلداري ة
التقليدية واستبدالها برقابة اسهل وادق.81
وإلغاء عامل العالقة المباش رة بين طرفي المعاملة او
التخفيف منه إلى اقص ى حد ممكن ،مما يؤدي إلى الحد من
تاثير العالقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعامالت المتعلقة
باحد العمالء ،والقدرة على اس تيعاب اكبر عدد من العمالء في
وق ت واح د دون ح اج ة لالنتظ ار في ص فوف طويل ة تعرق ل
العمل اإلداري.
أ
• الهداف ذات الص ـ ـ ــلة بعالقة الدارة بمتعامليها
أ
(اليخاص الطبيعية والمعنوية)
من وظائ ف اإلدارة االلك ترونية الرش يدة االس تجابة
لتطلع ات المواطن واالقتراب من ه ،وتس هي ل مش ارك ت ه في
المس ار الس ياس ي وفي اتخاذ القرارات التي تهمه ،ففي بعض
ال دول االوروبي ة اص بح ت اس تش ارة الجمهور اداة ممت ازة
لتحس ين الس ياس ات العمومية من خالل تدعيم مش روعيتها،
بل ان مجهودات ك ثيرة بذلت لتحس ين االدوات المس تعملة،
وتبسيط إجراءات الحصول على االستشارات ودمج نتائجها عند
اتخاذ القرارات حتى تكون اك ثر مرونة ،بعدما فهمت الحكومات
واإلدارات بانها ال تتمكن من اس تعمال س ياس تها بفعالية إذا
كانت تلك الس ياس ات غير مفهومة ،وال تحض بدعم الجماهير
والمؤس س ات االقتص ادية ومنظمات المجتمع المدني ،بل ان
ا غل ب البل دان المنخرط ة في منظم ة التع اون والتنمي ة

من اه داف تطبيق تقني ات اإلدارة االلك تروني ة خلق
الجو المالئم والظروف الحس ن ة لمم ارس ة العم ل اإلداري،
والحف اظ على حقوق الموظفين من حي ث اإلب داع واالبتك ار،
وكذا التقليل من مخاطر فقد المعلومات والحفاظ على س ريتها.
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يعينهم
االقتص ادية في اوروبا تس تعمل نظام الوس طاء الذين ِّ
البرلمان ،ويمثلون نقطة اتص ال هامة بالنس بة للمواطنين
الراغبين في إي داع عرائض احتج اج ،وتكوين طعون وطل ب
إصالح االضرار في إطار عالقاتهم مع اإلدارة.89
كما تهدف اإلدارة االلك ترونية التخاذ اإلجراءات الالزمة
لتقلي ل الحواجز الم ادي ة والتنظيمي ة واللغوي ة ،وتبس يط
الش كليات اإلدارية وتوض يح المص طلحات المس تعملة ،واتخاذ
التدابير التي تض من المس اواة في التعامل والمعالجة ،واحترام
ض مانات المواطن في مواجهة اإلدارة ،بتطبيق مبدا س يادة
القانون وتعزيز حقوق المواطنين ض د اإلدارة ،وهذا يعد عامال
اس اس يا للحكم الديمقراطي ومبادئ الحكم الراش د ،واإلدارة
المتفتحة والمبنية على اس اس الش فافية ،89والمس ؤولية،
والص دق ،والع دل ،والف اعلي ة ،والمس اواة في المع امل ة،
واحترام دول ة الق انون ،بم ا يفض ي إلى تحقيق االس تقرار
االجتماعي والتنمية االقتصادية81.
أ
• الهداف ذات الطابع القتصادي

العم ل المت اح ة داخ ل الوالي ات والبل دي ات لح ل مش ك ل
البط ال ة ،وطرح مج االت التنمي ة التي يمكن ان يش ارك فيه ا
القط اع الخ اص والمجتمع الم دني ،وإت اح ة الفرص ة للهيائت
المانحة كاالتحاد االوروبي للتعرف على حقيقة المشاكل البيئية
التي تعاني منها المناطق المحلية ،وإتاحة الفرص ة للحص ول
على مس اعدتها والتوامة معها ،بما ينعش االقتص اد المحلي
ويحقق االستخدام االمثل للموارد المتاحة11.
أ
ب /م ـج ــالت ت ـط ـب ـيــق ت ـق ـن ـي ــات وان ـظ ـم ــة الدارة
اللكـترونية الرييدة
من خالل التع اريف الواردة اعاله يتض ح ان هن اك
ثالثة مجاالت اس اس ية ورئيس ية تتوزع عليها اإلدارة االلك ترونية
وتمثل  01انواع من العالقات المهمة هي:
في إطار عالقة اإلدارة بالمواطن :من اهم مبررات ظهور
نظم اإلدارة االلك تروني ة هي تطوير عالق ة المواطن ب اإلدارة
وتحس ين خ دم اته ا الع ام ة المق دم ة لهم ،ومن بينه ا مثال
التس جيل المدني كإص دار ش هادات الميالد ،جوازات الس فر
وبط اق ات التعريف البيوميتري ة ،عقود الزواج ،ش ه ادات
الجنس ية ،وص حائ ف الس وابق العدلية وعموما كل وثائق
الحالة المدنية ،وكذلك االمر في المجاالت التعليمية والص حية
واالجتم اعي ة ،وك ل تل ك الخ دم ات التي يمكن تحويله ا إلى
خدمات الك ترونية تسلم عن طريق المكاتب الالورقية ،الشيء
ال ذي يؤدي إلى تقليص الروتين اإلداري وتخفيض تكلف ة انج از
وتنفيذ التعامالت وتس ريع وقت االنجاز ومن ثم زيادة ك فاءة
اداء اإلدارة العمومية.
واس تغالل تقنية االتص االت والمعلومات في البلدية
مثال ،من خالل البل دي ة االلك تروني ة ،هو نمط متطور وج دي د
من اإلدارة يس مح بتقديم الخدمات البلدية المؤثرة على حياة
المواطن اليومية بطرق اك ثر ك فاءة وفعالية ،خاصة ان خدمات
الح ال ة الم دني ة تنظم التواج د الق انوني للفرد داخ ل االس رة
والمجتمع ،وتعتم د على اهم االح داث المميزة لحي ات ه من ذ
الوالدة إلى الوف اة ،وهو م ا يجعل ه بح اج ة إليه ا طيل ة حي ات ه،
وتمكينه من الحص ول على هذه الخدمات عن طريق المواقع
الخدمية المتص لة بالبلديات على ش بكة االنترنت يغنيه عن
مش اق التنقل ،ويدعم مناخ الثقة واالمان في خدمات اإلدارة

تساهم اإلدارة االلك ترونية الرشيدة في تحقيق االهداف
الس ياس ية واالقتص ادية الدقيقة للس لطات العمومية كمحاربة
آ
الفس اد10،وتقليص نفقات االنجاز بإحالل الحاس ب اال لي محل
النظام اليدوي التقليدي ،الذي يس تهلك قدر كبير من االوراق
والمس تندات واالدوات المك تبية ،وعلب الحفظ واالرش يف،
وربح النفقات الناتجة عن تض خيم الهياكل اإلدارية العديمة
الجدوى ،والتي تتسم باالك تظاظ والبطالة المقنعة ،19وتفادي
تض ييع الوقت لذي يمكن تقييمه من الناحية االقتص ادية من
اجل البحث عن الوثائق واس تخراج الس جالت من االرش يف،
مع م ا يالزم ذل ك من مخ اطر فق د االرش يف وتلف ه ،وتمزيق
ب ع ض اوراق ه وم ا ي ح ت اج ه ذل ك م ن ن ف ق ات إلع ادة
إصالحه...الخ.18
كما ان الكم الهائل من المعلومات الذي تتيحه اإلدارة
االلك ترونية من عرض لفرص االس تثمار المتاحة داخل الوحدة
المحلية على ش بكة االنترنت خاص ة في مجال الص ناعات
الصغيرة والمتوسطة ،وتقديم معلومات جغرافية عن الوحدات
المحلية واهم مواردها ومناطقها الس ياحية .والمش اركة في حل
المش كالت التي تواج ه المجتمع المحلي ،مث ل عرض فرص
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االلك ترونية وبالس رعة المطلوبة ،ويمكنه من المس اهمة في
إدخال المعلومات الخاص ة به إلى قاعدة البيانات عبر ش بكة
االتص ال عن بع د ،وتمكين ه من مت ابع ة عملي ة التحقق من
المعلومات وإص دار الوثائق عبر الموقع ،وعلى ص عيد العمل
اإلداري يمكن موظفي اإلدارة من القيام بمهامهم بكل ش فافية
ويسر16.
في إط ار تنظيم كي ان اإلدارات العمومي ة وتس يير
العالق ات فيم ا بينه ا :ف الع دي د من البي ان ات والمعطي ات
والمراس الت يتم تب ادله ا بين هيائت ال دول ة واجهزته ا يومي ا،
وبإمكان استعمال تقنيات اإلدارة االلك ترونية تقليص استخدام
االوراق والوث ائق التقلي دي ة ،والقض اء على الروتين اإلداري،
وتخفيض تكلفة تنفيذ المعامالت ،وانجازها في وقت قياس ي،
ب اس تعم ال البري د االلك تروني وتقني ات االنترن ت ،لتحس ين
إنتاجية العمل اإلداري وتوظيف قدرات الش بكات التي يتش كل
منها معمار اإلدارة االلك ترونية ،لض مان تحقيق اعلى مس توى
من ك فاءة وفعالية العمل اإلداري ،لتعزيز العالقات الرس مية
البينية داخل هياكل ومؤسسات ومرافق الدولة.
في إط ار عالق ة اإلدارة ب االعم ال :إذ ترتبط اإلدارة
بعالقات متعددة مع قطاع االعمال لما لها من ادوار ووظائ ف
في مجال إعداد الخطط وتوجيه االس تثمار ،ودعم القطاعات
االقتص ادي ة وتنظيمه ا وتحفيزه ا وحم ايته ا ،ومراقب ة عملي ات
االس تيراد والتص دير وتس هيلها ،ومراقبة خدمات المؤس س ات
والش ركات الخاص ة في مجال التص ريح بالعمال ،والفوترة
والتهرب الض ريبي ،وك ذا تبس يط إجراءات الحص ول على
ال ت راخ ي ص وع ق ود االم ت ي از وال ت ح ك م ال ج ي د ف ي ع م ل ي ات
المن اقص ات والمزاي دات ،ومن ش ان العم ل بتكنولوجي ات
اإلدارة اال لك ترونية كذلك ان يس اعد على اس تيعاب كل تلك
االدوار لتعزيز الش راكة مع مؤس س ات وش ركات القطاع الخاص
بكل مرونة وش فافية ،خاص ة عبر النش ر االلك تروني لإلعالنات
والتش ريعات والقوانين لتحقيق افض ل مس تويات النجاح،
وتنمية قدراتها على اإلنتاج وتطويره.

ا /الس لبيات المتعلقة بالجانب التقني واالمني :ويندرج
ض من ه ذا النوع االعط ال المتعلق ة ب النظ ام المتحكم في
الخ دم ات االلك تروني ة ،ورداءة البرمجي ات المطورة ،وك ذا
المخاطر المترتبة عن االخطاء التقنية والتي تحدث نتيجة خلل
فني او عيب في اش تغال االجهزة المعلوماتية او في مص ادر
التغذية الكهربائية او الص يانة ،بحيث يمكن ان يترتب عن
خلل في التيار الكهربائي او توقف البطاريات االحتياطية اندثار
المعطيات والمعلومات المخزنة في الحاس وب ،كما يمكن ان
يكون ه ذا الخط ا عب ارة عن "دمج المعطي ات المخزن ة في
الحاسوب او اختالل تصنيفها او محو وإضافة بعض المعلومات
الش خ اص ال تعبر في الحقيق ة عن ح التهم االجتم اعي ة او
الس ياس ية او المالية او الص حية ،وبالتالي إعطاء نتائج غير
صحيحة عن العمليات التي تقوم بها اإلدارة.15
فض ال عن مخاطر الس ماح لبعض االطراف التي تتابع
اهداف غير مش روعة بان تتمتع بحرية تص رف كبيرة ،كالخاليا
اإلره ابي ة وجم اع ات المص الح التي يمكن ان تتعس ف في
استعمال سهولة الحصول على المعلومات وتستعملها للتاثير،
وكذا إمكانية الوقوع ض حية قرص نة معلوماتية او التجس س
االلك تروني ،فتحويل االرشيف إلى ارشيف الك تروني قد يعرضه
لمخاطر كبيرة تكمن في التجس س عليه وكش فه ونقله او حتى
إتالف ه .ومص در الخطورة هن ا ال ي اتي من تطبيق اإلدارة
االلك تروني ة ب ل في ع دم تحص ين الج ان ب االمني لإلدارة
االلك تروني ة وال ذي يعتبر اولوي ة ،ومص در خطر التجس س
االلك تروني ي اتي غ الي ا من ثالث فائت هي االفراد الع اديون
والهاكرز 11او القراص نة واخيرا اجهزة االس تخبارات العالمية
للدول19.
ومن الس لبي ات ذات الص ل ة ب الج ان ب اال مني
االس تراتيجي زي ادة التبعي ة للخ ارج ،م ا دام ت دول الع الم
الثالث –كالجزائر مثال-ليست دوال رائدة في مجال التكنولوجيا
والمعلوم اتي ة ،ب ل هي دول مس تهلك ة ومس تعمل ة له ذه
التكنولوجية .19واالعتماد على التكنولوجيا الغربية يعني زيادة
مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول الصناعية الكبرى ،وهذا
االمر ل ه انعك اس س لبي ،الن االعتم اد الكلي على التقني ات
االجنبية للحفاظ على امن معلوماتنا وتطبيقها على الش بكات

/1سلبيات الدارة ال لكـترونية
يمكن تقسيم السلبيات التي تعلق باإلدارة االلك ترونية
إلى نوعين:
جمةل العلوم الاجامتعية

محمد بن اعراب
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آ
ومن االثار االجتماعية الس لبية كذلك البطالة التي قد
وس بة ة
تنجم عن ةح ة
ورقمنة الخدمات العمومية ،فض ال عن خطر
المس اس بالص حة العامة (خاص ة حاس ة النظر التي تض عف
بشكل تدريجي من جراء استخدام االنترنت لساعات طويلة من
اجل الحص ول على الخدمات المختلفة في مناحي الحياة) ،وما
يمكن ان تؤدي إلي ه من فق دان فرص التكيف مع المجتمع
المحيط واالنخراط في ه نتيج ة العزل ة التي يفرض ه ا الفرد على
نفسه باستخدام االنترنت لمدة طويلة.

الرس مي ة الت ابع ة لل دول ة في ه تعريض لالمن الوطني والقومي
للخطر ،الن الدول تتجس س على بعض ها البعض ،بص رف
النظر عن نوع العالقات بينها ،وال يقتص ر االمر على التجس س
على المعلومات الهداف عس كرية وس ياس ية ،بل يتعداه إلى
القطاع التجاري لكي تتمكن الش ركات الكبرى من الحص ول
على معلومات تعطيها االفضلية على منافستها في االسواق.
واخيرا يمكن القول ان التطبيق غير الس وي والدقيق
لمفهوم واس تراتيجي ة "اإلدارة االلك تروني ة" ،واالنتق ال دفع ة
واحدة من النمط التقليدي لإلدارة إلى اإلدارة االلك ترونية دون
اعتماد التس لس ل والتدرج في االنتقال ،من ش انه ان يؤدي إلى
ش لل في وظائ ف اإلدارة ،بالتخلي عن النمط التقليدي لإلدارة
دون بلو متطلب ات اإلدارة االلك تروني ة بمفهومه ا الش ام ل،
وهذا ما يجعلنا نخس ر االولى وال نربح الثانية ،وهو ما من ش انه
ان يؤدي إلى تعطي ل الخ دم ات التي تق دمه ا اإلدارة او إيق افه ا،
ريثما يتم اإلنجاز الش امل والكامل للنظام اإلداري االلك تروني
او العودة إلى النظ ام التقلي دي ،وه ذا م ا ال يجوز من الن احي ة
اإلستراتيجية.11

وهذه الس لبيات المختلفة يمكن مواجهتها بتفعيل دور
اإلدارة االلك تروني ة في توفير الرخ اء لجميع االفراد ،وتنظيم
تواجدهم على ش بكة االنترنت ،وترس يخ مبدا الخص وص ية
الفردي ة عن طريق اس تعم ال نظ ام التوقيع ات االلك تروني ة،
ونظام البص مات واالرقام الس رية وكلمات المرور للتعرف على
الهوي ات ،وتقليص التع دي ات التي يمكن ان تؤثر على فع الي ة
اإلدارة االلك ترونية61.
ث ــاني ــا :م ــا هو واقع اس ـ ـ ــتعم ــال تقنيــات تكنولوجي ــا
المعلوم ــات التي تفرضـ ـ ـ ـه ــا الدارة اللكـتروني ــة في الدارة
الجزائرية،

ب /السلبيات الماسة بالجانب الجتماعي
من بين الس لبي ات التي ق د تنجر عن تطبيق تقني ات
الحكوم ة االلك تروني ة هي إمك اني ة اإلض رار ببعض الفائت
االجتماعية الض عيفة ،الن تفتح س وق المعلومات ذات االص ل
العمومي التي يمكن ان يس تفي د منه ا فقط االش خ اص ذوي
المس توى الثق افي االعلى (النخبويين) ،نظرا لوجود الفجوة
آ
الرقمية بين اناس متخص ص ون في مجال التقنية واخرون ال
يفقهون ش يائ عن إيجابياتها فيحرمون من مزاياها 60،لذا نجد
االش خ اص اال ك ثر مط الب ة ب إدارة الك تروني ة متفتح ة هم ذوو
المس توى الثق افي الع الي ،وهو م ا من ش ان ه اإلخالل بمب دا
العدل االجتماعي.69إض افة إلى إمكانية المس اس بالحق في
الخصوصية ،فاإلدارة االلك ترونية تكاد تشمل كل مظاهر حياة
الفرد االقتص ادية واالجتماعية والس ياس ية ،الش يء الذي قد
ينجم عنه الحد من اس تقالل الفرد وتقييد حريته ،بقيام عمل
عمدي يس تهدف اس تعمال المعلومات المتعلقة بماض يه او
باتجاهاته او غيرها من المعلومات المخزنة بالحاس وب للض غط
عليه او توريطه او ابتزازه68.
جمةل العلوم الاجامتعية

محمد بن اعراب

/9عصرنة الدارة وادخال تقنيات الدارة اللكـترونية
أ
الرييدة خيار ام حتمية؟
في الحقيق ة ،ال يمكنن ا الح دي ث عن إدارة الك تروني ة
من دون تحقيق مطلب اإلص الح اإلداري خاص ة بعدما عرفنا
المش اكل التي تعاني منها اإلدارة والتي تبرز من خالل خطاب
الس يد رئيس الجمهورية امام والة الجمهورية س نة  8000حول
اإلدارة الجزائري ة وال ذي ج اء في ه انه ا" :إدارة غير موص ل ة
ب المواطنين وب اوض اعهم الحقيقي ة الملموس ة ،وغير مب الي ة
برغبات الناس الذين تش رف عليهم وال بحاجاتهم...وتؤدي في
غالبية االحيان إلى تش جيع الال ك فاءة وتعميم التفاهة...،إدارة
هي ا ةمي ُل ما تكون إلى التبذير منها إلى التس يير ،إدارة متقادمة
في مناهجها وال تكاد تلم باس باب التقدم العلمي .66"...ويمكن
اعتبار هذا المقتطف مص ادرة تفيد إجرائيا اختالل اداء اإلدارة
الجزائرية في تعاطيها للش ان العام ،تلك اإلدارة التي يس يطر
على عقله ا منطق تمرد المنمي على ه دف التنمي ة ،وهو م ا
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أ
/8تاثير الدارة اللكـترونية المتفتحة والري ـ ــيدة على
فعالية الدارة

يجع ل اإلدارة تب دو في ذهن بعض الجزائريين عص اب ة ي دافع
بعض ها عن بعض ،ولكن هذا التمرد مض بوط قانونا ،حيث
تس تطيع اإلدارة ممارس ة كل اش كال التس ويف واإلكراه وتمييع
الق انون والمس ؤولي ات واعتم اد التعتيم ،والمي ل إلى ح ال ة
االنتهار عند تقييم الناس والتعاطي مع س ماتهم ومقدراتهم ،بل
يغدو هؤالء الناس بنظر اإلدارة مخترقي القانون.65
فاإلدارة الجزائرية إذ ًا تعاني من مش اكل بنيوية ومزمنة
وهي ك فيلة بالقض اء على فكرة اإلدارة االلك ترونية في مهدها،
وهو امر اغفلته التقارير والدراس ات او لم تعطه حقه ،لذلك تم
اس تحداث وزارة تعك ف على اإلص الح اإلداري وتحس ين الخدمة
العمومية تس هر على مراقبة وتطوير الش ؤون اإلدارية واإلدارة
العامة ،61ذلك ان اإلصالح اإلداري هو مسؤولية وطنية شاملة
ال مس ؤولية فرد فحس ب ،وهو مهمة ش اقة رس مية وش عبية
مس تمرة والتزام وطني على ص عيد الس لطة الس ياس ية وعلى
ص عيد الراي العام والعاملين في اإلدارة ً
قادة ومرؤوس ين ،وهو
إص الح يتناقض مع الفس اد اإلداري والتس يب والمحس وبية
الح اص ل ة ،وب الت الي هو إص الح ينس جم مع اه داف اإلدارة
االلك تروني ة ،وهو م ا يجع ل البعض يقف في س بي ل إجراءه
والقيام به.
وتج در اإلش ارة إلى ان ابرز مقوم ات نج اح اإلص الح
اإلداري التي يجب اتباعها لنصل إلى مرحلة الحديث عن اإلدارة
االلك تروني ة هي وجود إرادة س ي اس ي ة ح ازم ة ملتزم ة ب إنج از
اإلص الح اإلداري ،وهذا يس تدعي قرارا س ياس يا منبثقا عن
الس لطة الس ياس ية الرس مية في الدولة ،ويجب ان يوض ع هذا
القرار موض ع التنفي ذ وفق خط ة مبرمج ة زمني ا ،مع ض رورة
المتابعة والمراقبة الميدانية ،وااللتزام باإلص الح اإلداري على
صعيد العاملين بكافة فائتهم ومستوياتهم ،ومشارك تهم جميعا
في رس م معالمه وإعداد خطته ،كما يس تدعي وجود التزام به
على صعيد الراي العام والمجتمع ،فوجود جمهور او تيار شعبي
واع لحقوق ه ملتزم بمطل ب اإلص الح اإلداري امر اس اس ي
وض روري لتحص ين إرادة اإلص الح على مس توى س لطة القرار
الس ياس ي ،ودون وجود العنص ر االول تنتفي فاعلية العناص ر
االخرى ،وهذا شبه حاصل في معظم البلدان العربية.

جمةل العلوم الاجامتعية

محمد بن اعراب

إن التطور في اإلدارة هو تطور في التنظيم ،وإذا ك ان
التخطيط هو اال ك ثر ارتباطا بالزمان فالتنظيم هو اال ك ثر ارتباطا
ب المك ان من حي ث الهيك ل التنظيمي ،فهو ترتي ب لالنش ط ة
بطريق ة تس اهم في تحقيق اه داف اإلدارة ،وه ذا التنظيم هو
الذي يعطي لإلدارة ش خص يتها وميزتها اإلدارية ،وهذا التنظيم
يبرز من خالل الهيك ل التنظيمي ال ذي يبين كيفي ة تقس يم
االعم ال والمه ام والموارد ،وتجميعه ا في اقس ام وإدارات
والتنس يق بينها لتحقيق اهداف اإلدارة ،كما يظهر من خالل
التقس يم اإلداري ،وهو ق اع دة تجميع المركز واالنش ط ة
والوظ ائ ف في إدارات واقس ام ،والخبرة التنظيمي ة في ه ذا
المجال اوجدت التقس يمات اإلدارية .اما المكون االس اس ي
آ
االخر للتنظيم فهو س لس لة االوامر ،وهو يمثل خط الس لطة
المستمر الذي يمتد من مستويات التنظيم االعلى إلى مستويات
التنظيم االدنى ،كم ا ان من مكون ات ه ك ذل ك الرس مي ة التي
تتمثل في مجموعة اللوائح والس ياس ات والقواعد واإلجراءات
المك توب ة التي توج ه الع املين وتح دد طريق ة اس تج ابتهم في
تادية مهامهم ،واخيرا من مكونات المركزية تركيز س لطة اتخاذ
القرار في المس توى التنظيمي االعلى والالمركزية ،وهي بمثابة
إعادة توزيع السلطة بشكل يجعلها اك ثر اقترابا من المستويات
التنظيمية الدنيا ،وإذا كانت المركزية في المنظمات التقليدية
تعمل على تقييد المنظمة او اإلدارة في كل مستوياتها واقسامها
وافراده ا ،ف إن الالمركزي ة تحقق ذل ك التقيي د في اإلدارة كك ل
من جه ة ،ومن جه ة اخرى تبقي على ذل ك التقيي د على
المس توى التنظيمي الواحد او القس م الواحد ،وهذه القيود
الخمس ة ( الهيكل التنظيمي ،التقس يم اإلداري ،س لس لة
االوامر ،الرس مية ،المركزية والالمركزية ) ش هدت تطورا كبيرا
قبل ظهور االنترنت.69
والتنظيم االلك تروني باس تعمال االنترنت التي تعمل
ب النقرات التي تنتق ل بس رع ة انتق ال التي ار الكهرب ائي وعبر
االقمار الص ناعية ،تس اهم في االعمال االلك ترونية والعمل
التنظيمي عموما ،فقد اص بح اليوم وبدال من تقس يمه إلى 86
آ
ساعة في إدارات ما قبل االنترنت إلى االف دقة سوتش ( sutch
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 ،)beatوتتطل ب االنترن ت القي ام ب االعم ال بطريق ة دين اميكي ة
من خالل مراكز قرار متع ددة ال تتالءم مع خص ائص التنظيم
التقلي دي الق ائم على الهيك ل التنظيمي الص ل ب والهرمي ة
الرسمية وغيرها69.
ويظهر الت اثير االيج ابي لإلدارة االلك تروني ة على اإلدارة
وتفعيله ا من خالل إت احت ه فرص التعرف على احتي اج ات
المواطن التي تتباين تبعا للظروف البيئية والثقافية الخاص ة
بكل مجتمع ،فعلى مس توى اإلدارة المحلية مثال يتطلب االمر
تمتعها بقدر من المرونة والس رعة في اتخاذ القرارات باإلض افة
إلى توافر الثق ة واالم ان والس ري ة في الخ دم ات االلك تروني ة
لجل ب المواطن المحلي للتع ام ل االلك تروني ،61ونظرا لتع دد
الجه ات المعني ة بتق ديم الخ دم ات الحكومي ة االلك تروني ة
للمواطن المحلي والتي تختلف فيم ا بينه ا من حي ث الش ك ل
الق انوني والتنظيمي ،ف إن اإلدارة االلك تروني ة المحلي ة تعني
تحقيق ش راك ة حقيقي ة مع المجتمع من خالل التنس يق
والتك ام ل بين ه ذه اال طراف لتحقيق التالحم بين فائت
المجتمع المحلي المختلف ة ،بم ا يحقق اه داف التنمي ة ويعود
على المواطن ب الرف اهي ة ،كم ا يتيح اس تخ دام تكنولوجي ات
المعلوم ات واالتص االت في اإلدارة االلك تروني ة إمك اني ة
اس تعمال البريد االلك تروني وش بكات االعمال التي تربط فروع
اإلدارة المحلية المتعددة ونش ر اجتماعات المجالس المحلية
على ش بكة االنترنت ،والتمكين من التفاعل بين مس تويات
اإلدارة المحلي ة على نط اق واس ع في إط ار من المش ارك ة
والتع اون الق ائم على المب ادرة لح ل المش اك ل ،عوض ا من
التفاعل المحدود وفقا للعالقات الرس مية التي تحكمها القواعد
واإلجراءات الذي يميز اإلدارة التقليدية ،وكذا تطوير اس لوب
تق ديم الخ دم ات اإلداري ة من االس لوب التقلي دي من خالل
االوراق والمس تندات التي تتس م بالبطء والجمود وص عوبة
التص حيح والتعديل إلى خدمات الك ترونية مرنة مبتكرة عالية
الجودة ومقدمة من خالل شبكة االنترنت وعبر عدة قنوات.50
كما يظهر هذا التاثير االيجابي من خالل ما يبرزه إجراء
المف اض ل ة بين اإلدارة المحلي ة التقلي دي ة واإلدارة المحلي ة
االلك ترونية في العديد من النواحي:

جمةل العلوم الاجامتعية

محمد بن اعراب

ا /من حي ث اله دف :ترتكز اإلدارة التقلي دي ة على إدارة
االفراد والموارد لتحقيق الك ف اءة والفع الي ة ،في حين ترتكز
اإلدارة االلك ترونية على إدارة المعلومات والرقميات والش بكات
والعالق ات لتحقيق التف اع ل والتج اوب ،فمن المس لم ات في
مج ال اإلدارة ان ه ال يمكن تحقيق تطور او تنمي ة دون قرارات،
وان ه ال يمكن إص دار قرارات دون ان يكون هن اك معلوم ات
وبيانات كافية عن الموض وع محل القرار ،وانه بقدر ما تكون
ه ذه البي ان ات والمعلوم ات ص حيح ة ومط ابق ة لواقع وطبيع ة
النش اطات التي تجري ض من اإلدارة فإن القرار اإلداري يكون
على قدر كبير من الك فاءة ،وهذا ما تتيحه فعال تقنيات اإلدارة
االلك ترونية.59
ب /من حي ث التنظيم :تنظيم اإلدارة التقلي دي ة هرمي
متعدد المس تويات والتقس يمات التنظيمية فيه ثابتة ،كما انها
تركز الس لطة في اإلدارة العليا ،واالتص االت الرس مية فيها تتم
تبعا لخط الس لطة ،بينما بالنس بة لإلدارة االلك ترونية فإنها
تقوم على هياكل تنظيمية شبكية ،والتقسيمات التنظيمية فيها
متغيرة ،كم ا تتع دد مراكز الس لط ة وفرق العم ل ال ذاتي ة،
واالتصاالت فيها فائ قة السرعة.
ج /من حيث التخطيط :التخطيط في اإلدارة التقليدية
من مهام اإلدارة المركزية ( الجهات الوص ية) ،ويتم من اعلى
إلى اس ف ل ،وتتس م ه ذه الخطط بكونه ا طويل ة او قص يرة
االج ل ،وتترجم تل ك الخطط إلى برامج ينف ذه ا العم ال
والموظفون ،ام ا التخطيط في اإلدارة االلك تروني ة فهو ُافقي
ويتم إع داد الخطط على
ومش ترك بين اإلدارة والع املينِّ ،
فترات قص يرة ،وتتس م هذه الخطط بالمرونة والتغير ،وقد ال
يختلف التخطيط اال لك تروني من حي ث التح دي د الع ام عن
التخطيط التقلي دي لكونهم ا ينص ب ان على وض ع االه داف
وتحديد وس ائل تحقيقها ،رغم وجود فوارق اس اس ية تبرز من
خالل كون التخطيط االلك تروني عملي ة دين اميكي ة في اتج اه
آ
اال هداف الواس عة والمرنة واالنية القص يرة المدى ،والقابلة
للتحديد والتطوير المس تمر ،خالفا للتخطيط التقليدي ،ومن
خالل ان المعلوم ات الرقمي ة دائم ة الت دفق والتي تض في
اس تمرارية على كل ش يء في اإلدارة بما فيها التخطيط ،مما
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آ
ومت ابع ة اني ة عن طريق النقرات ال عن طريق التق ارير ،مم ا
يجعله ا تتم ب اق ل مجهود وب اق ل تك اليف ،رغم ان البعض
يؤاخذ الرقابة االلك ترونية على اساس افتقارها للتفاعل اإلنساني
ال ذي هو اس اس ك ل تطوير حقيقي في اإلدارة من انظم ة
وعاملين ومعايير وغيرها.55
ه /من حيث القيادة :القائد في اإلدارة التقليدية هو
آ
مركز التحكم والتوجيه وهو الذي يدير االخرين ،والقرارات هي
من اختص اص ه وس لطاته ،اما دور العاملين فيتمثل في إمداده
بالمعلومات الالزمة لدعم اتخاذ القرار ،وفقا للقاعدة المعروفة
"على ص انع القرار اال يتخ ذ اي قرار إال إذا اك تمل ت ام ام ه
المعلومات" ،51اما القائد في اإلدارة االلك ترونية الحديثة فيدير
آ
ذات ه قب ل ان ي دير االخرين ،ويق دم االس تش ارات ويح ل
المش كالت ،والقرارات في مثل هذه اإلدارة تش اركية إلتاحة
الفرص ة للعاملين من اجل المس اهمة واالبتكار والتميز .59وتتم
ه ذه القي ادة ب اس تخ دام تكنولوجي ا االنترن ت من اج ل إدارة
االعمال والعالقات المختلفة التي تجعل المدير في كل مكان،
ويمل ك نفس الق در من المعلوم ات ،ويتع ام ل مع الح اس وب
المحمول ،ويتصل بكل العاملين عبر شبكة االعمال الداخلية
او ب المتع املين عبر الش بك ة الخ ارجي ة ،وتتس م القي ادة
االلك ترونية بانها قيادة حس التكنولوجيا.
إن التغيير المتس ارع في مج ال التكنولوجي ا يجع ل
القائد االلك تروني ذو قدرة على تحس س ابعاد التطور والعمل
على توظيف مزاي اه ،كم ا تتس م بحس الوق ت الن الق ائ د
االلك تروني قائد زمني س ريع الحركة واالس تجابة والمبادرة ،الن
االنترنت تتيح وتوفر القدرة على تص ريف االعمال في اي وقت
ب اللي ل او ب النه ار وفي اي جزء من الع الم ،كم ا تتميز بكونه ا
قيادة حس الطوارئ ،وهو ما يدفع بالقائد االلك تروني كي يكون
متطورا وحذرا مس تعمال اعينه البش رية وااللك ترونية ،خاص ة
امام الس رعة في عالم التكنولوجيا التي تقتض ي ان يكون له
حس الطوارئ ،59ويقول الدك تور غازي عبد الرحمن القص يبي
ان هن اك ثالث ص ف ات ال ب د من توفره ا في الق ائ د اإلداري
الناجح ،االولى ص فة عقلية خالص ة ،والثانية ص فة نفس ية
خالص ة ،والثالثة مزيد من العقل والنفس .الص فة العقلية هي:

يحوله من التخطيط الزمني المنقطع ( بوض ع تقارير فص لية)
إلى التخطيط المستمر.58
بل ابعد من ذلك يمكننا ان نتس اءل هل هناك حاجة
فعلية للتخطيط في زمن وبنية االنترنت؟ التي تعمل في الزمن
آ
الحقيقي واالني وبالس رعة الفائ قة التي قد تتطلب إعادة ك تابة
الخط ة ع دة مرات ،ومع ذل ك تكون الخط ة الج دي دة ابع د من
س ابقتها عن الخطة االص لية ،والممارس ة على االنترنت تجعل
اإلدارة بمب ادئه ا وقواع ده ا واس اليبه ا المعروف ة ل دى البعض
متقادمة بش كل لم يس بق له مثيل ،الش يء الذي يؤكد ان
التخطيط ينش ئ التقييد والص رامة المقيدة ويحد من االس تجابة
للتغيرات في البيئة المحيطة ،لذا من الض روري في بيئة ذات
تغييرات كبيرة وغير قابلة للتنبؤ كاإلدارة االلك ترونية ان تكون
الخطة مرنة.51
د /من حيث الرقابة :تتم في اإلدارة التقليدية بمقارنة
االداء الفعلي ب االداء المراد تحقيق ه للوقوف على االنحراف ات
وتصحيحها ،كما يتم عن طريق مقارنة المدخالت بالمخرجات،
فهي بذلك رقابة موجهة للماضي وتاتي بعد التخطيط والتنفيذ،
وهذا يعد من وس لبيات الرقابة التقليدية والناجمة عن الفجوة
الزمني ة بين التقرير المبرز للخل ل وم ا يتطلب ه من ك ت اب ة
ومراجعة وتوقيع وبين مرحلة التص حيح ،لكون التقارير تكون
دورية ش هرية او فص لية او س نوية ،بينما بالنس بة للرقابة في
اإلدارة االلك ترونية فتكون فورية ،وهي عملية مس تمرة يش ارك
فيه ا اك ثر من طرف من خالل الش بك ة االلك تروني ة ،56وهي
رقابة قائمة على اس اس النتائج بمس اعدة الش بكة الداخلية التي
آ
تعم ل ك قن اة اني ة لنق ل المعلوم ات بش ك ل فوري ،وب الت الي
تقليص الفجوة الزمني ة بش ك ل كبير والق درة على معرف ة
المتغيرات الخ اص ة ب التنفي ذ ب الوق ت الحقيقي ،ف المعلوم ات
التي تس جل فور التنفيذ تكون لدى المدير في الوقت نفس ه،
مما يجعل الرقابة االلك ترونية رقابة مس تمرة وليس ت دورية،
وهو ما يمكن المدير من معرفة المتغيرات قبل او عند التنفيذ،
وب الت الي االطالع على اتج اه ات النش اط خ ارج الس يطرة
والت دخ ل من اج ل مع الج ة االنحراف ات في الوق ت ذات ه ،بم ا
يس اعد على تجاوز فجوة االداء ،وتادية العمل الرقابي بك فاءة
وفع الي ة في ك ل مراح ل العم ل الرق ابي من فحص وت دقيق
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"معرفة القرار الص حيح" .والص فة النفس ية هي" :اتخاذ القرار
الصحيح" .والصفة الثالثة هي" :تنفيذ القرار الصحيح"51.

مج ال مس تخ دمي االنترن ت تحت ل المرتب ة  19ع المي ا ،وفي
مج ال اس تخ دام االنترن ت في الم دارس احتل ت المرتب ة 981
عالميا.18
• كيفية استخدام االداة ()se servir de l'outil
فال يزال اس تخدام الش بكة مقتص را على بعض الفائت
من المجتمع ،فاالمية االلك ترونية تنتش ر بك ثرة في الوس ط
الجامعي وحتى بين بعض االس اتذة الجامعيين فكيف الحال
بالنسبة لفائت المجتمع االخرى.
• ص عوبة فهم المض مون ( compréhension du
)contenu
ليس كل من يس تطيع الدخول للش بكة قادر على فهم
المض مون ،فالتعامل الورقي يعرف عدة تحديات ،فالمش كلة
س تكون اعق د عن د الح دي ث عن القراءة التف اعلي ة والوث ائق
االلك ترونية.
ف اإلدارة الجزائري ة تس عى إلى التق دم في مج ال
تكنولوجيا المعلومات والنهوض بالمجتمع الجزائري ،لكن على
آ
ض وء المعلومات المتوفرة حتى االن مازال االس تثمار الفعلي
لإلدارة في مج ال تنمي ة اس تعم ال تكنولوجي ا المعلوم ات
واالتص ال محدودا للغاية ،وذلك بالرغم من الحماس الكبير
المعبر عن ه من طرف الجميع في االرتق اء به ذا المج ال ،وفي
غياب دراس ة دقيقة في الموض وع قد يالحظ البعض انه بالرغم
من ص رف اموال ط ائل ة في اقتن اء المع دات المعلوم اتي ة
والبرمجيات على مدى سنوات عدة ،إال ان ذلك لم تؤثر إيجابيا
على المردودي ة وتحس ين جودة الخ دم ات المق دم ة من طرف
آ
اإلدارة ،حيث ان بعض الحواس يب ال تس تغل االن إال الغراض
آ
الطباعة فقط ،فالبرنامج المتبع حتى االن في مجال اس تعمال
تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص ال ب اإلدارة الجزائري ة يتميز
ب االس اس بع دم التنس يق بين اإلدارات في ش تى مكون ات
المعلومات من معدات وبرمجيات ودراس ات ،وإتباع كل وزارة
او إدارة منهجي ة وخط ة عم ل حرة غير مرتبط ة ب االه داف
والتوجه ات الع ام ة للحكوم ة .وب الرغم من ع دم االنته اء من
دراس ة دقيقة لمدى اس تعمال المعلومات في اإلدارة الجزائرية
التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالبريد وتقنيات اإلعالم واالتصال.

/1ما هو مس ـ ـ ــتقبل الدارة اللكـترونية المتفتحة في
الجزائر وعوامل نجاحها؟
إن اإلدارة االلك ترونية ال تخلق من عدم بل هي تحويل
الممارس ات االعتيادية التي تتم في العالم الواقعي إلى ش كل
الك تروني ،فهي في الوقت المنظور الش امل اداة لبناء مجتمع
قوي ،من خالل المس اهمة في حل المش كالت االقتص ادية
واالجتماعية والس ياس ية ،واول ما يص طدم به هذا المش روع -
في ح ال الجزائر -هو االمي ة االلك تروني ة والح اجز او الفجوة
الرقمي ة ،والفجوة االجتم اعي ة ،إذ يؤك د س تروس م ان
( 10)p.Straussmanفي هذا اإلطار ان خرافة هذا العص ر هي
اعتبار التكنولوجيا حال لكل المش اكل ،النه من الس هل اقتناء
االجهزة ،لكن تحويل المعطيات إلى ش يء مفيد يتطلب قدرا
كبيرا من الذكاء والتركيز للمورد البش ري ،لذا يمكن توض يح
التحديات التي تواجه المشروع في الجزائر في النقاط التالية:
• مشكلة الدخول للشبكة (:)l'accès au réseau
فال زال تعميم اس تخ دام ش بك ة االنترن ت يواج ه
تح دي ات ض عف البني ة التحتي ة ،فليس ت ك ل الع ائالت في
الجزائر موصولة بشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية وهنا ال
يقتص ر المش كل على المناطق النائية بل يش مل حتى المدن
الكبرى التي يصعب فيها حتى الحصول على خط هاتفي 19،لذا
ال ب د ان يترافق تجهيز اإلدارة معلوم اتي ًا مع توس يع ق اع دة
المس تفيدين من هذه التقنية بس هولة وبكلفة معقولة،وذلك
بتخفيض او حذف الض رائب الجمركية والض ريبية على القيمة
المضافة المطبقة على العداد المعلوماتي ،وكذا إعادة النظر في
التعريفة الهاتفية التي تجعل االرتباط بش بكة اإلنترنيت ص عب
المن ال ،فق د اثبت ت بعض ال دراس ات الع ام ة التي اجري ت
بخص وص اس تعمال تكنولوجيا المعلومات واالتص ال باالجهزة
اإلدارية مفارقات مهمة يمكن ان نس تش فها من خالل التقرير
الص ادر عن هيئة معترف بها دوليا هي المنتدى االقتص ادي
الدولي (دايفوس) الذي بين ان الجزائر في مجال مالكي اجهزة
كمبيوتر ش خص ية تحتل المرتبة  999عالميا ،وفي مجال عدد
المش تركين في ش بكة االنترنت تحتل المرتبة  99عالميا ،وفي
جمةل العلوم الاجامتعية
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فق د اثبت ت بعض ال دراس ات الع ام ة التي اجري ت
بخص وص اس تعمال تكنولوجيا المعلومات واالتص ال باالجهزة
اإلدارية مفارقات مهمة يمكن ان نس تش فها من خالل التقرير
الس الف الذكر والذي ص نف الجزائر في المرتبة  991عالميا في
مج ال تكنولوجي ا اإلعالم واالتص ال من بين  911دول ة في
العالم ،والذي اش ار ان الجزائر تراجعت خالل س نة واحدة
بست ( )1مراتب كاملة محتلة كذلك المرتبة  91على المستوى
العربي ،وق د اش ار التقرير ان الجزائر في تراجع مس تمر في
ميدان التكنولوجيا الحديثة واس تعمالها ،فمثال بعد ان كانت
تحت ل المرتب ة الثم انون في  8009/8009والمرتب ة  909في
 8001/8009وص لت في س نة  8090/8001للمرتبة ،991
وبحس ب التقرير ف إن ك ل م ا يتعلق بتطوير التكنولوجي ات
الحديثة في الجزائر يبقى متاخرا عن الربط بش بكة االتص االت
وخلق مؤسسات تعمل في القطاع ،حيث ان العراقيل العديدة
ال ت ي ت ح ول دون ت ط وي ر ال ق ط اع وت م ك ي ن ال ج زائ ري ي ن م ن
استعمال التكنولوجيات الحديثة.
كما اظهر التقرير مدى تاخر اس تعمال التكنولوجيات
الحديثة في مجال االعمال ،اين احتلت الجزائر المرتبة االخيرة
من مجموع الدول التي مس تها الدراس ة ،حيث س جلت الجزائر
المراتب االخيرة في كل ما يتعلق باس تعمال التكنولوجيا في
آ
مجال االعمال ،كما اورد التقرير الجزائر من بين اخر الدول في
مجال اس تعمال التكنولوجيا على مس توى الحكومة ،حيث
احتل ت المرتب ة  981ع المي ا ،واحس ن مرتب ة حققته ا الجزائر
كانت في مجال االس تخدامات الش خص ية لتكنولوجيا اإلعالم
واالتص ال حيث حلت في المرتبة  11بفض ل الهاتف النقال
حيث حص لت الجزائر على المرتبة  11عالميا ،ا ما في مجال
اس تخدامات التكنولوجيا من قبل الحكومة فاحتلت الجزائر
المرتبة  989عالميا ،وبخصوص مدى نجاح حكومة الجزائر في
الترويج لتكنولوجيات اإلعالم واالتص ال احتلت المرتبة 998
عالميا ،كما احتلت المرتبة  980بخص وص مؤش ر الخدمات
الحكومي ة على الش بك ة ،والمرتب ة  989فيم ا يتعلق بفع الي ة
اس تخ دام الحكوم ة لتكنولوجي ا اإلعالم واالتص ال ،واخيرا
احتل ت الجزائر المرتب ة  991فيم ا يتعلق بتواج د تكنولوجي ات
اإلعالم واالتصال في الوكاالت الحكومية ،ويؤكد هذا التقرير ان
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الجزائر تبقى بعي دة عن تحقيق اه داف "الجزائر االلك تروني ة
 ،"8090حيث انه على عكس ما كان منتظرا من الس ياس ة
الحكومي ة الج دي دة للوقوف ب القط اع والس ير نحو التطور،
اض حت الجزائر في تدهور مس تمر ،خاص ة في ظل عودة قطاع
التكنولوجي ا الح ديث ة في قط اع اله اتف الث اب ت واالنترن ت إلى
ش به احادية ولس نوات الس بعينيات والثمانينيات ،حيث
اص بحت اتص االت الجزائر الش ركة الوحيدة تقريبا للعمل في
القط اع بع د رحي ل ك ل من مؤس س ة "لكم" لله اتف الث ابت
وتوقف المتعامل الخاص "ايباد" عن العمل واختفاء عدد كبير
من مزودي خ دم ات االنترن ت عن نش اطهم في الس نوات
االخيرة11.
إض افة إلى ما س بق يمكن القول إنه يواجه تطبيق
اإلدارة االلك ترونية على مستوى اإلدارة المحلية مثال العديد من
التحديات الس ياس ية واالجتماعية واالقتص ادية التي تفرض ها
بيئة اإلدارة المحلية ،والتي تتباين وفقا للمس توى االجتماعي
والثقافي والعادات والتقاليد الس ائدة في كل جهة ،والية كانت
ام بلدية ومن اهم هذه التحديات:
• غالبا ما يرتبط التحول إلى نظام اإلدارة االلك ترونية
بالقرار الس ياس ي المركزي ،إذ ان وحدات اإلدارة المحلية ال
تملك حرية اتخاذ قرار تحويل اعمالها إلى اسلوب الك تروني الن
دوره ا تنفي ذي فقط ،ام ا االس تراتيجي ات فتوض ع من خالل
الس لطة المركزية ،وقص ور ونقص تدفق المعلومات من اإلدارة
المركزي ة نحو اإلدارة المحلي ة يعيق نج اح اإلدارة االلك تروني ة
المحلية ويعرقلها ،وهذا ما يس تدعي تمكين الهيائت المحلية
من وض ع خطط وبرامج وس ياس ات تتناس ب مع ظروفها البيئية
الخاص ة وإش راكها في اتخاذ القرار ،كما يس تدعي نقل الس لطات
والوظ ائ ف والمس ؤولي ات والموارد من الحكوم ة المركزي ة إلى
اإلدارة المحلية.16
• نقص او قل ة الموارد الم الي ة المحلي ة وتركيز جهود
التنمي ة في الم دن الرئيس ي ة ب اعتب اره ا واجه ة ال دول ة ،دون
النزول إلى مس توى المراكز والقرى العميقة التابعة للمحليات،
ومن ش ان ذل ك اإلض رار بفع الي ة اإلدارة االلك تروني ة.15
فاالعتمادات المالية المخص ص ة لمجال البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال لم تتعدى 1.190.991.000 :دج في ميزانية
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س نة  8096مثال إذ جاءت في المرتبة ما فوق  88في ترتيب
الوزارات ( فيما يخص االعتماد المخصصة لها في مجال التسيير
).
• يتطلب تطبيق اإلدارة االلك ترونية المش اركة بين
ك اف ة فائت المجتمع المحلي لتحقيق التك ام ل بين االطراف
المش ارك ة في تق ديم الخ دم ة االلك تروني ة ،وقص ور التوج ه
التس ويقي لإلدارات والمنظمات الحكومية ،وعدم تركيزها على
احتياجات المواطنين ورغباتهم قد يؤدي إلى حدوث فجوة بين
توجهات المخططين لبرامج اإلدارة االلك ترونية وبين اتجاهات
المواطنين ،فض ال عن نقص الوعي الس ياس ي في المناطق
المحلية الذي يقف عائ قا امام تلك المشاركة.
• تركيز جهود التنمي ة في المن اطق المحلي ة على
إشباع الحاجات اال ساسية للمواطنين واستبعاد إدخال التطور
التكنولوجي ض من اولوي ات المواطن المحلي ال ذي يع اني
البطالة وانخفاض مس توى المعيش ة ونقص اإلمكانيات مما قد
ال يساعده على االندماج في مجتمع المعلومات ،إذ ينظر الك ثير
من المواطنين لإلدارة االلك ترونية على انها نوع من الرفاهية.
تج اوز ه اجس الفجوة الرقمي ة التي نتج ت عن ق دوم
العصر الرقمي بمبتكرات وانماط جديدة من العالقات من قبيل
ال ديموقراطي ة االلك تروني ة والمجتمع االلك تروني ،والعم ل عن
بع د ،والص ح ة عن بع د ،انتج ب المق اب ل س لبي ات ج دي دة
وح اج ات ج دي دة من قبي ل محو االمي ة االلك تروني ة والقض اء
على الفقر االلك تروني ،وهو ما اعتبره المجتمع الدولي هاجس ا
ع المي ا يقتض ي عالج ه للنهوض ب اه داف التنمي ة ،وتعتبر
الش روط االقتص ادية واالجتماعية المتمثلة مس توى التعليم
والص ح ة ،وال دخ ل اهم العن اص ر المكون ة للبيئ ة اإلداري ة
والس ياس ية لحيازة فرص النجاح والفعالية وهذا يتوقف –إلى
حد بعيد -على المس توى العلمي والص حي والمادي للمش اركين
في مشروع إنجاح اإلدارة االلك ترونية11.
• عدم اقتناع القيادات اإلدارية بفكر وبفلسفة اإلدارة
االل ك ت رون ي ة وع دم ق درت ه م ع ل ى ال ت خ ل ي ع ن ن م ط اإلدارة
البيروقراطي ة المتع ارف عليه ا الن حرك تهم في مج ال اإلدارة
العامة مقيدة نظرا لمس ؤولياتهم عن قراراتهم امام الس لطات
الوص ية والراي العام ،وهو ما قد يؤدي إلى وجود مقاومة من
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ج ان ب الع املين لالفك ار والمم ارس ات اإلداري ة االلك تروني ة
الج دي دة فكم ا يق ال" :مح اول ة تطبيق افك ار ج دي دة بواس طة
رجال يعتنقون افكارا قديمة هي مض يعة للجهد والوقت"،19
فبعض المسئولين يعتبرون ان المعلومات اداة فعالة للسلطة،
وب الت الي ف اي تفريط فيه ا ( عن طريق إت احته ا عبر تقني ات
اإلدارة االل ك ت رون ي ة ) ه و ت ف ري ط ف ي اه م ادوات ن ف وذه م
ومك انتهم داخ ل الهيك ل اإلداري ال ذي يش تغلون في ه .فع دم
الق درة على مواكب ة التطور يول د رغب ة في النكوص عن ه او
التخفيف من حدته او حتى افراغه من محتواه ،فالنفس تميل
إلى ما تالفه ،واص حاب المص الح يرون في التجديد ما يهدد
اوض اعهم ،وفاقدو الك فايات يش عرون بانهم مهمش ون ،وكل
هذه الحاالت تنس ف المش اريع اإلص الحية وتص يب ثمار
التطوير ب الفس اد 19.وك ل ذل ك يتطل ب إع داد برن امج تثقيفي
وت اهيلي لك اف ة اإلداريين ل دمجهم في ه ذا المش روع عن وعي
وقناعة ونشر فكر وثقافة العمل االلك تروني في اوساطهم.
فكما سبق ذكره اعاله عند الحديث عن سلبيات اإلدارة
االلك تروني ة ف إن ه اجس امن المعلوم ات والخوف من ع دم
الق درة على ت امين الحم اي ة من المخ اطر التي ته دده ا وته دد
االجهزة خاص ة إذا علمنا ان اي جهاز موص ول بش بكة االنترنت
يمكن اختراقه خالل  09ايام إذا كان خاليا من برامج الحماية،
فال وجود نظ ام معلوم اتي ك ام ل وخ ال من االختراق ات،
والس بيل الوحيد للحد من هذا اإلش كال هو اتخاذ جملة من
اإلجراءات كالتحديث المس تمر النظمة التش غيل للحاس بات
آ
اال لية ،والتحديث المس تمر للبرامج المض ادة للفيروس ات،
وتركيب جدار لصد اي محاولة للقرصنة واالختراق وإعداد نسخ
آ
احتي اطي ة للمعلوم ات اله ام ة وحفظه ا في ام اكن امن ة ،كم ا
ينبغي ان تكون كلمات الس ر متكونة من  01خانات على االقل
وان تكون مزيج ا من االحرف واالرق ام ويفض ل ع دم التكرار
واستخدام البطاقة الذكية او الممغنطة او البصمات...11الخ.
عوامل نجاح الدارة اللكـترونية
اإلدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتاثر بكافة عناص ر البيئة
المحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناص ر الس ياس ية واالقتص ادية
واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،وتفتح اإلدارة يعد قيمة
ثمين ة يرغ ب المواطنون رؤيته ا فيه ا من خالل إثب اته ا لع دالت ها
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باعتبارها وسيلة لتنمية اإلبداع االبتكاري الحفاظ على الك فاءات
المتميزة ،96والعم ل على تحقيق مب دا ش ف افي ة المعلوم ات،
بإتاحتها للعاملين في كافة المس تويات اإلدارية ،والتاكيد على
االنض باط والتزام في العمل اإلداري للقض اء على التس يب
والفساد اإلداري.
 /1المتابعة والتقييم المس تمر من اجل الوقوف على
النقائص وحصر متطلبات اإلدارة االلك ترونية وتكاليفها وتحديد
مزاياها لتثمينها وتاكيدها ،وحص ر نقائص ها من اجل تص حيحها
والحف اظ على دين اميكي ة المس ار ال ذي تم االلتزام ب ه ودعم
المجهودات المبذولة ،مع ض رورة الحرص اثناء التقييم على ان
يكون موضوعيا وواقعيا وفي الوقت المحدد الن التكنولوجيات
الح ديث ة ترغم اإلدارة العمومي ة على ان تكون يقظ ة ب النس ب ة
لعامل الوقت ( الزمن ) الن هذه التكنولوجيات تتطور بس رعة
وتصبح قديمة بسرعة.95
 /6إعادة هندسة عمليات اإلدارة وليس حوسبتها :فكي
ال يتعرض مشروع اإلدارة االلك ترونية للفشل ينبغي عدم العمل
على مجرد إيج اد ح ل تكنولوجي لمش كالت البيروقراطي ة
اإلداري ة وحوس ب ة المه ام اإلداري ة ،ل ذا ينبغي ان تس ته دف
بالدرجة االولى إعادة هندس ة عمليات اإلدارة من جديد وترافق
ذلك مع الهندس ة اإلدارية واإلنس انية ض من مش روع طموح
للتحديث والتنمية.
 /5االس تثمار في تكنولوجيا المعلومات :ينبغي النظر
إلى ما يص رف ويس تثمر على اإلدارة االلك ترونية على انه عامل
يس اع د على تحقيق ع ائ د ايج ابي في االج ل المتوس ط او
البعيد 91،فاإلص الح اإلداري الفعال يس تطيع ان يقض ي على
التس ي ب والتعقي د وك ثير من الفس اد ،ولكن ه في غي اب
التجهيزات االس اس ية الض رورية ال يس تطيع تقديم خدمات عامة
تذكر.99
/1اإلدارة االلك تروني ة ليس ت ب ديال عن الوس ائ ل
التقلي دي ة :إن اعتم اد برامج ومب ادرات اإلدارة االلك تروني ة
واالنتفاع من خاللها بتكنولوجيات االنترنت يس اعد على بناء
نظ ام الك تروني مرن ومفتوح لتنفي ذ االنش ط ة ذات القيم ة،
وبجودة عالية وبتكلفة منخفض ة بالمقارنة مع تكلفة المعامالت
التقلي دي ة ،غير انه ا ليس ت ب ديال نه ائي ا عن تل ك الوس ائ ل

وفع اليته ا وانه ا ج ديرة ب المس ؤولي ات الملق اة على ع اتقه ا
واحترامه ا لحي اتهم الخ اص ة ،خ اص ة ان اإلدارات العمومية
تحتجز وتتوفر على ك تلة هامة من المعلومات الفردية الحساسة
مث ل ملف ات الح ال ة الم دني ة والملف ات الطبي ة التي تفترض ان
يكون هناك امان قانوني يس مح لالفراد بان يثقوا في اإلدارة،
وان تعمل هذه االخيرة في إطار من المس ؤولية عند اس تعمال
تلك المعلومات او اس تعمال االموال العمومية ،وإال فإن هذا
التفتح يمكن ان يفسد تلك الثقة ،ثم ان فتح المجال للحصول
على المعلوم ات في إط ار اإلدارة االلك تروني ة ينبغي ان يتم في
إطار التس يير الفعال للش ؤون العمومية والذي يقتض ي احيانا
ان تكون هناك درجة من الس رية المطلوبة .90ولض مان نجاح
مش روع اإلدارة االلك تروني ة يج ب ان تراعي ع دة متطلب ات
وعوامل منها:
 /9الرعاية المباش رة والش املة للجهات العليا بعيدا عن
االرتجالية والقرارات غير المدروسة ووضوح الرؤية اإلستراتيجية
لديها واالس تيعاب الش امل لمفهوم اإلدارة االلك ترونية ،ونش ر
فكر وثق اف ة التغيير بين اإلداريين وتهيئتهم لتقب ل العم ل
االلك تروني .99والعم ل على التح دي ث المس تمر لتقني ة
المعلومات ووسائل االتصاالت.
 /8وض ع مع ايير مح ددة الختي ار القي ادات اإلداري ة
والت اكي د على اختي ار القي ادات المتميزة دون التقي د ب االق دمي ة
لوحدها ،النها ليس ت معيارا وحيدا للقيادة الفعالة ،والعمل
على ت دري ب الع املين وت اهيلهم ليكونوا عم ال معرفيين عن
طريق التربصات والدورات التدريبية التطبيقية ونظام التدريب
االلك تروني عن بعد كل حس ب تخص ص ه لدعم ك فاءتهم في
تس يير اإلدارة االلك تروني ة ،98والتحول من العم ل الي دوي
القائم على الوثائق والمس تندات الورقية إلى النظم االلك ترونية
الق ائم ة على الوث ائق والمس تن دات االلك تروني ة ،91ومراجع ة
النم اذج المس تخ دم ة وتح ديثه ا للتخلص من البي ان ات غير
الض رورية بما يتالءم مع متطلبات العمل االلك تروني ،وتغيير
القيم الس ائ دة في اإلدارة بنش ر قيم الع دل والمب ادرة وروح
التع اون والمش ارك ة وخلق الرض ا الوظيفي ل دى الع املين،
بالتوفيق بين مصالحهم الفردية ومصالح اإلدارة ،وتفعيل نظام
الحوافز والمك افائت ،بربطه ا ب الحوافز الس ائ دة في الس وق
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التقليدية من تخزين للوثائق والبيانات ومعالجتها ،خاص ة في
المراحل االولى من تطوير نظم اإلدارة االلك ترونية.99

وعموما يمكن القول بخصوص مراحل االنتقال السليم
من اإلدارة التقلي دي ة إلى االلك تروني ة ف إن افض ل س ين اريو
للوص ول إلى تطبيق س ليم الس تراتيجية اإلدارة االلك ترونية مع
اس تغالل امث ل للوق ت والم ال والجه د ،هو بتقس يم خط ة
الوص ول إلى المرحل ة النه ائي ة لإلدارة االلك تروني ة إلى ثالث
مراحل ،على ان يتم ذلك بعد القيام بإصالح إداري شامل وتام
للنظام اإلداري التقليدي ،وتقس يم الخطة إلى مراحل من ش انه
ايضا ان يؤدي إلى اندماج المجتمع بشكل كلي في خطة اإلدارة
االلك ترونية ،بحيث يتاقلم معها ويتطور بتطورها ،على عكس
م ا يح دث عن د تطبيق اإلدارة االلك تروني ة دفع ة واح دة ،مم ا
يؤدي إلى تفاجئ المجتمع بها ،وقد يتم رفض ها او مقاومتها في
حينه ،وهذه المراحل هي:
اوال :مرحلة اإلدارة التقليدية الفاعلة
وفي هذه المرحلة يتم تفعيل اإلدارة التقليدية والعمل
على تنميته ا وتطويره ا ،في الوق ت ال ذي يتم الب دء في ه ايض ا
وبش كل متوازي بتنفيذ مش روع اإلدارة االلك ترونية ،بحيث
يس تطيع المواطن العادي في هذه المرحلة تخليص معامالته
وإجراءاته بش كل س هل ودون اي روتين او مماطلة ،في الوقت
الذي يس تطيع فيه من يملك حاس ب ش خص ي او عبر اال كش اك
االطالع على نش رات المؤس س ات واإلدارات والوزارات واحدث
البيانات واإلعالنات عبر الش بكة االلك ترونية ،مع إمكانية طبع
او استخراج االستمارات الالزمة وتعبئتها إلنجاز اي معاملة.
ثانيا :مرحلة الفاكس والتلفون الفاعل
وتعتبر هذه المرحلة هي الوس يط بين المرحلة االولى
والمرحلة التي س تاتي فيما بعد ،وفي هذه المرحلة يتم تفعيل
تكنولوجيا الفاكس والتلفون ،بحيث يستطيع المواطن العادي
في هذه المرحلة االعتماد على التلفون المتوفر في كافة االماكن
والمنازل ،والذي تعتبر خدمته معقولة التكلفة يس تفيد منها
في االس تفس ار عن اإلجراءات واالوراق والش روط الالزمة إلنجاز
اي معاملة بش كل س لس وس هل ودون اي مش اكل ،بحيث انه
يس تطيع اس تعمال الفاكس إلرس ال واس تقبال االوراق او
االس تمارات وغير ذلك ،وفي هذه المرحلة يكون قس م كبير من
المواطنين قد س مع او جرب نمط اإلدارة االلك ترونية ،بحيث
يس تطيع كب ار التج ار واإلداريين والمتع املين والق ادرين في

مراحل النتقال الى الدارة اللكـترونية
بالرجوع لتجارب تطبيق اإلدارة االلك ترونية في العالم
نج د ان معظمه ا اخ ذ منحى االس لوب المركزي (الم دخ ل
المركزي في تخطيط وتنفيذ مشروع اإلدارة االلك ترونية ،كما هو
الحال في تجربة س نغافورة) ،او منحى االس لوب الالمركزي في
تطبيق منهج اإلدارة االلك تروني ة كم ا فعل ت ذل ك الوالي ات
المتح دة االمريكي ة ،وهن اك ع دة مبررات موض وعي ة وظروف
ت اريخي ة ت دفع النته اج ه ذا الم دخ ل او ذاك ،فمثال ،ال يعق ل
نج اح الم دخ ل المركزي في تطوير اإلدارة االلك تروني ة في دول ة
فيدرالية او في دولة كبيرة بس كانها وش اس عة في مس احتها،
ومترامي ة االطراف في جغرافيته ا ومتع ددة القومي ات واللغ ات
واالعراف والديانات ،إذ بالرغم من عدم اس تحالة تحقيق ذلك
إال انه يزيد العبء على الدولة وتزيد تكلفة وتعقيدات المشروع
وبرامج التنمية المعلوماتية فيها ،بينما في دولة بس يطة مثل
س نغافورة يفض ل اختيار المدخل المركزي كاس لوب لتحقيق
الفعالية والك فاءة عند تنفيذ هذا المش روع ،لذا فالمر ال يتعلق
بمجرد إجراء مق ارن ة مجردة بين مزاي ا الم دخ ل المركزي او
الالمركزي بل يتعلق بتوفر رؤية واقعية تس تند إلى فهم عميق
للقدرات والموارد المتاحة وفرص نجاح المشروع.91
والتحول إلى اإلدارة االلك ترونية يحتاج إلى العديد من
المراح ل من اج ل تحقيق االه داف المرجوة منه ا تب دا بقن اع ة
اإلدارة وتوفره ا على رؤي ة واض ح ة لتحوي ل جميع المع امالت
الورقي ة إلى مع امالت الك تروني ة ،وتوفير ال دعم الك ام ل
واإلمك اني ات الالزم ة ل ذل ك ،وت دري ب وت اهي ل الموظفين
ب اعتب ارهم العنص ر االس اس ي في ه ذا التحول ،ف التح دي
االس اس ي وفق ما يتبين من خالل التجربة ،هو العمل على
جعل اإلنس ان الذي يعمل باإلدارة يتجاوب اوال مع ض رورة
التغيير وجعله يقتنع ،وثانيا بض رورة واهمية تطوير مس تواه
والرفع منه ،ذلك ان اإلنس ان هو العنص ر االهم الذي تدور
آ
حوله كل اال ليات النظرية للتس يير ،والذي بدونه تبقى تلك
آ
اال ليات مجرد نظريات على الورق ال تعرف طريقا إلى الواقع.90
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ه ذه المرحل ة من إنج از مع امالتهم عبر طريق الش بك ة
االلك تروني ة ،وفي ه ذه المرحل ة يكون ع دد المس تخ دمين
لالنترنت متوس ط ،كما انه من الطبيعي ان تكون التعريفة في
ه ذه المرحل ة اك ثر كلف ة من اله اتف والف اكس ،ل ذل ك ف إن
ال م يس وري ن وم ا ف وق ه م االق در ع ل ى اس ت ع م ال ه ذه
التكنولوجيا ،فاس تراتيجية اإلدارة االلك ترونية تقودنا للتس اؤل
حول اس بقية المجتمع الراش د للحكم الراش د ،فالحكم الراش د
ياتي نتيجة وليس مقدمة ،فإذا اعتبرنا الحكم الراش د هو قمة
هرم فمعلوم ان في بناء اي هرم نبدا باالس اس والقاعدة ثم تاتي
القمة ك تتويج للبناء ،فالحكم الراش د ياتي في زمن الش عب
الراش د ،فإن لم يكن هناك ش عب راش د ،فالحكم لراش د على
فرض وجوده ،فإنه ال يس تمر ،لذا ال بد من قض ية س امية
لتكوين مجتمع راش د في س ياق االبتعاد عن رؤية االمور بجزئية
آ
حتى ال تاتي الحلول انية جزئية.99
ثالثا :مرحلة اإلدارة االلك ترونية الفاعلة
وفي ه ذه المرحل ة يتم التخلي عن الش ك ل التقلي دي
لإلدارة بعد ان يكون عدد المس تخدمين للش بكة االلك ترونية
قد وص ل إلى المس توى وتوفرت الحواس ب ،س واء بش كل
ش خص ي او بواس طة اال كش اك عن طريق توفير عدد ال باس به
من مزودي الخدمة باالنترنت ،وباس عار معقولة قدر اإلمكان
من اجل فتح المجال ال كبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل
مع اإلدارة االلك تروني ة ،والعم ل على انته اج خط ة تس ويقي ة
دع ائي ة ش امل ة للترويج الس تخ دام اإلدارة االلك تروني ة وإبراز
محاس نها ،وض رورة مش اركة جميع المواطنين فيها والتفاعل
معها ويش ارك في هذه الحملة جميع وس ائل اإلعالم الوطنية
من إذاع ة وتلفزيون وص حف وإق ام ة الن دوات والمؤتمرات
واس تض افة المس ئولين والوزراء والموظفين في حلقات نقاش
حول الموض وع لتهيئ ة من اخ ش عبي ق ادر على التع ام ل مع
مفهوم اإلدارة االلك ترونية،وإنش اء موقع ش امل كدليل لعناوين
جميع المراكز الحكومي ة اإلداري ة في البالد ،98مم ا يس مح
لجميع فائت الش عب باس تعمال الش بكة االلك ترونية إلنجاز اي
معاملة إدارية و بالش كل المطلوب باس رع وقت واقل جهد
واق ل كلف ة ممكن ة وب اك ثر فع الي ة كمي ة ونوعي ة ،ويكون الراي
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الع ام ق د تفهم اإلدارة االلك تروني ة وتقبله ا وتف اع ل معه ا وتعلم
طرق استخدامها.
خاتمة
كانت اإلدارة التقليدية تس عى في االس اس للحص ول
على والء القوة الع ام ة والتزامه ا بقواع د وتعليم ات العم ل،
وب الت الي ك ان ت تعتم د على تركيز الس لط ة وتقيي د ت داول
آ
المعلومات ،ولكن الوض ع اختلف االن واص بح يركز على قوة
العم ل االعلى ت اهيال وتخص ص ا في المج االت التكنولوجي ة
الجديدة ،وبالتالي اص بح على اإلدارة الجديدة ان تحص ل على
قوة العم ل من خالل فلس ف ة ج دي دة تقوم على المركزي ة
الس لط ة ،وتقوم على التفوق واالبتك ار واالعتم اد على الط اق ة
الخالقة للتكنولوجيا الحديثة والقوى البش رية عالية المهارة،
فتقوم باختيارهم على اس اس الك فاءة والتكوين والتخص ص بما
يحقق اهداف النمو ،وتقوم اإلدارة الحديثة ايض ا على اس اس
التع ام ل مع المتغيرات دون خش ي ة التغيير ،الن التغيير في
ح د ذات ه محال الهتم ام اإلدارة ،كم ا تقوم اإلدارة الح ديث ة على
اس اس العم ل على إح داث الق درة على االتص ال الفع ال
والتخلص والتحرر من القواع د والنظم واإلجراءات الج ام دة،
لكون التنظيم اإلداري كي ان حي يتطور ويتعلم ويس تفي د من
تجاربه وله القدرة على التطور والتكيف مع المتغيرات واستثمار
البحوث واعتبارها إدارة حقيقية للتنمية.
واإلدارة االلك تروني ة تمث ل نقل ة حض اري ة وثق افي ة
للمجتمعات ،حيث يتس ع نطاق تاثيرها ليش مل كافة الجوانب
الس ياس ية واالقتص ادية واالجتماعية ،لذا فإن التقييم الس ريع
لها لن يعطي مؤش را على نجاح هذه المش اريع إال بعد انقض اء
فترة زمنية كافية ،لذا ينبغي عدم التركيز عند إجراء هذا التقييم
على االه داف الطموح ة ،وإنم ا يتم التركيز على التحس ن
المستمر في االداء اإلداري ،والذي يتم بصورة تدريجية تتوقف
على درج ة تقب ل المواطنين للتكنولوجي ا وتف اعلهم معه ا،
فإنتاج المعلومات وتشغيلها وتداولها واالستفادة منها في اتخاذ
القرارات وتحقيق االه داف اص بح محورا حقيقي ا الهتم ام ات
اإلدارة الجديدة.
وقد بينت مختلف التجارب التي كانت ترمي إلى تثبيت
آ
برامج تطوير وتح دي ث في إدارات الع الم الث ال ث انه ا ال ت إلى
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الفش ل وربما في بعض االحيان تم اس تغاللها في مزيد من
الفس اد اإلداري .ويرتبط هذا االمر بطبيعة الحال ارتباطا وثيقا
بالمس توى الثقافي للش عوب واالس تعداد النفس ي للمجتمعات
بكل طبقاتها لتحص يل المعرفة والتش بع بانواع العلم ،ففي
مجتمع تحتل فيه المطالعة بض عا من الدقائق في االس بوع غير
آ
مس تعد ان يحتض ن ارقى اليات التس يير اإلداري .وفي مجتمع
يكون في ه بعض االش خ اص اإلداريين ع اجزين عن قراءة
عناوين الص حف كل ص باح وعاجزين حتى فتح عناوين على
البري د االلك تروني ،وينظرون إلى الك ت ب نظرتهم إلى ب اقي
الجم اد غير ج ديرين ان ي اخ ذوا بزم ام برن امج تح دي ث لجه از
إداري يعملون به او يوجدون على راس ه .ويبقى بالتالي انه من
الض روري بمكان النظر في عمق االزمة الثقافية التي يعيش ها
المجتمع وفي قتامة الص ورة التي ترتس م حوله كاس اس ترتكز
عليه ا ية س ياس ة للتحديث والتطوير اإلداري .كما ان إعادة
النظر في محتوى المنظوم ة التعليمي ة وجعله ا اك ثر مال ئم ة مع
ما تعرفه باقي المجتمعات هو اك ثر من ضرورة في هذا المجال،
وهذا يدعو إلى ض رورة إدماج التكنولوجيات الجديدة لالتص ال
في الحي اة االجتم اعي ة وتوفير متطلب ات البن اء الق انوني ة
والتنظيمية واالجتماعية  ...حتى تتمكن اإلدارة من التحول من
منطق الش ب اك( )le guichetإلى منطق المس اع د والمرافق
للمواطن ،وكي تتمكن اإلدارة من اعتماد وتطبيق هذا المنطق
الجديد ال بد من القيام باس تثمار حقيقي لتكوين إطارات فنية
متعددة التخص ص ات ،حتى يتس نى التغيير النوعي والتنمية
الحقيقية التي هي بالدرجة االولى االنتقال إلى عالقات اجتماعية
من طبيعة جديدة.
واس تراتيجية اإلدارة االلك ترونية تقودنا للحديث عن
منحنى النض ج والخبرة ونش ر الوعي وثقافة اإلدارة االلك ترونية،
وبي ان اهميته ا وض رورة التع اون والتف اع ل والمش ارك ة في
تنفي ذه ا ،بم ا يعود ب الف ائ دة على ك ل المتع املين ويق دم حلوال
تكنولوجية لمش اكلهم ،وهذا يقودنا للتذكير بض رورة تهيئة
المجتمع قب ل الب دء في تطبيق تقني ات اإلدارة االلك تروني ة
بتوفير الظروف البيئية الالزمة لالنتقال بالمجتمع إلى اس تخدام
االس اليب التكنولوجية الحديثة في المعامالت اليومية بدمج
التكنولوجي ا في المن اهج التعليمي ة بك اف ة المراح ل إلع داد
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اجي ال ق ادرة على التع ام ل مع التكنولوجي ا والتف اع ل معه ا
وزي ادة الق درة التكنولوجي ة للمواطنين ك تس هي ل اقتن اء
الحواس يب باثمان معقولة ،وتوفير منافذ الك ترونية كمقاهي
االنترنت وتغيير الثقافة الس ائدة وخلق عالقة جيدة وجديدة
بين المواطن والحكومة اس اس ها الثقة والمش اركة البناءة ،بما
يضمن تحقيق التفاعل المطلوب مع الخدمات االلك ترونية التي
تقدمها الدولة ،وفتح قنوات تتيح مش اركة المواطنين وإبداء
الراي في القرارات الحكومي ة عموم ا وقرارات اإلدارة المحلي ة
خصوصا ،عن طريق تسجيل شكاويهم على المواقع الحكومية
على شبكة االنترنت.
إن مش روع اإلدارة االلك تروني ة في الجزائر تحيط ه
الضبابية وذلك لغياب رؤية شاملة في إيجاد المتطلبات التقنية
والقانونية والتنظيمية إلطالق هذا المش روع ،فالتص ور الس ائد
حول المش روع ال يخرج عن نط اق اعتب اره برن امج او مخطط
ش بيه إلى حد ما بمخططات التنمية التي كانت تض عها وزارة
التخطيط في العش ري ات الم اض ي ة ،بمعنى ان التحول نحو
الحكم الراش د ياخذ ش كال اس تعراض يا لض مان الدعم الخارجي
وبتعبير ادق هو مش روع لتس ويق الص ورة الخارجية ال غير،
خ اص ة ان االس الي ب التي تم انته اجه ا في إط ار اإلدارة
االلك ترونية كعص رنة خدمات الحالة المدنية مثال عن طريق
نظ ام جواز الس فر ،وبط اق ة التعريف البيوميتريين ،وتقني ة
اس تص دار وثائق الحالة المدنية االص لية دون التنقل لمكان
المولد- ،رغم ما له من اهمية -ك ثيرا ما كانت اس تجابة لدعوات
بعض الهيائت ال دولي ة كمنظم ة الطيران الم دني ،وبعض دول
العالم س لكت طريق اإلدارة االلك ترونية في س بيل البحث عن
ش رع ي ة ج دي دة ( ش رع ي ة ت ك ن ول وج ي ة légitimité
 ) technologiqueلضمان بقاءها واستمراريتها وإضفاء نوع من
الرشد عليها.
ثم ان س ياس ة تنفيذ خطط التنمية اإلدارية في دول
الع الم الث ال ث –منه ا الجزائر -ترتبط ب االش خ اص من وزراء
ومس ئولين يختارون اس تنادا لمعايير س ياس ية بعيدة عن
تخص ص هم ،فوزير واح د يس تطيع ان يه دم اهرام ات من
التنظيمات اإلدارية التي بذلت في س بيل تنميتها وتطويرها،
وفي ح االت ك ثيرة تلغى وزارات ب اكمله ا الس ب اب بعي دة عن
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لإلدارة والدولة والمجتمع ككل ،اما خارج الجهاز اإلداري فثمة
انتم اءات ديني ة وط ائ في ة وقبلي ة ق د تش ك ل قوى مع ارض ة
للتغيير المطلوب.
ام ا عن المعوق ات اإلداري ة فنج د ان الجه از اإلداري
المركزي الذي يكون مسئوال عن وضع خطة التغيير نحو اإلدارة
االلك تروني ة واإلش راف على تنفي ذه ا ،ك ثيرا م ا يكون مفتقرا
للتخصص المطلوب خاصة امام نقص الكوادر اإلدارية وهجرتها
خارج الوطن ،بحثا عن االس تقرار وتحس ين االوض اع ،مما قد
يؤدي لالس تع ان ة ب الخبرة االجنبي ة التي يص ب تكييفه ا مع
الظروف المحلية بسرعة فظال عما تكلفه من نفقات كبيرة.

مس ارات التنمي ة واه دافه ا ،كم ا ح دث في تجرب ة م ا يس مى
ب"مح افظ ة الجزائر الكبرى" مثال ،وهو م ا يؤثر س لب ا في
التحول نحو تفعيل اإلدارة ،فض ال عن العامل االجتماعي الذي
توجد على مس تواه معوقات ك ثيرة داخل وخارج الجهاز اإلداري
تقف في وج ه التحول نحو اإلدارة االلك تروني ة ،فهن اك تق الي د
رش حته ا او افرزته ا الس نين الطويل ة في الجه از اإلداري حتى
غدت نوعا من الس لوك والممارس ة اإلدارية ،ومثل هذه القيم
واص ح ابه ا يقفون حجرة عثرة ب اتج اه مع ارض ة اي تغيير ال
يتماش ى وتعص بهم لهذه القيم ،الن الذين ال يعملون ،يؤذي
نفوس هم ان يعم ل الن اس ،بغض النظر عم ا تحقق ه من تطور
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الهوامش
 .9عبد العزيز صالح بن حبتور ،)211.(،الدارة العامة المقارنة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،االردن ،ص31،32؛ د .دمحم سمير
آ
احمد ،)211.( ،الدارة اللكـترونية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،االردن ،،ص  .2.ويندرج تطبيق اليات اإلدارة االلك ترونية ضمن اإلصالحات
التي تتم في إطار الحكم الراشد ،ففي تقرير سنة  2112حول المحكومية في إفريقيا بمناسبة منتدى التنمية في إفريقيا ،تم تحديد عشرة ( )11ميادين ذات
اولوية بالنسبة للدول اإلفريقية قصد القيام بتلك اإلصالحات اهمها :تحسين تسيير القطاع العمومي ،تطوير تقديم الخدمات العمومية ،إزالة العراقيل امام
القطاع الخاص ،استغالل تكنولوجيات االتصال والمعلومات ،استغالل الممارسات الجيدة التقليدية التي اثبتت فعاليتها .ويقوم الحكم الراشد على جملة
من االسس النظرية وهي :الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ،الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني ،المركزية القرار العمومي ،البحث الدائم عن تحسين
آ
فعالية ونجاعة تنظيمات المؤسسات واإلدارات ،تحسين المحيط المؤسساتي وانجاز المنشات القاعدية الك فيلة بتشجيع االستثمارات العامة والخاصة
الهادفة إلى خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل باالعتماد على تثمين المنافسة على مستوى المحلي والوطني وعموما فان نجاح الحكم الراشد يستلزم
وجود سياسات عمومية فعالة .ويستهدف تحسين اإلدارة العامة بواسطة اإلصالحات القانونية واإلدارية والهيكلية المدعمة لمبدا المساءلة ،ودعم النزاهة
والشفافية والك فاءة داخلها ،وكذا الحفاظ على رفاهية اإلنسان وتوسيع قدراته وخبراته وحرياته ،وتنمية وتدعيم فرصه االقتصادية والسياسية وكذا تفعيل
دور مؤسسات المجتمع بكل فائته ،كما تستهدف تحقيق االستقرار عن طريق االلتزام بحكم القانون والمشاركة الشعبية في الحكم.
آ
وقد بدا بعض خبراء البنك الدولي ،من بينهم دانيال كوفمان " "Daniel Kaufmannوارت كراي " ،"Aart Kraayفي سنة  1..2محاولة جادة
لوضع مؤشرات محددة لمفهوم اسلوب الحكم تم تطويرها عامي  2111و ،2112وقد وضع هؤالء تعريفا السلوب الحكم بانه" :مجموعة القواعد المؤسسات
التي تمارس على اساسها السلطة في الدولة" ،ويشمل ذلك ثالثة ابعاد ،تتشابه هذه االبعاد مع االبعاد التي اشار إليها التعريف السابق للبنك وهي :العملية
التي يتم من خاللها اختيار ومراقبة وتغيير الحكومات ،مدى قدرة الحكومات على صياغة وتنفيذ سياسات ناجحة ،مدى احترام الدولة والمواطنين
للمؤسسات التي تحكم تفاعالتهم االقتصادية واالجتماعية ،وقد ترجمت هذه االبعاد إلى مؤشرات تم تصنيفها في ست فائت تتعلق كل فئتين ببعد من
االبعاد السابقة ،وما يهمنا في سياق هذا البحث هي الفئتان اللتان تتعلقان بقدرة الحكومة على تشكيل وتنفيذ السياسات الناجحة وتضم مؤشرات تتعلق
بالك فاءة الحكومية (ك فاءة الخدمات العامة ،والك فاءة البيروقراطية ،وك فاءة الخدمة المدنية واستقاللها عن الضغوط السياسية ،ومدى التزام الحكومة
أ
بتحقيق االلتزامات التي اعلنتها) ،ومؤشرات تتعلق بالك فاءة التنظيمية .انظر راوية توفيق ، )2112( ،الحكم الرييد والتنمية في افريقيا -دراسة تحليلية
لمبادرة نيباد ،-صادر عن معهد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة ،الطبعة االولى ،مصر ،ص-ص33-؛ وكذا ا .كمال بلخيري ،ا .عادل غزالي،
"متطلبات اإلدارة الرشيدة والتنمية في الوطن العربي" ،بحث مقدم في الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،الذي
آ
نظمته كلية االداب والعلوم االجتماعية (قسم علم االجتماع) بجامعة فرحات عباس بسطيف ،يومي  1./13افريل ( ،2112ابحاث واوراق عمله منشورة في
شكل ك تاب من جزئين) ،الجزء االول ،ص-ص 422-421؛ مصطفى مرضي" ،الحكم الراشد :متطلباته وعوائ قه في ضوء التجربة الجزائرية" ،بحث مقدم في
آ
الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،الذي نظمته كلية االداب والعلوم االجتماعية (قسم علم االجتماع) بجامعة
فرحات عباس بسطيف ،يومي  1./13افريل ( ،2112ابحاث واوراق عمله منشورة في شكل ك تاب من جزئين) ،الجزء الثاني ،الصفحات،434 ،222،226 :
.432
 .8انظر:
"Pour quoi moderniser l’administration ?", http://www.vie-publique.fr/decouverte)institutions/institutions/administration/modernisation/pourquoi-moderniser-administration.html,(02/03/2013
 .1انظر في هذا اإلطار:
Modernisation de l’administration publique, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/gouvernancedemocratique_1053/reforme-etat_17841/modernisation-administration-publique_56747.html, (02/03/2014).
 .6د .عبد العزيز صالح بن حبتور ،المرجع السابق ص –ص .3.-32
 .5انظر:
Organisation de Coopération et de Développement Economiques" : La modernisation du secteur public : l’administration
ouverte", Synthèse de l’OCDE, série(SYNTHÈSES) l'observateur, Juin 2005.p 2, 3,4.
 .1فقد حدد (الفنين توفلر " )"A.Toflerمنذ اك ثر من ثالثة عقود من خالل نموذجه الموجات الثالث لتطور المجتمعات وهي:
آ
الموجة االولى :الثورة الزراعية (قبل  11االف سنة) الموجة الثانية :الثورة الصناعية (وقد بدات قبل  311سنة) الموجة الثالثة :ثورة المعلومات (التي ستك تمل خالل العقود القادمة).وهذا ما اكده (برنارد بور" )"B.H.Boarبتقسيمه لعصور تطور البشرية إلى  12عصور هي العصر البدائي ،العصر الزراعي ،العصر التجاري ،العصر
الصناعي ،وعصر المعلومات الذي يعد حسب رايه فإن قاعدة الثروة والقوة في هذا العصر االخير تتمثل في المعلومات والمعرفة والقدرة على تكوينها وتراكمها
واستخدامها بك فاءة عالية ورمزها الحاسوب والمعلومات .انظر د .دمحم سمير احمد ،المرجع السابق ،ص .62 ،64
 .9يبين التقرير السنوي للحكومة االلك ترونية في الوطن العربي لسنة  2112ان رواد الحكومة االلك ترونية على مستوى العالم مرتبون كما يلي:
 في المرتبة االولى :الواليات المتحدة االمريكية بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،3.11وفي المرتبة الثانية :استراليا بمؤشر جاهزية ومدى تقدميقدر ب  ،2.6وفي المرتبة الثالثة :نيوزيلندا بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،2.2.وفي المرتبة الرابعة :سنغافورة بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب
 ،2.22وفي المرتبة الخامسة :النرويج بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،2.22وفي المرتبة السادسة :كندا بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،2.22وفي
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المرتبة السابعة :بريطانيا بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،2.22وفي المرتبة الثامنة :هولندا بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،2.21وفي المرتبة
التاسعة :الدانمرك بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب  ،2.42وفي المرتبة العاشرة :المانيا بمؤشر جاهزية ومدى تقدم يقدر ب .2.46
 .9او هي ":االنتقال من إنجاز المعامالت وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل االلك تروني من اجل استخدام امثل
للوقت والمال والجهد ".
او هي " :إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات ،تعمل على تحقيق خدمات افضل للمواطنين والمؤسسات ولزبائنها ،مع استغالل امثل لمصادر
المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الك تروني حديث من اجل استغالل امثل للوقت والمال والجهد
وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة" ،انظر بهذا الخصوص :علي حسين باكير" ،المفهوم الشامل لتطبيق اإلدارة االلك ترونية"،متاح على
شبكة االنترنت في الموقع التالي:
http://alibakeer.maktoobblog.com, (03/03/2014), P2.
 .1المرجع نفسه ،ص  42،43بتصرف؛ سليمان رحال" .موقع الحكومة االلك ترونية من الحكم الراشد" ،بحث مقدم في الملتقى الدولي حول
آ
الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،الذي نظمته كلية االداب والعلوم االجتماعية (قسم علم االجتماع) بجامعة فرحات عباس بسطيف،
يومي  1./13افريل ( ،2112ابحاث واوراق عمله منشورة في شكل ك تاب من جزئين) ،الجزء االول ،ص .33
 .90د .دمحم سمير احمد ،مرجع سابق ،ص .46
 .99د .دمحم سمير احمد ،مرجع سابق ص  22بتصرف.
 .98ويبدو من مطالعة راي الدك تور عبد الفتاح بيومي حجازي تسليمه بعدم التطابق بين مفهوم اإلدارة اإللك ترونية والمعنى الدستوري والقانوني
للحكومة ،وهو ما يبدو واضحا فيما اردفه من تسويغ اختياره لمفهوم اإلدارة اإللك ترونية بانه مفهوم يتسع ليشمل كل عمل إليك تروني سواء قامت به الحكومة
او القطاع الخاص ،ويدعو إلى التخلي عن المفاهيم التقليدية ،ومن بينها مفهوم الحوكمة حسب النص الدستوري او القانوني بدعوى ان ضرورات التقدم
العلمي وثورة االتصاالت هي التي تفرض ذلك .وتحسبا لما قد يوجه إلى مفهومي اإلدارة والحكومة اإللك ترونية من انتقادات ،ذكر ان البعض راى إطالق
مصطلح الحوكمة بديال عن المفهومين .وفي الختام يقرر انه ايا كان المسمى او المصطلح الذي يؤخذ به ،فإنه يجب ان يؤخذ في الحسبان التداخل ما بين
السياسة او اإلدارة العامة والخاصة ،والذي فرضته ثورة المعلومات واالتصاالت التي تعيشها اإلنسانية ،ولكي يتحقق ذلك يجب االخذ بمفهوم واسع للحكومة
اإللك ترونية وهذا القول فيه نظر ،ويقبل النقاش .انظر في ذلك إدارة منتدى التمويل اإلسالمي" ،اإلدارة االلك ترونية" ،متاح على شبكة االنترنت على الموقع
التالي:
http://islamfin.go-forum.net/montada-f14/topic-t1630.htm, (02/03/2014), p 3.
 .91عالء عبد الرزاق السالمي ،)2113( ،الدارة اللكـترونية ،دار وائل ،االردن ،ص33؛ ناجح احمد عبد الوهاب ،)2112( ،التطور الحديث
للقانون الداري في دل نظام الحكومة اللكـترونية ،دار النهضة العربية ،مصر ،ص..2 ،.4
 .96نقال عن :علي حسين باكير ،مرجع سابق ،ص.1
 .95د .دمحم سمير احمد ،المرجع السابق ،ص .2.،31
 .91المرجع نفسه ،ص ،33وكذا الصفحتين .243،24.
 .99ناجح احمد عبد الوهاب ،المرجع السابق ،ص.112 ،111
 .99ويقول لفنجستون ( )Livingstonان وظيفة اإلدارة هي الوصول إلى الهدف باحسن الوسائل واقل التكاليف في حدود الموارد والتسهيالت
المتاحة بحسن استخدامها ،انظر :المرجع نفسه ،ص ص .23-21
 .91د .دمحم سمير احمد ،المرجع السابق ،ص .24
آ
 .80وهذه التغيرات اوجدت اتجاهين واضحين في تقسيم اثار هذه التغيرات على اإلدارة ووظائ فها وهما:
االتجاه االول :يرى ان االنترنت والثورة الرقمية يمكن ان تؤدي إلى نهاية اإلدارة ،من جراء انخفاض تكلفة الصفقات التي كانت مبررا اساسيالوجودها وإعادة توزيع مهامها.
االتجاه الثاني :يرى ان اإلدارة هي اإلدارة بنفس القوة التي يؤكد فيها المستثمرون على ان االعمال هي االعمال ،وبالتالي فان اإلدارة ووظائ فها رغمتاثرها الكبير وإعادة مضامينها حتى قبل الثورة الرقمية ،تظل تمثل القلب النابض لشركات التكنولوجيا الرقمية (شركات الدوت) ،وان تخطيط وتنظيم
وقيادة االعمال االلك ترونية والرقابة عليها تظل هي وظائ ف اإلدارة االلك ترونية الجديدة .انظر في ذلك المرجع نفسه ،ص.242،243،24.
 .89الزراعية ،الصناعية ،االجتماعية ،التجارية ،المالية ،الصحية ،الدفاعية ،التعليمية ،وعموما كل االهداف العامة .انظر د .عبد العزيز صالح
بن حبتور ،المرجع السابق ،ص.44
 .88ويعرف البعض البيروقراطية على انها" :سلطة المك تب وقوته وتعقيده وروتينية ونفوذه" ،وتمارس في مختلف اإلدارات مع انخفاض الك فاءة
والدقة في انجاز االعمال ،وتتحقق بإصدار قرارات ولوائح التنظيم والتمسك الحرفي بها دون إطاللة على حقيقة وواقع الناس ومشكالتهم ،مع صعوبة
تعديلها الخذ تلك التطورات الحاصلة بعين االعتبار مما يجعل اإلدارة البيروقراطية تتسم باالنغالق والجمود واختالل التوازن التنظيمي ،انظر تفصيل ذلك:
عبد العزيز صالح بن حبتور ،المرجع السابق ،ص-ص .112-114
 .81الجودة الشاملة بمفهومها الحديث والتي تعني الدرجة العالية من النوعية .وعرفتها مؤسسة "او.دي.اي" االمريكية المتخصصة بانها" :إتمام
االعمال الصحيحة في االوقات الصحيحة" .انظر :علي حسين باكير ،المرجع السابق ،ص.2
 .86فاإلدارة التقليدية ك ثيرا ما تتسم بالبيروقراطية نظرا لما تتطلبه العديد من المعامالت من موافقة اك ثر من جهة إدارية ،فضال عن إمكانية
خروج الموظف المكلف بإنجاز المعاملة إلى عطلة او عدم تواجده في مكان العمل مما يعطل الحصول على الخدمة ساعات او حتى اليام واسابيع.
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 .85د .عصام عبد الفتاح مطر ،)2113( ،الحكومة اللكـترونية بين النظرية والتطبيق ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،ص22،26؛ انظر ايضا بهذا
الخصوص:
Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op.cit. 5les Nations Unies : "appui à la reforme et la
modernisation de l’administration publique", Entre le Gouvernement de la République du Togo Et le Programme des Nations
Unies pour le Développement, PLAN DE TRAVAIL 2008, p 4.
 .81د .عصام عبد الفتاح مطر ،المرجع السابق ،ص.26
 .89انظر:
Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Op.cit., p 5,6.
 .89فالثقة تجاه السلطات هي عنصر اساسي في العقد الديمقراطي واختفاؤها يمكن ان يؤثر في فهم االفراد للكيانات العمومية التي تمارس السلطة
باسمهم ،مما يدفع لضرورة تدعيم الشفافية التي تمكن من زيادة رقابة الجمهور ووسائل اإلعالم وبالتالي اتساع نطاق المسؤولية وهذا ما تساعد تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال التي تتيحها اإلدارة االلك ترونية على توفيره بإتاحة المعلومة في الوقت وبالدقة المطلوبة ،وعن طريق الشفافية يكون المتعامل او المواطن
على علم بالمرحلة التي قطعتها تعامالته والعراقيل التي تواجهه بالدخول مباشرة إلى الموقع االلك تروني .انظر في ذلك :د .عبد الفتاح بيومي حجازي،
( ،)2116الحكومة اللكـترونية ونظامها القانوني ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، ،ص 111 ،..؛ د .عصام عبد الفتاح مطر ،)2113(،الحكومة اللكـترونية
بين النظرية والتطبيق ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،ص.23
آ
 .81فقد اثبتت دراسة قام بها البنك العالمي ان البلدان ذات الدرجة العالية من الشفافية والتي تتمتع باليات فعالة في الرقابة تستفيد من معدالت
نمو اقتصادي اكبر من الدول الضعيفة في هذا الميدان ،انظر بهذا الخصوص:
Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Op. Cit, p 1 et 2 et 5 ; Pourquoi moderniser l’administration?,
Op.Cit., p1.
 / .10فاإلدارة االلك ترونية تتيح للفرد إتمام المعامالت بطريقة الك ترونية ،حيث يمكنه من خالل الدخول إلى الموقع االلك تروني الخاص باإلدارة
تحديد الخدمة المطلوبة ،ومراحلها ،وإجراءاتها ،والتكلفة المقررة للحصول عليها ،ومن ثم فانه ال وجه لعالقة مباشرة بين اي موظف وطالب الخدمة،
ومن ثم تقل فرص انتشار جرائم الفساد حيث ال يتم التفرقة بين اي شخص باعتباره نافذ في الدولة وبين الشخص العادي ،وتتقلص مسببات الرشوة .فهناك
آ
بعض اال ليات واالدوات التي توفرها الثغرات القانونية وإساءة بعض العاملين لممارسة صالحياتهم واستغالل نفوذهم لتحقيق اغراض شخصية غير مشروعة
كظاهرة بيع نماذج الوثائق اإلدارية كعقود االزدياد باللغة الفرنسية وشهادات الحياة ونماذج استخراج شهادات البطالة...الخ مما يؤدي إلى شيوع الواسطات
وتمرس اصحاب النفوذ االجتماعي في استغالل عالقاتهم الشخصية وغير الرسمية إلنجاز بعض االعمال اإلدارية بشكل يتعارض مع القوانين ويمس المصلحة
العامة ،كما ان اعتماد االساليب التقليدية في البحث والتحري والتحقيق حول الجرائم وعدم مواكبة المستجدات التي تستخدمها شبكات الفساد وعصابات
التزوير والرشوة يؤدي لبقاء تلك العناصر في ممارسة الفساد .فضال عن ان الممارسات والسلوكيات التي افرزتها االساليب اإلدارية التقليدية لدى بعض
المسئولين والعاملين بالجهاز اإلداري كضعف الوعي بقيمة الوقت واهميته وعدم االلتزام بالمواعيد وعدم االهتمام بالملكية العامة والمبالغة في تاثيث
المكاتب وتاسيسها وإساءة استعمال مركبات الدولة واجهزتها واستخدامها لالغراض الشخصية وشيوع النمط التسلطي والعالقات البيروقراطية بين
المستويات اإلدارية وغيبة الممارسات الديمقراطية المشجعة للحوار والنقد الذاتي وضعف نظم التظلم والرقابة وغيرها من صور القصور والفساد اإلداري.
انظر تفصيل اسباب هذا الفساد اإلداري :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" .اإلدارة الرشيدة واإلصالح اإلداري والمالي" ،بحوث واوراق عمل الملتقى العربي
االول حول" :تطوير الجهاز اإلداري الحكومي –متطلبات مواجهة المخالفات المالية واإلدارية ،"-المنعقد في اإلسكندرية ،مصر ،اوت  ،2113والملتقى
العربي الثاني حول" :اإلدارة الرشيدة خيار لإلصالح اإلداري والمالي" ،المنعقد في القاهرة ،مصر ،ماي  ،2113ص-ص 21-12؛ د .عصام عبد الفتاح مطر.
المرجع السابق ،ص23،2.؛ إدارة منتدى التمويل اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .2
 .19د .دمحم سمير احمد ،مرجع سابق ،ص  23،24بتصرف.
 .18المرجع نفسه ،ص.26
 .11المرجع نفسه ،ص ..3
آ
 .16جمال بنوار ،علي عباسن ،واخرون" ،خدمات البلدية االلك ترونية" ،ضمن ك تاب :المحتوى الرقمي بالعربية في نظام الدارة
اللكـترونية ،منشورات المجلس االعلى للغة العربية ،2111 ،ص ... ،.2
 .15منتدى التمويل اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .3
 .11يرى الدك تور حنا جريس ان قصة " "hackersبدات منذ نهاية الخمسينيات حين ادرك المبرمجون االوائل انهم الفاتحون الجدد لصفحة
جديدة من تاريخ البشرية ،حيث اطلقوا على انفسهم "المبرمجون الحقيقيون" ،وشكلوا نخبة تتعامل مع هذا العالم المعقد الجديد بتعاون وثيق ومفتوح،
فال مجال الستئثار احد بمعلومة جديدة او تطوير ،وتضخمت هذه النخبة بصفة خاصة منذ منتصف السبعينيات مع ظهور االجيال االولى من الشبكات
آ
االلك ترونية والتي كانت تربط بعض الجامعات االمريكية واالوروبية معا ،ويعود لهذه الفترة اول وثيقة تحدد من هم الهاكرز فيما يعرف بينهم حتى االن
ب " ،"jargon fileوتكون لديهم منذ فترة مبكرة توجه عام يحدد رسالتهم في الحياة اال وهي(:حل المشكالت) فالعالم من وجهة نظرهم مليء بالمشاكل
التي هي بحاجة الى حلول مبتكرة ،واصبح لديهم ايمان عام بان الكمبيوتر سوف يغير وجه العالم نحو االفضل ،وتكون في النهاية ميثاق شرف يحدد مبادئ
الهاكرز االساسية وهي :ان المعرفة والمعلومات ينبغي ان تكون في متناول من يريدها دون اية قيود مهما كانت المبررات ،وان الهاكرز الحقيقي يتميز
بالفضول الشديد والظما للمعرفة التي تعطيه متعة كبيرة ،وال يقف امامه اي عائق يحول بينه وبين التعلم من اي مصدر ،فكل المصادر ينبغي ان تكون
مفتوحة ،ومن ثم فالدخول الى الشبكات االلك ترونية واجهزة الكمبيوتر االخرى امر محمود ما دام هدفه البحث عن المعرفة .وفي المقابل فإن الهاكرز نفسه
يظل مصدرا مفتوحا لمن يطلب منه المساعدة او المعرفة مما لديه ،وان الهاكرز ال يضع ثقته في السلطات ايا كان مصدرها .كما يرى الدك تور ان هذه الكلمة
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اك تسبت عدة معان جديدة مثل :اإلنجاز بنجاح ،ك تابة برامج الكمبيوتر بغرض المتعة العقلية ،والقدرة على اقتحام اي نظام معلوماتي مهما كان مؤمنا،
ويرى ان كلمة "الهاكرز" ال عالقة لها بجملة" :قراصنة الكمبيوتر" التي شاعت في وسائل االعالم العربية ،والتي تشير إلى جانب واحد فقط لظاهرة الهاكرز
وهو الجانب االجرامي (متسللون ،عابثون ،مخربون) ،دون االخذ باالعتبار ان الهاكرز من اكبر منتجي البرامج المجانية في عالم البرمجيات ،وانه يمكن
التمييز بين ثالثة انواع من النشاط تحت ما يسمى بالهاكرز وهي :النوع االول هم المبرمجون الذين يعتبرون انفسهم الهاكرز الحقيقيون ،النوع الثاني :يهدف
الى االستفادة واالثارة بالتالعب بشركات االتصاالت والبرمجيات ،والنوع الثالث اال ك ثر شهرة يهدف للتسلل وتخريب المواقع ،إما بشل عبر الشبكة او
تعجيزها عن العمل او بزرع الفيروسات المدمرة او الملفات القادرة على سرقة ملفات المعلومات من االجهزة او المواقع المستهدفة .انظر تفصيل ذلك :د.
حنا جريس" ،الهاكرز" ثوار ام ارهابيون ،ضمن ك تاب :مستقبل الثورة الرقمية ،العرب والتحدي القادم ،سلسلة ك تاب العربي ،الكويت ،العدد  ،22جانفي
 ،2114ص-ص .122-121
 .19وفيما يقتصر خطر الفئتين االولى والثانية على تخريب الموقع او إعاقة عمله وإيقافه بحيث تستطيع اإلدارة تالفي ذلك بطرق وقائية او بإعداد
نسخة احتياطية عن الموقع ،فإن خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بك ثير ويصل إلى درجة االطالع الكامل على كافة الوثائق الحكومية ووثائق المؤسسات
واإلدارات واالفراد واالموال وما إلى ذلك مما يشكل تهديدا فعليا على االمن القومي واالستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما تقوم اجهزة االستخبارات هذه
ببيع او نقل او تصوير هذه الوثائق وتسريبها إلى جهات معادية للدولة .مثلما فعل المواطن االمريكي إدوارد جوزيف سنودن Edward Joseph Snowden
وهو عميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية ،ومتعاقد تقني مع وكالة االمن القومي إذ سرب تفاصيل برنامج التجسس "بريسم" إلى صحيفة الغارديان
وصحيفة الواشنطن بوست في جوان  2113وهي معلومات مصنفة على انها سرية للغاية.
 .19على الرغم من ان هناك اعداد كبيرة من العلماء العرب واالختصاصين في مجال التكنولوجيا في الدول الغربية من اصل عربي ،وهو ما يدعو
إلى ضرورة دعم وتسهيل عمل القطاع التكنولوجي العربي واإلنفاق على امور البحث العلمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا واالمن التكنولوجي خاصة وانه لدى
هذه الدول القدرات البشرية والمادية الالزمة لمثل ذلك  ،كم انه من الضروري تطوير حلول امن المعلومات محليا او على االقل وضع الحلول االمنية
االجنبية التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مك ثفة ودراسات معمقة والتاكد من استقالليتها وخلوها من االخطار االمنية .انظر المرجع نفسه ،ص.2
/ .11فعلى الرغم من مرور اك ثر من ست سنوات من اإلعراب عن نية اعتبار شهادة الميالد رقم  12المطلوبة لدى استخراج الوثائق البيوميترية
صالحة لكل التعامالت اإلدارية إال انه ولغاية اليوم العيد من اإلدارات ال تعترف بها وتعتبرها صالحة فقط الستخراج جواز السفر البيوميتري.
 .60انظر:
Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Op. Cit.p 4.
 .69انظر:
Ibid.p 2, et7.
 .68انظر بخصوص امن اإلدارة االلك ترونية واإلجراءات الواجب اتخاذها لتفادي المخاطر واالختراقات المتوقعة (حواجز الحماية ،البروتوكوالت
االمنية) ،د .دمحم سمير احمد ،المرجع السابق ،ص .2.2
 .61د .عصام عبد الفتاح مطر ،المرجع السابق ،ص .61،61
آ
 .66نقال عن ساقور عبد هللا" .الحكم الموسع بين المفهوم وال ليات في المجتمع الجزائري" ،بحث مقدم في الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد
آ
واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،الذي نظمته كلية االداب والعلوم االجتماعية (قسم علم االجتماع) بجامعة فرحات عباس بسطيف ،يومي 1./13
افريل ( ،2112ابحاث واوراق عمله منشورة في شكل ك تاب من جزئين) ،الجزء الثاني ،ص 1.4بتصرف.
 .65المرجع نفسه ،ص .1.2
 .61وهو ما فعلته الجزائر في السابق من خالل لجنة إصالح هياكل الدولة.
 .69انظر بخصوص هذه التطورات الجدول رقم  12في الصفحة  223 ،222من ك تاب د .دمحم سمير احمد.
 .69واستعمال التنظيم الشبكي ك تنظيم مرن لالتصال والتعاون بين االفراد يتميز بثالث انواع من الشبكات:
الشبكات الرسمية :وتتالف من اقسام ومستويات تنظيمية وحتى من مناطق جغرافية تعمل معا على مهام محددة.الشبكات غير الرسمية :وتتكون من افراد متعاونين يتصلون مع بعضهم البعض بشكل غير رسمي ويتقاسمون المعلومات قصد حل المشاكلعلى اساس المعارف والخبرات الشخصية.
الشبكات االلك ترونية :وتقوم على تشبيك من خالل البريد االلك تروني واستخدام برمجية الحوسبة التشاركية لمساعدة المديرين على تبادلالمعلومات والرسائل وبفعل التشبيك الواسع مع الزبائن يمكن لالنترنت ان تحول المتعاملين من متلقين سلبيين .المرجع نفسه ،ص .261،261
 .61د .إيمان عبد المحسن زكي ،الحكومة اللكـترونية (مدخل اداري متكامل) ،منشورات جامعة الدول العربية ،سلسلة بحوث ودراسات،
العدد  ،422مصر ،211. ،ص ..2
 .50المرجع نفسه ،ص111 ،..؛ يوسف عنصر" ،الحكم الراشد والعقالنية في التسيير وإصالح المؤسسة الرسمية بالجزائر" ،بحث مقدم في
آ
الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،الذي نظمته كلية االداب والعلوم االجتماعية (قسم علم االجتماع) بجامعة
فرحات عباس بسطيف ،يومي  1./13افريل ( ،2112ابحاث واوراق عمله منشورة في شكل ك تاب من جزئين) ،الجزء الثاني ،ص.311
 .59د .عصام عبد الفتاح مطر ،المرجع السابق ،ص  63وما بعدها.
 .58د .دمحم سمير احمد ،المرجع السابق ص.243،24. ،
 .51انظر بخصوص الفرق بين القواعد التقليدية في وضع الخطة والتخطيط االلك تروني :الجدول الوارد في الصفحة  224من ك تاب د .دمحم سمير
احمد ،المرجع السابق.
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فضيل دليو
الملخص

 إلى بحوث كمية وبحوث، تبعا لمؤشر طبيعة البيانات المستخدمة،من المعروف ان الدراسات في العلوم االجتماعية قد تصنف
 لكن هذا ال يعني ان البحوث، إن معايير الصدق او الصالحية والثبات في االصل خاصة بالبحوث الكمية: وانه يمكن القول.كيفية
. بل هي كذلك تتوخاها في حدود طبيعتها الكيفية،الكيفية مجردة تماما من ادنى درجات الموثوقية والقوة العلمية
 وصدق بنية المحتوى،ويستهدف هذا المقال عرض اهم معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية (الصدق الداخلي والخارجي
 بحكم حداثتها، ولكن مع التركيز اك ثر على المستعملة منها في البحوث الكيفية،)... ومعامالت الثبات اإلحصائية،او المفاهيم االساس
.)... والتشبع المعلوماتي والتقاطع الثالثي... والتاريخي، والنظري، والتاويلي، (الصدق الوصفي:والجدل المستمر حول مدى حصافتها
. الموثوقية، معايير الصدق والثبات، الدراسات الكيفية، الدراسات الكمية:الكلمات المفتاحية
Résumé
Les études en sciences sociales peuvent être classées selon la nature des données utilisées en études
quantitatives ou qualitatives. Et on pourrait faire valoir que les méthodes d’évaluation de la validité ou de la
fiabilité soient - à l'origine- spécifiques à la recherche quantitative, mais cela ne signifierait pas que ces critères
d’évaluation ne soient pas utilisés dans les études qualificatives. Elles les utilisent suivant la nature qualitative de
ses données.
Dans cet article, nous souhaitons passer en revue les différentes méthodes d’évaluation dans les deux types
de recherche, mais l’objectif principal de ce travail est de montrer que ces méthodes existent aussi dans une version
qualitative et qu’elles sont nombreuses : descriptive, interprétative, communicationnelle, théorique, historique
...par saturation ou triangulation, etc.

Mots clés : Étude Qualitative, Étude Quantitative, Méthodes D’évaluation, Validité, Fiabilité.
Summary
Studies in the social sciences can be classified according to the nature of the data used in quantitative or
qualitative ones. It could be argued that the assessment of the validity or reliability methods are specific to the
original quantitative research, but that does not mean that these evaluation criteria are not used in the qualitative
studies. They are used according to the qualitative nature of the data.
In this article, we wish to review the different evaluation methods in both types of research, but the main
objective of this work is to show that these methods also exist in its qualitative version and that they are
numerous: descriptive, interpretative, communicative, theoretical, historical,by saturation or by
triangulation…etc.

Keywords: Qualitative Research, Quantitative Research, Evaluation Method, Validity, Reliability.
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معايري الصدق والثبات يف البحوث المكية والكيفية

 المدخالن "التقليديان" :المادي التاريخي والوضعي،باإلضافة إلى التاويلي "المستحدث".
 ال م دخ الن :ال م ن ط ق ي-ال وض ع ي ( او االم ب ري ق يالتحليلي) والنق دي /الج دلي ،ب اإلض اف ة إلى الرمزي -الت اويلي
(التفاعلي).
 ال م دخ الن :االم ب ري ق ي -االس ت ق رائ ي وال ع ق الن ي-االستنباطي ،باإلضافة إلى االستبطاني -التعايشي.
 المدخل الوض عي ،والوض عي المحدث ،والبنائي-التاويلي ،والنقدي -االيديولوجي .9
مع مالحظة ان هناك من يعوض النقدي بالبراغماتي،
كم ا ان هن اك من يض يف في محيطن ا الحض اري الم دخ ل
اإلس المي بمنهجيته التكاملية (االس تقرائية-االس تن باطية)
المعتمدة على اعمال الرازي والش اطبي ...وخاص ة ابن خلدون
الذي اس تقى "منهجيته الجديدة من العلوم االس تقرائية مثل
علوم الح دي ث ،ومن العلوم القي اس ي ة (االس تنب اطي ة) مث ل
اص ول الفق ه .وق د طبق ه ذه المنهجي ة التك املي ة في مي دان
التاريخ" .8
وفيم ا يلي ج دوالن تص نيفي ان (ع ام وخ اص) لبعض
الم داخ ل االبس تمولوجي ة الموجه ة ،ولبعض مس تلزم اتهم ا
المعرفية والتطبيقية البحثية:

مقدمة
أ
من المعروف ان البحوث في العلوم االجتم اعي ة ق د
تص نف تبعا لمؤش ر طبيعة البيانات المس تخدمة إلى بحوث
كمي ة وبحوث كيفي ة .ةتس تخ ِّدم االولى تقني ات كمي ة مب اش رة
وتلجا إلى العد والقياس واإلحص اء ...اما البحوث الكيفية فهي
غ الب ا م ا تخلو من التكميم والقي اس ،وال تس تعم ل التح الي ل
اإلحص ائية بل تعتمد على التحليل الكيفي وتركز على الفهم من
خالل التفاعل مع الموضوع والظاهرة المدروسة.
وبالطبع تعتبر ثنائية "الكيفي والكمي" وليدة الثنائيات
النظري ة في مج ال العلوم االجتم اعي ة ،وترتبط بواقع اجتم اعي
معق د تت داخ ل في ه ع ادة تقييم ات الب اح ث مع تص ورات
المبحوث .وهي ال تقتص ر على مش اكل القياس ،التي يمكن
تحليلها او حلها ،بل تتعداها إلى مجاالت مختلفة وعديدة تمس
االبس تمولوجيا ،واالنطولوجيا والنظرية .إن االختالفات التي
عادة ما تالحظ بين مكوني الثنائية تتغير ليس فقط عبر الزمن
بل حس ب المحلل لها ايض ا ،وذلك تبعا لمرجعياته المعرفية
التي وردت في التراث المتخص ص ض من ع دة تص نيف ات،
معظمها ثنائي او ثالثي البنية او المدخل وبتس ميات متقاربة
ولكنه ا في جميع الح االت ُتح دد بطرق مختلف ة م اهي ة المعرف ة
وعملية إنتاجها وكيفية تقدير صدقها وثباتها:

أ
تصنيف متعدد البعاد للمداخل البستمولوجية
طبيعة المعرفة

المدخل

المنهج البداعي

1

اللغة

الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــج
التقابلي/بالمقارنة
عمليات حسابية
تجريب

إم ب ري ق ي -تمثي ل نم اذج عن االنتظ ام او التكرار .استقراء
المعرفة عملية إبداعية
استقرائي
ت ح ل ي ل م ن ط ق ي -منطقية-رياضية
ع ق الن ي -نمذجة عمليات إبداعية .المعرفة عملية استنباط
شكلي وتجريبي
إبداعية
استنباطي
لفظية اكاديمية
اس ت ب ط ان ي -ب ن اء رم زي ذات ي ل ل ع ال م االج ت م اع ي اس تبطان/تامل مع توافق تجريبي
والثقافي .المعرفة تنتج عن عملية الفهم معايشة
تعايشي

موضوع الدراسة
عالقات سبب -نتيجة
تكرار احداث.
اشكال بنيوية عالمية
رموز ،قيم ،مع ايير،
معتقدات ،اتجاهات

مالحظة :المدخل الثالث انسب للبحوث الكيفية ،بينما يشيع استخدام سابقيه في البحوث الكمية.
المصدر2006 Maria josé Sosa Solórzano:
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تصنيف موجز لبعض مرجعيات المناهج الكمية والكيفية

6

كمية

النظرية
استنباطية

أ
النطولوجيا (ماهية المعرفة)
موضوعية

البستمولوجيا
وضعية

كيفية

استقرائية

بنائية

تاويلية

المصدرM.:2012, 165،Atkinson :

مالحظة :قد تكون بعض مرجعيات المناهج الكمية اس تقرائية ايض ا وبعض مرجعيات الكيفية اس تبطانية تاملية اس اس ا ،كما
يتضح من الجدول السابق ل (.)Solórzano
ْ
مكوني موض وع البح ث ( الب اح ث والمبحوث /الف اع ل
على
ومما س بق يمكن اس تنتاج ان البحث الكمي ينبع من
االجتماعي ) وبالبناء التعاوني للمعرفة.
الفلس ف ة االمبريقي ة الوض عي ة ،وتع د الواقع ق ابال للتش يئ
وفيما يلي تفصيل ذلك:
والمالحظة والقياس ،وان البحث الكيفي انطلق من الفلس فة
االس تبطانية التاملية او الباراديغم الرمزي التاويلي ،وانتش ر
 -9معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية
ب داي ة في مج الي االنثروبولوجي ا والت اريخ فبقي ة الع لوم
ب داي ة ،يمكن القول ان الص دق يش ير إلى درج ة
االجتم اعي ة ،ن اظرا إلى الواقع كك ل متع دد غير ق اب ل للتجزئ ة
اس تقاللية اإلجابات عن الظروف ةالع ةرض ية للبحث ،ومن ثمة
بل للفهم والبناء الديناميكي والتفاعلي .5
إلى م دى ص الحي ة اداة جمع البي ان ات لقي اس م ا وض ع ت
وفي هذا الس ياق يعد "كابالن" ( 1 )Kaplanبان هناك
لقياس ه ،الن الص دق يرتبط اس اس ا بقابلية تكرار التجارب
ثالثة مظاهر ا ساس للتفرقة بين المنظورين الكمي والكيفي-9 :
جمع
دوات
وا
ة
اين
بمع
إال
تى
ا
يت
ولن
،
ة
العلمي
ات
اف
تش
واالك
ِّ
ِّ
"التفس ير /الفهم""-8 ،الخص ائص /ال ذوات"-1 ،التجري د
بيانات ومعالجة إحص ائية مناس بة؛ اما الثبات فيش ير إلى
مقابل التحديد ( المجرد /المحسوس ).
االنتظ ام او إلى الح د ال ذي يتم في ه فهم نت ائج المقي اس فهم ا
كم ا يمكن ،ع ادة ،تق دير ه ذه التفرق ة بمعرف ة م دى
ص حيحا ،اي بمدى دقة النتائج وعلو درجة التوافق في حالة
قربنا او بعدنا من الباراديغم الوض عي ،ومن اس تخدام لغة
آ
آ
تكراره ا ،في وق ت اخر من طرف ب اح ث اخر ،ومن ثم ق ابلي ة
الحس اب والرياض يات .وهناك بعض االس ئلة جديرة بالطرح،
تعميمها.
منها :هل الظاهرة المراد دراس تها قابلة للقياس الكمي ،ومن
وترتبط معايير الص دق والثبات ارتباطا وثيقا (نظريا
خالل مؤش رات إجرائية؟ وهل المعلومات التي نحص ل عليها
وإجرائيا) بالبحوث الكمية نتيجة حاجتها الماس ة لها ،لذلك
بهذه الطريقة دقيقة وص ادقة وثابتة؟  ...فإذا كان من الممكن
فهي مالزم ة له ا دائم ا وتس تجي ب ع ادة لمب ادئ الم درس ة
اإلجابة على هذين السؤالين إيجابيا ،فمن المرجح اننا سنكون
الوض عية ( )Positivismفي العلوم االجتماعية ،ومنها :القابلية
بص دد بحث كمي .ولذلك ،يمكن القول ان معايير الص دق او
للتحكم ،والتكرار ،والتنبؤ ،والمالحظ ة ،والتجزئ ة ،والعزل
الص الحي ة ( )Validity/ Validitéوالثب ات ( Reliability/
عن السياق وعن الذات الباحثة...
 )Fiabilitéهي في االصل خاصة بالبحوث الكمية ،لكن هذا ال
آ
ويمكن تشخيص الفكرة االساس لهذه المدرسة كاالتي:
يعني ان البحوث الكيفي ة مجردة تم ام ا من ادنى درج ات
إذا قمن ا ب اختب ار فرض ي ة من خالل معطي ات مي داني ة تم ت
الموثوقي ة والقوة العلمي ة ،ب ل هي ك ذل ك تتوخ اهم ا في ح دود
بلورتها بفض ل عمليات حس ابية وتحاليل إحص ائية (مثل
طبيعتها الكيفية .فافتراضاتها الفلسفية والنظرية تستلزم معايير
التحلي ل الع املي ،ومع امالت االرتب اط ،)...وإذا ك ان ت النت ائج
مختلفة لتقييم نوعيتها وصدقيتها ،كما ان مدى صرامتها يعتمد
"الرقمية" لهذه العمليات تؤكد او تنفي الفرضية االصلية ،حينها
على االنس جام بين االهداف البحثية ومنطلقاتها الباراديغمية
يحق لنا ان نقول إننا قمنا بعمل علمي (ص ادق وثابت) .وذلك
آ
(التاويلية ،والتفاعلية الرمزية )...وذلك بالتركيز ،في ان واحد،
جمةل العلوم الاجامتعية

82

العدد  91ديسمرب 2192-

فضيل دليو

معايري الصدق والثبات يف البحوث المكية والكيفية

بخالف م ا يجري ع ادة في بحوث التخرج بج امع اتن ا ،حي ث ال
تطبق عادة ال معايير الص دق وال معايير الثبات ،س واء تعلق
االمر بص دق تمثي ل العين ة ام بص دق وثب ات ادوات جمع
البيانات ونتائجها ،مع العلم ان اغلبية هذه البحوث ذات طابع
كمي انطالقا.
ومن اهم مع ايير الص دق والثب ات الكمي ة واك ثره ا
استعماال ما يلي:

ولذلك يمكن القول ان الص دق الداخلي يخص عينة
الدراس ة فقط والص دق الخارجي يتعداها إلى مجتمع الدراس ة او
مجتمعات اخرى.
واما ص دق المحتوى او المفاهيم ،فيقص د به اس اس ا
"إجرائيتها" المؤدية إلى حس ن قياس ها او قياس مؤش راتها
الواقعي ة .اي ان اداة جمع البي ان ات تغطي ك ل المج االت
المس تهدف تغطيتها .ومن طرق تقييمها :ص دق المالحظات،
التمايز ( -Discrimination-تاكيد وجود اختالف بين خاصتين
او اك ثر في الظاهرة موض وع الدراس ة باس تعمال اداوت قياس
مختلفة) ،التالقي ( -Convergence-تاكيد وجود خاص ية ما
باس تعمال اداتين مختلفتين) ،التعس ف (الهادف) ...والص دق
النسقي .9
وتجدر اإلشارة في االخير إلى انه عادة ما كان يلجا ،وال
يزال احي ان ا ،إلى اختب ار ص دق ادوات جمع البي ان ات عموم ا
باالستعانة بداية وقبل كل شيء ،وك "اضعف اإليمان" ب :

 بالنس بة للص دق ،تذكر االدبيات المتخص ص ة العديدمن انواعه :الص دق الداخلي ،والص دق الخارجي ،وص دق بنية
المحتوى او المفاهيم االساسية :9
فالص دق الداخلي يقتض ي ض مان اس تقاللية اإلجابات
عن الظروف الخارجية (العرض ية كما س بق وص فها) بتجنب
مثال ،كون فترة البحث غير مناس بة ،حدوث تغير في س لوك
المبحوثين في فترة ال دراس ة او خط ا في اختي ارهم ،وكون
ص ياغة االس ئلة غير مناس بة ...مع االقتص ار في إثبات ذلك على
البيانات فقط وبالعد والقياس .ويمكن عكس االحتمال االخير
آ
الخاص باداة جمع البيانات بالمثال االتي :إذا اردنا قياس طول
العبي كرة الس لة باس تخدام ش ريط ذي وحدات قياس ية
س نتمترية خاطئة فإن بيانات طولهم س تكون خاطئة وكذا
متوسط طولهم.
واما الص دق الخارجي فيش ير اس اس ا إلى درجة تعميم
النت ائج في ظروف زمك اني ة مختلف ة .ول ذل ك فهو يتطل ب
اس تخدام مجاالت دراس ية وتقنيات ومناهج ومواقف اك ثر تنوعا
وانفت اح ا ،مق اب ل التركيز في الص دق ال داخلي على حس ن
التحكم في وض عي ات مح ددة وفي معطي ات بعينه ا .مم ا ق د
يش ير إلى ان مس تلزم ات الص دق ال داخلي تتع ارض مع
مس تلزم ات الص دق الخ ارجي :ف التع دد واالختالف يجع ل
التحكم في الوض عيات الدراس ية ص عبا .ومن ثم وجب إيجاد
حل وس ط بينهما في حالة عدم اقتض اء اهداف الدراس ة غير
ذلك (بالتركيز على احدهما) .ويمكن تش خيص خطا التعميم
(الص دق الخارجي) باالعتماد على المثال الس ابق معدال :إذا
تحص لنا على متوس ط طول العبي كرة الس لة باس تخدام ش ريط
ذي وحدات قياس ية س نتمترية ص حيحة فإنه ال يمكن تعميم
هذا المتوسط على كل الرياضيين ،النه غير نموذجي.
جمةل العلوم الاجامتعية

 الدراس ات االس تطالعية (ك تحكيم ميداني الدواتجمع البيانات)،
 اع ت م اد ت ح ك ي م ال خ ب راء الداة ج م ع ال ب ي ان اتآ
(االس تم ارة ،مثال) ،مع حس اب التن اس ق بين ارائهم في
مكوناتها ،او على اال قل االك تفاء بتقدير ذاتي لمدى حص افة
مالحظ اتهم ب االعتم اد على المنطق الش خص ي للب اح ث
والمشرف على البحث.
 بالنسبة للثبات :تذكر االدبيات المتخصصة عدة انواعلقياس ثبات ادوات جمع البيانات خاص ة :الثبات الكلي (إعادة
االختب ار) ،االتس اق ال داخلي (لمفردات االدوات) ،ثب ات
المحكمين (تق اطع مالحظ اتهم) ،الخط ا المعي اري (كمؤش ر
ِّ
نسبي :فكلما انخفضت درجته كلما كان الثبات اعلى)...
وسنعرض فيما ياتي المعامالت والمعادالت اإلحصائية
للنوعين االولين:
*االختب ار -إع ادة االختب ار( :)Test-retestيس تعم ل
اس اس ا لقياس الثبات الكلي ،ويتمثل في تكرار االختبار في
فترتين زمنيتين مختلفتين وتحت الظروف نفس ها قدر اإلمكان.
وتكون الفترة المقترحة بين التطبيقين من اس بوعين إلى اربعة
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اس ابيع في الغ ال ب ،وكلم ا زادت الفترة الزمني ة بين االختب ار
وإعادة االختبار (بفرض تس اوي العوامل االخرى) كلما انخفض
مع دل الثب ات .ويتحقق الثب ات إذا ارتفع مع ام ل االرتب اط
(ل "بيرس ون" مثال) بين قيمتي االختبارين ،والذي تعبر عنه
آ
المعادلتان االتيتان:
 قيمة االختبار على قيمة إعادة االختبار تساوي واحد، قيمة االختبار ناقص قيمة إعادة االختبار تساوي صفر.ونظرا لكون االختالف الزمني حس اس ا وترتبط به عدة
مش اكلُ ،يقترح لتجاوزها االس تخدام المتوازي الداتي قياس
متش ابهتين في المحتوى (مع تغيير ترتيب االس ئلة وص ياغة
بعض كلماتها في االستمارة مثال) وفي فترتين مختلفتين ايضا.
وهذا االمر قد يس اعد ايض ا في تجاوز المش كلة التي
طرحها "جوب" ( 1)Joppeوالمتمثلة في إمكانية ان يتحس س
المبحوث من موض وع الدراس ة المعاد طرحه ،مما قد يؤثر على
اس تجاباته .فال يمكننا ان نكون على يقين من انه ال يوجد اي
تغيير في التاثيرات الخارجية مثل التغيير في بعض المواقف،
مما قد يؤدي إلى االختالف في الردود المقدمة مرتين.
* ق ي اس ال ث ب ات او ال ت ن اس ق ال داخ ل ي
( :)*()InternalReliability/Consistencyوتس تخدم لقياس ه
ع دة اختب ارات ،اش هره ا مع ام ل "كرونب اخ" ()Cronbach
الختب ار قي اس التن اس ق بين إج اب ات المبحوث ،و"كرونب اخ
الف ا" (قيمت ه بين ص فر وواح د ومتوس ط ه  ... )0.1ومع ام ل
االرتباط بين نص في المقياس ( )Split-Half reliabilityاو بين
إج اب ات ع ي ن ت ي ن ج زئ ي ت ي ن ،ت ح ل ي ل االرت ب اط (الخ ت ب ار
الص الحي ات المتزامن ة ،والتنبؤي ة ،والتمييزي ة )...والتحلي ل
الع املي (متع دد المتغيرات) ومص فوف ة االرتب اط متع دد
الخصائص ومتعدد الطرق...
ام ا في بحوث تحلي ل المحتوى فمن مع امالت الثب ات
المس تعلمة بك ثرة معادلة "هولس تي" ( )Holstiلالتفاق بين
ْ
محللين (ع دد الفائت التي اتفق عليه ا المحلالن على مجموع
الفائت التي توصال إليها) ليكون الحكم على ارتفاع ثبات تحليل
المحتوى إذا ك ان المع ام ل مس اوي ا او يفوق  .0.95وهن اك
تص نيفات اخرى لثبات التحليل (بما في ذلك تطويرات حديثة
لمعادلة "هولستي") ال مجال لذكرها هنا.90
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ويجدر ،في االخير ،بيان العالقة بين الصدق والثبات
في البحوث الكمية ،وذلك باإلش ارة إلى ان توافر الص دق قد
يكون كافيا لتوافر الثبات لكنه بالطبع ليس ض روريا له ،ا ما
الثبات فهو شرط مسبق ضروري ولكنه غير كاف لصدق ادوات
البحث .99فمثال يعد ثبات اس تمارة تحليل المحتوى (بات فاق
المحللين على فائتها) شرطا ضروريا لصدق هذه االستمارة لكنه
يعد غير كاف النه قد ال يض من مثال كون الفائت المتفق عليها
تغطي كل المجاالت المستهدف تغطيتها في البحث ...وفي هذا
السياق ،هناك ما يسمى ب "الصدق الذاتي" لقياس العالقة بين
الص دق والثبات من خالل حس اب "الجذر التربيعي لمعامل
الثبات" س واء تعلق االمر ب  :إعادة تطبيق االختبار (معامل
ارتباط بيرس ون مثال) ،التجزئة النص فية (معامل س بيرمان
مثال) او التباين (معادلة الفا كرونباخ مثال) ،اي ا نه يس اوي
الج ذر التربيعي إلح دى ه ذه المع امالت (مع ام ل الثب ات)½.
وبالطبع كلما انخفض ت قيمة معامل الثبات انخفض ت قيمة
الصدق الذاتي لكونها نتاج جذره التربيعي.
وإذا كانت هذه المعايير التحكيمية واإلحصائية شائعة
في البحوث الكمي ة ومتوافرة في معظم ك ت ب اإلحص اء
االجتم اعي(**) ،ف إن ه من الن ادر الكالم عم ا يق ابله ا في البحوث
الكيفي ة ،ول ذل ك فص لن ا الكالم عن ه ذه االخيرة في الفقرات
الموالية:
 -8معايير الصدق والثبات في البحوث الكيفية
بمقاربة فهم ش املة
تس مح الطبيعة الكيفية للبحث
ِّ
لموض وع الدراس ة .الن البحث الكيفي تاويلي ،وتفس يري،
واس تقرائي ،ومتعدد المناهج ،ومعمق ،كما انه مرن وحس اس
لخص وص ي ات المبحوثين وس ي اقهم االجتم اعي .98ومن ه،
فالمرونة في البحوث الكيفية تسمح للباحث ان يتكيف ويعدل
ويبني منهجيته تدريجيا مع تقدمه في تنفيذ مش روع بحثه .ومع
ذلك ،فإن هذا النهج المتميز بالش مولية والتعقيد ،وبالمرونة
في تص ميمه ،قد يؤدي إلى بحوث ذات مص داقية وموثوقية.
والموثوقية تتطلب ان يتم تطبيق القواعد المتعلقة بالص دق
والثبات حتى في حالة اس تخدام تقنيات كيفية ،ولكنها تكون
ذات طابع خاص ،بل وتسمية خاصة احيانا.
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 عرض شفاف الساليب جمع البيانات وتحليلها.و تقترن ش فافية المحتويات واالس اليب بص دق النتائج
في االتجاهين :فهي ترفع من موض وعية الباحث وتش جع على
مش اركة المبحوث (الفاعل االجتماعي كما يفض ل تس ميته في
البحوث الكيفي ة) ،فيكون البن اء المعرفي التش اركي اك ثر
صدقية.
آ
وهناك تص نيف ش ائع اخر عن الص دق في البحوث
الكيفي ة ق دم ه "م اكس وي ل" ،96اقترح في ه خمس ة انواع من
الصدق:
• الص دق الوص في ( :)Descriptive Validityاي
دق ة الوق ائع المرص ودة كم ا هي ةموثق ة (موص وف ة) من قب ل
الباحث .وقد يكون ذلك من خالل تطبيق إستراتيجية التقاطع
الثالثي او المتعدد ( )Triangulationباستخدام عدة مالحظين
مثال.
 ك الص دق التاويلي (:)Interpretative Validity
اي إلى اي م دى يمكن لت اوي ل م ا تمثي ل فهم وجه ة نظر
المجموع ة االس اس للمبحوثين والمع اني المرتبط ة بكلم ات
االعض اء وافع الهم؟ ويمكن التعبير عن ه ب دق ة في تمثي ل
تص ورات المبحوثين للظاهرة قيد الدراس ة ،والتي قد تتحقق
م ن خ الل رص د ردود ال ف ع ل ال ب ع دي ة ل ل م ب ح وث ي ن
( ،)Participants feedbackللت اك د من م دى تط ابقه ا مع
تاويالتنا لتصوراتهم.
• الص دق النظري ( :)Theoritical Validityاي إلى
اي درج ة يمكن ان تكون فيه ا دالالت البي ان ات المجمع ة
متس ق ة مع التفس ير النظري .ويمكن التعبير عن ذل ك
بالمعقولية النظرية للنتائج ،وخاص ة إذا تم ذلك من خالل
االحتكام إلى عدة نظريات (.)Theory triangulation
• الص دق التقييمي ( :)Evaluative Validityاي
إل ى اي م دى ي م ك ن ت ط ب ي ق إط ار ت ق ي ي م ي ع ل ى م ف ردات
الدراسة؟ ،وذلك في مقابل اطر وصفية ،وتاويلية او تفسيرية.
• والق ابلي ة للتعميم ( :)Generalizabilityاي إلى
اي مدى يمكن للباحث تعميم "عرض حال" (وصف) او سياق
معين او مفردات.وهو ما عبر عنه "لنكلن وقوبا" 95ب قابلية
التحويل والمقارنة ،ولتمييزه اك ثر عن التعميم الكمي اشارا إلى

-9.8الصدق الكيفي
بص فة عامة ،يش ير الص دق في البحوث الكيفية ،على
غرار البحوث الكمية إلى درجة استقاللية اإلجابات عن الظروف
ة
العرض ية للبحث ،ولكنه قد يتاتى كذلك من امانة وعمق وثراء
وس عة البيانات وتعددية المص ادر؛ اما الثبات فيش ير إلى الحد
الذي يتم فيه فهمها فهما صحيحا.
ويعتم د ص دق البحوث الكيفي ة ،عموم ا ،على ح ل
مش اكلها المتعلقة بالتص ميمين الداخلي والخارجي ،فالص دق،
آ
كما مر معنا ،يرتبط اص ال ،باحتمال ان يعيد باحثون اخرون
بناء اس تراتيجيات تحليلية اص لية .ومن ثمة ،يرتبط الص دق
بقابلية تكرار التجارب واالك تشافات العلمية.
ومع ذلك ،فإن اس تعمال الص دق في التص ميمات
الكيفي ة (ومنه ا االثنوغرافي ة) يكون معق دا من حي ث مؤش ر
قابلية التكرار ،الن إجراء الدراس ة يكون في بيئة طبيعية فريدة
ع ادة ،وال يمكن إع ادة إنت اج بعض الح االت الم دروس ة نظرا
لدينامية (حركية) الس لوك البش ري .ولذلك ،تكون الدراس ات
الكيفية ،على العموم ،معرضة بشكل خاص لمشكلة صعوبة،
او استحالة ،تكرارها.
وفي ه ذا الص دد ،يؤك د ك ل من "غوتز و لوكون ت"91
عدم إمكانية إعادة بناء ظروف الدراسة في البحوث االثنوغرافية
بالدقة الكافية ،بل يدعيان ايض ا ان تكرار اس تعمال المناهج
آ
بدقة قد ال ُي ْسفر هو االخر عن نتائج مماثلة (درجة الثبات).
ومع ذل ك ،يمكن للب اح ث ،وعلى طول عملي ة بحث ه
آ
اإلجرائية ان يلتزم بتطبيق التوجيهات الرئيس ة االتية في مجال
البحوث الكيفي ة االثنوغرافي ة التي اقترحه ا ه ذان المؤلف ان،
بغية زيادة صدق النتائج:
 موض وعي ة ال دور ال ذي يؤدي ه الب اح ث في مج الالبحث.
 تحديد هادف لمجاالت جمع البيانات ووصف وضعيةاعوان البحث :وحدهم او مع الباحث وفي سياق المجموعة.
 عرض شفاف للتعريفات او لوحدات التحليل المكونةلطبيعة البحث .مع ض رورة ان تكون هذه التعريفات واض حة
و"متع دي ة ذاتي ا" ( )Intersubjectiveبم ا في ه الك ف اي ة لكي
تكون مفهومة لدى ْ
الغير.
جمةل العلوم الاجامتعية
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ان ه ليس من ص الحي ة الب اح ث تق ديم مقي اس للتعميم
والتحوي ل ،ب ل تق ديم بي ان ات غني ة بم ا في ه الك ف اي ة لق ارئه ا او
مس تعمليها حتى يحدد هو بنفس ه ابعاد التحويل الممكنة .كما
رايا (ص )100.ان هذا يعد نوعا من انواع الص دق الخارجي،
آ
وهو يتض من اثارا مختارة ،وس ياقية ،وتاريخية (ظروف فريدة
وغير قابلة للمقارنة) ...
اما "اندرياني وكونشون" 91فيريان ان صدقية التحليل
الكيفي ق د تتم من خالل مع الم منهجي ة ،معظمه ا ذي ط ابع
كيفي ويتقاطع مع روحية المقترحات السابقة:
 الص دق ال ت اوي ل ي (:)Validité Interprétativeآ
آ
ويتطلب تجنيد اال ليات التاويلية االتية" :التفكير االنعكاس ي"
( )Réflexivitéاو االنطب اع ات ال ذاتي ة ،و"الت ام ل الب اطني"
( ،)Introspectionو"التف اع ل" ( ،)Interactionو"التق اطع
المتعدد" ( )Triangulationمع دراس ات مش ابهة وباس تعمال
من اهج ومص ادر وتحليالت مختلف ة ،مم ا يؤدي إلى "البلورة"
( )Cristallisationفي ش ك ل تحليالت متش ابه ة واخرى
مختلفة ،وهذه االخيرة تغني الدراس ة باإلس هام في تش خيص
ابعاد إض افية للدراس ة .وهكذا يمكن القيام بالتنقل ذهابا وإيابا
( )Va-et-vientبين المعطيات والتحاليل.
ويمكن إدراج ،ض من الص دق التاويلي "بالتقاطع" ،ما
اقترح ه "بو وفيبر" 99من جمع بين ادوات كيفي ة اثنوغرافي ة
متك امل ة مث ل المالحظ ة والمق ابل ة المعمق ة ،وك ذا "دوكن
وهيغل" 99من اس تخدام مس تويات تحليلية متعددة (فردية/
جم اعي ة ،وح االت ع ادي ة /ح االت منحرف ة تخرج عن ش بك ة
القراءة التحليلي ة ،واوق ات ع ادي ة /اوق ات حرج ة .)...وق د
ش خص ت بعض ها عمليا الباحثتان في بحثهما الذي اس تعملتا
في ه اداة المق ابالت الجم اعي ة والمعمق ة ب التركيز على الح االت
المنحرف ة ،وعلى المق اطع الجزئي ة من الحوارات التي اجبرتهم ا
على إعادة ص ياغة وتدقيق افتراض اتهما االولية وتدعيم ش بكة
قراءتهم ا التحليلي ة بش بك ة تكميلي ة تس تكش ف االوق ات
"الحس اس ة" وتاخذ بعين االعتبار بجدية اكبر لغة الجس د،
آ
وبعض طرق مخاطبة االخر ،وتجنبه بعض الرموز المس تخدمة
للتعبير عن عدم الموافقة .مما حس ن طبعا من درجة ص دق
عملهما التاويلي.
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 الصدق االتصالي (:)Validité communicationnelleويتطلب التوافق الكلي او النسبي بين الرؤى وتحاليل االطراف
المعنية بالدراسة (الباحثين والمشرفين على البحث او
الممولين له) مع قابلية تعميم النتائج (اي اإلقرار باهميتها).
وهو يعادل ،نوعا ما ،صدق تحكيم الخبراء وثبات المحللين
في البحوث الكمية سابقة الذكر ،مع فارق واضح في الكيفية
التي تعتمد على التقدير النسبي وليس على التكميم في هذه
الحالة.
 الص دق الت اريخي ( )Validité d’histoireلتق ديرص دق االس تكش افات النوعية في رواية الفاعلين .وذلك من
خالل ق درة اداة جمع البي ان ات على تش خيص الت اريخ الحي
ل ل ب اح ث ي ن وال م ب ح وث ي ن (ف ك اله م ا ي ع د ج زءا م ن ال م ادة
المجمع ة) .وله ذا اإلجراء نق اط مش ترك ة مع م ا يس تعم ل في
المنهج البيوغرافي -س نذكره الحقا -من الس ير الذاتية والحياتية
ومن إعطاء ابعاد معنوية للمالحظات واالفكار.
ويتحقق ص دق رواي ة المبحوثين من خالل ت اريخ
تجربتهم وإحس اس اتهم (الص دق المعيش ي)Expérientielle /
و"سياقاتها" (الصدق الوصفي لتفاصيل فهم سلوكهم العميق).
ام ا ص دق الب احثين فيتحقق من خالل ص دق اس لوبهم
(اس تعم ال مف اهيم واض ح ة وعملي ة في عرض النت ائج)
وتص وراتهم (عرض النتائج بواقعية ،وتركيز ،وفاعلية من حيث
القابلية للفهم).
 -8.8الثبات الكيفي
كما يرتبط الص دق بقابلية تكرار االك تش افات العلمية،
يتعلق الثب ات بم دى دقته ا .وفي ه ذا الص دد تع د "بيريز
س يرانو" 91ان تحديد الثبات يتطلب عموما ما يلي( :ا) تقدير
مدى تمثيل االس تنتاجات للواقع تمثيال حقيقيا ،و(ب) تقدير
ما إذا كانت ُالبنى المص ممة من قبل الباحثين تمثل او تقيس
مقاطع حقيقية من التجربة البشرية.
وفيم ا يخص ه ذا النوع من البحوث ،تعتم د درج ة
الثب ات ال داخلي على تقني ات جمع وتحلي ل البي ان ات .وهو م ا
آ
تؤكده المؤشرات االتية:
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 التع ايش مع الف اعلين االجتم اعيين (المبحوثين)وتم دي د عملي ة جمع البي ان ات لفترات طويل ة إلت اح ة الفرص ة
إلجراء تحليالت ومقارنات مستمرة لهذه البيانات.
 تكييف المق ابالت المنجزة ،بع ده ا واح دة منالمص ادر الرئيس ة للبي ان ات ،مع مختلف فائت الف اعلين
االجتماعيين.
 يجب القيام بالمالحظة بالمش اركة ،كمص در اوليلبي ان ات الب اح ث ،في البيائت الطبيعي ة التي تعكس واقع
تجارب حياة المشاركين بمزيد من الدقة.
خض ع الباحث نفس ه
 في جميع مراحل نش اطهُ ،ي ِّللرص د الذاتي (الرقابة الذاتية) ،من خالل عمليتي التش كيك
وإعادة التقييم المس تمرين .وتس مى هذه العملية عند "غوتز
ولوكون ت" " 80ال ذاتي ة المنض بط ة" .وق د يخفف ذل ك من اثر
آ
ض عف الرص د الخارجي والض بط اإلحص ائي (القبلي ،االني
والبعدي) المستعمل في البحوث الكمية.
وفي الوقت نفس ه ،يمكن ان نحص ل على تقديرات
الثبات في البحوث الكيفية بواس طة وس ائل مختلفة ،مثل
ال ت ق اط ع ال ث الث ي او ال م ت ع دد ( )Triangulationوال تش ب ع
آ
( )Saturationالمعلوماتي وتحكيم باحثين اخرين...
ويع د التق اطع المتع دد على وج ه الخص وص عملي ة
تجمع بين منهجيات مختلفة في دراس ة الظاهرة نفس ها .فهي
تس ته دف زي ادة الثب ات ب اس تخ دامه ا عملي ات مركب ة،
واس تراتيجيات مختلطة وتقاطع معلوماتي من مص ادر مختلفة
من البيانات :ناس ،وادوات ،ووثائق او مزيج منها كلها.
ولذلك نجد من الش ائع اس تعمال الدراس ات الكيفية
للمنهج البيوغرافي وتقنية الس ير الذاتية المتعددة في ش كل
اس تبي ان تعتم د في ه ،عن د اختي ار المبحوثين ،على مق اييس
العينة التمثيلية (باس تعمال مثال نمطية تص نيفية للمبحوثين
انطالقا من متغيرات محددة مسبقا) ،او على تقنية اإلشباع من
ك ثرة الحاالت المدروس ة .ولهذه التقنية اس تعماالن اس اس ان
هما :السير المتوازية والسير المتقاطعة.
فبخالف م ا يح دث في ح ال ة إنج از الس ير الحي اتي ة
كحاالت وحيدة ،فإن تراكم عينة كبيرة من القصص البيوغرافية

جمةل العلوم الاجامتعية

يس مح ب إجراء مق ارن ات وتص نيف ات للمبحوثين؛ اي القي ام
بتعميمات تخص مجاال معرفيا معينا.
اما تقنية الس ير المتقاطعة فتندرج ض من رغبة تحقيق
نظرة كلية ومص داقية علمية اكبر .ويمكن العمل على تحقيق
ه ذين اله دفين عبر عملي ة اس تقص ائي ة ت اخ ذ بعين االعتب ار
نس بية العروض الش خص ية بمقارنة كل واحد منها بعروض
اخرى من داخ ل نفس الوس ط االجتم اعي .فال ُيك تفى مثال،
بعرض ش خص ي مهم حول مس يرة مهنية لعامل ما ،بل يقارن
عرض ه بعروض زوجت ه وول ده ال ذي ق د يكون يم ارس المهن ة
نفس ه ا (هن ا متغيري الجنس والجي ل وق د يكون غيرهم ا في
حاالت اخرى) :فالعرض االول يقدم الهيكل االص لي بينما يقدم
آ
آ
ال ع رض ان االخ ران االنس ج ام ،وال راي االخ ر ،وال ت م ي ز...
ُفي ةموقع ان العرض االول ويثري ان ه مبرزين العن اص ر الواقعي ة
والتص ورات الش خص ية ،لنحص ل في االخير على س يرة ذات
مراكز وبؤر متعددة تتميز بعمق ابعد وموض وعية اكبر ،وذلك
في شكل تركيب بيوغرافي معقد ال يعبر فقط عن شهادة حياتية
مهنية بل عن توجه ش به واقعي وعميق لقطاع مهني واجتماعي
بكامله.
إن المنهج البيوغرافي المطبق به ذا المنظور ،ذي
المراكز المتع ددة والمهتم ة بموض وع واح د ،يمكن تطبيق ه
ك ذل ك في دراس ة اي تش كيل ة اجتم اعي ة اخرى ذات ابع اد
ديمغرافية محدودة :حي حض ري ،او قرية ص غيرة ،او جمعية
خيرية للمهاجرين ،او تاس يس حزب س ياس ي ما ،او تجربة
حدث بالض رورة
ممارس ة إعالمية في بلد ما ...إن هذا االلتقاء ُي ِّ
بعض اإلش باع ،النه يس مح لنا بفرز الخص ائص الذاتية المالزمة
للمبحوثين عن العن اص ر المش ترك ة والمهيكل ة للظ اهرة
االجتماعية .89
خاتمة
تج در اإلش ارة في االخير إلى ان مس التي الص دق
والثبات (والتعميم والموض وعية )...في بحوث الكيفية تطرح
بعض اإلش ك االت فيم ا يتعلق بكيفي ة تقييم نموذج البح ث
الكيفي.
فمنهم من اقترح تعويض هذه المص طلحات التقييمية
باخرى تتناس ب اك ثر مع طبيعة البحوث الكيفية ،ومنهم من
81
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دعا إلى تكييف مضامينها وإثرائها تبعا لطبيعة البحوث (الكمية
والكيفية) ،على اس اس ان لكل نوع من انواع البحوث ش كال
معينا من اشكال التقييم ،والصدق والثبات والتعميم:...
وفي إط ار التوج ه االول خلص ك ل من "اونيوغبوزي
وكولينس"  88إلى ان ً
جزءا من الح ل يتمث ل في إع ادة تص ور
صدق المفاهيم التقليدية عن طريق تسميات جديدة .81
وعلى س بيل المثال ،اقترح "لينكولن وقوبا" 81االنواع
آ
البديلة االتية :المص داقية ( Credibility /بديال عن المفهوم
الكمي للص دق ال داخلي ،)Internal validity /والق ابلي ة
للتحوي ل والمق ارن ةTransferability & Comparability /
(ب ديال عن المفهوم الكمي للص دق الخ ارجي والتعميم/
 ،)External validity & Generalizabilityواالع ت م ادي ة/
( Dependabilityب دي ال ع ن ال م ف ه وم ال ك م ي ل ل م وث وق ي ة او
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الثب ات ،)Reliability /والت اكي دي ة( Confirmability /ب ديال
عن المفهوم الكمي للموضوعية.)Objectivity /
وعلى العموم ،ومن حيث مص داقية البيانات الكيفية،
يج ب ان تكون للبي ان ات المجمع ة عالق ة مث الي ة مع الواقع.
ولتلبية هذا المطلب ،قد يس تخدم التقاطع الثالثي/المتعدد او
المتنوع ،/كم ا تقترح ذل ك معظم المق ارب ات الكيفي ة .وبن اء
علي ه ،ينص ح ب الجمع بين الع دي د من تقني ات جمع البي ان ات
(خرائط المف اهيم ،والمق ابالت الفردي ة والجم اعي ة ،ودفتر
المالحظ ات ،واالجتم اع ات غير الرس مي ة )...للتعويض عن
التحيزات الك امن ة في ك ل منه ا .ولكن يب دو ان ه من الص ع ب
تنميط ك ل إجراءات "الموثوقي ة" ،وان تع دديته ا وتق اطع
بعض ها (في مقترحات المناهجة الكيفيين) ض رورة كيفية ،مع
اإلشارة إلى ان الخيارات المتخذة بشانها يجب ان تظل كيفية،
اي تتكيف مع سياق كل بحث وكل تخصص.
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L'anthroponymie
*

خمتار رحاب
الملخص

آ
 وهي تختلف من مجتمع إلى اخر تبعا الختالف الثقافات التي تميز،إن اسماء االعالم في اي مجتمع تشكل جزءا من ثقافته
 واس ماء االش خاص بوص فها جزءا من ثقافة المجتمع تخض ع للتغير والتبدل في إطار عملية التغير،الش عوب بعض ها عن بعض
 االختالف، كما تس اهم العديد من العوامل في تحديد نوعية االس ماء كالعامل البيئي،االجتماعي والثقافي التي تتعرض لها الثقافة االم
 وفي ه ذا المق ال س اتطرق إلبراز التقني ات والمن اهج المس تخ دم ة من قب ل.الطبقي االجتم اعي واالقتص ادي داخ ل مجتمع
. مع إبراز اهم المستجدات الحاصلة في هذا المجال،االنثروبولوجيين في دراستهم المتعلقة باسماء االعالم
. الهوية، الثقافة، البحث، االنثروبولوجيا، اسم العلم:الكلمات المفتاحية
Résumé
Les noms propres font partie de la culture de chaque société. Ils varient d'une communauté à l'autre en
fonction des différentes cultures qui caractérisent chacune d’elles. Les noms de personnes faisant partie de la
culture de la société subissent aussi des changements dans le cadre des transformations sociales et culturelles
auxquelles est exposée la culture mère. Différents facteurs sont à l’origine de la qualité des appellations, tel que
Le facteur environnemental par exemple ou la différence des couches sociales et économiques d’appartenance au
sein de la société. Dans cet article sont mentionnés les techniques et méthodes utilisées par les anthropologues
dans leur étude sur les noms propres, en soulignant les développements les plus importants ayant lieu dans ce
domaine.

Mots clés : Nom Propre, L'anthropologie, Recherche, Culture, L'identité.
Summary
This article outlines the techniques and methods used by anthropologists in their study concerning proper
names, highlighting the most important developments taking place in this area. Proper nouns are culture-bound
and vary from one society to another, and the names of people as part of the culture of the society are subject to
adjustment and change in the framework of the process of social and cultural change experienced by the native
culture. Other environmental, economic, social and class differences factors also contribute in determining the
quality of the names within the society

Key words: Proper Nouns, Anthropology, Research, Culture, Identity.
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مناجه وتقنيات البحث النرثوبولويج يف موضوع أسامء العالم L'anthroponymie

مـقدمة

عن عالقة اإلنس ان بالبيئة وتفاعله معها ،ومن هنا ص ارت
االسماء موضوعا مشتركا للعديد من العلوم ،يدلي كل علم منها
بدلوه في ض وء بؤرة اهتمامه ،فهذه تتناول االس م من حيث
اشتقاقه وداللته اللغوية وما يحويه من اجناس داللية كالترادف
والتض اد واالش تراك والتخص يص وهذا من اهتمام علم اللغة،
وتلك تش ير إلى االس م في ارتباطه بالعقيدة اإلس المية والس نة
آ
النبوي ة واالداب ال ديني ة التي تحكم اختي ار االس م وتوقيت ه
آ
وحقوق االبن اء على االب اء وه ذا من اهتم ام علوم ال دين ،كم ا
يهتم اإلحص اء بتتبع ك ثرة انتش ار بعض االس ماء دون اخرى،
كما تس عى فروع اخرى لدراس ة االس ماء باعتبارها نتاجا لعقلية
آ
جماعة ،وانعكاس ا لظروف بيئية وطريقة حياة ،ومراة لنفس ية
شعب ،وصورة لتاريخ الحضارة8.

ينظر الك ثير من الباحثين إلى اس ماء االعالم داخل اي
مجتمع في اي ة حض ارة ،على انه ا تعكس ابع ادا ثق افي ة
واجتماعية ،وتعبر عن انتس اب لمحيط حض اري معين فتجس د
ج انب ا ه ام ا من هوي ة المجتمع ،كم ا تبرز خلفي ة فكري ة ،او
مذهبية ،او عقدية ،كما تؤشر كذلك عن انتماء طبقي اجتماعي
لحامليها.
ونظرا لجمل ة االه داف والمزاي ا التي اتين ا على ذكره ا
والتي تحتلها اس ماء االعالم ،فقد كانت محل اهتمام الدارس ين
والباحثين منذ فترات زمنية بعيدة ،فك تبت المدونات في هذا
الش ان ،ورس مت ش جرة االنس اب لدى العديد من القبائل
والجماعات وتوارثوها ابا عن جد بالحفظ والتدوين.

ومن ابرز العلوم التي اهتم ت ب دراس ة وتتبع مع اني
ودالالت اس ماء االش خاص ،وتقص ي التغيرات التي تطرا على
منظومة التس مية لدى مجتمع من المجتمعات ،او ثقافة من
الثقافات ،مع تحديد العوامل الموجهة لذلك نجد:
أ
أ
أ
 -1الديان واسماء اليخاص

وكان من ابرز الفروع العلمية التي اش تغلت على اس ماء
االعالم واالماكن علم االنتروبولوجيا ،وتحديدا من خالل فرعي
االنثروبونيمي  l'anthroponymieويهتم ه ذا الفرع ب دراس ة
آ
اس ماء البش ر ،اما الفرع االخر فهو التوبونيمي la Toponymie
ويهتم بدراس ة اس ماء االماكن وكانت قد توس عت االهتمامات
في مجال دراس ة اس ماء االش خاص ،وطرحت العديد من
التس اؤالت واالفتراض ات حول :مدلول االس م العلم ،وما ابرز
العوام ل المح ددة الختي اره ،وم ا اهم التغيرات التي طرات في
هذا المجال ،وما الحيز الذي يش غله اس م العلم في مجال
الهوي ة واالنتم اء بمختلف انواع ه ،وذل ك من خالل اعتم اد
تقني ات ومن اهج للبح ث في اس م اء االعالم .وفي ه ذا المق ال
س اتطرق إلبراز التقني ات والمن اهج المس تخ دم ة من قب ل
االنثروبولوجيين في دراس تهم المتعلقة باس ماء االعالم ،مع
إبراز اهم المستجدات الحاصلة في هذا المجال.
أ
أ
أ
اول :موقع دراسـ ـ ــة "اسـ ـ ــماء اليـ ـ ــخاص" في العلوم
الجتماعية

بمس حة مختص رة من خالل تتبع االهتمام الذي اولته
االديان السماوية ال سماء اال شخاص ،نجد انها رسخت منظومة
او قاموس ا لالس ماء المحببة والمباركة ،فقد ش كل االنجيل
مصدرا لالسماء النصرانية ،ومن االمثلة الشاهدة على ذلك من
ب اب التمثي ل ال الحص ر نج د ":اليزابيث وتعني ميث اق الرب،
وجيمس وتعني حماك هللا ،وجوزيف وتعني فض ل هللا وجون
وتعني هدية الرب وغيرها...
اما بالنس بة للدين اإلس المي فقد كان له اثر كبير في
تغير منظومة التس مية خص وص ا لدى العرب ،فقد دعا إلى
تغيير واس تبدال بعض االس ماء خص وص ا منها التي كانت على
اس اس طوطمي ،والتي كانت العرب تس مي بها المواليد ،او
تكني بها الرجال او تس مى بها القبائل مثل :مرة ،بني كليب
،ثعلب ة وحجر ،ت ابط ش را ،ابو جه ل ، ...حي ث اولى ال دين
اإلس المي اهمية لدالالت التس مية لما لها من دور واهمية في
مج ال عالق ة المس مى بمحيط ه االجتم اعي ،ولم ا له ا من
انعكاس ات على الذات الفردية التي تملك هذه التس مية وتنادى

إن اس م الش خص او المكان كليهما يحمل رس الة
مهم ة ،االولى والواج ب االطالع عليه ا وحفظه ا لتحق يق
االهتمام بالماضي وضمان االستمرار التاريخي9 .
يرى الباحث االنثربولوجي علي المكاوي ان االس ماء
يمكننا وص فها على انها رموز ثقافية عالية التك ثيف ،تكش ف
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
 -4الحصاء ودراسة السماء

وتعرف من خالله ا ،فك ان ت ال دعوة إلى اختي ار م ا هو حس ن
ومحبب من االس ماءُ ،واقر في ديانة اإلس الم ان من حق الولد
على والده ان يحس ن اختيار اس ما له ،ويحس ن موض عه،
ويحسن ادبه.

ينظر اإلحص اء إلى االس م اء على انه ا ظ اهرة لغوي ة
تخض ع لقانوني" االنتش ار" و"التناهي" فاما قانون االنتش ار
فيعني ان االس ماء والفاظ اللغة تنتش ر في البيئة بال تمركز في
مك ان واح د ،او تجمع في ركن واح د على حين ي ذه ب ق انون
التناهي إلى ان االس ماء وكل الكلمات لها حدود فهي مفردات
في نظ ام متن اه في الع دد مهم ا بلغ حجم ه ،ول ذل ك ف إذا اردن ا
حص ر االس ماء ،وإجراء الدراس ة اإلحص ائية عليها وجب جمعها
إلى ان نص ل إلى نقطة التش بع الفاص لة والتزيد ،وهذه تحتمها
القوانين اإلحصائية1 .

وقد كان النتش ار الدين اإلس المي فيما بعد خارج ش به
الجزيرة العربية اثر في انتش ار العديد من االس ماء وانتقالها إلى
العديد من الثقافات والمجتمعات كش مال افريقيا ،اندونيس يا،
الصين ،ماليزيا ،بالد الفرس ،بالد االناضول ،اوربا.
 -2اللغويات
إن االص ل في اس ماء االش خاص او االفراد في اغلب
الثقافات وكل المجتمعات تش كل الفاظا لغوية ،وتمثل اص واتا
لغوية وتش كل مجاال خص با للدارس اللغوي او اال لس ني ،فإذا
ك ان ت اللغ ة تمث ل نظ ام ا من القواع د او اإلش ارات ،ف ان من
وظائ فها انها اداة اتص ال تنتج تفاعال اجتماعيا .كذلك االس م
الممنوح للفرد فانه يشكل اداة اتصال بين الفرد والمجتمع.
كما توفر الدراسات اللغوية للباحث في مجال التسمية
عموما سواء ما تعلق منها با سماء االعالم او تسمية االماكن ،او
االس م اء ال ع ائ ل ي ة  ،Patronymieاو تس م ي ة االول ي اء
 ،Hagionymeاو البح ث في تس مي ات االعراق واالثني ات
 ،Ethnonymeدالالت التس مية لالمر المس مى س واء اكان فردا
او مكانا او لقبا او عرقا ،فاص ل التس مية يرجع إلى المص در
اللغوي الذي تولد منه.

والدراس ة اإلحص ائية تنتهج التحليل الكمي باس تخدام
الح اس ب آاال لي ،ومن خالل برامج متنوع ة ،وب الت الي تبرز
الدراس ة عدد مرات تكرار االس م في العينة وعدد مرات ظهوره
كاسم اول وثان وثالث اخيرا تكشف المقارنة بين هذه االجيال
الثالثة عن حجم التغير واتجاهاته من خالل النس ب المئوية
والتوزيعات التكرارية والرسوم الكمية البيانية...الخ6
أ
أ
ثانيا :ابرز مناهج الدراسـة النتروبولوجية في موضوع
أ
أ
اسماء العالم.
يرى الع دي د من المفكرين ان العلم عب ارة عن بن اء
معرفي ،من ابرز خص ائص ه انه منظم بطريقة مفيدة ،فالمنهج
العلمي هو عملي ة تفكير تحكمه ا مجموع ة من القواع د ،ومنهج
البح ث االجتم اعي ال يختلف عن من اهج البح ث في الفروع
العلمية االخرى خاص ة في الغاية المنش ودة وهي اك تش اف
الحقيقة والوصول إليها5 .

 -3التاريا
لق د ك ان للت اريخ اهمي ة في حي اة الع دي د من االمم
والش عوب حيث اطلقت عليه العديد من التس ميات بين الفن
والعلم ،والحافظ لذاكرة االمم ،والمدون لالحداث باالنتص ار
واالنكسار ،والمبرز للمالحم ،والخازن لفترات الظلمة واالنوار.

ولما كان البحث في موض وع اس ماء االعالم له داللة
مختلفة اهمها إبراز هوية المجتمع ،وتحديد انتمائه الحض اري،
وتقديم المس اعدة للكش ف عن ش خص ية المجتمع ،هذا االمر
الذي يظهر اهمية المنهج في دراسة اسماء االعالم.

وك ان ت الع دي د من الثق اف ات والمجتمع ات ق د اعط ت
عناية كبيرة لعلم االنساب ،والترجمة لمشاهير الرجال ،فالفت
ودونت المصنفات والكشافات والموسوعات ،مما كان له االثر
والدور في انتشار اسماء االشخاص ،او انحصارها.
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إن م دلول كلم ة منهج يعني الس بي ل او الطريق التي
يسلكها الباحث في دراسته لمشكلة من المشكالت او الظواهر
آ
االجتماعية ،اإلنس انية ،او الطبيعية ،وبمعنى اخر فالمنهج هو
عملية تفكير منطقية منظمة مصحوبة بخطوات تطبيقية يسعى
الباحث من خاللها الوصول إلى اهدافه التي سطرها.
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لق د ك ان االتج اه الكمي من ابرز الخص ائص المميزة
للدراس ات الس وس يولوجية ،مقارنة باالتجاه الكيفي في البحوث
وال دراس ات االنثروبولوجي ة ،غير ان اس تقراء ال دراس ات"
الس وس يولوجي ة" ،و "االنثربولوجي ة االجتم اعي ة-الثق افي ة"
الحقلية المعاص رة يبرز لنا تغير في وض ع تلك المقومات التي
اس تندت إليها تلك الثنائية ،فعلى الرغم من ان علم االجتماع
ق د عني ب االنم اط المجتمعي ة "المتحض رة" خ اص ة م ا تعلق
بمشكالت االسرة واالضطرابات االجتماعية المصاحبة للجريمة
والعنف ،ومالبس اتها االقتص ادية والس ياس ية ،ومش كالت
التنظيم وغيرها ،فهناك دراس ات س وس يولوجية معاص رة
اهتمت باالنماط المجتمعية الريفية والبدوية ،وبالمقابل فبقدر
م ا اهتم الب احثون االنثربولوجيون بمش كالت المجتمع ات
التقليدية والبدوية ،فقد وجهوا اهتمامهم نحو دراس ة مش كالت
التحض ر والهجرة ،والص راع العرقي ،واالنحراف والتنش ئ ة
االجتماعية ،ومش كالت التنمية ، 9إض افة إلى ما تعلق باس ماء
االماكن ،اسماء االعالم ،اسماء المواقع المائية.
وه ذا م ا يبرز ان هن اك ض رورة للمزاوج ة بين الطرق
الس وس يولوجية وما اش تملته من إحص اءات واس تبيانات،
ووث ائ ق ،م ع ط رق ال ب ح ث االن ث روب ول وج ي ك ال م الح ظ ة
بالمش اركة ،والمعايش ة ،واالعتماد على اإلخباريين ،وغيرها
م ن ط رق ال ب ح ث االن ث رب ول وج ي ،ل دراس ة ال مش ك الت
االجتم اعي ة ،والموض وع ات البحثي ة التي ظهرت في وقتن ا
المعاصر.
وفيم ا يتعلق بطرق البح ث ،واتج اه ات التحلي ل فق د
احرزت االنثروبولوجيا تقدما كبيرا في اس تخدام الطرق المقننة،
كما افادت الدراس ات الس وس يولوجية ك ثيرا من المزاوجة بين
تلك االس اليب الفكرية ،وطرق المالحظة بالمش اركة ،وغيرها
من طرق البحث االنثربولوجي9 .
وتم االعتماد على المنهج الس وس يوانثروبولوجي من
اج ل تف ادي اوج ه النق د التي تتعرض له ا ك ل من الطريق ة
الكمي ة والطريق ة الكيفي ة ،االمر ال ذي اس توج ب ان يجمع
الب اح ث بين المنهجين ،المنهج الس وس يولوجي من خالل
التركيز على مجتمع الدراس ة واختيار العينة المالئمة والممثلة
لحجم المجتمع المدروس ،ا ما المنهج االنثروبولوجي فالهميته

وك ان ابن خل دون اول من دع ا إلى ض رورة دراس ة
الظواهر االجتماعية دراس ة تحليلية ،تهدف إلى الكش ف عن
طبيعتها ،والوص ول إلى القوانين التي تحكمها ،وقد اكد على
ضرورة استخدام المنهج االستقرائي ،واالعتماد على المالحظة،
كما اش ار إلى ض رورة االهتمام بالجوانب الديناميكية للظواهر
االجتماعية إلى جانب العناية بدراس ة الجوانب االس تاتيكية،
ومن بع ده ج اء ع دد من المفكرين االوربيين ال ذين ق دموا
مقترحات علمية متش ابهة ،ومن هؤالء اوجس ت كومت ،ومن
بعده إميل دوركايم .الذي اكد على ض رورة تدعيم الدراس ات
التي تبحث في الظواهر االجتماعية بإقامة االدلة والبراهين1 .
مفهوم المنهج
لق د ش اع ت كلم ة "منهج" او "من اهج" في العلم
الحديث ،وكانت اك ثر ش يوعا ،في مجال العل وم االجتماعية
خاص ة ،علم االجتماع واالنثربولوجيا ،وحس ب العديد من
العلم اء والمفكرين ،ف إن كلم ة منهج هي ولي دة المب اح ث
والمي ادين المنطقي ة ،حي ث يقول في ه ذا المج ال الع الم
الفرنسي " الالند " :ان مناهج العل وم او  ،Méthodologieتعد
جزءا هاما من اجزاء المنطق ،وميدانا اساس يا من ميادين ه.
وهن اك الع دي د من المن اهج والطرق التي بواس طته ا
يقوم الباحث بجمع البيانات التي توظف في البحوث ال علمية،
وفي مج ال البحث العلم ي ال يمكننا القول ان هناك منهج ا
آ
افض ل من منهج اخر  ،وإنم ا هن اك منهج مخت ار يكون اك ثر
مالءمة من غيره لدراس ة ظاهرة معينة وبال ش ك ان نوعية و
طبيع ة موض وع البح ث هي التي تح دد اختي ار المنهج ال ذي
س يس تخدم في الدراس ة ،وذلك من اجل الوص ول إلى اإلجابة
ب افض ل طريق ة على اإلش ك الي ة المطروح ة ،ونظرا لطبيع ة
الدراس ة التي يقوم بها الباحث  ،التي تس عى إلى تش خيص
الواقع الفعلي لظاهرة للظاهرة المدروس ة ،والعمل على معرفة
االس باب والظروف المحيطة بالظاهرة ،ومحاولة فهمها فهما
موض وعيا ،إض افة إلى تحقيق جملة االهداف المس طرة ،ومن
ابرز المناهج المستخدمة في دراسة موضوع اسماء االعالم نجد:
أ
-9المنهج السوسيوانثروبولوجي
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في مح اول ة فهم ثق اف ة المجتمع ودراس ة ك ل مظ اهر الحي اة،
فمن اس اس ي ات ه ذا المنهج ان يقيم الب اح ث في المجتمع
المدروس لفترة كافية ،ودراس ة العالقات االجتماعية وما بها
من قيم.
ل ذل ك ف االخ ذ ب المنهج الس وس يوانثروبولوجي عن د
دراس ة موض وعات ثقافية واجتماعية مرتبط بجملة التطورات
الحاص لة ،فالواقع ان الحياة االجتماعية في وقتنا الحاض ر قد
تاثرت بالتكنولوجيات الحديثة خاصة وسائل اإلعالم واالتصال
بك ل انواعه ا ،وم ا تحمل ه من ثق اف ات وقيم تختلف مع الثق اف ة
اال صلية المحلية ،في إطار ما يسمى بالعولمة ،االمر الذي ادى
إلى بروز ظواهر ،واك تش اف مجاالت لم يكن بالمقدور الوص ول
إلى فهمها دون دراستها عن قرب او معايشتها.
ومعلوم ان المنهج الس وس يوانثربولوجي باس س ه
وخص ائص ه المذكورة س ابقا ،س يس اعد الباحث على رص د حالة
اي عنص ر في الدراس ة س واء اكان وض عا ماديا ،او خص ائص
فيزيقية ،او جوانب نفس ية معنوية للفرد او الجماعة ،إض افة
إلى الكش ف ع ن انم اط التف اع ل المختلف ة بين االفراد
كالتعاون ،او التنافس والصراع...

ظواهره ،ويس تهدف الوص ف في هذه المرحلة تحقيق عدد من
االهداف نذكر منها:
 -1جمع المعلوم ات ال دقيق ة عن جم اع ة او مجتمع او
ظاهرة من الظواهر.
 -2صياغة عدد من التعميمات ،او النتائج التي يمكن
ان تكون اس اس ا يقوم عليه تص ور نظري محدد لإلص الح
االجتماعي.
 -3وض ع مجموعة من التوص يات او القض ايا العلمية
التي يمكن ان ترشد السياسة االجتماعية في هذا المجال1 .
يعتبر المنهج الوص في من انس ب المناهج ،واقدرها
التي تمكن الب اح ث من جمع البي ان ات المي داني ة وتحليله ا،
وذلك من خالل االعتماد على إجراء مقابالت مقننة ،او وض ع
اس تبيانات ،بهدف الحص ول على معلومات ومعطيات اكبر من
المبحوثين ال ذين يمثلون مجتمع ا معين ا ،وع ادة م ا تش تم ل
ال دراس ة الوص في ة على مجموع ة من االس ئل ة ،الغ اي ة من
ص ياغتها االس تفس ار عن معلومات تتعلق بالخص ائص التي
يك تسبها الفرد من خالل عضويته في جماعة اجتماعية ،او فئة
اجتماعية ،فض ال عن تعرف الباحث على مظاهر الس لوك،
آ
والمعتقدات ،والقيم واالتجاهات واالراء الحاض رة والماض ية
على حد سواء.
ويرى بعض علماء المنهجية ان البحوث الوص فية ال بد
ان ترتكز على خمسة اسس ،والتي يمكن ذكرها فيما يلي:90

-8المنهج الوصفي
إن م ن اب رز ال م ن اه ج ال م ع ت م دة ف ي ال دراس ات
االجتماعية واالنثربولوجية نجد المنهج الوص في التحليل ي ،و
إذا تتبعنا نش اة المنهج الوص في التحليلي فنجده قديم قدم
االفكار العلمية ،والحوادث المعرفية التي عرفها اإلنس ان عبر
تاريخه الطويل ،ولكن برز اس تخدام المنهج الوص في التحليلي
بص ورة اكبر في االبحاث والدراس ات االجتماعية واالنثربولوجية
في العص ر الحديث ،خاص ة لما اس تخدم في ثالثة ابحاث
ودراس ات اكاديمية اس اس ية تمثلت االولى في حركة المس ح
االجتماعي في انكلترا ،والثانية في فرنس ا لما وض ف فريدريك
لوبالي المنهج الموتوجرافي ،والثالثة ارتباط المنهج الوص في
التحليلي بالدراسات االنثربولوجية في نشاتها في الو.م.ا.

 -4إمكانية االس تعانة بمختلف االدوات المس تخدمة
للحصول على البيانات كالمقابلة والمالحظة واستمارة البحث،
وتحليل الوثائق والس جالت س واء بص ورة منفردة تس تخدم
خالله ا ك ل اداة على ح دى ،او بص ورة مجمع ة يمكن خالله ا
الجمع بين استخدام اك ثر من اداة.
 -2نظرا الن الدراس ات الوص فية تهدف إلى وص ف
وتح دي د خص ائص لظواهر متفرق ة ،فال ب د ان يكون هن اك
اختالف في مس توى عمق تلك الدراس ات ،بمعنى ان يك تفي
بعض ه ا بمجرد وص ف الظ اهرة المبحوث ة كمي ا او كيفي ا بغير
دراس ة االس باب التي ادت إلى ما هو حادث فعال ،بينما يس عى
آ
البعض االخر إلى التعرف على االس باب المؤدية للظاهرة عالوة

ويرى بعض الباحثين ان المنهج الوص في التحليلي في
مرحلة نش اته هو طريقة يعتمد عليها الباحث في الحص ول على
معلومات دقيقة تص ور الواقع االجتماعي وتس هم في تحليل
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أ
أ أ
ثالثا :اهم الدوات البحثية المس ـ ـ ــتخدمة في ابحاث
أ
أ
اسماء العالم.

على م ا يمكن عمل ه او تغييره حتى يؤدي إلى إجراء تع دي ل في
الموقف المبحوث.
 -6تعتمد الدراس ات الوص فية غالبا على اختيار عينات
ممثل ة للمجتمع ال ذي تؤخ ذ من ه وذل ك توفيرا للجه د والوق ت
ولغيرها من تكاليف البحث.

-9المالحظة والمالحظة بالمشاركة
تعتبر المالحظة بالمش اركة الوس يلة االس اس ية في
العم ل المي داني ،وك ثيرا م ا يعول عليه ا الب اح ث في اختب ار
البيانات التي يس تخلص ها بواس طة بعض الوس ائل االخرى،
وتعبير المالحظة بالمش اركة يتض من فكرتين اقام عليهما بعض
الب احثين موقف ا ذا طرفين اح دهم ا يمث ل االن دم اج في
المشاركة ،والثاني يمثل التركيز على المالحظة ،والمهم هنا ان
هذا التقابل بين المش اركة الخالص ة ،وبين المالحظة الخالص ة
يماثل التقابل بين موقفي االس تغراق واالنفص ال اللذين يش ار
إليهما في الدراس ة الحقلية االنثربولوجية كعملية ض رورية يقوم
بها الباحث حتى يتمكن من فهم ما حوله وتس جيل مالحظاته
وتحليالته عليه بعد ذلك99.
المالحظ يتوجه إلى ميدان بحثه لدراس ة فريق طبيعي
" ثلة من الش باب ،مدرس ة ،مؤس س ة ،مدينة" .يالحظ ما
يجري ،ويس ال اإلخباريين ،ويحاول توثيق اقوالهم باالدلة،
والمالحظ ة ق د تكون خ ارجي ة ،او مالحظ ة ب المش ارك ة،
والمالحظ الخارجي يرص د العناص ر المدروس ة كال على حدى،
جاعال من نفس ه غير منتبه إليه ،كان يجلس في عمق قس م
ويقوم به ذا النوع من المالحظ ة بطريق ة منتظم ة من خالل
برنامج مسطر مسبقا ،والذي يقوم بجرد ما سيخضع للرصد وما
س تتم مالحظته ،لكن بالمقابل يس تطيع إض افة إلى ذلك ان
ي اخ ذ على ع اتق ه ب ان يح اول فهم حي اة مجموع ة م ا بش ك ل
عميق ،حيث يندمج في هذه المجموعة مش اركا في انش طتهم،
حريص ا على عدم إبراز غرض ه ،كما يمكن ان يظهر الباحث
هويت ه ،ف االنثروبولوجيون مثال يح اولون جع ل انفس هم
مقبولين في المجتمع ات التي ي درس ونه ا .فهن اك الك ثير من
الباحثين عايش وا حياة المؤس س ة بش كل لص يق ،او حياة
مستشفى ،او حياة مدينة98 .
وهناك من الباحثين من ينظر للمالحظة بالمش اركة
على انها الطريقة التي يتبعها الباحث االنثربولوجي ،وذلك من
خالل القي ام والمش ارك ة ب االعم ال التي تقوم به ا الجم اع ة
المدروس ة ،بغية التقرب منها والحص ول على ودها ،ومن ثمة

 -2ال بد من اصطناع التجريد خالل البحوث الوصفية
حتى يمكن تمييز خص ائص او س م ات الظ اهرة المبحوث ة،
وخ اص ة ان الظواهر في مج ال العلوم االجتم اعي ة تتس م
بالتداخل والتعقيد الش ديدين االمر الذي ال يمكن للباحثين
من مشاهدة كل تلك الظواهر في مختلف حاالتها على الطبيعة.
 -3لما كان التعميم مطلبا ا ساسيا للدراسات الوصفية
حتى يمكن من خالله اس تخالص احكام تص دق على مختلف
الفائت المكون ة للظ اهرة المبحوث ة ،ك ان ال ب د من تص نيف
االش ياء او الوقائع او الكائنات او الظواهر محل الدراس ة على
اس اس معي ار مميز ،الن ذل ك هو الس بي ل الوحي د إلى
استخالص االحكام ومن ثم التعميم.
أ
-1التق ــاطع بين المنهج ال نثروبولوجي والمنهج
أ
التاريخي في دراسة السماء
يمكننا القول ان المنهج التاريخي من المناهج الكيفية
ال ت ي ت ت ق اط ع ف ي ال ك ث ي ر م ن ال م وض وع ات م ع ال م ن ه ج
االنتروبولوجي ،ال س يما المنهج الفولكلوري عند االش تغال على
موض وعات الثقافة الش عبية ،ومن اهم المزايا والمس اعدات
اال ك اديمي ة التي يمكن ان يق دمه ا المنهج الت اريخي للب اح ث
االنثروبولوجي في مجال اس ماء االعالم هو تزويده بالمعلومات
حول عالقة بين اإلنسان والثقافة والبيئة ودور هذه العالقة في
توليد وإطالق بعض االسماء على المواليد.
كم ا يعتم د المنهج الت اريخي على الوثيق ة الت اريخي ة،
فيزودن ا ب ال دلي ل الم ادي حول موض وع ات الت اريخ الثق افي
للمجتمع س يما الوثائق والدراس ات التي تش تمل على دالالت
االس ماء ،وابرز اس تخداماتها ،ومدى انتش ارها بين طبقة من
طبق ات المجتمع دون اخرى في مرحل ة م اض ي ة من حي اة
المجتمع ،ومناس بات إطالقها ،ومدى التغير الذي طرا عليها
نتيجة عوامل متعددة كاالنتشار ،الهجرة ،الحروب...الخ.
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المعطي ات المي داني ة التي جمع ت بوس ائ ل اخرى ،ذل ك ان
التداخل حاص ل بال ش ك –فترة إجراء الدراس ة الحقلية -بين
المالحظ ة ب المش ارك ة والوس ائ ل البحثي ة االخرى لجمع
المعطيات الحقلية95.

إمك اني ة الوص ول إلى ادق التف اص ي ل المتعلق ة ب الجم اع ة
المدروس ة ،وغالبا ما يش ترك الباحث في ممارس ة مختلف
الطقوس الدينية واالجتماعية ،او بعض المناش ط الص ناعية
والحرفية ،او الزراعية ...سواء اكانت فردية ام جماعية91 .
ويرى بعض علم اء االنثربولوجي ا ان ه ال يمكن دراس ة
المجموعات البش رية إال باالتص ال بهم ،االمر الذي يس توجب
مش ارك تهم العيش بص ورة دائمة ومس تمرة طيلة فترة الدراس ة،
وه ذا م ا اك ده ك ل من كلود ليفي س تروس Claud Levi-
 Straussو لينهاردت  96 .Leenhardtومع الحض ور والمش اركة
المس تمرة الفراد مجتمع البح ث ،يمكن التركيز على الس مع
والنظر ،اللذان ال يمكن الفص ل بينهما في اثناء القيام بجمع
البيانات والمعطيات الميدانية.
ومن اهم المميزات التي تمت از به ا اداة المالحظ ة
بالمش اركة ،انه من خاللها يس تطيع الباحث القيام بمش اركة
افراد مجتمع الدراس ة بطريقة طبيعية بعيدا عن االص طناع،
كما ان الباحث يس تطيع تس جيل الحدث تلقائيا عند حدوثه،
دون ان يض طر للتع ام ل مع االفراد وس ؤالهم وتس جي ل
إجاباتهم ،والتي قد ال يتمكن من الحص ول عليها س يما إذا
تعلق االمر ببعض الموضوعات الحرجة والحساسة.
واهم المعطي ات والمعلوم ات التي يتم تحص يله ا
بواس طة المالحظة بالمش اركة ،قد تس اعد الباحث في انجاز
بحثه وتزوده بتوجيهات هامة عند تصميم االستمارة ،وبال شك
سيتم االعتماد على هذه المعلومات المحصلة كذلك عند عملية
تحلي ل المعطي ات المي داني ة التي جمع ت بوس ائ ل اخرى،
وذلك من خالل إبراز الشواهد واالدلة.
وفي ه ذا الص دد يرى غ انم عب د الغني ان المعلوم ات
والمعطيات المحص لة بواس طة المالحظة بالمش اركة ،ذات
فائدة واهمية بالنس بة للوس ائل البحثية االخرى ،فالمعلومات
االولية المحص لة عن طريق المالحظة بالمش اركة تزود الباحث
بتوجيهات هامة عند التخطيط إلعداد اس تمارة البحث ،كما
تس اعده كذلك عند إجراء االختبارات الس يكولوجية ،واثناء
إعداد وتوظيف الوسائل البحثية االخرى ،كما تسهم المالحظة
ب المش ارك ة في انتق اء المعلوم ات الحقلي ة الض روري ة التي
بواس طتها يتمكن الباحث من تقييم االدلة التي اس تنبطت من
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-8المقــابلة
هناك من الباحثين من يستخدم كلمة " االستبار" بدال
من كلم ة المق ابل ة ،ولع ل حجتهم في ذل ك هو الرجوع إلى
االص ل اللغوي للكلمة ،ذلك ان االس تبار من س بر واس بر
واس تبر الجرح او البئر او الماء اي امتحن غوره ليعرف مقداره،
واستبر االمر جربه واختبره91 .
يمكننا تعريف المقابلة ... ":كما تس تخدم في البحث
االجتم اعي ب انه ا المح ادث ة التي يب دا به ا الب اح ث ،او الق ائم
بالمقابلة لغرض الحص ول على بيانات مهمة للبحث .ويعرفها
آ
باحثون اخرون بانها الحص ول على بيانات عن طريق المحادثة
آ
التي يقوم بها القائم بالمقابلة مع ش خص او اش خاص اخرين
لغرض البح ث او للمس اع دة في التش خيص او العالج
االجتم اعي ،والمق ابل ة تختلف عن المح ادث ة االعتي ادي ة التي
تجري بين الن اس ،من ن احي ة كونه ا مخطط له ا لكي تنجز او
تحقق غرض معين99".
يرى غري ب س ي د احم د ان المق ابل ة او االس تب ار
 interviewمن االدوات والوس ائل الرئيس ية المهمة التي يعتمد
عليها الباحث االجتماعي لجمع البيانات الالزمة ،والمقابلة في
جوهرها هي عبارة عن تفاعل لفظي يتم غالبا عن طريق موقف
آ
مواجه ة يس تثير من خالل ه الش خص الق ائم ب المق ابل ة اراء
ومعتق دات ش خص او مجموع ة اش خ اص ،وذل ك به دف
الحصول على بعض المعطيات الموضوعية99 .
والمق ابل ة انواع متع ددة ومختلف ة ،حي ث انطالق ا من
الهدف المحدد إلجراء الم قابلة يتحدد نوعها ،فهناك المقابلة
العالجي ة ك التي يجريه ا الطبي ب ،او المع الج النفس اني مع
المريض ،وهن اك المق ابل ة التش خيص ي ة ،وهن اك المق ابل ة
البحثي ة والتي يكون الغرض منه ا جمع البي ان ات والمعطي ات
المتعلقة بمش كلة الدراس ة ،كما يمكننا تحديد نوع المقابلة
انطالق ا من نوعي ة االس ئل ة التي تض منته ا ،فهن اك المق ابل ة
المقنن ة اي المقي دة ب االس ئل ة ،وهن اك مق ابالت حرة ،ام ا إذا
18
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اخ ذن ا في االعتب ار ع دد المبحوثين فهن اك المق ابل ة الفردي ة،
والمقابلة الجماعية.
وإذا كان هدف الباحث االنثربولوجي استخالص وجهة
نظر االفراد موض ع البحث ،واس لوبهم المتميز في رؤية االش ياء
واالش خاص فان من الض روري ان يدخل المقابلة كوس يلة
اس اس ية في تحقيق هذا الهدف ،وتعتبر المقابلة غير الموجهة
هي االنس ب غالبا عند دراس ة اس ماء االعالم ،النها تش تمل على
الحديث العادي وتوجيه اس ئلة ذات نهاي ات مفتوحة تتيح
للفرد ان يبدي رايه في الموض وع المطروح ،وخالل المقابلة
يتلخص موقف الباحث في ان يكون مس تمعا ومالحظا جيدا،
فهو يس تمع لكل كلمة تقال ،وفي نفس ه يالحظ كل اإليماءات
وااليع ازات ،وحرك ات االي دي ،وب اقي اعض اء الجس م خالل
الحديث91.
ومن فوائ د المق ابل ة في البحوث االنثربولوجي ة ت دعيم
اداة المالحظة من خالل الحص ول على معطيات ومعلومات
اك ثر تفصيال عن الموضوع المدروس ،خاصة لما تكون الحاجة
ماسة للتعمق في جانب او اك ثر من جوانب مجتمع البحث.

االنثربولوجيين يص فونها على انها مذكرة يدوية لالنثربولوجي
المختص الذي يقوم ببحث ميداني89 .
هذا وقد تش تمل اس تمارة االس تبيان على قائمة ص غيرة
لالس ئلة ،كما قد تش كل مجموع االس ئلة ك تيبا ص غيرا ،قد
يتج اوز عش رات الص فح ات ،وغ الب ا م ا تختلف اس تم ارات
االس تبيان من ناحية نوع االس ئلة ،فهناك االس ئلة المفتوحة،
االسئلة المقفلة ،االسئلة المباشرة ،االسئلة غير المباشرة ....
-6الطريقة الجينيالوجية
كان “ريفر”ز قد وض ع اس س هذه الطريقة وهو يعمل
ض من بعثة جامعة كمبردج عام 9919م وهي تقوم على اس اس
تتبع العالق ات بين اإلخب اري وس ائر المرتبطين ب ه قرابي ا،
وتس جيل ما يراه من بيانات تش مل االس ماء واالنواع وتواريخ
ال م ي الد وال زواج وال ط الق وال وف اة واإلق ام ة وان واع ال روابط
الزواجية ،والعمل ،وغير ذلك من البيانات التي تفيد موض وع
ال دراس ة ،ويقوم الب اح ث ب اس تخالص ه ذه المعلوم ات في
م ذكرات ه خالل العم ل الحقلي ،ثم يقوم بع د ذل ك بتفريغه ا في
اية ص ورة تس اعد على فهم العالقات ولقاء الض وء على التنظيم
االجتم اعي الق ائم ،وعن دم ا توض ع ه ذه البي ان ات في ص ورة
تخطيط هندسي فإنها تعبر تعبيرا سريعا وواضحا عن العالقات
واالرتب اط ات وينبغي ان ينتب ه الب اح ث من ذ الب داي ة إلى اهمي ة
الحرص على تفهم معاني المص طلحات من وجهة نظر االهالي
بمعنى االبوة االجتماعية والبيولوجية ،ومعنى البنوة المستمدة
من الميالد او الرض اعة او التبني او غيرها ،وكذلك طريقتهم في
تقدير االعمار وحساب التواريخ88 .

-1الســتبيان
يرى عبد الباس ط دمحم حس ن ان االس تبيان ":ترجمة
للكلمة االنجليزية  ،questionnaireوللكلمة في اللغة العربية
ترجم ات متع ددة ،تترجم احي ان ا ب اس م االس تفت اء ،وتترجم
احيانا اخرى باس م االس تقص اء ،وتترجم احيانا ثالثة باس م
االس تبيان ،وهذه الكلمات جميعها تش ير إلى وس يلة واحدة
لجمع البيانات قوامها االعتماد على مجموعة من االس ئلة ترس ل
إما بطريق البريد لمجموعة من االفراد ،او تنش ر على ص فحات
الجرائ د والمجالت او على ش اش ة التلفزيون ،او عن طريق
اإلذاع ة ليجي ب عليه ا االفراد ،ويقوموا إرس اله ا إلى الهيئ ة
المش رفة على البحث ،او تس لم باليد للمبحوثين ليقوموا بملئها
ثم يتولى الباحث ،او احد مندوبيه جمعها منهم بعد ان يدونوا
إجاباتهم عليها80 ".
ويرى الباحث االنثربولوجي الش هير هرس كوفيتز ان
االس تبي ان ك اداة بحثي ة تس اع د االنثربولوجي المختص في
االلتفات إلى العناص ر التي قد تس قط منه س هوا او إهماال في
مرحل ة م ا من مراح ل إع داد البح ث ،وه ذا م ا جع ل بعض
جمةل العلوم الاجامتعية
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-5دليل العمل الميداني
يمكنن ا القول ان دلي ل العم ل المي داني هو بمث اب ة
الموجه او المرش د للباحث وغالبا ما يتض من عناص ر ومحاور
الموض وع المدروس كاس ماء االعالم مثال ،ودليل العمل في
االبحاث االجتماعية واالنثروبولوجية ليس بالجديد فمن اش هر
ادلة العمل في مجال البحث الميداني االنثروبولوجي نذكر:
أ
ا -دليل عمل ميداني بعنوانNotes and queries :
 .on Anthropologieنش ره المعهد الملكي في بريطانيا اواخر
القرن التاسع عشر.
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ب_ دليل عمل وضعه عالم االجتماع الفرنسي الشهير
"م ــارسـ ـ ـ ـي ــل موس " Marcel Mauss ،ك ان بعنوان :دلي ــل
الثنوغرافياManuel kethnographie ،
ج_ ال دلي ل ال ذي وض ع ه " جورج فوكارGeorge ،
أ
 "Foucartبعنوان" المق ــدم ــة في التس ـ ـ ـ ــا لت لالثنولوجي ــا
الف ـ ـ ـري ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــةIntroductory Questions on African ،
" Ethnology

او الخ دم ات ،دون ان يجع ل ذل ك ثمن ا او مق ابال للمعلوم ات
التي تقدم له .
ويمكن االس تف ادة من اإلخب اريين عن د قي امن ا ببحث
حول موض وع االس ماء من خالل ما يقدمونه من معارف حول
االس ماء المنتش رة بمجتمع الدراس ة ،كدالالت االس م العلم،
وطرق ومع ايير اختي ار االس م ،ومن اس ب ات اختي ار االس م
خص وص ا وان اإلخباري هو ذلك الش خص الذي يتمتع بقوة
الذاكرة والقدرة الفائ قة على الحفظ واإللمام بثقافة المجتمع.
أ
-9التصوير بمختلف انواعه

ويتضمن دليل العمل الميداني جميع االحتماالت التي
يمكن ان يواجهه ا الب اح ث اثن اء إجراء البح ث ،وه ذا ال دلي ل
يع ده الب اح ث ليكون بمث اب ة مرش د ل ه يعين ه على تح دي د
المواقف التي يمكن ان تواجهه ا اثن اء التنفي ذ الفعلي للبح ث،
ويحدد كيفية تعرفه على كل منها81 .

الهدف من اس تخدام التص وير كالتص وير الفوتوغرافي،
او الفيلم االثنوغرافي مثال ،هو إلقاء الض وء واس تكش اف بعض
ص ور ومعالم الحياة اليومية بالوس ط المدروس ،والتي تعد
ت ع ب ي را ع ن ج زئ ي ات وم ج ري ات ال ح ي اة ال ي وم ي ة ،وال واق ع
االجتماعي الفراد مجتمع الدراسة.

-1الخب ــاريون
اإلخباريون هم االشخاص العارفون ب “النشاط” ،او ”
الحدث ” ،او” القض ية ” موض وع البحث ،بمعنى ان الباحث
االنثربولوجي ،إذا اراد مثال ان يقوم بجمع م ادة علمي ة حول ”
التنش ئة االجتماعية لالبناء ” فعليه في هذه الحالة ان يس ال
آ
االباء عن اس اليب تعاملهم مع االبناء من الجنس ين من حيث
التوجه والمراقبة والنص ح والعقاب والتدريب …الخ ،كما ان
عليه ان يس ال ايض ا المش تغلين بالتربية والتعليم والتقويم
ويس ال االجداد حول رؤيتهم لطرق التربية المعاص رة ،كما
يسال االبناء في رؤيتهم للمعاملة التي يلقونها داخل االسرة86
وتح دي د فئ ة اإلخب اريين من قب ل الب اح ث ،يرجع
ب درج ة كبيرة ،إلى نوعي ة ال دراس ة او البح ث ،ف إذا ك ان ت
الدراس ة حول ظاهرة النزاعات والص راعات بالطرق العرفية،
فالباحث في هذه الحالة يتص ل برؤس اء القبائل واالعيان،
واالفراد الع ارفون ال ذي يعود إليهم في فض ل النزاع ات
والخص وم ات االهلي ة ،والب د على الب اح ث االنثربولوجي ان
يعمق ص الته بفئة اإلخباريين ويا حبذا الوص ول معهم إلى
درجة اال لفة والثقة ،كي يحصل منهم على المعلومات المفيدة،
والكافية ،التي تخص موض وع البحث او الدراس ة ،ويمكن
للباحث لتعميق الص لة باإلخباريين ان يقدم لهم بعض الهدايا
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ويرى بعض الب احثين ان التص وير الفوتوغرافي او
الفيلم االثنوغرافي يعتبر من اهم الوس ائل التي يمكنها مس اعدة
الباحث على توثيق مالحظاته ،او إبراز ص ور الممارس ة اثناء
دراسة الظاهرة ،والمادة التي يجمعها الباحث بواسطة التصوير
الفوتوغرافي يمكن ه االنتف اع به ا ،فق د تكون مكمل ة للمالحظ ة.
85

-9الوثائق والسجالت
يمكنن ا القول إن الس جالت والوث ائق هي إح دى
االدوات والمصادر ،التي تزود الباحث بالمعلومات والمعطيات
الالزمة ،اثناء انجاز االبحاث والدراس ات ،فيعمل الباحث من
اجل الحص ول على بعض الوثائق التي لها ص لة بالموض وع،
وس تس اعد هذه الوثائق الباحث في الحص ول على معطيات
ومعلوم ات ه ام ة يتم اس تخ دامه ا في مراح ل مختلف ة من
البحث ،كاإلحص ائيات المتعلقة بمجتمع البحث ،إض افة إلى
الحص ول على قوائم اس مية خاص ة بالفئة المدروس ة في حقبة
أ
زمنية معينة ،خاص ـ ـ ــة ما تعلق بش ـ ـ ــجرة النس ـ ـ ــاب ،ووثائق
أ
أ
الميالد في موضوع اسماء العالم.
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يبرز "االس م" جزءا من الهوية العامة للمجتمع س واء تعلقت
التس مية باإلنس ان ام المكان ،س يما في عص رنا هذا الذي
اص بح ت تحت ل في ه " الهوي ة" موض وع ا ه ام ا للنق اش ،كم ا
اص بحت تش كل مش كلة تتولد عنها إش كاليات عديدة لبلدان
مختلف ة في ظ ل الص راع ات ال داخلي ة او التح دي ات الخ ارجي ة
سيما في بلدان الدول النامية.
وفي ظ ل ه ذه االهمي ة التي تحوزه ا " التس مي ة" فق د
نالت حيزا معتبرا من اهتمام العلوم االجتماعية بص ورة عامة،
واالنتروبولوجيا بص فة خاص ة ،ولعل هذا االهتمام ادى إلى
تنوع وثراء في تقنيات ومناهج البحث في مجال علم االسماء

الخ ـ ــاتمة
إن اس م اء االعالم في اي مجتمع كم ا ذكرن ا في مطلع
هذا المقال تش كل جزءا من ثقافته ،وهي تختلف من مجتمع
آ
إلى اخر تبعا الختالف الثقافات التي تميز الش عوب بعض ها عن
بعض ،واس ماء االش خاص كجزء من ثقافة المجتمع تخض ع
للتغير والتبدل في إطار عملية التغير االجتماعي والثقافي التي
تتعرض لها الثقافة االم ،كما تس اهم العديد من العوامل في
تح دي د نوعي ة االس م اء ك الع ام ل البيئي ،واالختالف الطبقي
االجتماعي واالقتص ادي داخل المجتمع ،إض افة إلى التوجهات
الفكرية والفلس فية ،واالنتماءات الدينية والمذهبية .وكل هذا
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توفيق

ّ
الملخص
ْ
ة
إن ُه ل ِّمن االمر ُالمل ِّزم على مؤسسات التكوين المهني اعتبار الك فايات المهنية المقياس االدق عند محاولة القيام بتقييم ممارسة
ُ
ُ  ولهذا ةيظهر اهتمام الوحدة اإلنتاجية بالك فايات المهنية.مهنية
يتمحور االنشغال على الك فايات المهنية الواجب
 حيث،لدىم ةو ِّظفيها
 في إطار هذه.وتحقيقها بالمستوى المقبول
 وذلك لغرض تقييمها،ةت ةو ُّف ةرها؛ وعليه ةو ةج ةب التك فل الصارم ببناء هذه الك فايات وتوضيحها
ِّ
.الرؤية البرجماتية تظهر اهمية مفهوم الك فايات وابعادها
ّ
. التكوين المهني، ابعاد الك فاية،الك فايات التعليمية، الك فايات المهنية:المفتاحية
الكلمات
Résumé
Il est impératif pour les institutions de formation professionnelle de considérer les compétences comme le
critère le plus précis permettant d’évaluer une pratique professionnelle. On note la préoccupation de l’unité de
production des compétences professionnelles chez ses employés. L’attention est focalisée sur celles devant être
acquises avec un niveau acceptable.

Dans cette vision pragmatique apparait l’importance du concept de

compétences et ses dimensions.

Mots clés : Compétences professionnelles, compétences dans l'enseignement, Dimensions de la compétence,

Formation professionnelle.

Summary
It is imperative for the institutions of professional training to consider competences as the most accurate
criterion to assess a professional practice. Attention must be focused on competences that students must acquire
by the end of the training; about the construction and the effective achievement of these said competences. The
importance of the concept “competence” and its multiple dimensions appears as part of this pragmatic vision.

Keywords: Professionals Competences, Teaching Competences, Dimensions of Competences, Professional

Training.
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الفع ل التربوي ،وتوفر وس ائ ل التنفي ذ ،ووض ع الترتيب ات
المتعلق ة ب التكوين المالئم للمعلمين ،واخيرا اختي ار انم اط
تقويم التعليم والتعلم .1يظهر من خالل ه ذه التح دي دات
حقيقة االهتمام بتحديد كل عنص ر ُيس ُهم في هندس ة اي منهج
تكويني ُمعين يسعى إلى تحقيق مجموعة من الك فايات المهنية
المستخدمة المختلفة،
والتعليمية المطلوبة من ِّق ةبل القطاعات
ِّ
كالقطاع الص ناعي ،والزراعي والتجاري ،او القطاع الخدماتي
بص فة عامة .ونش هد في عالمنا التكويني ُالمعاص ر تطور ظاهرة
المناهج بصفة ُمعتبرة حتى في المجال الفني والرياضي ،حيث
ُتنش ا معاهد ومراكز متطورة ومختص ة في مختلف الرياض ات،
تس عى إلى تحقيق ك ف اي ات ري اض ي ة في ُم ةنتهى ال ِّد ةق ة ،في
الس ب اح ة ،والع اب ِّالقوى واال لع اب الجم اعي ة المختلف ة .ام ا
بالنسبة إلى المجال الفني ،فهو يشهد كذلك ،في التربية الفنية
والجدية التي
المعاص رة ض بطا ص ارما لمناهجه بنفس الكيفية ِّ
ُتم ُ
ارس في المج االت التكويني ة االخرى .فهن اك من اهج دقيق ة
في الموس يقى ،والس ينما ،والمس رح والرس مُ ،مت ةبعة في
المع اه د العلي ا للفنون .فم ا هي ي ا ُترى الغ اي ة من ه ذه ال ِّدق ة
وهذا الضبط؟

مقدمة
ُت ِّمث ُل الك ف اي ات المهني ة والتعليمي ة ،في اوق اتن ا
المعاصرة ،جوهر اهتمام اي نظام تكويني ،مهما كانت ُ
طبيعته
ومس تواه؛ س واء كان ،تعليما عاما ،او تكوينا مهنيا ،ام تعلق
ب المج االت التربوي ة الع دي دة التي ال تع د في المجتمع ات
التقليدية ِّمهنا بالمعنى الكامل ،كمجاالت الرياض ة والفنون
مور ةس ت وما زالت ُت ة
مار ُس في هذه
والس ياس ة .إنها مجاالت ِّ
المجتمعات ذات الخص ائص التقليدية ،بص فة ش به عفوية نظرا
الفتقادها لمناهج ُمخططة ُومنظمة ،ونظرا كذلك إلى ض بابية
طرق التكوين وتقني ات ه التي ةت ةتبن اه ا .ام ا االنظم ة التربوي ة
ُالمعتمدة على المفهوم الحديث للمناهج ،فهي انظمة ُ
تبذل كل
ِّ
الجهد إلفش اء الص رامة في المس ائل ذات العالقة بالعملية
التكوينية ،بدءا بكل عنص ر من العناص ر التي ةتش ُملها المناهج
 Tylerفي:االه داف،
الح ديث ة ،والتي ح دده ا تيالر
والمحتوي ات ،وطرق التعليم ،واالنش ط ة التربوي ة ثم انم اط
وكيفي ات التقويم .9نج د ه ذه اال ِّنظم ة ُتر ِّاق ُب ب اس تمرار م دى
فعالية كل عنصر من هذه العناصر المذكورة ةس ْع ًيا منه التحقيق
"الكـفاية المهنية والتعليمية "بمس توى جيد ومقبول ،حيث
يؤدي اي ض عف يعرفه عنص ر من هذه العناص ر إلى عرقلة
تحقيق هذه الك فايات .ولتحديد معاني هذا المصطلح(الك فاية)
والمفاهيم المرتبطة به ،يبدو من الضروري التطرق إلى المفهوم
الحديث للمنهج ،وللعناصر التي يحتويها.
وفي هذا السياق ُي ْع ةر ُف المنهج" كمجموعة من العناصر
والمراح ل التي يش ُمله ا التخطيط التربوي والمتمثل ة في

نريد من خالل هذا المقال تقديم جواب لهذا التساؤل.
 -9الطموح أالس ــاس ــي تحقيق مس ــتويات ّ
جيدة من
ّ
الكـفايات ّ
والتعليمية
المهنية
الجواب على الس ؤال الوارد في مق دم ة مق الي هو ان
الغ اي ة من ال ِّدق ة والض بط تتمث ُل في الس عي لتحقيق
المس تويات الجيدة والمقبولة من الك فايات المهنية والتعليمية
المنش ودة في كل مجال ،في نهاية اي تكوين ،وذلك في ض وء
متطلب ات س وق العم ل والش روط المرتبط ة ب الك ف اي ات
المنش ودة .ة
يالح ُظ مس توى ه ذا التحقيق ل دى خريجي
المسارات التكوينية ،الذين ة
خضعوا لتقويم موضوعي.

الح اج ات التربوي ة ،وااله داف التعليمي ة ،والمحتوي ات
المعرفي ة ،والتج ارب التعلمي ة وتنظيمه ا ،ثم طرق تقييم
التعليم والتكوين" .8ولق د ح اول ت المنظوم ة التربوي ة
والتكوينية في الجزائر اعتماد هذا المفهوم حيث بادر المجلس
االعلى للتربية بتعريفه على انه "مجموعة ُمنس جمة من االعمال
ُالمخططة لتس هيل عملية التعلم تش ُ
تمل على :تحديد اهداف
التكوين في ش كل معارف وك فايات ومهارات يراد تنميتها لدى
ُالمتعلم ،وتح دي د البرن امج ال ذي يتم إع داده في منظور بن ائي
وتطوري ةونس قي ،وانس جام انش طة التعليم والتعلم ومطابقتها
الص يغ المالئمة لممارس ة
مع االهداف المنش ودة ،وتحديد ِّ
جمةل العلوم الاجامتعية

إن المؤس س ة التكوينية التي ال تهتم إال بتلقين الحجم
المعرفي ،اصبحت مؤسسة غير فعالة ،ال تنسجم مع متطلبات
التكوين المعاص ر .يظهر إذن ان هناك ارتباطا واض حا بين
االهداف التكوينية المنشودة والك فايات المهنية ُالمراد تحقيقها
من اجل ممارس ة اي مهنة بنجاح .وعلى هذا االس اس نش هد
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مهم ا تمثل ت مج االته ا ،ال تطمح إلى تنمي ة ك ف اي ات مح ددة
ومعروفة بص فة دقيقة .وفي هذا المس ار التعليمي والتربوي
الش اس ع الذي عرفته البش رية ،اص بحت المجتمعات المعاص رة
ُت ةقي ُم في إطار توفر او عدم توفر الك فايات المختلفة ،او في إطار
مس تواها الجيد او مس تواها الض عيف .اما البرامج والمحتويات
التعليمية فاص بح ُي ُ
نظر إليها كوس يلة لتحقيق هذه الك فايات
وليس ت غاية في حد ذاتها .ولهذا ُيمكن اعتبار مس الة الك فايات
التعليمي ة والمهني ة المق ارب ة البي داغوجي ة ُالمال ِّئم ة ب النس ب ة
لراس المال البش ري ،وهذا من منظور اس س فلس فية تنس جم
تم ام ا مع االتج اه البراجم اتي النفعي ال ذي يعني في الم دلول
التربوي والتكويني تحقيق الك فايات النافعة وما ينجر عنها من
حس ن اداء ،ومن مه ارة وإنت اجي ة .لق د" اثرت الفلس ف ة
البرجماتية في الحياة االمريكية وكانت في نفس الوقت إحدى
اعتبرت الفلس ف ة في نظر جون
نت ائج الحي اة فيه ا . . .حي ث ِّ
ديوي  ،J. Deweyش يائ عملي ا من ص ميم الحي اة اليومي ة
وليس ت متع ة او نزه ة عقلي ة يقوم به ا الفيلس وف من ُب ِّرج ه
العاجي .وإذا ما اتفقنا على ان التربية هي عملية تكوين النزعات
االس اس ية الفكرية والعاطفية في اإلنس ان من تلقاء الطبيعة،
لم نخش ى تعريف الفلس فة بانها النظرية العامة للتربية ،حيث
نجد الفلس فة البرجماتية اك ثر الفلس فات اهتماما بالتربية،
والمؤس س ات التربوية .ولهذا انش ا جون ديوي مدرس ة س ماها
"مدرس ة المعمل" ،وس ميت المدرس ة معمال النها تض م معامل
للطبيعة والكيمياء إلى جانب الفلس فة وعلم النفس والتربية
وقد اش تهرت باس م مدرس ة ديوي .وقد ورثت االجيال من تلك
الفلس فة الجراة واإلقدام ،واالعتماد على النفس ،والتحرر من
التق الي د الس لبي ة ،واك تس اب محب ة الكش ف والمغ امرة،
واس تخ دام العق ل في تس خير الطبيع ة ،واحترام العم ل
الي دوي ،واعتب ار النج اح الم ادي الملموس دليال على ص ح ة
ُ
الس ُبل ُالمتبعة .9والتكوين المهني هو قطاع يحتاج إلى مواقف
براجماتية النه ُيمثل قطاعا اس تراتيجيا اس اس يا لحركة العجلة
االقتصادية ونجاحها .فال ُيمكن تحقيق التنمية الشاملة إال على
اس اس قط اع تكوين مهني قوي ،وفع ال وذي مص داقي ة،
ب إمك ان ه توفير ك ل الك ف اي ات المهني ة التي يطلبه ا المج ال
االجتماعي واالقتص ادي في اوقاتنا الراهنة " .فإذا كانت اال لفية

بروز مفهوم المعايير المهنية به دف ض بط نواتج (مخرج ات)
انظمة التعليم والتدريب المهني وتحس ين ارتباطها بمتطلبات
س وق العم ل ،وتيس ير عملي ة انتق اء الع املين المؤهلين
وتش غيلهم وتبادلهم او انتقالهم .من اجل ذلك ظهرت الحاجة
إلى مرجعية قياس ية تص لح كاس اس لقياس قدرة الفرد على اداء
مهام عمل مهني ُمحدد ،وتقييم هذه القدرة ِّوفق هذه المرجعية
القياس ية .فالمعيار المهني مرجع قياس ،يتحقق في ض وئه
تقييم م دى امتالك فرد م ا للمه ارات الالزم ة الداء مه ام العم ل
ال ذي يمثل ه المعي ار المهني .وب ذل ك يكون لك ل مس مى مهني
ِّض من فئة مس توى محدد مرجع قياس ي يطلق عليه اس ماء عدة
منه ا " المع ايير المهني ة "و" " ،الك ف اي ات المهني ة " ،و"
المؤهالت المهني ة " ،و" المع ايير االدائي ة " 6ولتحقيق ه ذه
الك فايات بمس توى ُم ْرض اتض حت الض رورة القص وى ُالمتمثلة
في االهتمام بكل العناص ر ُالم ةك ِّونة للمنهج الحديث كاالهداف
التكويني ة ،والبرامج ،واالنش ط ة التعليمي ة ،والوس ائ ل
التعليمية . . .وكيفيات التقويم .إنه المفهوم الذي ينس جم تماما
مع المق ارب ة البي داغوجي ة المالئم ة في راس الم ال البش ري،
وهي المقاربة بالك فايات .لقد اص بح راس المال البش ري يخض ع
ل ل ت خ ط ي ط ،ول ل م راق ب ة وال ت ق وي م الص ارم ل الداء ،ب دءا
بالمؤس س ات التكوينية ،وانتهاء بالمؤس س ات الص ناعية
واإلنت اجي ة ،وذل ك عبر تقييم دقيق الداء الوظ ائ ف .والج ل
ذل ك " ُيعتبر تقييم الوظ ائ ف ذا اهمي ة ُقص وى في مج ال
ُّ آ
تمتد اثاره إلى جميع جوانب اإلنتاج ،من حيث رفع
العمل ،إذ
الك فاية اإلنتاجية للعاملين"5وتحقيق التوافق المهني بص فة
فعلية .فقد اوض ح د.هاملين حتمية التس يير العقالني والص ارم
لمنتوج الم درس ة والمتمث ل في الط ال ب حين ق ال " :اإلنت اج
البش ري هو ش يء ةي ْخ ةض ُع ك ذل ك للمراقب ة ،وللتخطيط،
وللتنظيم وللقياس ".1
أ
 -8الرتباح بين مفهوم راس المال البشري ومفهوم
الكـفاية
هن اك ارتب اط اكي د بين مفهوم راس الم ال البش ري
ومفهوم الك فاية ،ذلك ان تحقيق الك فاية ُيمثل الغاية القص وى
الي نظام تكويني يس تثمر في اإلنس ان.فال مص داقية لمش روع
تكويني ال يسعى إلى تحقيق ك فايات معينة ،وال اساس لتربية،
جمةل العلوم الاجامتعية
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الثالثة ،تش كل محطة ةتح ُّول بخص وص المفهوم االقتص ادي،
الذي تحول من االعتماد على المص ادر الطبيعية إلى االعتماد
على مص ادر الط اق ة البش ري ة؛ ف إن منطق ه ذا المفهوم
االقتص ادي الجديد ،اض حى يتطلب نمطا تربويا تكوينيا يتالءم
وروح تص وره؛ ذلك ان البيداغوجيا التقليدية ،وما رافقها من
اس اليب التطبيع والترويض والتنميط. . .؛ قد اص بحت في
عرف معطي ات ومتطلب ات التص ور الح الي ،تفتق ُد لفع اليته ا
ونجاعتها بخص وص مس الة االس تثمار في الراس مال البش ري".9
تب دو إذن البي داغوجي ا التقلي دي ة ،كونه ا تركز على الج ان ب
العقلي دون ِّس واه ،قاص رة امام المفهوم الش امل والمعاص ر
للك ف اي ات ،ال ذي ُ
يظم ك ل الجوان ب الحس ي ة ،والحركي ة،
والعقلي ة ،والمعرفي ة واالنفع الي ة لإلنس ان في تلقي ه للفع ل
التربوي التعلمي.
أ
 -1مصطلح الكـفاية ،المفهوم والبعاد

 ،Ergonomieيظهر" ان انش طة العمال تفترض"ش يائ" .هو
عب ارة عن ُبني ة او ُبني ات ج اهزة ومالئم ة إلنج از بعض المه ام،
واعتقد انه اص بح من الض روري اس تعماله إذا رغبنا ليس فقط
في الوص ف بل ايض ا وربما في الدرجة االولى من التفس ير
والتحليل ،اي تفس ير الس لوكيات المهنية" .99يتس اءل كذلك
جاك لوبال  : Jacques Leplatلماذا إدخال مفهوم الك فاية في
مجال االرغونوميا؟ وما الفائدة المرجوة من وراء ذلك؟ فيذهب
لوبال  Leplatإلى االعتق اد ان مفهوم الك ف اي ة ال يختلف ك ثيرا
عن بعض المفاهيم القريبة مثل :المهارة ( ،)Habiletéوحس ن
االداء ( ،)Savoir-faireوال خ ب رة ( ،)Expérienceوال ق درة
(ُ ،)Capacitéويص رح ان هذه الكلمات عادة ما يش رح بعض ها
بعض ا وتس تعمل الواحدة منها مكان االخرى .كما يميز بين
تص ورين مختلفين لمفهوم الك ف اي ة :التص ور الس لوكي
 ،Behavioristeوالتص ور المعرفي الذهني . Cognitivisteفإذا
كان التص ور الس لوكي ةيعرف الك فاية بواس طة االعمال والمهام
التي يق در الفرد على إنج ازه ا ،ف إن التص ور المعرفي ينظر إلى
الك ف اي ة ك إس تراتيجي ة ونظ ام من المع ارف ُيمكن من احتواء
وتاطير النش اط . . .وان تحليل العمل يحتل مكانة مركزية في
دراس ة عمل معين ،فهو ينطلق من المعرفة النظرية التي تثير
من جهتها المعرفة المك تسبة امبريقيا والتي تتعلق بكل ظروف
العمل ".98

يعد مص طلح الك فاية من المص طلحات الحديثة التي
ُ
دخ ل ت إل ى ال ق ام وس ال ت رب وي ،ول ذل ك ال زال م ف ه وم ه ا
ا ِّ
مس تعص يا على الغالبية من المواطنين المهتمين بش ؤون
التكوين والتربي ة .والح دي ث عن الك ف اي ة ب اعتب اره ا ح دي ث
الت داول في ادبي ات علوم التربي ة ،يجعلن ا في مواجه ة ع دة
آ
مص طلحات ومفاهيم تتداخل معها بش كل ،او باخر ،كما هو
االمر بالنس بة إلى المهارة ،واالس تعداد ،والقدرة ،والهدف،
والس لوك واإلنج از .ففي اللغ ة العربي ة يورد ابن منظور
في"لس ان العرب" تعريف الك ف اي ة او الك ف اءة في ذكر قول
حس ان بن ثابت :وروح القدس ليس له ِّك ُ
فاء ،اي جبريل عليه
الس الم ليس ل ه نظير وال مثي ل .والك ُ
فىء :النظير ،وك ذل ك
الك ْفء والمص در الك ف اءةُ .
ُ
والك ف ة
اة:الخ ةد ُم ال ذين يقومون
بالخدمة ،جمع كاف ،وك فى الرجل ك فاية ،فهو كاف ،إذا قام
ب االمر .1وهن اك معني ان لكلم ة ك ف اي ة :المعنى االول يخص
مجال س يكولوجية النمو ،حيث ُيقص د بها مجموع اإلمكانات
المتعلقة باالس تجابات االولية تجاه البيئة المحيطة .في حين
ةي ةتم ْو ةض ُع المعنى الثاني ما بين علم النفس واللس انيات ويندرج
ض من علم النفس اللغوي  Psycholinguistiqueحيث تعني
الك فاية مجموع المعارف اللس انية التي تمكن ُالمخاطب من
فهم وإنتاج عدد ال نهائي من ُ
الجمل .90اما في مجال الش غالة
جمةل العلوم الاجامتعية
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خصائص الكـفاية عند جاو لوبال Leplat

يستنتج لوبال ان للك فاية ثالث خصائص هي:
ا -الك ف اي ات غ ائي ة :بمعنى انن ا اك ف اء الج ل تحقيق عم ل
او إنجاز او هدف معين .إن الك فايات حس ب هذه الخاص ية،
مع ارف إجرائي ة ووظيفي ة تتج ه نحو العم ل والج ل التطبيق،
اي على اعتبار مدى االستفادة منها في تحقيق الهدف.
ب -الك ف اي ات ُمك تس ب ة :اي انه ا ُتك تس ب ب التعلم في
الم درس ة او في مك ان العم ل وغيره ا ،وتتحقق بع د ُمت ابع ة
مسارات معينة.
ت -الك فايات مفهوم افتراض ي ُمجرد :بمعنى ان الك فايات
داخلي ة ال يمكن مالحظته ا إال من خالل نت ائجه ا وتجلي اته ا
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والمؤش رات التي تدل على حص ولها ،اي من خالل ما ُينجزه
الفرد المالك لها.91

الس لوكيون ،خاص ة الكالس يكيون امثال إيفان بافلوف
 Pavlovالذين يحص رونه في العالقة " ُمنبه واس تجابة " ،ومن
ثمة يبنون التعلم على اس اس االس تجابة الش رطية .لقد تبين
فيما بعد ان اإلش راط الكالس يكي يمثل نموذج التعلم البس يط
المبني على االس تج اب ة الش رطي ة التي يكون مص يره ا
االنطف اء،عن د ع دم ربط المنب ه الطبيعي المتمث ل عن د ب افلوف
باللحم.99
Ivan

ومفهوم الك ف اي ة مفهوم معق د والتطرق إلي ه في وس ط
العمل او منص ب العمل يش ترط مقاربات مختلفة ،لعل من
اهمه ا المق ارب ة التي تعتم د على تحلي ل العم ل حي ث توض ح
فيوالت ه اج ار " Violette Hajjarان ه يج ب القي ام ب إع ادة
تحلي ل مفهوم الك ف اي ة انطالق ا من مق ارب ات تجمع بين نت ائج
البحوث من جهة ،وبين الممارس ات المهنية من جهة اخرى
الت ابع ة لعم ل معين وك ف اي ات معين ة " .96واك دت كلودات
م اريني  Claudette Marinéمن جهته ا على اهمي ة المق ارب ة
المنهجي ة عن دم ا بين ت ان" الك ف اي ات المهني ة هي عب ارة عن
مجموعة متداخلة من المعارف في سياقها الميداني".95
ُتعرف فيفيان ديالندشير  V. De Landsheereالك فاية
بانها " تعبير عن القدرة على إنجاز مهمة بش كل ُمرض .ويرى
دمحم الدريج " ان الك فاية س لوك يمكن التعبير عنه بانش طة
قابلة للمالحظة ،لكنها انش طة تتجمع وتندمج في عمل مفيد
وذي مغزى ،وهكذا فإن الوظيفة العملية (التطبيقية) هي التي
تغدو حاس مة في الموض وع .91إن الك فايات ُتش كل مجموعات
ة
مهيكلة تتفاعل عناص رها وتتداخل مكوناتها وتنتظم حس ب
تس لس ل معين ،لالس تجابة لمقتض يات االنش طة التي ينبغي
إنجازها .كما ان الك فاية ُيمكن ان تتالف من تش كيلة (مزيج)
غير متج انس ة من المع ارف والمه ارات والق درات العقلي ة
والخط اط ات الحس ي ة . . .إلخ ،وم ا يوح د بينه ا هو ف ائ دته ا
ومنفعتها ،اي النش اط التقني واالجتماعي الذي س ينتج عن
توظيفها .إن الك فاية غير منس جمة من حيث العناص ر التي
تتالف منها ،ولكنها منس جمة من حيث النتيجة ُالمس تهدفة.
كما تتض من الك فايات نتائج المك تس بات المعقدة والتي تظهر
كما لو كانت حص يلة المك تس بات الس ابقة .مما يؤكد الطابع
اللولبي (نس بة إلى اللولب) للك فاية حيث ُتعد تش كيلة وخليطا
آ
من العناص ر ،منها ما هو ُمك تس ب االن ،ومنها ما تم اك تس ابه
في حص ص ماض ية ،وهي عناص ر تتجمع ش يائ فش يائ لتمكن
ص احبها من التحكم في بعض المواقف والوض عيات .99" .إن
م ا ينبغي اخ ذه بعين االعتب ار في موض وع الك ف اي ات ،ليس
الس لوك كانعكاس او رد فعل عض لي وحس ي حركي كما يراه
جمةل العلوم الاجامتعية

 -5مغزى السلوو الكـفء
يمثل الس لوك الك فء نش اطا ومهمة ذات مغزى يفوق
العالقة الحص رية التقليدية التي تربط المنبه باالس تجابة .ومن
هنا يبدو ان الك فاية تس تمد س لوكيتها من النش اط الوظيفي
الهادف الذي يص در منها ،فهي تظهر على ش كل نش اط نوعي
ي م ي زه ا ع ن ال ط اب ع ال م ي ك ان ي ك ي ال ذي ُي ع رف ب ه ال ت ع ل م
الكالس يكي ،النها تتض من عمليات عقلية باطنية ،وص فات
وحاالت نفس ية ووجدانية في نفس الوقت ،ثم قدرات حركية
إذا تطلب االمر ُ ،تمكن في النهاية من تنظيم وترتيب انش طة
ُتمثل عند تفاعلها قدرات وك فايات تس تهدف غاية منش ودة .وفي
هذا الس ياق نجد بيير جيلي  Pierre Gilletاحد نش طاء مركز
الدراس ات البيداغوجية للتجريب واإلرش اد (ُ )cepecيعرف
الك ف اي ة على انه ا " نظ ام من المع ارف المف اهيمي ة ال ذهني ة
والمهارية العملية التي تنتظم في خطاطات إجرائية ،تمكن في
إطار فئة من الوض عيات ،من التعرف على المهمة -اإلش كالية
وحلها بنش اط وفاعلية " .91إن ما يض يفه هذا المفهوم للك فاية
باعتبارها نشاطا وظيفيا ،ليس فقط تاكيد حضور الذات العارفة
بل ايضا حضور الذات الشخصية بكاملها .ويبدو ان هذا مفهوم
ال ذات ينس جم تم ام ا مع المفهوم ال ذي ُيق دم ه ك ارل روجرس
 Carl Rogersعن ال ذات؛ فهو مفهوم ُيلزم ك ل مكون ات ه ذه
الذات على إصدار سلوكات عامة ُتعبر عنها .من المؤكد ان هذه
المكونات ال تنحص ر في المعرفة فقط ،بل تش مل التص ورات،
ُ
والمخيل ة ،والتركيب ات ،واالس تنت اج ات ،والحرك ات ،ثم
الحاالت والمش اعر النفس ية واالنفعالية التابعة لها ،كالش عور
بالحرية والس عادة والرغبة عند إنجاز عمل والرض ا به .ومن هنا
وجب التمييز الواض ح بين الفهم الس لوكي للنش اط التربوي
بص فته نش اطا ينحص ر في االهداف الس لوكية واإلجرائية ،وبين
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الفهم المعرفي -الوظيفي الذي هو اش مل ،من حيث ا نه ُي ُ
لزم
كل مكونات الش خص ية حين إظهارها للك فاية .فال توجد ك فاية
من دون ه دف " .ف إذا ك ان ت الك ف اي ة هي الق درة على تنظيم
الحرك ات واالعم ال االولي ة في افق نش اط اجتم اعي ،ف إنه ا
تنظيم ُي ِّوظف النية والقص د .ولذلك فإن تش غيل الك فاية في
ابس ط ص ورها ،هو امر مش روع ،النها ليس ت س لس لة من
آ
الس لوكات المتالحقة والمثارة اليا بواس طة المنبهات ،بل هي
س لوكي ات إرادي ة " .وبطبيع ة الح ال نج د الفرد اثن اء العم ل
واإلنج از ،يس تجي ب لمنبه ات تخبره بج دوى افع ال ه وبم دى
مالءم ة ك ل اإلجراءات للغ اي ة النه ائي ة ،لكن ه هو ال ذي يخت ار
تلك المعلومات قص د ض بط نش اطهُ ،ويبعد في نفس الوقت
االس تج اب ات التي ال ترتبط ب النش اط الح الي ،مم ا يض من
االس تمرار اإلرادي والواعي للنش اط .وهكذا نكون اك فاء عندما
نكون ق ادرين على تطبيق ع دد من االفع ال ذات وظيف ة
اجتماعية وتقنية ض من حالة وجدانية تقترن مع هذه االفعال.
ومن هن ا يظهر الت داخ ل بين مج االت االه داف التربوي ة
 taxonomieللفع ل التربوي الن اجح .فال ُيمكن الفص ل بين
الدقة في المعرفة التي تندرج في إطار المجال المعرفي ،وبين
ح ب اإلتق ان في العم ل الت ابع للمج ال الع اطفي domaine
 .affectifفهذا االخير يمثل ،حس ب رايناُ ،محفزا اس اس يا
ب النس ب ة إلى النش اط الفع ال لكون ه ُيح ُث على تل ك ال دق ة
ويش ترطها ،ثم يلتزم بها .فإذا غاب االلتزام االنفعالي ،انعكس
ذل ك ،ال مح ال ة ،على نتيج ة النش اط ونوعيت ه ،الن ُمنف ذ
النش اط س وف يهدف إلى إنهاء العمل وليس إلى إتقانه .وهذا
يبين مك ان ة الع ام ل النفس ي والمنظوم ة القيمي ة في بروز اي
حفز على نوعي ة اإلنج از في العم ل؛
ك ف اي ة ،لكون ه الع ام ل ُالم ِّ
االمر الذي يجعل من الضروري جدا توظيف االهداف الوجدانية
في اي عم ل تكويني ،النه ا اه داف ُتس ِّه ُم في تعزيز الك ف اي ة
انفعاليا ،كما تعمل على انس جام الس لوك الذي ُيظ ِّه ُرها ،من
خالل " تغيير االهتمامات ،والمواقف ،والقيم ،وتطور الحكم
والق درة على التكيف" .80فه ل تهتم المؤس س ات التربوي ة
سعيها
والتكوينية ،بجدية ،بهذا الجانب االنفعالي االساسي في ِّ
لتحقيق الك فايات المهنية المختلفة؟ ُيمكن لهذا التس اؤل ان
ُيش ِّك ةل في المس تقبل مش روعا بحثيا ُمعمقا يهدف إلى تقديم
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اجوب ة دقيق ة .ومهم ا يس كن من امر ف إن المج ال الوج داني
للتربية والتكوين مجال ُمعقد ُمحاط بالص عوبات لكونه مجاال
ةتص ُع ُب فيه المالحظة بش كل اكبر مقارنة بالتي ُنمارس ها في
المج ال المعرفي او المج ال النفس حركي " .فال ُيمكن إخف اء
ص عوب ة المهم ة المتمثل ة في بلورة ُمخطط منظم في مج ال
التربي ة الوج داني ة ،فهو امر ال يتحقق بس هول ة ،س واء على
مس توى مح اول ة تح دي د االه داف ،ام على مس توى العم ل
ال دي داك تيكي ،او على مس توى القي ام ب التقييم .وتكون ه ذه
الص عوبات نتيجة لعدة عوامل هي :ص عوبة تحديد المفاهيم
المرتبط ة ب الج ان ب الوج داني ،والض ب ابي ة الموجودة بين
المج الين المعرفي والوج داني ،واالعتراض ات االخالقي ة
والثقافية ،والجهل ِّب ةمس ارات التعلم الوجداني ،وفقر وس ائل
القي اس في ه ذا المج ال " .89ومن المف ارق ة ان نج د اح د
االختص اص يين في المج ال المعرفي ،وهو بني امين بلوم
ُ Bloom. S. Bي ةش ِّبه المجال الوجداني بالمجال المعرفي دون
تحديد او ذكر الص عوبات التي يتميز بها المجال االول ،حيث
نجده يقول بتفاؤل  ":يظهر ان تطور الس لوكيات العاطفية يتم
كما هو الش ان بالنس بة للس لوكيات المعرفية ،وذلك عندما
ُتقترح للتالميذ ا شكال التعلم المناسبة " .88يظهر انه ال ُيمكن
لن ا اعتب ار درج ة تعقي د الط ابع النفس ي الخفي متق ارب ة ،او
متس اوية ،او متش ابهة لدرجة تعقيد الطابع المعرفي؛ لكون
ُ
زدوج التجريد على ُمس تويين .فهو ُمجرد في
الطابع النفس ي م ِّ
ُالمستوى االول ،عندما ُنحاول تحديد ماهيته بتسمية معينة او
مفهوم معين ك ان نقول" الرغب ة في إتق ان العم ل" .كم ا نج ده
مجردا في المس توى الثاني ،عندما نحاول معرفة ما وراء تلك
الرغب ة عن دم ا تكون له ذه الرغب ة خلفي ات ُمحتمل ة ،من دوافع
ونواي ا ال ش عوري ة ،مرتبط ة بميك انزم ات دف اع االن ا ،كم ا هو
معروف في التحلي ل النفس ي ،كم ا يمكنه ا ان تكون مرتبط ة
بس لم قيمي لثقافة معينة .فيجب ،في هذه الحاالت ،معرفة
ه ذه ال دوافع الالش عوري ة لالن ا كي نتمكن من اإلش ارة إليه ا
وتحديدها بدقة؛ كما يجب معرفة الس لم القيمي لتلك الثقافة
كي نتمكن من اإلح اط ة ب ه ،كم ا ت دلن ا االنثروبولوجي ا الثق افي ة
في إطار الس لوك الثقافي والبناء المعياري في المجتمع " .فاي
مجتمع إنس اني هو في حقيقة االمر بمثابة بناء معياري يعكس
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متث ُل لها االفراد وتتميز بالقوة واالص الة . . .ومن
حياة معنوية ةي ِّ
ثم ة تنبع ث عن ه ذا المرك ب المعي اري حي اة نفس ي ة من نوع
جديد تختلف عن حياة الفرد بص ورة خاص ة .ولهذا يتميز هذا
البناء المعياري بالس مو ،وذلك النه من خلق المجتمع ،وينمو
في مجاله ،فيش كل ش عورا يحتوي طاقة معينة ال تس مو إليها
المش اعر الفردية ،ومن ثمة يس ود الفرد إحس اس بالخض وع
ِّلقوى هذا البناء المعياري .81فال ُيمكن اإلحاطة بهذا الس لوك
دون تقنية المالحظة بالمشاركة التي يجب ان ُيمارسها الباحث
ميدانيا.
ُ
يعتق د اال نثروبولوجيون " ان ه ذه التقني ة ت مكن
الب اح ث من جمع اكبر ق در ممكن من البي ان ات والمعلوم ات
ووص ف الحياة االجتماعية والثقافية وص فا تفص يليا دقيقا ".86
فم اذا ُيري د المجتمع من الفرد؟ إن ه ُيري د من ه ِّخ دمت ه بص ف ة
فعالة بغرض تحقيق المنفعة .وهنا تبدو لنا الص عوبة ُالمض اعفة
للس لوكات العاطفية .فهي س لوكات ُتعبر عن العالقة المتينة
ُ
ويالحظ في هذا السياق "ان
بين العوامل الثقافية والشخصية.
الثقافة هي مظهر عام لس لوكات ُمك تس بة عن طريق التعلم
وانها مظهر كذلك لنتائج هذه الس لوكات " .85وبما ان الك فاية
المهنية س لوك ،فهي تش مل الطابع المعرفي وفي نفس الوقت
الطابع الوجداني ،النها ممارس ة من طرف كائن بش ري يعيش
في احض ان ثقافة ُمش بعة ة
بقيم معينة .فهو كائن ال يمارس هذه
الك فاية كما يرغب هو ش خص يا ،اي بمعزل عن النظام القيمي
السائد فيها ،بل ُيمارسها كما ُيريد المجتمع الذي ُ
يفرض شروطا
ومقاييس في ادائها ،كما نجده ُي طالب باحترام هذه المقاييس
بهدف تحقيق الجودة المنش ودة مهنيا واقتص اديا .إن لهذا
االحترام ص بغة عاطفية هامة حيث يتم من خاللها تقييم هذه
حك ُم عليها بانها ك فاية جيدة ومقبولة ،او ُي ُ
الك فايةُ .في ة
قال عنها
إنه ا ك ف اي ة ض عيف ة ومرفوض ة .وله ذا يتحتم على االنظم ة
التكوينية اس تيعاب هذه النظرة الش املة للك فاية ،ومرا عاة
االه داف الوج داني ة في المن اهج ،فمن دون ه ذا س يعرف
ُ
تكون عند تخرجه ُنقص ا وفراغا واض حين .لقد اهتم مركز
الم ِّ
الدراس ات البيداغوجية للتجريب واإلرش اد بهذه اإلش كالية،
فس عى إلى تقديم تص ور متكامل لالش تغال بالك فايات في
التعليم .واص در في هذا اإلطار ك تابا مرجعيا من تاليف جماعي
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وتحت إش راف بيار جيلي  Pierre Gilletس نة  9116تحت
عنوان ":بن اء التكوين ،ادوات للم درس ين والمكونين" ،وق د
تض من الك ت اب تعريف ا للك ف اي ة ب انه ا " نس ق من المع ارف
المفاهيمية والمهارية العملية التي تنتظم على ش كل خطاطات
إجرائي ة ُتم ِّك ُن داخ ل فئ ة من الوض عي ات او المواقف ،من
التعرف عليها ة
وح ِّلها بإنجاز واداء مالئم .81" .وانطالقا من هذا
التعريف يمكن اس تخالص جملة من الوض عيات situations
التي ليس ت س وى التق اء ع دد من الش روط والظروف .إن
الوضعية حسب هذا التصور ،تطرح إشكاال عندما تجعل الفرد
ام ام مهم ة علي ه ان ينجزه ا ،وهي مهم ة ال يتحكم في ك ل
مكوناتها وخطواتها ،وهكذا يطرح التعلم كمهمة تش كل تحديا
معرفي ا للتعلم ،بحي ث يش ك ل مجموع الق درات والمع ارف
الض رورية لمواجهة الوض عية وحل اإلش كال ،وهذا كله يمكن
اعتب اره وتح دي ده على ان ه ك ف اي ة .فهي إذن ق درات مك تس ب ة
تس مح بالس لوك والعمل في س ياق معين ،ويتكون محتواها
من معارف مهارات وقدرات عملية واتجاهات مندمجة ومتفاعلة
فيما بينها بش كل مركب .في ظل هذا الوص ف للك فاية يقوم
الفرد الذي اك تسبها بإثارتها ،وتجنيدها وتوظيفها عندما تواجهه
ُ
حرض ة على ذلك ،والتي تمثل مش كلة مهنية ما،
الظروف الم ِّ
تشترط حال مناسبا في وضعية محددة ،وبوسائل معينة.
ويظهر ان ه ذه التح دي دات التي ذكرن اه ا بخص وص
الك فاية تقترب بش كل كبير من مجال التكوين المهني حيث
ان ه المج ال ال ذي يش ترط ت داخ ل اإلك تس اب ات المعرفي ة،
الوج داني ة والنفس حركي ة .وب النس ب ة لإلك تس اب ات النفس
حركي ة وح ده ا فهي تمث ل الس لوك الحركي ،كم ا تقول موتني
(ُ )Methenyالمعبر عن" عملية معقدة ،يبرز فيها هذا الس لوك
نتيجة عوامل نفس ية تتعلق بمس ببات الس لوك ،وبعوامل
بنائية تتعلق بمكونات الجهاز العض لي والعص بي للفرد ،واخيرا
بعوام ل وظيفي ة ترتبط بوظ ائ ف االعض اء الموجه ة للفع ل
الحركي ،ول دقت ه ولم دى مالءمت ه .ومن ه ذا المنظور ج اء
المصطلح"نفس حركي"ُ ،ليستع ة
مل للداللة على مجال السلوك
الذي يجمع بين عوامل نفس ية وعوامل بدنية .89" .من خالل
ما س بق يتبين ان المجال النفس حركي " يعني ذلك المجال
الص نافي الذي يهتم بالمهارات الحركية ومختلف النش اطات
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التي تلتزم تحقيق اه داف المه ارات الحركي ة ب درج ة من الت آازر
تؤدي إلى الك ف اءة والجودة في االداء" .89كم ا نج ده ا تمث ل
ق درات ب دني ة" تعبر عن الخص ائص الوظيفي ة الحيوي ة التي
يؤدي نموه ا إلى الق درة على االداء الحركي ب درج ة ع الي ة من
الك فاءة حين يكون المطلوب ْ
جعل الحركات الماهرة جزءا من
الذخيرة الحركية عند الفرد" .81لكن الش يء الذي يجب التذكير
ب ه هو ان الك ف اي ة ُيس ت دل عليه ا من خالل اإلنج ازات التي
ُتنتجها ،فهي غير ظاهرة وتظهر" كإمكانية او اس تعداد داخلي
ذهني غير مرئي potentialité invisible؛ من طبيع ة ذاتي ة
وش خص ية وتتض من الك فاية حس ب هذا الفهم وحتى تتجس د
وتظهر ،عددا من اإلنجازات واالداءات باعتبارها مؤش رات تدل
على حدوث الك فاية لدى المتعلم".10

القدرة على قراءة رس الة؛ والقدرة على قراءة ص حيفة
يومية؛ والقدرة على استخدام القاموس؛
الق درة على ك ت اب ة رس ال ة؛و الق درة على ك ت اب ة مق ال ة
صغيرة؛و الميل التلقائي نحو المطالعة؛
االشتراك في مناقشة؛وفهم الكلمات في سياقها اللغوي؛
واإللمام بمبادئ الخط.
ام ا ب النس ب ة الى التعليم العــدادي ،فيرى الب اح ث ان ه
يسعى إلى تكوين بعض الك فايات هي:
القدرة على تسجيل خالصة حديث اثناء االستماع إليه؛و
القدرة على ك تابة قصة؛
القدرة على ك تابة تقرير؛ والقدرة على اس تنباط الحكمة
من قصص معينة؛
تذوق الجمال في مقطوعة ش عرية؛ والقدرة على إلقاء
حديث على زمالء الفص ل في موض وع معروف؛ واس تيعاب
القواعد االساسية للغة.
ا ما بالنس بة الى التعليم الثانوي ،فيرى ا نه يس عى إلى
تحقيق بعض الك فايات هي:
القدرة على تحليل نص؛والقدرة على النقد وإبداء الراي؛
واس تعمال الحاس وب في تنظيم معلومات لغوية؛ والقدرة على
اإللم ام بمحتوي ات ص حيف ة يومي ة؛والق درة على التعبير عن
النفس امام جمع من المستمعين؛والقدرة على القراءة السليمة
السريعة مع الفهم والتمييز بين االفكار الكلية والجزئية.19
ويج ب الت ذكير ان مفهوم الك ف اي ة مفهوم ج دي د على
اللغ ة العلمي ة ،س واء في علم النفس ام علوم التربي ة او في
مج ال التش غي ل والتس يير والموارد البش ري ة وغيره ا من
المجاالت ،حيث س اد الحديث عن اإلمكانات واالس تعدادات
 ،aptitudesوعن القدرات  ،capacitésوعن الميول ،intérêts
وعن س م ات الش خص ي ة التي تميز فردا معين ا في ظروف
ووض عي ات معين ة .فك ل ه ذه االح ادي ث تمث ل الخص ائص
النفس ية التي ُي ةعر ُف بها االفراد .لكن ش يائ فش يائ بدا مفهوم
الك ف اي ة يغزو مختلف الحقول العلمي ة ويحت ل المف اهيم او
يكمله ا ويغنيه ا .ففي حق ل علم النفس ُيق دم معني ان لكلم ة
ك فا ية :المعنى االول يخص مجال س يكولوجية النمو ،حيث
ُيقصد بها مجموع اإلمكانات المتعلقة باالستجابات االولية تجاه

 -1الكـفايات في التعليم العام
إذا ك ان مفهوم الك ف اي ات ارتبط في ب داي ة ظهوره
وانتش اره بمجال التش غيل والمهن وتدبير الموارد البش رية في
اإلدارات والمص انع ،فإنه انتش ر واتس ع ُلي ة
غطي كافة التغيرات
التي ال تقتص ر على م ا يحقق ه العم ال والمهنيون ومن بينهم
المعلمون ،ب ل التالمي ذ والطلب ة ايض ا اثن اء تواج دهم في
المدارس والجامعات ،بحيث ال تبقى قض ايا الك فايات محص ورة
عن د المهنيين ،ب ل ينبغي ان يتحول ه ذا النموذج إلى اداة
لتنظيم وبناء المناهج وتنظيم االنش طة التعليمية في المنظومة
التربوية بصفة شاملة ،وخاصة إذا نظرنا إلى اك تسابات التلميذ
بالمفهوم الش امل ،اي المفهوم الذي يض م المجال المعرفي،
والمج ال الوج داني والمج ال النفس حركي ،النه ا مج االت ال
تص يب فقط اص حاب المهن ،بل تص يب كذلك التالميذ في
نهاية كل طور تعليمي .ومن باب االس تئناف والتوض يح ،يقدم
دمحم الدريج ،حوص لة لبعض الك فايات الخاص ة ،موزعة حس ب
المواد الدراس ية ووفق مس تويات االس الك التعليمية؛ يقتص ر
في إدراجها على امثلة توض يحية ترتبط بالك فايات الخاص ة في
مجال تعلم اللغة.
فبالنس بة الى مس ـ ـ ــتوى التعليم البتدائي ،يذكر من بين
الك فايات التي يسعى إلى تكوينها:
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البيئة المحيطة .في حين ةي ةت ْ
موض ُع المعنى الثاني ما بين علم
النفس واللس انيات ويندرج ض من علم النفس اللغوي ،بحيث
تعني الك فاية مجموع المعارف اللس انية لدى ُالمخاطب تمكنه
من فهم وإنتاج عدد ال نهائي من ُ
الجمل.18
اما في مجال التربية ،فقد وجدنا في تص فحنا لبعض
قواميس التربي ة ،تف اوت ا في تق ديمه ا لمفهوم الك ف اي ة ض من
موادها ،من حيث االهمية ومن حيث الحيز المخص ص لها.
المعبرة عن الك فاية هي:
فحس ب القاموس التربوي فإن الكلمة ِّ
 compétenceمش تق ة من الكلم ة الالتيني ة  competensمن
الفع ل competerاي :ال ذه اب  ،petereومع  ،cumبمعنى
المالئم ة مع ،والمرافق ة .والتعريف المح دد له ا يقول ":إن
الك ف اي ة هي الق درة  capacitéس واء الق انوني ة ام المهني ة
ُالمك تس بة ،على إنجاز بعض المهام والوظائ ف والقيام ببعض
االعمال".11
وف ي م ن ج د ال ت ق وي م وال ب ح ث ال ت رب وي ي ق دم ج.
دوالندشير  ،Landsheere De. Gتعريف الك فاية بانها "القدرة
لدى االفراد على إصدار وفهم جمل جديدة" ".
وفي ق اموس اللغ ة ال ذي اش رف على إنج ازه ،16نج د
الكلم ة  compétenceمش تق ة من الالتيني ة الق انوني ة:
 competentiaوالتي تعني العالقة الص حيحة rapport juste؛
إن الك فاية هي حص يلة اإلمكانية  aptitudeاو االس تعداد .في
حين ان الق درة  capacitéاو المه ارة ُ habiletéتحي ل إلى ت اثير
الوس ط بص فة عامة وخاص ة التاثيرات المدرس ية من خالل
انجازات الفرد.
كم ا يعرف الق اموس الموس وعي للتربي ة والتكوين،
الك فاية بانها الخاص ية اإليجابية التي تش هد للفرد بقدرته على
إنجاز بعض المهام .ويقرر بان الك فايات شديدة التنوع .فهناك
الك فايات العامة  ،généralesوهناك الك فايات القابلة للتحويل
 ،transférablesوالتي تس ه ل إنج از مه ام ع دي دة ومتنوع ة.
وهن اك الك ف اي ات الخ اص ة او النوعي ة  ،Spécifiquesالتي ال
توظف إال في مهام خاص ة جدا ومحددة .كما ان هناك ك فايات
ُت ةس ُهل التعلم وحل المشاكل الجديدة ،في حين تعمل ك فايات
اخرى على تس هي ل العالق ات االجتم اعي ة والتف اهم بين
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االش خاص .وهناك بعض الك فايات تمس المعارف ،في حين
تخص غيرها معرفة االداء او معرفة حسن السلوك والكينونة.
اما مفهوم الك فاية عند تش ومس كي Chomsky. Nفهو
ُ
عر ُف الك فاية
يندرج بص فة عامة ،ض من التيار المعرفي ،إذ ي ِّ
اللغوية " انها نظام ثابت من المبادئ المولدة والتي ُتمكن كل
واح د من ا من إنت اج ع دد ال نه ائي من الجم ل ذات المعنى في
لغته ،كما تمكنه من التعرف التلقائي على الجمل ،على اعتبار
انها تنتمي إلى هذه اللغة ،حتى و إن كان غير قادر على معرفة
لماذا ،وغير قادر على تقديم تفس ير لذلك " .15إن هذه القدرة
حس ب تش ومس كي ،غير قابلة للمالحظة الخارجية ،ويكون
الش خص خاللها ،عاجزا عن ذكر كيفية تمكنه من إنتاج وتوليد
ُج مل مفهومة ،وكيف يكون بمقدوره فهم جمل ذات داللة في
لغت ه .وتتع ارض الك ف اي ة به ذا المعنى ،مع اإلنج از او االداء،
الذي يعني اس تعمال اللغة كما نالحظها .ويص بح هنا الفهم
التش ومس كي للك فاية اداة لنقد االتجاه الس لوكي الذي ُي ُ
ظهر ان
المتعلم يك تس ب اللغة بفض ل اإلش راط ،conditionnement
او بواس طة س لس لة من االس تجابات للمنبهات المعروفة؛ لكن
ُ
يالحظ حس ب المفهوم التش ومس كي ان كل متكلم هو قادر
على إنتاج ص ياغات في لغته لم يس بق له س ماعها .ويكون ذا
ك ف اي ة ،اي ل دي ه معرف ة إجرائي ة(عملي ة) ب البني ات اللغوي ة.
وهكذا فإن الك فاية اللغوية التي يتكلم عنها تش ومس كي ليس ت
س لوكا ،بل مجموعة من القواعد التي ُت ةس ِّي ُر ُوت ةو ِّج ُه الس لوكات
اللغوي ة دون ان تكون ق ابل ة للمالحظ ة وال ُيمكن للفرد الوعي
بها .إن تش ومس كي ُيعطي الك فاية ُبعدا جديدا ،إذ يعتبرها
ةم ةلكة" االنس جام والتالؤم" ،إنها تس مح بان تص ير الكلمات
منس جمة ومتالئمة حس ب كل وض عية .وهكذا فالك فاية تكمن
مع تش ومس كي في التوافق مع جميع الوض عي ات .إنه ا
االس تعداد ُلحس ن الدراية والمعرفة .ولم يكن تش ومس كي
وحيدا في هذا التوجه ،بل كان كاني ي  Gagnéينظر إلى التعلم
انطالق ا من نظري ة مع الج ة المعلوم ات ،على الرغم من كون
مفهوم القدرة الذي يس تعمله يختلف عن مفهوم الك فاية لدى
تشومسكي ،الن كاني ي يعتبرها امرا ُمك تسبا وليس فطريا .وفي
مج ال التكوين المهني ،ال ذي نحن بص دد البح ث في ه ،ال
يعقل اعتبار الك فايات المهنية المنش ودة امرا فطريا ،بل هي
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ك فايات ُتك ةت ُ
سب من خالل خبرات تعلمية عديدةُ ،مقسمة بين
الطابع النظري المعرفي والطابع التطبيقي العملي ،كما نجدها
منظمة بفض ل مناهج مبنية ومقص ودة على اس اس منهجية
عقالنية تامة.

ج -إظهار دافعية واتجاه ايجابي الختص اص اإللك ترونيك
الصناعي.
اختصاص تقني سامي اليات وضبط
ا -القدرة على قراءة مخطط كهربائي على مس توى الخزانة
الكهربائية.
ب -اإللم ام بمعرف ة دقيق ة بك ل العن اص ر االلك تروني ة
المتعلق ة ب اإلنج ازات المختلف ة والمتمثل ة في - :الكهرب ائي ة-
الهوائية-المائية -وااللك ترونية.
ت -اإللم ام بمعرف ة نظري ة في مج ال اإللك تروني ك،
آ
واإللك تروتقني واإلعالم اال لي لغرض تح دي د ص نف المحرك ات
المختلف ة وخص ائص اش تغ اله ا وك ذا ص نف البط اق ات
اإللك ترونية.
ث -إظه ار ص ف ات روح العم ل مع الجم اع ة ،ال دق ة،
والتنظيم والتحليل.
ّ
 -9الكـفاية كنشاح سلوكي كلي

 -9الكـفايات المهنية في قطاع التكوين المهني
من االمثلة التي ُنقدمها عن الك فايات المهنية في قطاع
التكوين المهني ،نذكر بعض الك فايات المهنية المنش ودة من
ِّق ةب ِّل معاهد ومراكز التكوين المهني في مدينة س طيف ،وهي
تظهر حس ب عدد من االختص اص ات ومس تويات التكوين
كالتالي(:الك فايات ُمص ادق عليها من طرف اس اتذة ومهندس ي
مؤسسات التكوين المهني بمدينة سطيف):
اختصاص تقني سامي في ال كـتروتقني
ا -الق درة على قراءة مخطط كهرب ائي متعلق بمج ال
اإلك تروتقني س واء الخ اص ب التركيب ة الكهرب ائي ة او الخ اص
آ
باال الت واالجهزة.
ب -الق درة على اس تعم ال ك اف ة االجهزة الكهرب ائي ة
المس تخدمة في المجال االلك تروتقني بص فة ص حيحة بغرض
اك تش اف وتح دي د االعط اب المختلف ة والقي ام ب القي اس ات
الضرورية.
آ
ت -التحكم في اس تعمال اال الت الكهربائية وص الحياتها
وفق المراحل المختلفة الخاص ة باإلنتاج ،والنقل ثم التوزيع
الكهربائي.
ث -احترام المبادئ االمنية بص فة ص ارمة قص د المحافظة
على سالمة البشر والعتاد.

إن م ا ي ن ب غ ي اخ ذه ب ع ي ن االع ت ب ار ف ي م وض وع
الك فايات ،ليس الس لوك كانعكاس او رد فعل عض لي وحس ي
حركي كما يراه الس لوكيون ،بل الس لوك كنش اط كلي ومهام
ذات مغزى ،اي دالل ة ومعنى ع ام يظهر عن د إتم ام النش اط.
لذلك تعرف فيفيان دوالندش ير Landsheere De. Vالك فاية
بكونها تعبيرا عن القدرة على انجاز مهمة معينة بش كل ُمرض.
إنها س لوك يمكن التعبير عنه بانش طة قابلة للمالحظة ،لكنها
انش ط ة تتجمع وتن درج في عم ل مفي د وذي مقص د .يمكن
االس تدالل هنا بنظرية د .اوزوبل  ،Ausubel. Dحيث يظهر
ان " المادة التعليمية ذات المعنى يكون ارتباطها حقيقيا وغير
عش وائي بالمبادئ والمفاهيم ذات العالقة بها ،والتي تكونت
على نحو مس بق في البني ة المعرفي ة للمتعلم ،وب ذل ك يغ دو
التعلم ذا معنى ،وعلى العكس ،إذا لم ترتبط ه ذه الم ادة
ب البني ة المعرفي ة على نحو حقيقي وغير عش وائي ،فس يغ دو
آ
التعلم الي ا (حفظ عن ظهر قل ب) .وله ذا ،ال يح دث التعلم ذو
المعنى إال إذا تم ربط الم ادة التعليمي ة ب الخلفي ة التعليمي ة
الس ابقة للمتعلمُ ،
والم ةكو نة من المفاهيم والمبادئ واالفكار
ذات العالقة ،والتي تجعل ظهور المعاني الجديدة امرا ُمم ِّكنا.

اختصاص تقني سامي في ال لكـترونيك الصناعي
ا -القدرة على قراءة مخطط إلك ترونيك بصفة دقيقة.
ب -الق درة على اس تيع اب حجم معرفي نظري دقيق
بخصوص العناصر اإللك ترونية
ت -التحكم في اس تعمال اجهزة القياس اإللك تروني بص فة
فعالة.
ث -معرفة تقنيات تص ليح العطب وتقديمه بخص وص كل
انجاز إلك تروني مهما كانت طبيعته.
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آ
العناص ر ،منها ما هو ُمك تس ب االن ومنها ما تم اك تس ابه في
ِّحص ص ماض ية ،وهي عناص ر تتجمع ش يائ فش يائ ُلت ةم ِّكن
ص احبها من التحكم في بعض المواقف والوض عيات .19ففي
مواقف اإلنتاج ةيس ُ
تعمل ِّالم ُ
هني ك فاياته ،داخل المص نع ،في
الوض عيات المختلفة لكي ةي ِّص ةل إلى المنتوج المرغوب ،وإلى
ة
المرجوة .فهو ُي ةو ِّظ ُف ،في هذه الحال ،جملة
الفائدة والمنفعة
من المعارف والمهارات والقدرات ،وحتى الس مات النفس ية
واالنفع الي ة ،ك التركيز مثال ،او ال دافع لتحقيق المنتوج
المقبول ،بص ف ة ن اجح ة؛ وك ل ه ذه االمور ،تكون ُمت داخل ة
فيما بينها ،وفي زمن محدد ،وبص فة كلية ،بحيث ال يظهر هذا
التداخل ُمجزا ،بل هو ش امل ،تحتويه ش خص ية العامل ِّطوال
فترة نش اطه ُالم ْن ِّتج .هنا يظهر مفهوم الك فاية اإلنتاجية " :زيادة
كما ً
في اإلنتاج ً
وكيفا لدى عمال الص ناعة وندرة في الوقوع في
الحوادث والغي اب ب دون إذن والتم ارض والت اخير عن العم ل
ومخ الف ة التعليم ات والجزاءات .ف الع ام ل ذا الك ف اي ة اإلنت اجية
العالية في ض وء هذا التعريف هو الذي يحقق كمية عالية من
اإلنت اج تتس م ب الجودة كم ا ان ه قلي ل الوقوع في الحوادث وال
توقع علي ه اي جزاءات ،س واء ك ان ذل ك بس ب ب غي اب ه ،ام
تمارض ه ام تاخيره عن العمل ام مخالفة التعليمات .اما العامل
ذا الك فاية اإلنتاجية ُالمنخفض ة فهو الذي ال يس تطيع الوص ول
إال إلى مس توى منخفض من اإلنت اج ،وب ه ك ثير من االخط اء
ب النس ب ة إلى مع ايير الجودة ،كم ا ان ه يقع في ك ثير من
الحوادث ،ويتغي ب بش ك ل كبير ب دون إذنُ ،ويخ الف دائم ا
تعليمات رؤس ائه ويتردد ك ثيرا على العيادة الطبية متمارض ا".19
ونظرا ِّلم ا تم ذكره بخص وص الك ف اي ة ،والتي ترتبط بزي ادة
ً
مور ةس ت ،ف إن هن اك مف اهيم
اإلنت اج ًكم ا وكيف ا في اي مج ال ِّ
عديدة مرتبطة بها؛ حيث ُتعبر كلها عن معاني القدرة والزيادة
في اإلنت اج .ومن بين ه ذه المف اهيم نج د :المه ارة ،والق درة،
واالس تعداد ،والتعلم .ومن باب تس طير حدود تقريبية بين
مفهوم الك ف اي ة وه ذه المف اهيم ،نح اول التطرق إليه ا بش ك ل
موجز ،حتى نتمكن من اس تيع اب ه ذا المفهوم وإيض اح ه
بشكل واف.

وإذا اردنا ان نكون اك ثر تحديدا ،يمكن القول بان ك فاية البنية
المعرفية وثباتها ووض وحها وخص ائص ها التنظيمية ،وقابليتها
للتحويل واالس تدعاء ،تؤثر في دقة المعاني الجديدة ووض وحها
على نحو حاسم ،فإذا كانت هذه البنية واضحة وثابتة ومنظمة
على نحو من اس ب ،وتنطوي على افك ار ذات عالق ة وثيق ة
بالمادة التعليمية موض وع التعلم ،فس تتكون معان ومفاهيم
ج دي دة ودقيق ة وواض ح ة وث ابت ة ،وس تحتفظ ه ذه البني ة
بكينونتها المس تقلة و بقابليتها لالس تدعاء واالس تخدام في
االوض اع المناس بة .اما إذا افتقرت البنية إلى الوض وح والثبات
والتنظيم ،وخل ت من االفك ار ذات العالق ة ب الم ادة التعليمي ة
الج دي دة ،فس تك ف او تعوق التعلم ذا المعنى واالحتف اظ
والقدرة على االس تدعاء ،ويرى اوزوبل في هذا الص دد ،ان
تقوي ة الجوان ب اله ام ة للبني ة المعرفي ة تس ه ل االك تس اب
ُ
حقق التعلم ذا المعنى
واالحتفاظ واالس تدعاء واالنتقال ،اي ت ِّ
على نحو فعلي .11إن الك فاية تعبر ،في نهاية االمر ،عن س لوك
إنس اني يحتوي التجري د واالس تنت اج ات ُ
والمخيل ة والفهم
والدالالت ةالم ْر ُج ةوة؛ فهي ليست عمال ميكانيكيا ،بل عمال ذكيا
من الض روري االعتراف ل ه بق در من المعنى والمغزى ،وإال م ا
آ
الفرق بين سلوك اإلنسان وعمل اال لة؟ إضافة إلى ذلك ،يجب
اعتب ار الك ف اي ة وظيف ة ِّنش ط ة تحتوي ِّق ْس ط ا من التنظيم
والتنس يق .وهكذا نرى ان الس لوك الك فء هو س لوك يمتاز
بحجم هائل من التفاعالت التي ال ُيمكن مالحظة انس جامها
بص فة مباش رة ،النها تفاعالت باطنية غير واض حة للعيان؛ كما
نجد هذه التفاعالت ُمعز ةزة بالمعارف المفهومة وبالوعي الواض ح
للمعنى ُالم ةنت ةظر من هذا الس لوك .هذا االنس جام اكيد ،لكنه
غير ظاهر .وفي هذا الص دد يرى دمحم الدريج " ان الك فاية تتالف
من تش كيل ة (مزيج) غير متج انس ة من المع ارف والمه ارات
وحد بينها
والقدرات العقلية والخطاطات الحس ية . . .الخ ،وما ُي ِّ
هو ف ائ دته ا ومنفعته ا ،اي النش اط التقني واالجتم اعي ال ذي
ةس ةي ْن ُت ُج عن توظيفه ا .إن الك ف اي ة غير منس جم ة من حي ث
العناص ر التي تتالف منها ولكنها ُمنس ِّجمة من حيث النتيجة
المس تهدفة .كما تتض من الك فايات نتائج المك تس بات ُالمعقدة
التي تظهر كما لو كانت حص يلة المك تس بات الس ابقة .مما ُيؤ ِّكد
ة
الط ابع ةالل ْولبي للك ف اي ة حي ث ُتعتبر تش كيل ة وخليط ا من
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القدرة capacité

ب-
ُت ُ
عبر الق درة عن إمك اني ة النج اح في القي ام بس لوك
ُ
قتدر.
معينُ .وي قال عن فرد إنه قادر على فعل معين ،او ا نه ُم ِّ
والق درة هي الح ال ة التي تجع ل الفرد ُمتم ِّكن ا من ه ذا الفع ل،
حيث نتوقع ،على العموم انه س يص ل إلى النتائج ُالمنتظرة
منه ،فهو قادر على ذلك .وبالتالي ةيمت ِّل ُك المقدرة لتحقيق االمر
ُالمراد؛ وتظهر عالقة القدرة بالك فاية عندما يتض ح بان الفرد

 -1الكـفاية والمفاهيم المرتبطة بها
أ
ا -المهارة habileté
المهارة مجموعة محص ورة ض من ك فايات معينة ،تظهر
في س لوكات ناجعة ،ةوت ُنتج عموما عن حالة من التعلم ،وهي
عادة ما تهيا من خالل اس تعدادات وراثية .والك فايات الحركية
 ،motricesتعني خصوصا ،معرفة كيف نعمل،savoir faire
تظهر على مس توى الحركات المنظمة بش كل معقد ،كما هو
الش ان في مجال التربية البدنية .وعادة ما يرتبط هذا المفهوم
بكيفي ات المعرف ة او كيفي ات العم ل في الص ن اع ة التقلي دي ة
والتقنية ،ومع االنجازاتPerformancesالفنية ،واالك تس ابات
المدرس ية ،والك فايات المعرفية اال ك ثر تجريدا .ويمكن التمييز
بين مهارات من مس توى عال ،وك فايات عامة قابلة اس اس ا
للتطبيق على مش اك ل متع ددة .11وتكون المه ارة ه دف ا من
اه داف التعلم ،يش م ل ك ف اي ات وق درات المتعلمين على اداء
مهام معينة ،بش كل دقيق ،ويترجم هذا االداء درجة التحكم
في مهارته ،مثل القراءة . . .وتتص ل المهارات على مس توى
التعليم بعدة دالالت ،منها:
انشطة حركية تتصل بالمهارات اليدوية والجسدية. .
انش طة لفظية ،مثل النطق والك تابة واس تقبال االص وات. .
انشطة مهارية تعبيرية ،مثل الرسم والرقص والموسيقى. . .
وتتطلب المهارات مجموعة من االنش طة ،تتحدد في
ثالثة مستويات هي:
 )9مه ارات التقلي د والمح اك اة ،ويتم تبنيه ا بواس ط ة
تقنيات المحاكاة والتكرار؛
 )8مه ارات اإلتق ان وال دق ةُ ،وت ةنمى ب الت دري ب والتمهير؛
(يقصد بالتمهير الترويض في المهارة).
 )1مه ارات االبتك ار والتكيف واإلب داعُ ،وت ةنمى ب العم ل
الجماعي او الذاتي الموجهين.60
ويرى بنجه ام  " Bendjhamان المه ارة هي ال دق ة
والس هول ة في اداء االفع ال الحركي ة المعق دة " ام ا فيتليس
وبير Pear Vitelés etفيص ف ان المه ارة ب انه ا" :نمط من
االداءات التوافقي ة المتميزة ب التعق د والتك ام ل والتكيف
للمواقف المتغيرة ".69
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يص بح قادرا على فعل ش يء إذا امتلك ك فاية او مجموعة من
الك ف اي ات .وب الت الي مجرد امتالك ه ذه الك ف اي ات هو ال ذي
يجعل الفرد قادرا.
الك فاية إذن سابقة على القدرة ومؤسسة لها ،فهي التي
تس مح للفرد ب ان يكون ق ادرا .ف الق درة إذن ،هي حص يل ة
الك فايات ُالمك تس بة ،ودليل على وجودها .فنقول إن إنس انا
ل ه الق درة على إيج اد الحلول لعط ب ميك انيكي معين الن ه
يمتل ك ع دة ك ف اي ات مؤدي ة إلى ذل ك؛ وتتمث ل في ك ف اي ات
معرفية ثم ك فايات تطبيقية .وإذا قمنا بتحليل هذه الك فايات
س وف نك تش ف انها تحتوي على عدة مس تويات؛ فالك فايات
المعرفي ة ،تش م ل المعلوم ات كج ان ب نظري بح تُ ،يمث ل
المس توى االول في المجال المعرفي ،ويعد ،في نفس الوقت
قاعدة للمس توى الثاني ،المتمثل في مس توى الفهم .فهناك
إذن ك فاية المعرفة ،ثم ك فاية فهم هذه المعرفة ،وكذلك ك فاية
تطبيق ه ذه المعرف ة ،في نفس المج ال .كم ا ان هن اك ك ف اي ة
التحلي ل،وك ف اي ة التركي ب وك ف اي ة التقييم حي ث يص بح الفرد
قادرا على تقديم حكم واتخاذ قرار .ويؤكد ب .بلوم Bloom. B
على ه ذه المس توي ات من خالل تص نيف ه للمج ال المعرفي.
فبالنس بة لمس الة تقييم هذه المس تويات ،اوض ح بلوم ان كل
مس توى من مس تويات المجال المعرفي ،يخض ع بالض رورة
لتقييم خ اص ،حي ث نج د اختب ارات ه ذا التقييم تختلف في
طبيعتها ومس تواها ،وفق طبيعة ومس توى االهداف التعليمية
المنش ودة .وعلى هذا االس اس ُتبنى اختبارات في مس توى
المعرف ة ،كم ا تبنى اختب ارات اخرى في مس توى الفهم،
واختب ارات في المس توي ات الع الي ة االخرى ،والمتمثل ة في
التطبيق ،والتحلي ل ،والتركي ب ثم التقييم .فبخص وص
اس اليب التقويم الهداف التطبيق والتحليل ،يش رح ب .س.
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ب ل وم  S.B.Bloomم ب ادئ ال ت ط ب ي ق وال ت ع م ي م ع ل ى ان ه ا "
اس تخدام المجردات في مواقف خاص ة وملموس ة .ويمكن ان
تكون التعميمات على ش كل افكار عامة ،او قواعد إجرائية او
طرق معممة .ويمكن ايض ا ان تكون التجريدات مبادئ فنية،
وافك ارا ونظري ات يج ب ت ذكره ا او تطبيقه ا" .68ف الب اح ث كم ا
نرى يربط في هذا المرجع بين االهداف التربوية والقدرة ،فيرى
ان تطبيق المبادئ هو عبارة عن قدرة ،فيقول في هذا الشان "
إن الق درة على تطبيق المب ادئ والتعميم ات على مش كالت
ومواقف هي نوع من ه دف تربوي يوج د في معظم مقررات
التعليم التي تب دا في الم درس ة االبت دائي ة ُوي ةر ُكز عليه ا في
مس تويات المدرس ة الثانوية ،والكلية ،والتخرج ،والمدرس ة
المهنية .وقد ادرك المدرسون وواضعو المناهج ،لفترة طويلة،
ان التلمي ذ ال " يفهم " حق ا ،فكرة او مب دا م ا لم يس تطيع
اس تخدامها في مواقف مش كلة جديدة .وعلى ذلك ُي ة
نظ ُر إلى
التطبيق باس تمرار على ا نه مؤش ر للتمكن بدرجة كافية من
المادة الدراس ية .وقد ركز المدرس ون وواض عو المناهج على هذا
اله دف في ح د ذات ه؛ فهم ينظرون إلى الق درة على تطبيق
المبادئ والتعميمات على مشكالت جديدة ومواقف كاحد اك ثر
ً
االهداف التربوية ص ً
وتعقيدا .النه يجعل التعلم مفيدا في
عوبة
حل المش كلة ،وهو ُي ةم ِّك ُن التلميذ من الحص ول على درجة من
التحكم في مختلف مظاهر بيئته والمش كالت التي تواجهها،
ويمث ل اح د ُمخرج ات التعلم التي ُت ُ
مكن التلمي ذ من مواكب ة
الظروف والمشكالت في مجتمع ُمعقد وسريع التغير .وعلى هذا
فإن التلميذ الذي اظهر مس توى مرتفعا من القدرة في هذا النوع
من االه داف ق د اك تس ب ذك اء مس تقال ُي ِّبع ُد ُه عن االعتم اد
المس تمر على المدرس ين ،والخبراء ،والس لطات االخرى من
الكب ار .واخيرا ،هن اك دلي ل على ان ه بمجرد نمو الق درة على
إجراء تطبيق ات ف إنه ا تمي ل الن تكون واح دة من اك ثر م ا
ُيك ُ
تسب من التعلم بقاءا .وإذا بقيت القدرة النها مفيدة فإنها
تص بح هدفا مهما للتعليم حيثما كانت مناس بة .ومهما كانت
اس اليب التركيز على هذا الهدف ،فإن اهميتها للتقويم ُي ُ
مكن
إظه اره ا بواس ط ة تكرار ذكره ا في مقررات وبرامج متنوع ة في
مستويات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي .وهي تتمثل في:
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القدرة على تقديم افكار (شفهيا او ك تابة) تتعلق بقواعد
النحو .الق درة على تق ديم افك ار (في ش ك ل مك توب) تتعلق
بمب ادئ الخط اب ة (مب ادئ تتعلق ب الترابط ،االنتق ال ،الوح دة
والتركيز) .التطبيق المتس ق للمع ارف العلمي ة ،والتفهم في
حل المش كالت الش خص ية واالجتماعية .تطبيق التعميمات
(حق ائق ،نظري ات مبني ة بواس ط ة البح ث) لش رح ظواهر.
تطبيق تعميم علمي (او طريق ة) لتفس ير الظواهر الطبيعي ة
المرتبطة بالمشكالت الشخصية او االجتماعية .تطبيق مبادئ
علم النفس في التعرف على خص ائص موقف اجتماعي جديد.
تطبيق المب ادئ ،المف اهيم واالفك ار الرئيس ي ة للحقوق
والواجبات المدنية على مواقف جديدة محددة ".61
من هنا تظهر القدرة على انها " إمكانية النجاح ،وك فاية
ض من مج ال عملي او نظري ،كم ا يمكن ان تالحظ الق درة
داخل المجال المدرس ي او المهني ،او تالحظ على ش كل غير
مباش ر ،من خالل اختبارات متنوعة ،كما هو االمر بالنس بة
للتوجيه المدرس ي او المهني .ودراس ة االنجازات البيداغوجية،
مثال لقراءة ،تس مح باك تس اب مهارات خاص ة ،تكون في بعض
االحي ان مرتبط ة بع ام ل نس ب ة ال ذك اء " .66وت دل الق درة على
إمكانية اداء نش اط معين ،وهي بهذا ترتبط بالمعنى الفلس في
الدال على الوجود بالفعل .كما تش ير إلى القوة على اداء فعل
ما ،جس ديا كان او عقليا ،وس واء كان هذا الفعل فطريا ام
مك تس با بالتعليم والتدريب .65والقدرة حس ب كاني ي Gagné
تتمث ل في بعض االنج ازات التي يرتبط بعض ه ا ببعض في
خاص ية معينة ،فمثال يمكن للمتعلم ان يقوم بإنجاز س لوكات
متعددة في مجاالت مختلفة ،كحفظه لقطعة ش عرية وحفظه
لمقطوعة موس يقية ،وحفظه الحداث تاريخية وحفظه لقوانين
الس ياقة. . .؛ كل هذه االنجازات المختلفة مظهريا ،ومن حيث
الموض وع الذي انص بت عليه ،تدخل ض من قدرة واحدة هي
القدرة على التذكر.61mémorisation :
ت-

الستعداد aptitude

إن المعنى االس اس ي الدال على مفهوم االس تعداد هو
امتالك الفرد لقدرات كامنة ،س واء كانت فطرية ام مك تس بة.
وهي قدرات تجعله مس تعدا للحص ول على ك فاية معينة ،او
المباش رة في ُمتابعة تكوين بص فة عادية ُومتكيفة ،وذلك دون
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الشعور بصعوبات او ُمعاناة في التحصيل والتطور في اك تساب
م ا يري ده ه ذا التكوين ،منمع ارف ،وق درات وك ف اي ات .إن
االس تعداد هو إذن ،ارض ية ُتس اعد على الحص ول على الك فاية
المنش ودة .ويمكن ان يتمثل االس تعداد في ظروف نفس ية
ايج ابي ة تعم ل على ذل ك ،ك التش جيع ووجود ال دافعي ة ل دى
الفرد المعني ب التعلم واك تس اب الك ف اي ة؛ وه ذا ي دل على ان
عدم توفر هذه الظروف النفسية اإليجابية سوف يؤدي بالضرورة
إلى جع ل الفرد غير مس تع د للتعلم ُالمراد .وعلى إثر ذل ك،
ُيمكن اعتبار االستعداد سابقا للك فاية .فالطفل يصبح مستعدا
لحركات المش ي عندما يتحص ل على المس توى المناس ب من
النض ج البيولوجي ال ذي ُيعتبر ،في ه ذه الح ال ة ع امال من
العوامل التي تسمح باك تساب ك فاية المشي وتطويرها ،حسب
معطي ات علم نفس النمو .كم ا يص بح ه ذا الطف ل مس تع دا
للذهاب إلى المدرس ة في حدود س ت س نوات النه حق ةق ُنض جا
نفس ي ا ك افي ا يجعل ه ُمس تع دا للتحرر من العالق ة مع االم،
وبالتالي ُمستعدا للذهاب إلى المحيط المدرسي الجديد بالنسبة
إلي ه .كم ا يص بح تلمي ذ الس ن ة الث الث ة من التعليم الث انوي
ُمس تعدا لمتابعة محتويات مادة الفلس فة النه حقق ُنض جا عقليا
يتمث ل في التفكير المجرد .وق د س مح لن ا ج ان بي اجي Jean
 Piagetبتفهم ه ذه الحق ائق من خالل نظري ة تطور ال ذك اء
البش ري ،وال ذي ةح دده في اربع ة ( )6مراح ل هي :المرحل ة
الحس حركي ة ،مرحل ة م ا قب ل العملي ات ،مرحل ة العملي ات
والتفكير الملموس ،ثم مرحل ة العملي ات والتفكير المجرد.
ونعلم عن طريق ه ذه النظري ة ان ك ل مرحل ة هي بمث اب ة
اس تعداد للمرحلة التي تليها .فالمرحلة الجنينية هي اس تعداد
للمرحل ة الحس حركي ة ،والتي هي اس تع داد لمرحل ة م ا قب ل
العمليات ،وهذه اس تعداد لمرحلة العمليات الملموس ة ،التي
تمثل اس تعدادا لمرحلة العمليات ُالمجردة .وانطالقا من هذه
التحديدات " اص بحت اعمال جان بياجي اس اس ية بالنس بة
للتعليم ومن اهج ه وتنظيم ات ه .69ومن اج ل ذل ك ُيعرف
االس تعداد على انه " قدرة الفرد الكامنة على تعلم عمل ما إذا
ما ُا ِّعط ةي التدريب المناس ب ،ويدل االس تعداد على قدرة الفرد
ان يك تس ب بالتدريب نوعا خاص ا من المعرفة او المهارة ".69
ُويمكن فهم االس تعداد على انه ُنض ج ُمعين يس مح بالتعلم،
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س واء كان هذا النض ج بيولوجيا ،ام نفس يا ام عقليا .فإذا توفر
هذا النض ج ةتمكن الفرد من تحقيق التعلم المنش ود؛ فإذا لم
يتوفر هذا النضج ُ
يتوقع ان ةي ِّج ةد الفرد صعوبات في تحقيق ذلك
التعلم .وابسط مثال يمكن االستدالل به ،في هذه الحالة ،هو
استحالة تعلم اللغة ،عند الكائن البشري ،قبل النضج الكامل
للمنطق ة المخي ة " بروك ا " .من ذل ك ةعرف معجم علم النفس
والتحليل النفس ي االس تعداد على انه " قدرة ممكنة ،اي وجود
ب القوة ،او اداء ُمتوقع س يتمكن الفرد من إنج ازه فيم ا بع د،
عندما يس مح بذلك عامل النمو والنض ج او عامل التعلم ،او
عندما تتوفر لذلك الش روط الض رورية له .واالس تعداد كاداء
كامن ُ latentي ْم ِّكن على اس اس ه التنبؤ بالقدرة في المس تقبل
" .61ويمكن من خالله الحكم على االفراد على انهم قادرون او
غير قادرين على القيام بعمل او مهمة .وكلمة االس تعداد هي
كلمة شائعة االستعمال في االوساط التعليمية والمهنية ،حيث
تش ير إلى مس توى من التكوين الذي يتوج بش هادةُ ،تعرف
بش هادة االس تعداد ،كش هادة االس تعداد المهني ( ،)CAPاو
ش هادة االس تعداد النفس بيداغوجي المعروفة في النظام
التربوي الفرنس ي ِّبُ ،)CAPP( :الم ة
تحص ل عليه ا في إط ار
ت ك وي ن االس ات ذة .وف ي " ع ل م ال ن ف س ال ف ارق ي ،ت ع رف
االس تع دادات بك ف اي ات االفراد التي تتم وفق ق درتهم على
التوظيف اال ك ثر او االق ل نج اع ة للعملي ات ال ذهني ة .وتقيم
االس تع دادات من خالل االختب ارات  ،testsاي بواس ط ة
اختبارات مقن نة  ،Standardiséesبحيث ُيم ِّكن هذا الش كل
للمقيم .وتتكون
من التقييم من إبع اد ك ل اش ك ال ال ذاتي ة ِّ
اختبارات االس تعدادات عادة من س لس لة المس ائل المتدرجة
في الص عوبة ،بحيث تقيس كل مس الة  ،problèmeاس تعدادا
معينا " .50بهذا يتض ح لنا االرتباط بين مفهوم الك فاية ومفهوم
االس تعداد ،حيث يظهر االس تعداد ك قدرة س ابقة ُتم ِّكن من
الحص ول على الك فاية .وعلى هذا االس اس يجب االخذ بعين
االعتب ار ه ذه العالق ة في ك ل المه ام اإلرش ادي ة والتوجيهي ة
الس ابقة للمس ارات التكوينية والتعليمية ،في التعليم العام ،او
التكوين المهني .وك ل اس تخف اف به ذه العالق ة س وف ُيعيق
المعنيين بهذه المس ارات من تحقيق الك فايات المطلوبة بص فة
ع ادي ة .وق د اك د لن ا اس ات ذة التكوين المهني اهمي ة عملي ة
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قص ُد ُ
ُي ة
بالع ْض وية ( )organismeالبنية الجس دية والنفس ية
والعقلية بكل ما تحتويه من عناص ر .اما كلوص .ا A. Clauss
فهو يعرف التعلم على ا نه " تغير س لوكي يتحقق إثر وص ول
الفرد إلى حل مشكلة معينة يعرضها عليه المحيط " .58وهناك
من ُيعرف التعلم على انه " اك تساب اوال ثم احتفاظ ثانيا " ،ثم
يتس اءل عن العالقة التي يمكن ان تربط بين ما تمكن الفرد
من تعلمه من جهة ،واستعمال الفرد لهذا التعلم في المستقبل
من جه ة اخرى " .51ويحملن ا ه ذا التس اؤل على التفكير في
الف ائ دة التي ُيم ِّكن ان يجنيه ا الفرد من التعلم ُالم ةتحقق .ام ا
مس ال ة االحتف اظ ،فهي ك ذل ك ه ام ة ب النس ب ة للتعلم الن
االحتف اظ هو ال دلي ل على ذل ك؛ وله ذا يرى بعض المهتمين
بدراسة ظاهرة التعلم ان " التعلم هو إحداث تعديالت ثابتة في
س لوك الفرد وميوله ُوبناه العقلية نتيجة التعليم او التدريب او
التف اع ل ال ذاتي .وهو ب ذل ك عملي ة داخلي ة خفي ة ال نس تطيع
قياس ها مباش رة ،وإنما نس تطيع تحديدها خالل مالحظة اداء
المتعلم في المواقف الحي اتي ة المختلف ة ،او ك إنت اج يقوم ب ه
المعني ب التعلم؛ إن ه التغيير المرغوب في ه وال ذي يطرا على
س لوك الفرد عقليا وجس ميا وانفعاليا نتيجة للخبرة او النش اط
ف
المتعلم و
" .56ومن هن ا ف إن التعلم امر في ه زي ادة للش خص ِّ
تعديل يط ُرا عليه ،ولهذا ُع ِّر ةف على انه " عملية تعديل الس لوك
وزي ادة ال م ع ارف وال م ه ارات م ن خ الل ال ت غ ي ر ف ي ال م ي ل
الس تجابة تحت تاثير الخبرة المك تس بة .بمعنى ان الفرد إذ
يك تسب مزيدا من الخبرة والتجربة يميل إلى التصرف باشكال
مختلفة عن اش كال الس لوك التي كان ياتيها قبل مروره بتلك
الخبرات والتجارب".55

التوجيه المهني عند المتربص ين القادمين لمتابعة التكوين،
حيث الحظوا الص عوبات التي يالقيها المتربص ون الذين لم
ُيفس ُر
ُي ةو ةجهوا بطرق عقالنية إلى االختص اص ات المختلفة ،مما ِّ
مقاطعة العديد منهم المس ار التكويني .فهناك مثال متربص ون
ي اتون من ُ
الش ع ب االدبي ة ،ويقومون ب التس جي ل في
االختصاصات العلمية التي تشترط معرفة قبلية  Prérequisفي
المواد العلمي ة المتمثل ة في الري اض ي ات والفيزي اء والعلوم،
آ
كاختص اص اال ليات والض بط ،او اختص اص اإللك ترونيك .و
المتوقع ،إزاء هؤالء المتربص ين هو الفش ل في العملي ة
التكوينية ،نظرا لعدم توفر عنص ر االس تعداد الذي يس مح
بمتابعة التكوين في هذه االختصاصات المذكورة بصفة عادية.
ّ
ث -التعلم Apprentissage
يرتبط التعلم ،إذا امعن ا النظر ،بك ل المف اهيم التي
قمن ا بتق ديمه ا ،والتي اوض حن ا انه ا ذات عالق ة اكي دة بمفهوم
الك ف اي ة .ويمث ل التعلم حقيق ة ُتعبر عن اس تيع اب الك ائن
البشري لسلوكات ،ومواقف ومعارف لم ُتكن لديه في اال صل،
حيث ُ
تعمل هذه الس لوكات المك تس بة على زيادة ُ
تكيفه مع
الظروف والمش كالت الحي اتي ة المختلف ة .ف التعلم ،إذن ،هو
عملي ة تثقيفي ة وليس ت طبيعي ة ،بمعنى انه ا نتيج ة لمجهود
يقوم به البش ر للحص ول على هذه الس لوكات والمعارف ُبغية
توظيفه ا لتحقيق المنفع ة ،فهي ِّنت اج ثق افي .وق د ةي ِّتم التعلم
بص فة عفوية او بص فة ُمنظمة .تكون الص فة العفوية عن طريق
التجربة غير ُالم ةخططة؛ بينما تكون الصفة المنظمة عن طريق
المناهج ُالمخططة .من خالل هذا التحديد االولي ،يتض ح ان
التعلم ظاهرة تعمل على تغيير س لوك الفرد وادائه بواس طة
التدريب المستمر واك تساب سلوكات جديدة تجعل الفرد قادرا
على مج ابه ة مواقف ج دي دة ،او مواقف تش ترط ةت ُّوفر ه ذه
الس لوك ات .ومن ه ذا المنطلق ،نتوقع ان يح ِّدث ه ذا التعلم
تغييرات من الناحية الجس مية والنفس ية والمعرفية والعقلية.
فال ُ
يمكن الكالم عن التعلم دون مالحظ ة ه ذه التغييرات.
وتعد هذه التغييرات مؤش رات دالة عن حدوث التعلم .على إثر
ذلك " يتفق الباحثون على ان التعلم هو العملية التي نس تدل
عليها من التغيرات التي تطرا على س لوك الفرد او العض وية،
والن اجم ة عن التف اع ل مع البيئ ة او الت دري ب او الخبرة ".59
جمةل العلوم الاجامتعية

 -90عمليات التثقيف التربوي والكـفاية
ُيق ال عن اإلنس ان إن ه تعلم حين يتمكن من القي ام
بعمل لم يكن يس تطيع القيام به من قبل ،ويتاكد التعلم من
خالل الس لوك والتغيرات الحاص لة في هذا الس لوك .فنجده
يتعلم اللغة الش فوية في الس نة االولى من نموه ،عن طريق
ش بكة المحاكاة والتفاعالت االس رية ،ثم ينتقل بعد ذلك إلى
تعلم اللغة المك توبة عن طريق المناهج الموض وعة لذلك في
المدرس ة؛ بعدها ،س يس عى إلى تعلم انماط الس لوك الثقافية
من خالل عملي ة التثقيف التربوي،acculturationوالتي يتم
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ُت ةغتفر ،من منظور العقي دة اإلس المي ة ،فيرى ق اتال ُومنتحرا.
نحن ال نريد من خالل هذا المثال تفض يل مش اعر المس لم على
ة
بيين مدى االختالف الذي يكون
مش اعر االوروبي ،بل نريد ت ِّ
ن اتج ا عن اثر الثق اف ة ،بمفهومه ا االنثروبولوجي ،على تعلم
ُ
وج ُه مش اعرهم
البش ر للمش اعر واالنفعاالت .فالثقافة هي التي ت ِّ
نحو الوجه ة التي تري د ان يتجهوا إليه ا .وله ذا نالحظ االوروبي
يتعلم التوج ه نحو ال دائرة الجم الي ة ،بينم ا يتعلم ُالمس ِّلم
التوجه نحو الدائرة االخالقية .كما اننا نالحظ المس ُلم الش ُ
يعي
يتعلم البكاء الش ديد في كل مناس بة من مناس بات عاش وراء.
فيص بح بكاؤه ُم ةتعلما ُوم ةب ةرمجا ،فيمتلك بذلك ك فاية البكاء.
يقد ُر ُ
الس ِّن ُّي على هذا البكاء ،في هذه المناسبة بالذات،
بينما ال ِّ
الن ه لم يتعلم ه ،فهو يفتق ُد له ذه الك ف اي ة االنفع الي ة .من هن ا
نالحظ ُالبع د االنفع الي للك ف اي ة ،زي ادة على ُبع ِّده ا المعرفي
والحركيُ .فيمكن للفرد ان يتعلم امور العاطفة في إطار التربية
الع اطفي ة ،كم ا ُيم ِّك ُن ه ان يتعلم حرك ة مهني ة معين ة ُيجي ده ا
ويحس ن اداءه فيها " .وبهذا المعنى فإن التعلم يش ِّتمل على
التحس ن .فقراءتنا تتحس ن بمعنى ان دقتنا في القراءة تزداد
وع دد االخط اء ةي ِّق ُّل وس رعتن ا تزي د .وهك ذا ،فحين تتحس ن
قراءتنا نكون قد تعلمنا وتغي ةر س لوكنا .قد يتعلم ثالثة اطفال
ان يس تجيبوا للتثبيط (اإلحباط) :االول يتعلم ان يغض ب،
والث اني يتعلم ب ان ُيف ِّكر ةوي ِّج د حال ،والث ال ث يتعلم ان يهرب
مم ا يس ب ب التثبيط او اإلحب اط .ومن ثم ف إن مق دار التعلم
يتجلى كما وكيفا :كما بعدد االمور التي يس تطيع الفرد ان يقوم
به ا ،وكيف ا ب الطريق ة التي يس تجي ب وفق ا له ا في الموقف
التعليمي .اما القيام بالعمل فينحص ر في القيام بالفاعلية التي
كان الفرد قد تعلمها .59وفي خالل المسار التعلمي ،قد يحدث
ان ُي ُ
عزز الفرد الفاعلية التي تعلمها ،فينتقل حينئذ إلى المهارة،
اي إلى تنفيذ العمل بدقة كبيرة وفي وقت اس رع رغم ص عوبة
ُ
وتعقد العمليات او الحركات التي يحتويها هذا العمل .من هنا
ْ
يب ُدا ةتبلور الك ف اي ة في العم ل ،التي هي الق درة التي يمتلكه ا
اإلنس ان من اجل اداء مهام معقدة ،يتطلب إنجازها التحكم
في عدد كبير من المعارف والعمليات التي تص ادف ُ
الك فء في
ممارس ة مس ؤولية او تنفيذ عمل .تظهر الك فاية ك تش كيل
وإدم اج لمجموع ة من العن اص ر المتع ددة ،منه ا المع ارف

على إثرها اس تيعاب الكائن البش ري للثقافة الس ائدة عن طريق
التربي ة .وله ذا نج د االنثروبولوجيون يهتمون ب الكيفي ة التي
تقوم بها الثقافات بتعديل س لوك افرادها وإكس ابهم التعلمات
حد وص ولهم إلى س ن الرش د.
الك ثيرة ،منذ الطفولة االولى إلى ِّ
فعند دراس تهم لتربية االطفال في إطار ثقافة معينة ،نجدهم
يبحثون في عمليات ثالث لغرض إلقاء الض وء على خص وص ية
هذه التربية .وهذه العمليات هي:
ا -التثقيف ،وهو عبارة عن اس تيعاب الثقافة الس ائدة عن
طريق التربية.
ب -تكوين الش خص ية ،وهي عملية بناء التركيبة النفس ية
واإلدراكية للفرد في إطار ثقافة معينة.
ت -التنشئة االجتماعية ،وهي العمليات التي من شانها ان
تجعله عض وا فعاال في ذلك المجتمع يش عر كما يش عر اإلنس ان
آ
آ
االخر في نفس المجتمع ،ويفكر كما يفكر االخرون.51 .
هنا تتض ح عالقة الثقافة بالتربية ثم بالش خص ية.
فالس مات الثقافية تنتقل إلى الفرد لتص بح جزءا من تركيبته
النفس ي ة واإلدراكي ة ،فيص بح ُي ةق ِّي ُم االش ي اء واالخالق
والس لوكيات والمواقف على اس اس ها .والمثال الحي الذي ُيمكن
ان ةنس تدل به في هذا المجال ،والذي ُ
يبرز حقيقة تعلم الفرد
ِّ
حتى للمش اعر وردود االفع ال من خالل عملي ة التثقيف التي
ع ايش ه ا .يتعلق ب المالحظ ات التي ق ام به ا اح د المهتمين
بالعالقة بين الثقافة والش خص ية ،وهو مالك بن نبي ،عندما "
قارن بين ش عور المتفرج االوروبي وش عور المتفرج المس لم عند
رؤيتهما للمش هد االخير لمس رحية الروائي ش كس بير ،وهي
ُ"عطي ل"  .Otteloفعن دم ا يقت ل البط ل ُعطي ل ص احبت ه
"دي دمون ا" ثم ينتحر يبلغ انفع ال المتفرج االوروبي اوج ه ،إلى
حد البكاء الن الدائرة التي يعيش ها في تلك اللحظة هي دائرة
جم الي ة ،حي ث يرى نه اي ة مخلوقين جميلين ،فيبكي عن د
متابعة المشهد دون ان ُيبالي با سباب موت هذين البطلين .اما
المتفرج المس لم ،فيقول مالك بن نبي ان انفعاله يظل هادائ
عند رؤيته لنفس المش هد الن دائرته اخالقية ،فهو يرى قاتال
نتحرا " .59تظهر هن ا تركيبت ه النفس ي ة واإلدراكي ة كحقيق ة
ُوم ِّ
ع ام ة ال تس ُ
مح ل ه برؤي ة جم ال القت ل واالنتح ار ،النه ا تركيبة
تحتوي على افك ار تحريم الجريم ة من حي ث هي" كبيرة " ال
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والق درات والمه اراتُ ،توظ ُف ُكله ا ب إتق ان اثن اء وق ت إنج از
العمل .وتكون هذه العناص ر ُمنظمة بش كل وظيفي بحيث
ُتم ِّكن من إنجاز عمل او مش روع ،او تس مح بحل مش اكل.
ُيمكن اعتبار هذه العناص ر مجموعة من الموارد المتداخلة التي
ُتش ِّكل في نهاية المطاف ُبنية متكاملة نس ميها :الك فاية .وهذه
االخيرة هي حوص لة لمجموعة من الخبرات التعلمية ُالمعقدة
التي ِّمر بها الفرد واستوعبها ةومك ةن ْت ُه ،في النهاية ،من الحصول
على ق درة ف اعل ة في مج ال معين .وبه ذا يتض ح ارتب اط مفهوم
التعلم بالك فاية.

إلى معرفة جوانب القوة والض عف لديه خالل تقدمه التعليمي
وال دراس ي والتكويني ،حي ث يكون التركيز على م دى تحقيق ه
ُ
مك ُن المؤس س ات
له ذه الك ف اي ات التي تظهر كمرجعي ة ت ِّ
ال ت ع ل ي م ي ة وال ت ك وي ني ة م ن ت ق وي م ج ودة ال ت ع ل ي م وال ت ع لم
واالهتمام بالجانب الكيفي ال الكمي للتحص يل .ومن هنا يس مح
المتخص ص من القيام
تحديد هذه الك فايات للمجتمع المدني
ِّ
بمس اءلة المدرس ة والمتوس طة والثانوية والجامعة ومركز
التكوين المهني ،كم ا يس مح ب إع ادة فحص نواتج التعليم
والتكوين .وللعلم فقد ش رع االتحاد االوروبي في بلورة مرجعية
مش ترك ة للك ف اي ات في مج ال التكوين المهني ،وذل ك بغرض
توحي د العم ل التكويني عن د البل دان الت ابع ة لإلتح اد ،وك ذل ك
بغرض توحيد العمليات التقويمية من خالل االتفاق على ضبط
مقاييس تقييم مشتركة.

خاتمة
تاسيسا على ما سبق ُيمكن اعتبار الك فايات المهنية والتعليمية
مادة خام للقياس التربوي المعاصر الذي ينظر اساسا إلى الفرد
ك فرد دون مقارنته بغيره من االفراد ،فهو القياس الذي يس عى
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سعيدة بن

الملخص
 حيث تستنهض المجتمعات االنسانية انظمتها،يعتبر اإلصالح التربوي من اهم القوى الدافعة للتنمية في جميع مجاالت الحياة
 وعليه فإن تحسين مخرجات. بل والمشاركة في التغيير والتجديد،التربوية باإلصالح من اجل بناء اإلنسان القادر على تجاوز الخطر
 وتحقيقه يعتمد بشكل كبير على االستاذ الذي يعد المنفذ الفعلي لجميع خطوات،التعليم هو هدف اإلصالحات في النظام التربوي
 ومن هنا فإن اي جهد يست هدف اإلصالح التربوي ال بد ان يستند إلى تصورات واضحة لدور االستاذ ومسؤولياته في،وبرامج اإلصالح
 والذي يمثل الغاية االساسية التي يسعى، وذلك نظرا لحيوية دوره في االرتقاء المستمر بمستوى اداء المتعلمين،التعلي م المستقبلي
.إليها اي نظام تعليمي
. االداء الوظيفي، مقاومة التغيير، تكوين االستاذ، المقاربة بالك فاءات، اإلصالح التربوي:الكلمات المفتاحية
Résumé
La réforme de l'enseignement est l'une des principales préoccupations des systèmes éducatifs. Les
communautés redressent leurs systèmes éducatifs afin de former un individu pouvant surmonter le danger, et même
aussi participer au changement, Le but des réformes éducatives est le développement des esprits et des cerveaux,
et en grande partie la réalisation de ces réformes dépend de l’enseignant qui est l’élément le plus important dans
les étapes de la réforme de l'éducation. Par conséquent, tout effort de réforme de l'éducation doit être basé sur les
responsabilités de l’enseignant dans l'éducation ainsi que sa précieuse contribution dans le perfectionnement
continu des apprenants, cela constitue le principal objectif recherché par tout système éducatif.

Mots clés : Réforme de l'éducation, approche par les compétences, la formation de l’enseignant, résistance au
changement, la performance fonctionnelle.
Summary
The education reform is one of the most important driving forces for development. Human societies
revitalize their educational systems through reform in order to build an individual who is able to overcome danger,
and even participate in change and innovation. Therefore, improving education outcomes is the goal of the reforms
in the educational system, and its implementation largely depends on the teacher who is the actual executor of all
reform’s steps and programs, hence any effort aimed at educational reform must be based on clear perceptions of
the role of the teacher and his responsibilities in the future of education, due to his vital role in the continuous
upgrading of the performance of learners, which is the principal objective of any education system.

Keywords: Educational reform, competencies approach, teacher formation, resistance to change, job
performance.
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مقدمة
تش كل مس الة اإلص الح التربوي واحدة من القض ايا
المهمة في مجال الحياة الس ياس ية واالجتماعية ،ففي خض م
التغيرات الثق افي ة واإلنس اني ة والتكنولوجي ة التي اح اط ت
بالمجتمع اإلنس اني بدات االنظمة التربوية تتص دع وتتداعى
امام هذا المد الحض اري الذي يهدد المعايير واالس س التقليدية
التي قامت عليها المؤس س ات التربوية التقليدية ،لذا تس عى
القيادات الس ياس ية التربوية في جميع بلدان العالم إلى بناء
منطلق ج دي د يك ف ل للتربي ة ان تتج اوز التح دي ات التي تحيط
بها ،ويمنحها القدرة على مواكبة عصف الحضارة التكنولوجي ة
المتقدمة ،وعلى احتواء التفجر المعرف ي بما ينطوي عليه من
خص ائ ص التس ارع والتقادم والتنوعُ .ويعد اإلص الح التربوي
منطلق ا من اج ل مواجه ة الخطر ،وبن اء اإلنس ان الق ادر على
تجاوز مح ن الحضارة والمشاركة في بنائها.
إن االنظمة التربوي ة المعاصرة تعاني من ازمة تربوي ة،
تنبع هذه االزمة من إش كالية الوظائ ف واالدوار التي تؤدي ها
هذه االنظمة في ظل الغموض الوارد في فلس فة التربية وغايات
الس ياس ات التعليمية ،وتتمثل هذه االزمة في إش كالية العالقة
القائمة بين المدرس ة والمجتمع ،فالمدرس ة ليس ت عالما
مس تقال يوجد في فرا  ،بل نظام تتحدد وظيفته وص يرورته في
جمل ة من العملي ات االجتم اعي ة المتك امل ة في إط ار النظ ام
االجتم اعي الش ام ل .وتتمث ل إح دى وجوه االزم ة التربوي ة
المعاص رة في ان التربية تس تهدف المس تقبل بينما هي مص ممة
على اس اس الماض ي ،وهنا تبرز مفارقة التض ارب بين الماض ي
الذي تقوم عليه والمستقبل الذي تعد له9.
حيث تدل كل المؤش رات ان التحديات التي يواجهها
الع الم في ه ذا القرن هي تح دي ات العولم ة ،والتي من خالله ا
يس عى الغرب للس يطرة على العالم و فرض ثقافته ،إذن فهي
تخ دم مص الح و افك ار الطرف القوي في الع الم ،و تطمس
االطراف االخرى .ل ذا ف إن مخ اطر العولم ة على الهوي ة الثق افي ة
إنما هي مقدمة لمخاطر اعظم على الدولة الوطنية ،واالستقالل
الوطني ،واإلرادة الوطني ة ،ف العولم ة تعني مزي دا من تبعي ة
االطراف لقوى المركز .8وال يوجد افض ل من المدرس ة لمواجهة
هذه الحتمية او التحديات المفروض ة ،النها الركيزة التي ُيعتمد
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عليها في بناء االجيال ومنها ينطلق كل تغيير في بناء العقول
والذوات ،وبها ينتقل المجتمع من منطق التص نيع إلى منطق
العلم والمعلوماتية ،ومن هنا يص بح إص الح المنظومة التربوية
اك ثر من ضرورة1.
لقد اص بح التعليم لص يقا بقض ايا التنمية الش املة،
ووس يلة للحراك االجتماعي واالقتص ادي ،وعلى هذا االس اس
ظهر وعي في دول ك ثيرة بض رورة مراجعة انظمة التعليم بها،
والبح ث عن إجراءات ف اعل ة للنهوض به ذه االنظم ة ،كم ا
ازدادت حرك ة انفت اح االنظم ة التعليمي ة على التج ارب ال دولي ة
الن اجح ة س عي ا إلى االقتب اس منه ا في بعض جوان ب القوة
وس مات الفعالية واس باب الك فاية والك فاءة .وذلك ان تجارب
الدول في تطوير التعليم وإص الح ش ؤونه ومكوناته هي تجارب
إنس اني ة تتعلق ببن اء البش ر وإع داد الفرد إلى المس تقب ل،
وتمكينه من التكيف مع هذا المس تقبل المجهول وما يطرحه
من تح دي ات ،ب ل والس يطرة على مف اج ات ه ومخ اطره ،مم ا
يتطلب االمر تنمية قدراته وتلبية حاجياته وإش باع ميوله حتى
يكون قادرا على تنمية مجتمعه وتحقيق مطالبه واهدافه6.
وعليه ص ار من الض روري ان تس عى البلدان إلى رس م
الس ياس ات وإقرار اإلص الحات التي بإمكانها مواكبة التطورات
الحاصلة على كاف ة االصعدة العالمي ة ،واالرتقاء بالمنظومات
التربوي ة لتصبح مدخال للتقدم والنمو ،وذلك من خالل رؤية
تربوي ة ش املة تص ل بين جميع مراحل التعليم من االبتدائي
إلى الجامعي ،وبين كافة عناص ر النظام التربوي ،فلكل عنص ر
دور هام واثر كبير على نجاح اإلصالح التربوي.
-9تعريف الصالح التربوي
تع ددت التع اريف التي تن اول ت مفهوم اإلص الح
التربوي ،فهناك من يعتبره بانه تغيير ،ومن يراه تجدي د ،او
تطوير ،دون مراع اة االختالف بين ك ل ه ذه المف اهيم ،ويرجع
الس ب ب في ذل ك إلى قل ة م ا ك ت ب ونش ر في ال دول العربي ة
"خاص ة" حول اإلص الح التربوي من جهة وإلى ترجمة هذا
المص طلح من لغ ات اجنبي ة اخرى ك اإلنجليزي ة مثال ،فكلم ة
 changeباإلنجليزية يقابلها مص طلحي التغير والتغيير ،وعلى
العموم س يتم تناول هذه المص طلحات على س بيل الترادف
الجل االمانة العلمية في االقتباس.
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فيعرفه راوانتري في معجمه بانه" تطوير افكار وطرائق
جديدة في التربية والسيما فيما يتعلق بالمنهج المدرسي"5.
ويعرفه جريفت بانه يعني تعدي ال في بنية المنظمة
سواء في اهدافها او اغراضها ومرامي ها او في طرقها او اساليبها،
اي مراجعة ا هداف المنظمة وتوجهاتها وقواعدها واص ولها او
إدخال طريقة جديدة عليها ،كل هذا يندرج تحت التغيير1.
اما بالنس بة لمفهوم التطوير فيعتبره العلماء انه عملية
طويل ة الم دى ،ته دف إلى رفع ك ف اءة التنظيم عن طريق ع دد
من المراحل وباالعتماد على اس اليب وطرق متنوعة إلحداث
التطوير على مستوى الفرد او المجموعة او التنظيم.
كم ا يعتبر التطوير ايض ا عملي ة دين اميكي ة تتض من
اس تخدام اس اليب عمل جديدة ومتطورة تعتمد على معارف
العلوم الس لوكية ونتائج االبحاث والدراس ات لتعبئة الجهود
الجم اعي ة والفردي ة به دف تحس ين ق درات المنظم ات على
اس تيعاب المس تجدات لحل المش كالت ومواجهة التحديات،
وذل ك ب المزج بين رغب ات االفراد في النمو والتطور واه داف
وغايات المنظمة لزيادة فعالية التنظيم.
من المفاهيم الس ابقة نخلص إلى ان اإلص الح التربوي
هو :اي ة محاولة فكرية او عملية إلدخال تغيي رات وتطوي رات
على النظام التعلي مي في وضعه الراهن سواء كان ذلك متعلقا
بالبني ة المدرسي ة ،او التنظي م واإلدارة ،او البرنامج التعليمي
وطرائق التدريس والتقيي م ،او الك تب المدرسية او اسم المادة
وغيره ا ،لتحقيق مس توى من الك ف اءة والفع الي ة على الم دى
الطويل بما يض من اس تمرار نجاعة النظام التربوي في ظل
الظروف المتغيرة.
وت اتي الح اج ة إلى اإلص الح من اإلخف اق في تحقيق
االه داف التربوي ة ومواكب ة التطورات ،وق د يقترح اإلص الح
كوس يلة لتحس ين الص ورة التربوية بوص فه فرص ة للنمو ،وليس
بوص فه عمال عالجيا ،ومهما يكن من امر ذلك فإن التقنيات
المتطورة والظروف االقتص ادي ة المتغيرة توج د في الغ ال ب
حاجة تعديالت في المدارس 9رغم ان إص الح المدرس ة يكون
آ
ابطا مما لو كان عليه في اي مجال اخر.
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-8العوامل الم دية الى الصالح التربوي
هناك العديد من العوامل التي س اهمت في انتش ار
فكرة اإلص الح التربوي في كل بلدان العالم من ا جل مواكبة
التطورات واحتواء التغيرات ،فكل المؤش رات اليوم تدل على
دخول اإلنس ان حقبة تاريخية جديدة ،ال مجال فيها لمنظومة
تربوية ثابتة في عالم متغير ،ومن اهم هذه العوامل نذكر:
-9-8الن ـف ـج ــار ال ـم ـعــرفــي وت ـزاي ــد س ـ ـ ـ ــرع ــة ت ــدفــق
المعلومات :وهو االمر ال ذي ادى إلى تغير مض مون المع ارف
وتقادمها ،وهذا ما ادى إلى االس تغناء عن الحاجة إلى تخزين
واس ترج اع المعلوم ات عقلي ا ،واس تب داله ا بتنمي ة الق درات
العقلي ة للمتعلمين والتي تمكنهم من التج دي د واالبتك ار
واالك تش اف واإلبداع .وهذا ما يفرض على االس تاذ ان يمارس
ادوارا لم ي مارسها من قبل وإال فإنه يكون غي ر نافع ،وسيشعر
بالعجز والتخلف امام هذه التغيرات.
-8-8الثورة التكنولوجية :ادت التطورات في المجاالت
العلمية والتكنولوجية إلى إحداث تغييرات واس عة النطاق في
مج االت العم ل ،حي ث ظهرت تقني ات ج دي دة حل ت مح ل
ص ناعات برمتها ،1وقد نتج عن االعتماد على العقل البش ري
وااللك ترونيات الدقيقة ،والكمبيوتر زيادة الحاجة إلى اإلنس ان
الق ادر على التعلم ال دائم حس ب م ا تقتض ي ه التطورات
والتغييرات المعرفية.
-1-8النفتاح الثقافي العالمي العالمي :وذلك بفضل
وس ائل اإلعالم الس ريعة والمتطورة كش بكة االنترنيت ،حيث
ص ارت كل الدول تعيش عص ر العولمة والمعلوماتية وتس عى
بك ل الطرق إلى نق ل ثق افته ا إلى ك ل انح اء الع الم .وه ذا م ا
يس مى بالغزو الثقافي والذي يبدا اس اس ا باللغة ،وال يمكن
التص دي له إال عن طريق بناء المناهج الدراس ية التي تدعم
االحتفاظ بالهوية الذاتية واالنتماء الوطني.
-6-8تطور الفكر التربوي :حيث لم تبق الممارس ات
التربوي ة اس يرة التفكير التقلي دي وذل ك نظرا لتطور العلوم
وطرائ قها وادواتها .ويحظى الفكر التربوي باهتمام متميز ،كونه
المنطلق االس اس ي لتكريس قيم االص الة في المجتمع والمرتكز
االهم في بن اء مس تقب ل يحقق اس تثم ارا امث ل لمعطي ات
ً
مجسدا من خالل ذلك تطلعات الفرد والمجتمع على
الحاضر،
9
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حد سواء ،في إطار مشروع حضاري متكامل ،وإذا كان الهدف
االس اس ي للفكر التربوي هو ذلك المش روع الحض اري ،فإنه
يس تند بالض رورة إلى عملية التواص ل بين الماض ي والحاض ر
والمس تقب ل من جه ة ،والتف اع ل مع معطي ات المجتمع ات
ً
البشرية على اختالف نماذجها ً
ومكانيا من جهة اخرى.
زمنيا
-1المجالت والعناصر التي يتناولها الصالح التربوي
الشامل:
يتفق الباحثون التربويون على ان للعملي ة التربوي ة
مجموعة من العناص ر ،والتي هي موض وع اإلص الح التربوي
وهي:
-9-1اصـ ــالح المنهج الدراسـ ــي :يحتل المنهج التربوي
موقعا اس تراتيجيا حس اس ا في العملية التعليمية عندما ينظر
للتخطيط التربوي من منظور الجودة والنوعي ة ،النه الترجمة
العملي ة الهداف التربي ة وخططها واتجاهات ها في كل مجتمع،
فافض ل مدخل وخي ر وس ي لة إلص الح التعليم وتجديده هو
تحسي ن المناهج وتجديدها وتطويرها بمفهومها الشامل .ومن
هن ا اص بح ت دراس ة المن اهج وتخطيطه ا وتطويره ا عملي ة
جوهرية تتم في ض وء قيم فلس فية واجتماعية وس ياس ية
وحض اري ة مس تمدة من المجتمع الذي تخدمه المؤس س ة
المدرسي ة ،ومن تطلعات وحاجات البيئة ومتطلبات تنميتها،
ومن عالقة المجتمع بالمجتمعات االخرى ،والعالم الذي اصبح
قرية صغي رة .لذلك فقد اولت الدول المتقدمة والنامي ة منها
المناهج عناي ة فائ قة وخاصة ،وتعاملت اغلبها مع المنهج على
ان ه منظوم ة جزئي ة من النظ ام اال كبر ،وهو النظ ام التربوي
ال ذي يتكون من مكون ات رئيس ي ة متف اعل ة تف اعال تب ادلي ا
(االهداف التربوية ،المحتوى ،اس تراتيجيات التعلم والتعليم،
والنش اط المدرس ي ،وعملية التقويم والتغذية الرجعية) ،وان
ه ذه المنظوم ة (المنهج) له ا م دخالت وعملي ات تحوي ل
ومخرجات ،ت تاثر تاثرا عضويا ومباشرا ب مناخ وثقافة المؤسسة
المدرس ي ة ( القيم ،االتجاهات ،المعنويات ،االولويات،
العالقات اإلنس انية وانماط الس لوك ،درجة المرونة ،درجة
المركزية ،التواص ل ،العمليات اإلدارية ،)...،كما تتاثر بالبيئة
المحيطة التي تتض من كافة العوامل االقتص ادية والثقافية
واالجتماعية والتش ريعية والقانونية والتكنولوجية ،وما يحدث
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فيها من تغي رات وما يس تجد في ها من متغي رات ،فيش مل
المنهج خبرات المتعلم التربوي التي ي مارسها داخل المدرس ة
وخارجها90.
يمكن تعريف المنهج الدراس ي بانه مجموعة انش طة
مندمجة يتم تص ميمها عن دراية علمية وبمهارة فائ قة بغرض
بلو مرام واهداف محددة سلفا99.
إن المنه اج هو المرتكز االس اس ي في بن اء التربي ة
والتعليم ويعتب ر وض ع المنهاج من ادق المس ائل التربوي ة
واعظمها خطرا ،بل لعل المشكلة الرئيسي ة في التربي ة ووضع
منهاج دراس ي معناه تعيي ن نوع الثقافة وتحديد مداها البناء
االمة98.
حيث تعتبر المناهج الدراس ية من اك ثر المجاالت التي
استهدفها اإلصالح التعليمي في مختلف النظم التعليمية ،وهي
من اك ثر المجاالت ايض ا التي ش هدت التجديد والتغيير الس ريع
نسبيا91.
أ
وذلك لنه يعتمد على إصالح مضمون المادة الدراسية
التي ما زال العلماء يحاولون وض عه بطريقة منس جمة يكون لها
مغزى عند المتعلم.
ونجد ان من اهم اإلص الحات التي مس ت المناهج
الدراس ية تتمثل في إعداد البرامج الدراس ية وفق مقاربة جديدة
ت دعى المق ارب ة ب الك ف اءات وهي متفرع ة عن المنهج البن ائي
وتعتمد على منطق التعلم المتمركز حول التلميذ وردود افعاله
امام وضعيات إشكالية.
كم ا ان اختي ار المواد الواج ب ت دريس ه ا في ك ل طور
وكل مس توى دراس ي ،وتخص يص الحجم الس اعي لكل منها
والمعامالت التي يمكن ان تقرر لها وكذا تنظيم التمدرس ،كل
ذلك يتم إنجازه طبقا للترتيبات المنص وص عليها في المخطط
المرجعي العام للمناهج.
أ
-8-1اصــالح طرق التدري ـ ـ ـ ــس واســاليبه :كانت طرق
التدري س ايضا مستهدفة من قبل اإلصالح والتغيير ،فكانت
ق ديم ا تعتم د طرق تقلي دي ة في الت دريس تركز على تعلم الم ادة
الدراس ية عن طريق التلقين والحفظ واالس تظهار ،ثم جاءت
التربي ة الح ديث ة التي تري د ان تهتم بميول المتعلم وإمك اني ات ه
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لتجد له طرق اخرى تساعده على المشاركة في إيجاد المعلومة،
وليس حفظها مباشرة جاهزة.
فبع د ان ارتبط ت العملي ة التعليمي ة في االذه ان ب ان
لها االبعاد التالية :مرسل ومستقبل ومحتوى ووسي لة ،واصبح
الشكل التقليدي السائد هو ان المعلم هو المرسل للمحتوى او
المضمون او ما يطلق عليه المق رر ،وان المستقبل هو التلميذ
الذي عليه ان ي ستمع جيدا للمعلم ،هذه العملي ة تبدو صالح ة
عند بث قيم واتجاهات ال نقاش فيها ،ولكن في العص ر الحالي
تتس م معظم المعلومات والقيم والمهارات بالتغير المتس ارع
مما يجعلها تتس م بالثبات النس بي ،وبالتالي فإن ما يمكن
تلقينه للطالب في س نوات الدراس ة قد يطرا عليه تغير جذري
قبل تخرجهم ،ومن ثم يص بح االتجاه الذي يمكن ان يتفق مع
طبيعة هذا العص ر الذي يتس م باالنفجار المعرفي ،وبالتغير
المتس ارع في المعلوم ات والمه ارات هو التركيز على طريق ة
التعلم التي يمكن للمتعلم ان يك تس ب بها معلومات ومهارات
جديدة96.
وش كلت اس تراتيجية التدريس محور االص الح في
المنظومة التربوية الجزائرية ،حيث تخلت عما يسمى بالمقاربة
باالهداف بعدما ظهر مص طلح المقاربة بالك فاءات عند الغرب،
وهو يش كل تص ورا جديدا للعملية التعليمية التعلمية ،يهدف
إلى تفعيل الفعل التربوي.
والمق ارب ة ب الك ف اءات هي طريق ة في إع داد ال دروس
والبرامج التعليمي ة وتنص على التحلي ل ال دقيق للوض عي ات
التي يتواج د فيه ا المتعلمون او التي س وف يتواج دون فيه ا،
وتحديد الك فاءات المطلوبة الداء المهام وتحمل المس ؤوليات
الناتجة عنها وترجمة هذه الك فاءات إلى اهداف وانشطة تعلمية

وقد كان للتغييرات العميقة التي ادخلت على منهجية
إع داد البرامج ال دراس ي ة امت داد ايج ابي على منهجي ة إع داد
الك تب المدرس ية حيث عرف الك تاب المدرس ي تحوالت عميقة
من حي ث الش ك ل او المض مون وك ذا من حي ث المس اعي
التعليمية التي يقترحها على المتعلم ،بص فته اهم مس تعملي
هذه االداة ،والذي تطور ك ثيرا عما كان عليه التلميذ منذ بض ع
س نين خلت ،حيث يعيش تالميذ هذا العص ر في عالم ال ينفك
يتطور ويتحول بس رعة كبيرة .لذلك لم يعد ثمة بد من اللجوء
إلى تص ميم وإعداد وس ائل تعليمية متالئمة مع روح العص ر،
فال ف ائ دة ترجى من تزوي د التالمي ذ بك ت ب م درس ي ة خطي ة
باللونين االسود واالبيض ،وال تقدم شيائ غير النصوص المثيرة
للسام والضجر ،بل المطلوب اليوم هو توفي ر ك تب مدرسي ة
ذات الوان زاهي ة ،ورس وم مش وق ة وإخراج ب ديع وج ذاب.
وبعبارة اخرى؛ ينبغي ان نقدم للتالميذ ك تبا مدرس ية منس جمة
مع المحيط الذي يعيشون فيه لكي تؤدي وظائ فها البيداغوجية
على اكمل وجه.
يتعلق االمر إذن بك ت ب م درس ي ة متكيف ة مع روح
العص ر الذي يعيش فيه التالميذ ،ومتماش ية مع مس تواهم
الدراسي ومستجيبة الذواقهم واهتماماتهم99.
-6-1اصالح نظام التقييم :إن التقييم ممارسة مستمرة
تس مح بوص ف وقياس وتكميم ما هو كائن بالفعل مقارنة بما
هو ممكن ،او بالمقارنة مع ما ينبغي ان يكون99.
ف التقييم بص ف ة ع ام ة يه دف إم ا إلى تعزيز النش اط
البيداغوجي ،او إلى تدارك الخلل فيه لكي يتماشى مع االهداف
المح ددة مس بق ا ،وض م ان اكي د لفرص النج اح ب النس ب ة
للتالمي ذ ،وفع الي ة اك ثر للم دارس ومردود اعلى للمنظوم ة
التربوية.
حيث نجد ان نظام التقييم في الممارس ات التقليدية
للتعليم كانت تش وبه بعض النقائص والس لبيات التي ادت إلى
انعدام اية ص لة بين التقييم الذي يمارس ه المعلمون في الص ف
الدراسي وبين االوجه التي يستخدمون فيها نتائج ذلك التقييم.
حيث انهم نادرا ما يس تغلون تلك النتائج الغراض تعليمية،
بل يك تفون في اغلب االحيان بتس جيلها في كش ف العالمات
التي توض ع في خدمة اإلدارة المدرس ية وترس ل إلى اولياء

95

-1-1ا صالح الكـتب الدراسية :تمثل الك تب الدراس ية
اهمية كبرى للعملية التعليمية باعتبارها مص درا رئيس يا هاما
للتعلم ،ونظرا لمعدل التغير الس ريع في المجال المعرفي في
العلوم المختلف ة ف إن على ه ذه الك ت ب ان تتطور ب اس تمرار
لتعكس الموقف العالمي الراهن لالنفجار المعرفي الس يما في
مجال العلوم والتكنولوجيا91.
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التالميذ .ايض ا كان للتقييم في ص ورته الس ابقة هدر جزء هام
من الس اعات المخص ص ة للدراس ة في حص ص المراقبة اثناء
االختبارات ،الفروض ،...حين يتم تنظيمها في دورات مغلقة،
فقد تبرمج هذه االمتحانات على فترات قد تس تغرق اس بوعا
كامال ت توقف في ه الدراسة تماما ،وهذا ما يسبب عرقلة وتباطؤ
في سيرورة إنجاز البرامج طيلة هذه المدة.
اما في إطار تطبيق اإلص الح التربوي فالتقييم كان من
بين االركان االس اس ية التي ترتكز عليها مس اعي تحس ين نوعية
التعليم ومردود المنظوم ة التربوي ة ،وذل ك عن طريق تكييف
عمليتي التقييم والتعلم مع البرامج الدراس ية الجديدة المبنية
على اس اس المقاربة بالك فاءات ،ذلك ان هذه المقاربة تركز
على نمو المتعلم وتطوره بصورة متكاملة ومنسجمة.
لذا فإن التقييم بمفهومه الواسع ،يقع في قلب مشروع
إصالح المنظومة التربوية وينبغي إدماجه في صميم ديناميكية
التغيي ر النوعي الش امل ،وعالوة على كون التقيي م وس يلة
لمعاينة المك تس بات المدرس ية للتالميذ وحوص لتها فإنه اداة
لتنوير مراكز القرار وتزويدها بالمعطيات الص حيحة ،كما يندرج
ايض ا في س ياق تدارك الخلل وإعادة ض بط وتنظيم المنظومة
ككل91.
أ
-5-1اصــالح وضــعية الســتاذ :يعد االس تاذ هو العمود
الفقري في العملي ة التربوي ة وال منفذ الفعلي والمباشر لسيرورة
اإلص الح التربوي ،ويعد الرفع من ادائه وتحس ين مردوده في
ظ ل الظروف المتغيرة رهين عوام ل ع دي دة ،يج ب دراس ته ا
ومعالجتها من خالل:
أ
 -9-5-1تدريب وتكوين الستاذ:
يعرف مورينو مناجر N,1985،Morineau Menager
التكوين " :هو الس عي إلى البن اء وإلى تحلي ل المواق ف
البيداغوجية مع إمكان اس تثمارها من جديد في التكوين وفي
الس لوك وفي تحلي ل المواقف البي داغوجي ة المختلف ة ق در
اإلمكان"80.
ام ا ج .بوترف  Boterf. G, et al 1992فيرى ب ان ه "
عبارة عن عملية تعديل إيجابي ذي اتجاهات خاص ة تتناول
س لوك الفرد من الناحية المهنية او الوظيفية ،وهدفه اك تس اب
المع ارف والخبرات التي يحت اج إليه ا الفرد ،من اج ل رفع
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مس توى ك فايته في االداء بحيث تتحقق فيه الش روط المطلوبة
إلتقان العمل ،اي ان التكوين وس يلة إلعداد الك فاءات تتزاوج
فيها المعارف والس لوكات ،بحيث تكون هذه الك فاءات مؤهلة
للعمل الناجح والقابلة للتوظيف الفوري في اإلطار المهني"89.
و عليه فإن تكوين وتدريب االستاذ هو عملية متواصلة
ومس تمرة باس تمرار التغيير ،تهدف إلى تطوير قدرات االس تاذ
وك فاءاته التعليمية وغير التعليمية ،وإكسابه المعرفة الصحيحة
والمه ارة الع الي ة في التحكم في عملي ة الت دريس ،والق درة على
اإللمام با صولها واوضاعها وا ساليبها ،حتى يتمكن المدرس من
التع ام ل الفع ال الن اجح في العملي ة التعليمي ة ويحقق اه دافه ا
ال م نش ودة ،وي ك ون ع ل ى اس ت ع داد ل م واك ب ة ال ت غ ي ي رات
المس تقبلية ومس ايرتها ،وهو غالبا ما يطلق عليه اس م التكوين
او الت دري ب او النمو المهني ،ولق د تم اس تخ دام مص طلح
التكوين والت دري ب على س بي ل الترادف للض رورة واالم ان ة
العلمية.
وهناك ض رورة في ان تتمي ز تنمية االس اتذة مهني ا
بالش مول والتكامل والتجديد ،وان تتس م بالعمق والتركيز،
وان تتج ه ب اه دافه ا ووس ائله ا وطرقه ا إلى تربي ة الفرد تربي ة
متك امل ة ت دفع ب ه إلى تمث ل المع ارف العلمي ة والتكنولوجي ة
واإلفادة منها في التجديد والتطور88.
فعملي ة الت دري ب او التكوين او التطوير ال تخرج عن
كونها موقف جمعي يتس م بالتغيير والتعديل في نمط التفكير
واالتجاه والسلوك بما يحقق الفعالية اإليجابية في االداء81.
وبناءا على ما س بق فإن التدريب المهني يهدف إلى ما
يلي:
 وقوف االس ات ذة على الح دي ث من طرق الت دريس
والوس ائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،وكيفية تطبيق تلك
الطرق وهذه الوسائل بالفعل في مدارسنا.
 وقوف االس اتذة ايض ا على الجديد من وس ائل التقويم،
واالس اليب الحديثة في االختبارات واالمتحانات الش فهية منها
والتحريرية وكيفية استخدام بطاقات المالحظة واالستبيانات.
 تنمي ة االس ات ذة في ك اف ة الجوان ب ،اك اديمي ا ومهني ا
وشخصيا وثقافيا.
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 وايض ا تنمية الجوانب اإلبداعية لالس اتذة وتحفيزهمعلى ان يشمل تدريسهم لبعض تلك الجوانب اإلبداعية.
 ربط اال ستاذ ببيئته ومجتمعه المحلي ،وايضا مجتمعهالع المي ،وت دريب ه على مه ارات التخطيط لتوثيق الص ل ة بين
التالمي ذ وبين بيئتهم المحلي ة ،ومه ارات تنفي ذ وتقويم ه ذا
التخطيط86.
 تنمي ة ك ف اءات الق ائمين على العملي ة التعليمي ةك تطبيق لمب دا اس تمراري ة المرور في الخبرات ،واالخ ذ بمب دا
التربية المستمرة والتعلم مدى الحياة.
 تغيير اتجاهات االس اتذة وس لوكهم إلى االفض ل،وتعريفهم بدورهم ومسؤولياتهم في العملية التربوية.
 زيادة الك فاية اإلنتاجية لالس تاذ ،ومس اعدته على اداءعمله بطريقة افضل ،وبجهد اقل ،في وقت اقصر.
 اك تش اف ك فاءات من االس اتذة يمكن االس تفادة منهافي مجاالت اخرى ،ورفع الروح المعنوية لالس تاذ عند مش ارك ته
برايه في الدورة وعند إتقانه لعمله.
 عالج جوانب القص ور بالنس بة للذين لم يتلقوا إعداداجي دا قب ل االنخراط في المهن ة ،وتكوينهم على البح ث العلمي
والنمو الذاتي.
 مس اعدة االس اتذة حديثي التخرج على اإلطالع علىالنظم والقوانين التي تمكنهم من مواجه ة المواقف الج دي دة
في ميدان العمل.
أ
 -8-5-1تحفيز السـ ـ ـ ـتــاذ :إن تحفيز االس ت اذ عملي ة
اس اس ية وض رورية ،لكنها ليس ت س هلة نظرا لالختالفات
الفردية بين االس اتذة ،وتكمن اهميتها في انها تس اعد على
تحقيق التفاعل بين االستاذ واإلدارة التربوية.
ويعتبر نظام الحوافز من الوس ائل التي تس تخدمها
اإلدارة لح ث الع املين على ب ذل المزي د من الجهود لبلو
االه داف المح ددة ،وب الت الي يعتبر اله دف الرئيس ي لنظ ام
الحوافز هو تحقيق العاملين لمس تويات عالية من االداء ،ومن
هنا نستطيع القول ان الحوافز بمثابة المقابل لالداء المتميز85.
تعرف الحوافز ب انه ا مجموع ة الوس ائ ل او العوام ل
الموجودة في بيئ ة العم ل ،والتي يكون من ش انه ا ح ث
الموظفين على اداء واجباتهم بجد وإخالص ،وتش جيعهم على
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بذل اكبر جهد وعناية في اداء هذه الواجبات ،ومكافاتهم على
ما يبذلونه فعال من جهد زائد عن المعدل.
وتعرف ايضا بانها " مجموع القيم المادي ة او المعنوي ة
التي تقدم إلى العاملي ن في مقابل تحسي ن ادائهم وسلوكهم في
العمل ،او زيادة إنتاجهم فوق المعدالت االعتيادية (القياس ية
او المخططة) س واء كان ذلك اإلنتاج قابال للقياس الكمي او
النوعي81".
وعلي ه فالحوافز نوعان :حافز مادي وحافز معنوي،
الح افز الم ادي هو الح افز ذو الط ابع الم الي او النق دي او
االقتص ادي ،وهو يتمثل فيما يحص ل عليه العاملون من مزايا
آ
او حقوق كالرواتب واالجور والعالوات والتعويضات والمكافات
والمعاش ات التقليدية .اما الحافز المعنوي فيتمثل في "الدافع
الواجب إش باعه في ش كل غي ر نقدي ،مثل الش عور باالعتزاز
بالعمل ،والرضا نتي جة القيام بالعمل على الوجه المطل وب،
آ
وتقدي ر االخرين ،وحس ن المعامل ة وإزالة اس باب التذمر
والشكوى ،وتقدي م الخدمات النظامي ة والترفيهية وكل ما من
شانه تقوية الروح المعنوية لدى العاملين.
وق د اظهرت ال دراس ات ان ه ال يمكن ح ث الفرد على
العمل بك فاءة وفعالية ما لم يكن هناك حافز يحفزه على ذلك.
حيث ا نه من االهمية ان يكون الفرد قادرا على العمل ،ولكن
االهم ان يكون متحمسا الداء العمل وراغبا فيه.
أ
 -1-5-1مراعاة اس ــتجابة الس ــتاذ لالص ــالح والتغيير
التربوي :ت ختلف اس تجابات االس اتذة للتغي ير واإلص الح
التربوي ب اختالف الفروق الموجودة بينهم ل ذا يج ب مراع اته ا
ودراس تها والتعامل معها بجدية .وتعد االس تجابة الرافض ة او
المقاومة للتغيير شائعة في اوساط االساتذة النهم يرون في هذا
التغيير تهديدا لفاعلية ادائهم في الممارس ات التقليدية "وقد
تحدث المقاومة للتغيير حتى ولو كان الواقع التربوي يتطلب،
وعندما تكون الحيلولة دون استمرار النماذج القديمة المستقرة
امرا ص عبا ،فإن اس تخدام االفكار القديمة بطرق جديدة تكون
النتيجة المنطقية لمزاوجة وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق
بالتجديد او التغيير اي على طريقة التوليف او الحل الوس ط89.
وعلي ه ف إن االهتم ام به ذا االتج اه لالس ات ذة او منف ذي التغيير
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ومح اول ة التخفيف من المق اوم ة ل ديهم من ش ان ه ان ينجح
اإلصالح او التغيير في المنظومة التعليمية.
والش كل التالي يوض ح اس تجابات االس تاذ المختلفة للتغيير
واإلصالح التربوي.

الستجابة للتغيير
قوى مضادة للتغيير

نتيجة التقييم

هدام

الرفض

التغيير

تقييم اولي

النفسية
العوامل
والتاريخ الشخصي

المعتقدات
الوجدان

تقييم نهائي
الثر التغيير
التغيير

مثير للتهديد
والقلق

المقاومة

محايد

التحمل

مقبول نسبيا

التقبل

قوى دافعة للتغيير
الموقف
االجتماعي

مفيد ومرضي
ممرضي

التحمس

المصدر :ابراهيم يوقي عبد الحميد ،9119 ،ص .99

 الرفض :إذا ادرك االس ت اذ التغيير على ان ه ه دام ،ق ديح دث الرفض بش ك ل ص ريح وإذا لم تهتم اإلدارة بمع الج ة
الموقف يزداد احتم ال ح دوث اإلض راب او التخري ب او
االنسحاب من الموقف والشعور باالغتراب ويتبعه تزايد الغياب
وانخفاض اإلنتاجية.
 المقاومة :إذا كانت التغيرات مهددة او مثي رة للقلقي قوم الفرد بمقاومتها بشكل صريح او ضمن ي ،ويمكن توقع
آ
حدوث مشكالت كالتمارض والتباطؤ في اإلنتاجية إلى اخره.
 التحم ل :يح دث التحم ل إذا تم تقويم التغيير على ان هآ
مح اي د في الت اثير او ع دم الت اثير ،او في ح ال ة توازن اث اره
آ
االيج ابي ة مع االث ار الس لبي ة ،بحي ث ال يج د الفرد مبررا ك افي ا

يوض ح الش كل الس ابق ان كل تغير يحمل قوى دافعة
لتحقيق ه ويواج ه بقوى مض ادة ،تعم ل على مواجه ة التغيير
كنوع من الته دي د ،به دف الحف اظ على ح ال ة من االس تقرار،
وبمجرد ان يعلن عن التغيير يبدا الش خص في اس تكش اف
خصائصه من اجل تقييمه بشكل اولي89.
فإذا كان هذا التقييم موض وعي ،وكون االفراد اتجاها
ايجابيا نحو التغيير ،فإنهم يس تقبلونه ويتحمس ون له ،اما إذا
كونوا اتجاهات سلبية نحوه فإنهم سي رفضونه ويقاومونه ،كما
يتاثر هذا التقييم بخب رات االفراد ومعلوماتهم السابقة،
أ
أ
 -9-1-5-1الي ـ ـ ــكال الممكنة لس ـ ـ ــتجابة الس ـ ـ ــتاذ
للتغيير :وهي
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أ
أ
أ
-8-1-5-1السـ ـ ـ ـبــاب او العوامــل التي تــدعو الفراد
لمقاومة التغيير
يميز دافيز ونيوس تروم  Davisو  Newstromبين
ثالثة انواع من المقاومة تتفاعل مع بعضها البعض وينشا عنها

لمقاومته وال لتقبله ،ويتس م س لوك االس تاذ في هذا الموقف
بالس لبية وعدم بذل الجهد إلنجاح التغيير ،ولذا يس تحس ن ان
تقوم اإلدارة في ه ذا الموقف ب البح ث عن مزي د من القوى
ال دافع ة للتغيير ك تق ديم ح افز إض افي او إزال ة قوى مض ادة
ك تحسين اإلشراف.
 التقب ل :يفض ي التقييم االيج ابي للتغيير ال ذي يق دمبشكل مناسب إلى إثارة استجابة التقبل والسعي نحو التغيير،
ربما على سبي ل التجربة ،وإذا ابدت نتائج التجربة هذا التقيي م
(اإليجابي) يزداد الميل إلى استخدام التغيير وتعميمه.
 التحمس او التبني :إذا ُادرك التغيير على ان ه مج ديومرضي نتوقع تحمس الفرد للتغيير ،الذي يتمثل في المساهمة
آ
االيجابي ة إلنجاحه ،وحث االخري ن على تقبل ه ،ويمثل االفراد
المتحمس ون للتغيير انص ارا له ،ويوص ي الخبراء بض رورة
استعانة اإلدارة بانصار التغيير.
العوامل المنطقية
-9الوقت المطلوب للتكيف.
-8الوقت اإلضافي إلعادة التعلم.
-1احتماالت نشوء ظروف غير مرغوبة.
-6تكاليف التغيير.
-5التساؤل حول الجدوى الفنية للتغيير.

ا_ عوامل منطقية  :Logicalتعتمد على التحليل العقالني
والعلم والمعرفة.
ب_ عوامل نفسية  : Psychologicalتعتمد على العواطف
والمشاعر واالتجاهات.
ج_ عوامل اجتماعية  :Sociologicalتعتمد على مص الح
وقيم الجماعة.
والجدول التالي يبين ذلك:

العوامل الجتماعية:
العوامل النفسية
-9التحالفات السياسية.
-9الخوف من المجهول.
-8القيم المضادة للجماعة.
-8عدم التسامح مع التغيير.
-1نظرة ضيقة تهتم فقط بمصلحة الجماعة.
-1عدم الميل نحو اإلدارة او وسيط التغيير.
-6الح اج ة لالمن ،والرغب ة في المح افظ ة على -6الحفاظ على مصالح مك تسبة.
-5الرغبة في المحافظة على العالقات الراهنة.
الوضع الراهن.

المصدر :حسين حريم ،8006 ،ص .199

كما يبرز كينيش ي كريتنر  Kreitner،Kinickiعالقة
نوع التغيير المطلوب بش دة وقوة مقاومة التغيير .ففي حاالت
التكيف (مث ل إدخ ال اس لوب عم ل م الوف) تكون مق اوم ة
التغيير منخفض ة ،وتزداد ش دة مق اوم ة التغيير في ح االت
التغيير اإلبداعي (إدخال اس لوب جديد بالنس بة للمنظمة)،
وتبلغ المق اوم ة ذروته ا واش ده ا في ح ال ة التغيير اإلب داعي
الجذري (إدخال اس لوب جديد بالنس بة لنش اط /مجال عمل
المنظمة)81.
أ
 -1-1-5-1اس ـ ـ ــاليب العالج لمقاومة ورفض التغيير
التربوي :يتطل ب عالج مق اوم ة التغيير ،ش ان ه في ذل ك مث ل
عالج اي مش كل ة ان يكون العالج فوري ا ثم ج ذري ا ،ول ذا من
الض روري س رع ة عالج الموقف ولو بحلول مؤقت ة ،لحين
التمكن من اتخ اذ العالج الج ذري ،وال ذي يتطل ب القي ام
بالبحوث الالزمة لتشخي ص نوع المقاومة وشدت ها وخصائص
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الجمهور المقاوم ودوافعه واتجاهاته نحو التطوي ر والتغيي ر
باختالف ص وره ،ومتطلباته ،ثم اتخاذ إجراءات هذا العالج،
ممثلة في كافة اإلجراءات واالس اليب الالزمة لتعديل اتجاهات
حاالت المقاومة نحو التغيي ر ،ومس اعدتهم على اتخاذ قرار
بالتقبل ،يعتمد على الفهم واالقتناع بضرورة التغيي ر وحاجتهم
ل ه .10ولكي يتم عالج مق اوم ة التغيير يج ب اوال التس ليم ب ان
المق اوم ة بمث اب ة ةعرض مهم ،يج ب البح ث في اس ب ابه ا
وطبيعته ا ،وبع د التش خيص الجي د للمق اوم ة يمكن اتخ اذ
اإلجراءات المناس بة لتعديل االتجاهات الس لبية نحو التغيير،
ومن بين هذه اإلجراءات:
 التفريغ االنفعالي :إذا كانت مقاومة التغيي ر انفعاليةالطابع والمنش ا بدرجة كبي رة ،فمن الض روري والمجدي حقا
العم ل على تخفيف ح دة االنفع االت المص احب ة للمق اوم ة
كالخوف والقلق ،وتنمية قدرة العاملين على الض بط االنفعالي
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لمس اعدة التلميذ على تجاوز الحفظ واالس تظهار ،إلى تطوير
قدراتهم في تمثيل القدرات العقلية العليا في التحليل والتركيب
والمناقشة واالستنتاج واالستدالل .ولقد بات من االمور المتفق
عليه ا بين جميع المهتمين ب الش ان التربوي على اختالف
توجهاتهم الفكرية ان ثمة ارتباط قوي بين نوعية االداء في اي
نظام تعليمي ونوعية اداء المعلمين العاملين فيه حيث يمكننا
التس ليم بالقول انه ال يمكن الي نظام تعليمي ان يرتقي اعلى
من مستوى معلميه" 18
واداء االس ت اذ ه و ع ب ارة ع ن ال مس ؤول ي ات
والواجب ات واالنش ط ة والمه ام التي يتكون منه ا عمل ه ،والتي
يجب عليه القيام بها على الوجه المطلوب ،ويرتبط بالمخرجات
التي يس عى قطاع التعليم إلى تحس ينها ،إذن االداء الوظيفي
لالس تاذ هو محص لة ش بكة معقدة من المتغيرات فا ْم ةك ةن معرفة
بعض ه ا( ك ق درات واس تع دادات الفرد ،وميول ه ،ورض اه
الوظيفي ،والمناخ التنظيمي العام للمؤس س ة التي يعمل بها،
واس لوب القيادة المتبع ،ومس توى قدرات وتجاوب افراد فريق
العمل معه ،وايضا مدى مناسبة اللوائح والقوانين التنظيمية،
وهو امر له اهميته في الواقع التنظيمي لهذه المؤس س ات من
حيث ان جملة الفعاليات واالنش طة التنظيمية هدفها النهائي
هو االرتقاء باداء المؤسسة ،وما اداء الفرد إال احد اهم العناصر
التي تس هم في رفع ك فاءة المؤس س ة .ويعتمد تحس ين االداء في
العم ل على اتخ اذ قرارات جي دة اوال ،ثم وجود الخبرات الفني ة
والوظيفي ة في مج ال اإلدارة لتوجي ه االفراد ال ذين ُيطل ب منهم
تطبيق هذه القرارات.
أ
-6تعريف الداء :إن لالداء اهمي ة كبرى فهو يعتبر
الوس يل ة اله ادف ة للوص ول إلى ه دف معين ومح دد ،وذل ك
لكون ه عب ارة عن نش اط يعكس كال من االه داف والوس ائل
الالزمة لتحقيقها ،ويرتبط بالمخرجات التي تس عى المؤس س ات
إلى تحقيقها.
آ
واالداء في اللغة :ادى تادية ،اوصله وقضاه ،وهو ادي
لالمانة من غيره ،وتا ُ
دية له من حقه اي قضيته11.
ام ا اص طالح ا فق د تع ددت تع اريف الب احثين لالداء
الوظيفي نذكر منها:

بطريق ة تمكنهم من فهم اتج اه اتهم ،ويص بحون اك ثر تقبال
لمناقش ة اهمية التغيير وتاثيره واقل تعص با نحو التغيير او
مص در التغيي ر ،وذلك ب  :التواص ل والتفاعل بين القائم
بالتغيي ر وحاالت المقاومة ،امتناع توقيع العقوبة على العامل
الذي يفشل في الفترة التجريبية للتغيير...الخ.
 تغيير االتجاهات العص بية :إذا كانت مقاومة التغييرتعزى إلى التعص ب ض د اإلدارة او مص در التغيير الس باب
متعلق ة ب الجنس او ال دين ،...وليس إلى التغيير في ح د ذات ه،
ف إن ه يج ب العم ل على تغيير ه ذا الموقف بع دة طرق منه ا
إص دار قوانين تمنع تعص ب كم ا تمنع التمييز ،النص ح
واإلرشاد ،البرامج التربوية ،الدعاية ،العالج النفسي...الخ.
 مقاومة اإلش اعات :اما إذا كانت مقاومة التغيير ناتجةعن إش اع ة يتن اقله ا الع املون وب الت الي ف ان العالج لمق اوم ة
التغيير هو مقاومة اإلش اعة نفس ها من خالل معرفة العوامل
المؤدي ة إلى ظهوره ا ،ومح اربته ا من خالل اتخ اذ س ي اس ة
إداري ة واض حة ومعلنة ،تقوي ة قنوات االتص ال ،تعديل
اتجاهات العاملين السلبي ة وتدريبهم على هذا التغيير...الخ.
 إع داد الع املين وت دريبهم للتوافق مع التغيير :يؤديالتدريب دورا هاما في الوقاية من مقاومة التغيير مثلما يس هم
في عالجها ،ومن هنا نش ات الحاجة إلى التدريب المس تمر،19
ويبدا العالج بالتكوين بعد تهيئة االفراد نفس يا وخفض مظاهر
الخوف والقلق ل ديهم ،وك ذل ك القض اء على اإلش اع ات
واالتجاهات العص بية ،ثم يتم إعداد برامج تكوينية وتعليمية
وتنموية خاص ة لمس اعدة االس اتذة على إتباع قواعد العمل
بالنظام الجديد اي التوافق الفعال مع التغيير التربوي.
إن إصالح وضعية االستاذ من خالل تدريبه وتكوينه،
وايض ا تحفيزه على القيام بعمله على الوجه المطلوب ،ومراعاة
اس تج ابت ه للتغيير واإلص الح تمكن ه من اداء عمل ه بك ف اءة
وفع الي ة ،ف التحوالت العميق ة التي يش ه ده ا قط اع التربي ة
ومتطلباته الجديدة هي بص دد تغيير دور االس تاذ ،ومواص فات
مهنة التعليم في ظل عولمة النش اط اإلنس اني ،حيث لم يعد
االس ت اذ الم ال ك الوحي د للمعرف ة ،ولم تع د طريق ة التلقين
والحفظ هي الطري قة الناجعة في التدريس ،إذ اص بح على
االستاذ ان يقوم بالتدري س بطرق مختلفة اك ثر فعالي ة وإبداع
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ُيعرف ان درو دي س يزالقي وم ارك جي واالس االداء
بص فة عامة بانه " :المقياس الرئيس او الذي يتم ُّ
التنبؤ به في
إط ار اس تخ دام هُ ،ويس تخ دم كوس يل ة للحكم على فع الي ة
االفراد.16
آ
ويربط علي عبيد دمحم ال نمش ة االداء بتحقيق االهداف
فيعرف ه ب ان ه "ق درة الفرد على تحقيق اه داف الوظيف ة التي
يشغلها" .15
ويش ير بويلوس { Bouelosفي ك تابه الطرق المجربة
في تنظيم االتص االت لالداء ب ان ه ينطوي على واجب ات
ومس ؤوليات يجب تحقيقها ،وهو انعكاس لمدى نجاح الفرد او
فش ل ه في تحقيق االه داف المتعلق ة بعمل ه اي ا ك ان ت طبيع ة
العمل ،وهذه االهداف هي:
 مجموع ة االه داف الروتيني ة :وهي مجموع ة االه دافالمرتبطة باالعمال التي تحتاج إلى حد ادنى من المهارات.
 مجموع ة االه داف المتعلق ة بح ل المش كالت :وهيمجموع ة االه داف التي تتطل ب ق درات ومه ارات ع الي ة لح ل
المشكالت المتنبئ بها مستقبال.
 مجموعة االهداف الخالقة.وه ذه المجموع ات الثالث من االه داف موجودة في جميع
آ
االع م ال ع ل ى اخ ت الف اه م ي ت ه ا م ن ع م ل الخ ر ،11وينظر
للتعريف السابق لالداء بالشمول وسهولة التطبيق على معظم
الوظائ ف.
وعليه ُيمكن تعريف االداء بانه س لوك وظيفي هادف
يقوم به الفرد إلنجاز العمل المكلف به ،او بمعنى ادق مستوى
قيامه بالعمل.
وتشير المفاهيم السابقة إلى ان االداء هو مستوى قيام
الفرد بالعمل وبناء على هذا المستوى يتحدد اداء الفرد إذا كان
جيدا او متوس طا او متدنيا ،وهذا يتوقف عادة على عدة عوامل
خ ارجي ة وتتض من مؤثرات البيئ ة الخ ارجي ة كمن اخ العم ل
والعالقة بالزمالء والرؤس اء والتجهيزات المك تبية ومدى مالئمة
مكان العمل وض غوط العمل ،وعوامل داخلية تتض من قدرات
ومه ارات الفرد واس تع داده واتج اه ات ه نحو العم ل ورض اه
الوظيفي.
ومن ثم فإن االداء عبارة عن:
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 جهد يهدف إلى تحويل المدخالت إلى مخرجات. جهد يسعى إلى تحقيق اهداف الوظيفة. محص ل ة تف اع ل بين ثالث مح ددات رئيس ي ة هي:ال دافعي ة الفردي ة ،ومن اخ او بيئ ة العم ل ،والق درة على إنج از
العمل.
 س لوك وظيفي هادف يظهر نتيجة تفاعل وتوافق بينالقوى الداخلية للفرد ،والقوى الخارجية المحيطة به
 سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة استجابة تتكون من افعال وردود افعال.إن االداء ليس ه دف ا في ح د ذات ه ،وإنم ا هو وس يل ة
لتحقيق غ اي ة هي النت ائج او المخرج ات ،وله ذا ُي ة
نظ ُر إلى االداء
على انه الترجمة العملية لكافة مراحل التخطيط.
ويت اثر االداء بش ك ل كبير ب اتج اه ات االفراد نحو
اعم الهم ،ف الفرد ال ذي يح ب عمل ه ول دي ه اتج اه إيج ابي نحوه
يتحس ن مس توى ادائه ،وتزداد خبرته وإقباله على العمل في
حين ان الفرد ال ذي ل دي ه اتج اه س لبي نحو عمل ه ويرغ ب في
االنتق ال ينخفض مس توى ادائ ه ،وال يقب ل على العم ل .وتع د
تجارب "هوثورن" اولى الدراس ات التي اكدت اهمية اتجاهات
العاملين وتاثيرها على سلوكهم ومن ثم على ادائهم.
ويش ير توماس جيلبرت إلى مص طلح االداء ويقول بانه
ال يجوز الخلط بين السلوك واإلنجاز واالداء ذلك ان:
الس لوك :هو ما يقوم به االفراد من اعمال في المنظمة
التي يعملون بها.
اما اإلنجاز :فهو ما يبقى من اث ر او نتائ ج بعد ان ي توقف
االفراد عن العمل.
اما االداء :فهو التفاعل بين الس لوك واإلنجاز ،اي انه
مجموع االعمال والنتائج .19
وعلى الرغم من اختالف الباحثين في تعريف االداء إال
ان هناك عناص ر مش تركة تجمع التعاريف الس ابقة لالداء في
ثالثة نقاط هي:
* الموظف :وما يمتلكه من معرفة ومهارات وقيم واتجاهات
ودوافع.
* الوظيف ة :وم ا تتص ف ب ه من متطلب ات وتح دي ات ،وم ا
تقدمه من فرص عمل.

912

العدد  91ديسمرب 2192-

انعاكسات الصالح الرتبوي عىل الداء الوظيفي للس تاذ

سعيدة بن عامرة

* الموقف :وهو م ا تتص ف ب ه البيئ ة التنظيمي ة ،والتي
تتض من مناخ العمل واإلش راف واالنظمة اإلداري ة والهيكل
التنظيمي.
أ
أ
-5ابعاد الداء :يتميز االداء بثالثة ابعاد اس اس ية حتى
يك تمل ويمكن مالحظته ،وقياس ه ،والحكم عليه وهي :كمية
الجهد المبذول ،ونوعية هذا الجهد ،ونمط او اسلوب االداء.
* كمي ة الجه د المب ذول :تعبر عن مق دار الط اق ة
الجسدية او العقلية التي يبذلها الفرد العامل في العمل في فترة
زمنية محددة ،والمقاييس التي تقيس س رعة االداء او كميته في
فترة زمنية محددة تحاول تحديد البعد الكمي للطاقة المبذولة
إلنجاز عمل ما في فترة معينة.
* نوعية الجهد المبذول :تعبر عن مس توى الدقة والجودة
ودرجة مطابقة هذا الجهد المبذول لمواص فات نوعية محددة
مس بقا محليا او عالميا ،فهناك بعض االعمال التي ال يهم ك ثيرا
فيها س رعة االداء او كميته ،بقدر ما تهم نوعية وجودة الجهد
المبذول فيه ،اي البحث عن تحقيق النوعية في المقام االول،
وعلى راس ه ا خلو االداء من االخط اء مم ا يعني تحقيق درج ة
عالية من اإلبداع واالبتكار في السلوك االدائي.19
* نمط او اس لوب االداء :ويقص د به الطريقة التي يبذل بها
الجهد في العمل ،اي االس لوب المنتهج في إنجاز العمل ،فهو
يتض من مثال قياس ترتيب حركات العامل ،او كيفية المحاورة
واإلقناع التي يتمتع بها بين غيره من الموظفين .11
إن ه ذه االبع اد (كمي ة الجه د المب ذول ،نوعي ة الجه د
المبذول ،نمط او اس لوب االداء) والتي تمثل س لوك اداء الفرد
داخل المنظمة هي من اهم المحاور التي تنش ق منها معايير
ومقاييس فعالية اداء اي عمل من االعمال.
وغالبا ما يرتبط مص طلحي الك فاءة والفعالية بمص طلح
االداء.
فتعرف ك ف اءة االداء ب انه ا " الحص ول على حق ائق
وبي انات محددة عن اداء العامل لعمله ب حيث تس اعد على
تحليل وفهم وتقدير مستوى االداء المنفذ ،اي تقدي ر ك فاءة
ة ،والعملية في تنفيذ الواجبات والمهام التي
الفرد الفني
ي تضمنها عم له" .60وتعد الك فاءة في االداء مطلب تسعى
إليه المنظمات العامة والخاصة على حد السواء.
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اما فعالية االداء :فهي كما تعرفه القواميس االجتماعية
بانها عبارة عن اس تخدام اك ثر الوس ائل قدرة على تحقيق هدف
معين ،وتتح دد الفع الي ة عن طريق العالق ة بين الوس ائ ل
المتعددة المتاحة واالهداف ِّو ًفقا لترتيب اولويتها ،كما تش ير
الفعالية إلى الدرجة التي تتحقق بها االهداف سلفا.69
وعليه فإن فعالي ة االداء ما هي إال عملي ة تحوي ل
مجموع ة من اإلمكان يات (كالم ال ،والوقت ،والوسائل،
والبرامج )...إلى نتائج جديدة ومقنعة باهميتها.
أ
-1محـ ّـددات الداء :يتطل ب تح دي د مس توى االداء
الفردي المرغوب فيه؛ معرفة العوامل الك ثيرة والمتعددة التي
ُتؤثر وتح دد ه ذا المس توى وم اهي ة التف اع ل بينه ا ،حي ُث ان
عالق ة ه ذه العوام ل بعض ه ا ببعض وعالق ة ك ل منه ا ب االداء
ُتش كل نقطة اس اس ية في تحديد مس توى االداء المرغوب ،رغم
ان ظاهرة االداء تزداد تعقيدا نظ ًرا لتض ارب النتائج التي توص ل
إليها الباحثون في هذا المجال.
ُويعتبر االداء حسب سليمان نتيجة التفاعل بين ثالث
محددات رئيس ية هي :الدافعية الفردية ،مناخ العمل ،القدرة
على اداء العمل.
ُ
 ال دافعي ة الفردي ة :تعبر عن م دى الرغب ة الموجودةل دى الفرد للعم ل والتي ُيمكن ان تظهر من خالل حم اس ه
وإقباله على العمل الذي يتوافق مع ميوله واتجاهاته.
 من اخ العم لُ :يعبر عن اإلش ب اع ال ذي ُتوفره بيئ ةالعم ل ال داخلي ة حي ُث ُيحس الفرد ب الرض ا عن عمل ه بع د ان
يكون قد حقق رغباته واهدافه واشبع حاجاته جميعها.
 قدرة الفرد على اداء العمل :ويحص ل عليها الفردب التعليم والت دري ب واك تس اب الخبرات والمه ارات والمع ارف
المتخصصة المرتبطة بالعمل.
وقدم الباحثان بورتر ولولر  Porter & Lowlerنموذجاً
نظري ا يقوم على مجموع ة من الفروض حول مح ددات االداء
الوظيفي .ويتح دد ه ذا النموذج بثالث ة عوام ل رئيس ي ة هي:
الجهد المبذول ،والقدرات والخص ائص الفردية ،وإدراك الفرد
لدوره الوظيفي.
ف الجه د المب ذول يعكس درج ة حم اس الفرد الداء
العم ل ،فكلم ا يك ثف الفرد جه ده ف إن ه ذا يعكس درج ة
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دافعيت ه الداء العم ل .ام ا العنص ر الث اني فهو ق درات الفرد
وخبراته الس ابقة والتي ُتحدد درجة فعالية الجهد المبذول .اما
العنص ر الث ال ث واالخير فهو إدراك الفرد ل دوره الوظيفي اي
تص وراته وانطباعاته عن الس لوك والنش اطات التي يتكون منها
عمله والكيفية التي ينبغي ان يمارس بها ة
عمله في المنظمة.68
هن اك عالق ة بين العوام ل الثالث ة ف إذا ك ان ت ه ذه
العوام ل إيج ابي ة ف إنه ا ُتؤثر بش ك ل كبير وتكون ح اف ًزا ل دفع
الفرد لالداء بمس توى عالي وتكون النتيجة اداء مرتفع ،اما إذا
آ
كان هناك عامل س لبي والعامالن االخران إيجابيان فإن االداء
يكون اعلى من المتوس ط ،وإذا كان عامل إيجابي والعامالن
آ
االخران س لبي ان ف إن النتيج ة هي مس توى اداء اق ل من
المتوسط.
إن عملية تقويم اداء االس تاذ تس اعد المؤس س ات
التعليمي ة في تحقيق مجموع ة من االه داف من بينه ا قي اس
مدى تقدمه او تاخره في عمله وفق معايير موض وعية ،والحكم
على المواءمة بين متطلبات مهنة التدريس في ظل االصالحات
الحاص لة ومؤهالت االس تاذ وخص ائص ه النفس ية والمعرفية
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واالجتماعية ،باإلضافة إلى الكشف عن جوانب القوة والضعف
في اداء االس تاذ مما يمكن المؤس س ة التعليمية من اتخاذ
االجراءات التي تك فل تطوير مستوى ادائه وتعزيزه باستمرار.
خاتمة
ياتي اإلص الح التربوي اس تجابة للدعوات المتص اعدة
نتيجة الواقع المتردي الذي تعيش ه االنظمة التربوية س واء في
مدخالتها او عملياتها او مخرجاتها ،وعليه فإن غاية اإلص الح
التربوي هي تحس ين نوعي ة مخرج ات التعليم ،وبم ا ان
مخرج ات التعليم تعتم د على نوعي ة االداء المق دم من طرف
االس اتذة ،فإن لإلص الح التربوي انعكاس ات وتاثيرات واض حة
على االداء الوظي في لالس تاذ النه يبقى معرض للتغيي ر
باس تمرار ،س واء فيما يتعلق بمعرفة العمل او كميته او جودته
وحتى فيما يتعلق بالعالقات مع الزمالء والتالميذ.
واالس تاذ يحتاج إلى تطوير ك فاياته العلمية والتربوية
ومواكبة كل التطورات ،النه هو اداة التغيير ووس يلة التطوير
ومفتاح التجديد.
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الملخص

 كالخوف من،تنطلق هذه المقالة من رصد الباحثة لمجموعة من االخطاء يقع فيها المديرون اثناء عملية صنع القرار واتخاذه
آ
 كما يعمد اخرون منهم إلى تاجيل قراراتهم،اتخاذ القرارات التي يترتب عليها تغيرات عديدة او ان نتائجها غير معروفة على وجه اليقين
آ
، وقد يفشل البعض في التمييز بين المشكلة واعراضها او في تحديد الظروف والمعيار المستخدم للحكم على مناسبة القرار،الخر لحظة
والن القرار هو جوهر العمل اإلداري على اعتبار ان كل العمليات اإلدارية ما هي إال جملة من القرارات تتخذ على مستويات متعددة وفي
.ظروف مختلفة تضمن تحقيق الفعالية المطلوبة
وعليه سيتم التطرق باالساس في هذه المقالة إلى االتجاهات واالساليب الحديثة في صنع القرار التربوي واتخاذه وكذا اهم
.المع وقات اإلدارية في مجال صناعة القرار واتخاذه فالمهارات الواجب توافرها في مدير المدرسة ك قائم على صناعة القرار ومتخذ له
 المدير، القيادة، صناعة القرار، إتخاذ القرار، المهارة:الكلمات المفتاحية
Résumé
Cet article se base sur un ensemble d’erreurs, observé par la chercheuse, commises par les directeurs lors
du processus de la prise des décisions qui suscitent beaucoup de changements et qui n'ont point de résultats sûrs.
D’autres directeurs pourraient ne pas différencier entre le problème et ses symptômes et ne pas déterminer les
circonstances et les normes utilisées pour juger la convenance de la décision vu que la décision est l essence du
travail administratif compte tenu du fait que toute opération administrative n’ est qu' une série de décisions prises
à différents niveaux dans de multiples circonstances assurant l’efficacité requise.
Et pour cela, cet article traitera les nouvelles tendances et méthodes de prise des décisions pédagogiques, il
traitera, également, des principaux obstacles administratifs dans le domaine, en plus des compétences qu’un
directeur d’école doit avoir en tant que responsable.

Mots clés : Compétence, Prise De Décision, Prise De Décision, Leadership, Directeur
Summary
This article reports the results of a study conducted on the problems encountered by decision-makers in
educational settings. These problems may include fear of making decisions that may lead to changes or unknown
results, postponing decisions to unknown dates, or failure to establish a distinction between the problem and its
circumstances and the parameters required to assess the decision adequately. In other words, this study analyzes,
in depth, the modern trends and the means of the educational decision-making as well as the main administrative
constraints that may affect the latter. It also considers the skills required by school principals in decision-making.

Keywords: Skill, Take Resolution, Decision Making, Leadership, Director.
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التي تطرح نفسها هنا هي :ماهي الطبيعة المعتمدة في صناعة
القرار في مؤسساتنا التربوية؟ وهل تتبع نفس الخطوات العلمية
المتعارف عليها؟ وهل تعتمد على معطيات دقيقة؟ هذه
االسئلة وغيرها تستدعي منا ضرورة إجراء دراسات وبحوث
لتبيان اهم الخطوات والشروط االساسية لصناعة قرار فعال في
مؤسساتنا التربوية.
أ
اول :مفهوم صنع القرار

مقدمة
على الرغم من المساعى الدائمة والجهود المتكررة التي
بذلتها الجزائر لتطوير اإلدارة التربوية ومحاولة مواكبتها
للتطورات الحاصلة ،إال انه لم تكن حتى يومنا هذا محل نقاش
جدي ومسؤول ،والدليل على ذلك كونها مازالت اي االدارة
التربوية تحتفظ بخصائصها الفلسفية كالمدلوالت والوظائ ف
والهيكلة والعالقات ومعايير السلوك.
اما بالنسبة لفلسفتها ومدلوالتها ووظائ فها فالزالت هذه
االدارة تعتبر كنشاط يمارس عموديا دون استشارة المعلمين
وعامة الناس فبقيت فلسفتها معزولة عن االعمال التقنية ،اين
الدور يتمثل في إصدار االوامر والتحكم في السلطة ،وال يزال
االداريون يرتكزون على الجانب البيروقراطي والميكانيكي
لمهمتهم اك ثر من اعتمادهم على العنصر البشري ،فهم يهتمون
بالتفاصيل اك ثر من فن االدارة والتوجيه ،وعلى تطبيق وتنفيذ
القوانين اك ثر من قيامهم بالمبادرات ،وادخال التحسينات
والتعديالت في مختلف العمليات اإلدارية.
مما انعكس سلبا على رضا العاملين و مستوى الدافعية
والطموح لديهم ،باعتبار ان اإلدارة التربوية في الجزائر ال تسعى
إلى فتح المجال للعاملين داخل المؤسسة للمشاركة في التسيير
اإلداري لها  ،وبالتالي توحيد االهداف الفردية مع االهداف
الجماعية ،وخاصة فيما يتعلق بصناعة القرار واتخاذه و
باالخص في القضايا التي تهم مستقبل االفراد والمؤسسة على
حد سواء ،وما لهذه العملية من اهمية تفرضها التغيرات
الحاصلة في مختلف المجاالت التي تستدعي بدورها ضرورة
اإلهتمام بهذه الخطوة الجد هامة في التسيير اإلداري الحديث،
حيث تحتل عملية صنع القرار في التنظيمات عموما وفي اإلدارة
التربوية بصفة خاصة مكانة القلب بالنسبة للجسد ،فإذا توقف
توقفت معه كل االنشطة اإلدارية.
وهذا ما اكده علماء اإلدارة الحديثة حيث يعتقد ماك
كومي ( )McKommyان "الفهم الدقيق لإلدارة يتطلب تحليال
لعملية صنع القرارات" ، 1ويؤكد جريفيت ( )griffithsان "موقع
عملية صنع القرارات يكون في المركز بالنسبة لإلدارة ،لذلك
فهو يعتقد ان الوظيفة اإلدارية الخاصة بتطوير عملية صنع
القرارات وتنظيمها يعتبر اهم الوظائ ف اإلدارية" ،2واالسئلة
جمةل العلوم الاجامتعية

القرار هو حكم او خيار بين اثنين او اك ثر من الخيارات
او البدائل ،وينشا القرار في عدد غير محدد من المواقف ،من
حل المشكلة إلى تنفيذ وإنجاز مقرر عمل ،وحسب هال
اولدريد فإن "عملية صنع القرار مرتبطة اساسا بالقيم الشخصية
لكل قائد فريد مستقل وكذلك باالهداف الشخصية وباسلوب
إدارته".3
إن صنع القرار هو مجموعة متسلسلة من االستنتاجات
الفردية والجماعية التي تنتهي باتخاذ قرار بديل لمواجهة موقف
معين ،ويرى طومسون وتودين انه "إذا كان االختيار بين
البدائل يبدو نهاية المطاف في صنع القرارات إال ان مفهوم القرار
ليس مقتصرا على االختيار النهائي بل إنه يرجع إلى االنشطة التي
4
تؤدي إلى ذلك االختيار"
ثانيا :الفرق بين اتخاذ /صناعة القرار
هناك فرق بين متخذ القرار وصانعه فصانع القرار هو
الذي يحدد القرار وفق شروط محددة ومرتبطة بالقرار وال يجوز
تجاوزها ،اي يقوم بسن القرارات وفق الشروط واإلمكانيات
والظروف المتاحة ،اما متخذ القرار فهو الذي يتخذ القرار
المناسب في ضوء الشروط الموضوعة مسبقا كما يقوم على
تنفيذ هذا القرار وال يحق له تجاوز هذه الشروط او الرجوع إليها
إذا اراد إضافة او تعديل معين ،وبالتالي "فمرحلة اتخاذ القرار
2
ما هي إال عمل إداري يمثل جانبا واحدا في عملية صنع القرار"
ومن هنا يمكن القول إن عملية صنع القرار هي عملية
واسعة يشترك فيها اكبر عدد من اإلدارات والوحدات ذات
العالقة بالمشكلة في مختلف مراحل صنع القرار ،اما عملية
اتخاذ القرار فهي مجمل ما يتوصل إليه صانعوا القرار من
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آ
معلومات وافكار حول المشكلة وطريقة حلها وهي بالتالي اخر
جزء من عملية صنع القرار.

احد العاملين بالكشف عن المشكلة ،كما قد يقوم المدير
بالتحري عن المشكلة و متابعتها".6
وجدير بالذكر ان المؤسسات الناجحة هي التي يقوم
مديروها بتفادي وقوع المشكلة ولهذا وجب ان يكون داخل كل
منظمة مركز دوره االساسي تقديم المعلومات والوسائل
واالدوات وبتكنولوجيا التحليل للقائمين على عملية صنع
القرار ،ونقصد بها مراكز دعم القرار (اتخاذه) ومراكز نظم
المعلومات وبحوثها.
أ
أ
2.1.1ـ اعراض واسباب المشكلة

ثالثا :خطوات صنع القرار
للوصول إلى قرار رشيد ينبغي اعتماد المنهج العلمي في
صياغة وصناعة هذا القرار ،إذ ال ينبغي االعتماد فقط على
احاسيس القائمين عليه وال حتى خبرتهم في إدارة المؤسسات،
بل ينبغي ان تتميز بالغرضية والمعقولية واالختيار الصحيح
واالنسب لالحتماالت الممكنة ،ولهذا ينبغي اعتماد مجموعة
من الخطوات العلمية والمنهجية التي توصل إليها العلماء بعد
دراسة مستفيضة في هذا المجال واهم هذه الخطوات ما يلي:

ادى التطور في العمليات اإلدارية إلى تعقد وتشابك
نشاطاتها ونشاط المؤسسات ،مما ادى إلى حدوث خلط بين
اعراض المشكلة واسبابها ،الذي قد يؤدي في ك ثير من االحيان
إلى توجيه الجهود نحو معالجة االعراض وليس المشكلة
االساسية ،وكمثال لذلك "قد يوجد نظام معلومات ضعيف
وغير دقيق وبالتالي ال يقدم المعلومات في الوقت المناسب،
المشكلة االساسية هنا هي وجود نظام غير دقيق وليس عدم
وصول المعلومات في الوقت المناسب".2
كما ان تداخل اسباب المشكلة يؤدي في ك ثير من
االحيان إلى عدم القدرة على التمييز بين السبب والعرض.

 -1مرحلة تحديد المشكلة وتحليلها :وتعد الخطوة
االساسية والهامة في عملية صنع القرار وتتم في هذه المرحلة
عمليتين هما :تشخيص المشكلة -وتحليل المشكلة.
1.1ـ تشخيص المشكلة
تعتبر عملية تحديد المشكلة العامل االهم الذي يحدد
مدى فعالية الخطوات التالية ،النه في حالة عدم تشخيص
المشكلة بشكل جيد فإن القرار لن يكون سليما لعدم مالءمته
للمشكلة التي صدر بصددها ونقصد بتشخيص المشكلة جمع
المعلومات وعمل تصورات ،وتقديم المدخالت المعلوماتية
المناسبة التي تستخدم في وضع فروض عديدة حول اسباب
المشكلة ،وعموما يجب في هذه المرحلة على متخذ القرار ان
يكون على دراية ووعي بالهدف الذي يريد الوصول إليه ويتم في
هذه الخطوة:

3.1.1ـ التركيز على تحديد المشكلة
إن التركيز على تحديد المشكلة بدقة يؤدي إلى
تشخيصها بشكل جيد و بالتالي الوصول إلى القرار السليم ،واي
خطا في التحديد قد يؤدي إلى الوصول إلى قرارات خاطئة،
حيث يذكر دركر ( )druckerمثالين التخاذ القرارات الفعالة
احدهما مطبق في اليابان والثاني في الواليات المتحدة
االمريكية حيث يركز النوع االول على تحديد المشكلة اك ثر من
تركيزه على إيجاد الحل ،على ان يتم مناقشة البدائل بعد
االتفاق على المشكلة مع افراد المؤسسة و بالتالي ال يكون صانع
القرار في حاجة إلى وقت او بذل جهد إلقناع مرؤوسيه بالقرار،
إضافة إلى ان المشاركة في اتخاذ القرار يزيد من فاعلية افراد
المؤسسة في العمل.
اما النموذج الثاني فيقوم على ضرورة إقناع المرؤوسين
بالقرار ،اي الترويج للقرار قبل تنفيذه ،إذ هناك مرحلة تسبق

1.1.1ـ اكـتشاف المشكلة
تعرف المشكلة في عملية القرار بانها انحراف عن
الهدف المحدد ،او حالة من عدم التوازن بين ما هو كائن وما
يجب ان يكون ،وعملية دراسة هذا االنحراف تتطلب من متخذ
القرارات ان يحدد المكان والجوانب المادية والبشرية المرتبطة
بهذا االنحراف بطريقة دقيقة ولغة سليمة تيسر من عملية
استكشاف ابعاد المشكلة والوسائل المساعدة على هذا
االستكشاف التي من بينها "ان تبرز المشكلة امامه وتواجهه بما
يصاحبها من ضغوط ،التقارير المرفوعة للمدير ،او ان يقوم
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آ
ـ الراء والحقائق :ونعني بها اراء المختصين والخبراء
والمستشارين ،وتتضمن جملة االقتراحات والتوصيات
واالستشارات ،التي تلقي الضوء على المشكلة او الحالة موضع
القرار.

التنفيذ وهي الترويج للقرار ،ويمكن القول في هذا الصدد ما
تؤكده ماري فوليت ( )m.folletان "افضل القرارات اإلدارية
تلك التي تعتمد على سلطة الحقائق ،وهذا يعني فاعلية القرار،
إنما تعتمد على متخذ القرار من جهة وإدخال جميع الحقائق
الخاصة بالمشكلة او الموضوع في االعتبار وتقديرها بوعي الن
القرار ال يقتصر على حل مشكلة بل قد يكون من اجل وضع
آ
تعليمات اوتغيير في طرق و اساليب االداء وغيرها".3

2.1ـ مرحلة تعريف الحل
عندما تتم عملية تحديد المشكلة بدقة وكذا تحليلها
تحليال علميا ،يتم بعدها البحث عن البدائل او المقترحات لحل
تلك المشكلة ،مع االخذ بعين االعتبار الظروف الداخلية
والخارجية للمؤسسة ،وجدير بالذكر ان متخذ القرار عليه عرض
اكبر عدد ممكن من البدائل لتفادي ما يمكن ان يحدث في
المستقبل ،وهذا يتوقف إلى حد بعيد على قدراته ومستوى
ك فاءته من جهة ومدى صحة وصدق المعلومات التي تم
الحصول عليها من المرحلة السابقة من جهة اخرى ،وتتضمن
مرحلة التعريف بالحل خطوتان فرعيتان هما:

4.1.1ـ تحليل المشكلة
وهي ثاني خطوة في مرحلة التعريف بالمشكلة ،حيث
يتم تصنيف المشكلة وتجميع الحقائق ،من اجل تحديد من
الذي ينبغي ان يتخذ القرار ،ومن الذي ينبغي استشارته عند
اتخاذه ،ومن الذي ينبغي إبالغه بالقرار ،للوصول في النهاية
لتحويل القرار إلى قرار فعال..
وتتناول خطوة تحليل المشكلة ما يلي:

1.2.1ـ ايجاد بدائل لحل المشكلة

2.1.1ـ تصنيف المشكلة

ونعني بها البحث عن جملة البدائل واالقتراحات لحل
المشكلة والتي قد تتباين وتختلف ،ولكن السؤال هنا ،كيف
يمكننا تفضيل بديل على بقية البدائل؟ فعندما تواجه
المؤسسة او المنظمة مشكلة تدني ك فاءة المدير في تسيير
المؤسسة ،هنا قد توضع لهذه المشكلة بدائل متعددة منها على
سبيل المثال :القيام بعمليات تدريبية للمدراء ،القيام بعمليات
تدريبية دورية لهم ،وضع تحفيزات مادية او معنوية للمدراء
الذين يحققون نتائج إيجابية وغيرها من االقتراحات لكن الحل
االنسب لهذه المشكلة يصعب اختياره.
وعندما نتكلم عن الحل البديل فيمكننا القول انه قرار
مقترح من بين جملة من القرارات المتاحة بقصد المقارنة
والتحليل ،ليصل صانع القرار في النهاية إلى القرار االخير،
حيث يؤكد العديد من الباحثين ضرورة توفر حلول متعددة
لمواجهة الموقف تطرح للنقاش ،ويمكن دراستها وتقييمها حتى
يتم اختيار الحل اال ك ثر مالئمة.12
وهنا يشترط في الحل البديل شرطان هما:13
ان يساهم في بعض النتائج التي يسعى إليها صانعالقرار.

انطالقا من المعلومات المتحصل عليها في الخطوة
السابقة يتم تحديد طبيعة المشكلة وحجمها ومدى تعقدها،
والحل المناسب لها ،وتحديد نوعها ،هل هي تنظيمية ام فنية
ام سلوكية ام جمع الثالثة معا ،وبالتالي يمكن تحديد نوع القرار
وفقا لهذا التصنيف.11
6.1.1ـ تحديد المعلومات والبيانات
بعد تصنيف المشكلة يتم تحديد انماط البيانات
والمعلومات المرتبطة بها ،التي من بينها:11
أ
ـ البيانات والمعلومات الولية والثانوية :هذه
المعلومات تتصل بالمشكلة مباشرة ،اي يتم تجميعها من
مصادرها االولية ،إما عن طريق االتصال المباشر بالجهة ذات
العالقة ،او بالبحث واالستقصاء والمشاهدة الميدانية وغيرها.
ـ البيانات والمعلومات الكمية والنوعية :المعلومات
الكمية هي بيانات رياضية إحصائية تبين العالقة بين عدة
عوامل او متغيرات ،والنوعية هي عبارة عن تقييمات او تقديرات
او احكام غير محددة بارقام.
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 إمكانية تنفيذ البديل :ويتوقف هذا على توفير الموارد.آ
 اثار تنفيذ البديل على اإلدارات واالقسام. مدى مناسبة الوقت والظروف لتنفيذ البديل ،إضافةإلى الزمن الالزم لعملية التنفيذ.

ان تتوافر إمكانيات تفيد هذا الحل في حال اختيارهدون البدائل االخرى ،ومن االهمية بمكان البحث في العوامل
واالعتبارات التي تحكم عملية إيجاد الحلول البديلة ،وكذا
الصعوبات التي تعترض صانع القرار في إيجاد تلك الحلول.
ويمكن سرد بعض هذه االعتبارات فيما يلي:14
اعتماد صانع القرار على االسلوب اإلبتكاري في التفكيرإليجاد الحلول للمشكلة هذا االسلوب الذي يقوم على التصور
والتنبؤ وخلق االفكار التي تساعد على إيجاد اكبر عدد ممكن
من البدائل المتاحة ،ومن بين االساليب التي اثبتت نجاعتها
ميدانيا ،اسلوب الفريق متنوع الخلية ،واسلوب العصف
الذهني والذي يسمى ايضا االستثارة الذهنية.
وضع االحداث غير المتوقعة في االعتبار عند اختيارحلول بديلة للمشكلة ،التي من بينها :ظهور قوانين جديدة
وإلغاء اخرى ،ظهور اك تشافات جديدة ،حدوث ظروف
اجتماعية وسياسية وطبيعية غير متوقعة.
 يتوقف عدد الحلول البديلة ونوعها على عدة عواملمنها :وضع المؤسسة وفلسفتها ،واسلوب قيادتها والسياسات
المطبقة فيها ،واإلمكانيات المادية وكذا الوقت المتاح.
 ضرورة دراسة الحلول المتاحة في ضوء كل الظروفالمحيطة بالمؤسسة.
 ان يتوفر شرط هام اثناء تصنيف البدائل اال وهوالموضوعية التي تساعد صانع القرار على استبعاد البدائل غير
المناسبة وحصر البدائل االخرى في مجموعة محددة ،ومن ثم
ترتيبها في مستويات وعادة ما تبدا بالبديلين الرئيسيين إما
اتخاذ قرار ،او بقاء الحالة على ما هي عليه ،مع إبقاء البحث على
بدائل جديدة.
 من المهم جدا في هذه المرحلة توظيف اساليبونظريات واتجاهات وادوات حديثة ،التي تساعد ك ثيرا في
الوصول إلى بدائل مناسبة وواضحة.

3.1ـ مرحلة اتخاذ القرار وتنفيذى :تتضمن هذه المرحلة
خطوتان اساسيتان من اجل إتمام عملية صنع القرار وتتمثل
هاتين المرحلتين في:
1.3.1ـ اختيار الحل المالئم للمشكلة ( اتخاذ القرار )
تعد هذه الخطوة مصب الخطوات السابقة ،حيث ان
كل تلك الخطوات تخدم مرحلة اختيار البدائل ،فبعد التعرف
على المشكلة وتحديدها وتحليل المشكلة وتقييمها" ،ووضع
معايير للقياس ،وجمع المعلومات والبيانات واقتراح الحلول
المناسبة يتم تقنين كل حل على حدى للتوصل إلى افضل
الحلول" ،91وجدير بالذكر ان "متخذ القرار يواجه ثالث مواقف
تتعلق بدرجة نجاح البديل المختار وهي موقف التاكد ،موقف
عدم التاكد وموقف المخاطرة"99
والختيار البديل االنسب هناك بعض المعايير التي
تساعد على ذلك من بينها:
 المخاطرة :عندما يقوم صانع القرار بوضع التوقعاتالمحتملة ،فعليه ان يقدر مخاطر كل بديل بالمكاسب
المتوقعة ،اي تحديد نسبة المكاسب المتوقعة والمخاطر
المحتملة ،وبالتالي فإن كل بديل ينبغي ان يتضمن تقييما
للمميزات الترجيحية له.
 القتصاد في الجهد :يقوم صانع القرار بالمقارنة بينالنتائج المتوقعة والجهد الالزم لتحقيقها من اجل اختيار افضل
البدائل والذي يعطي احسن النتائج واقل جهد ممكن ،حيث
ينبغي:
 اتفاق البديل المختار مع اهداف المؤسسة ونظمها. تحقيق البديل لالهداف المحددة. قبول العاملين للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه. مدى مالئمة كل بديل للعوامل البيئية الخارجيةللمؤسسة في ضوء االعتبارات السياسية واالجتماعية واإلنسانية
والخلقية.

2.2.1ـ تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة :تاتي
هذه الخطوة بعد طرح البدائل وتصنيفها وترتيبها في مستويات،
حيث يعطى لكل بديل وزن ،ثم تتم المفاضلة بين البدائل
المتاحة انطالقا من قدرة كل بديل على تحقيق الهدف.
و عليه يتم تقييم البدائل في ضوء عدة معايير اهمها:12
جمةل العلوم الاجامتعية
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يحقق تنفيذ القرار االهداف المرجوة من بينها مدى ك فاءة
مجموع العاملين القائمين على تنفيذه وكذا مدى اقتناعهم
باهمية القرار وصحة االختيار ،إضافة إلى ضرورة توفير جميع
اإلمكانيات الالزمة لتنفيذه ،بعد هذا تتم عملية متابعة القرار
ومدى تطبيقه كما ينبغي ،وما إذا حقق النتائج المرجوة ام ال،
إذ ربما ال يؤدي إلى عالج المشكلة عالجا ناجحا ،و هذا نتيجة
آ
سوء االختيار مثال ،في هذه الحالة وجب اختيار بديل اخر،
والذي يكون قد اعد مسبقا من اجل كسب الوقت وزيادة
13
احتماالت نجاح القرار ممكنة

ك فاءة البديل والعائد الذي سيحققه إذا ما تم تطبيقه.التوقيت :والمقصود هنا مدى قدرة البديل على تحقيقالنتائج في اقل فترة زمنية ممكنة.
الموارد المتاحة :وهي كل ما يحتاجه صانع القرار فيتطبيق البديل المناسب على ارض الواقع ،والمقصود هنا
الموارد المادية والك فاءات البشرية الك فيلة بالتطبيق االمثل
للقرار.
الخبرة السابقة :يعتمد الك ثير من المديرينوالمسيرين على ان خبراتهم السابقة وتجاربهم الناجحة تعتبر
كمرشد ضروري يجب اخذه بعين االعتبار عند التخطيط
للمستقبل وتحديد افضل البدائل لحل المشكلة المعروضة.

اما إذا الحظ صانع القرار اثناء التنفيذ بعض النقائص
وجب عليه اتخاذ قرارات فرعية مناسبة ،واعتماد معايير
ومقاييس مناسبة لتقييم تنفيذ القرار.
والشكل التالي يبين لنا مراحل وخطوات عملية صنع
القرار واتخاذه:

2.3.1ـ تنفيذ القرار
تتمثل هذه الخطوة في جملة اإلجراءات التنفيذية التي
تجسد القرار واقعيا ولذلك ينبغي توفر جملة من الشروط حتى

جمةل العلوم الاجامتعية

922

العدد  91ديسمرب 2192-

صيفية جدوايل

همارات صنع القرار يف الدارة الرتبوية

الشكل رقم ( )01يبين" نموذج تخطيطي لعملية صنع القرار"

91

عملية القرار
المعرفة المهنية

معرفة موقف معين
موقف وسيط
شعور بعدم الرضا

تحديد المشكلة
نتائج البحوث
الممارسة المهنية

المعلومات عن المشكلة
صياغة البدائل

النظرية التربوية
موازنة البدائل
الموارد المالية
عمل القرار
التنفيذ و ما يتصل به من
خطوات في العملية اإلدارية.

إضافة إلى ذلك وجب على صانع القرار اال يغفل التغذية
الراجعة النها من بين اهم الوسائل التي يعتمدها متخذ القرار
في متابعته لتنفيذ القرار ،حيث تسمح ببلو القرار إلى ادنى
مستوى إداري في التنظيم (القاعدة) ثم صعود المعلومات إلى
اعلى مستوى إداري (القمة) من اجل تاكد مركز اتخاذ القرار من
سالمة القرار ،وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى ان العمليات
االدارية التي يمارسها المدير في المؤسسة التربوية هي العمليات
اال ك ثر تاثيرا وخطورة من تلك المتعلقة ببناء السياسات
والتشريعات من جهة ومن تلك المتعلقة بالرقابة والتقويم من
جهة اخرى. 21
وبناء عليه فالمدير تقع عليه مسؤولية إختيار الطاقم
اإلداري والمرؤوسين المساندين له في مختلف إجراءات
العمليات اإلدارية وخاصة منها عملية صناعة القرار اإلداري،
كما ان ضرورة المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار يستدعي من
االعضاء المشاركين ان يكونوا على درجة عالية من الوعي والفهم

جمةل العلوم الاجامتعية

اولوية االحتياجات
مشكالت التطبيق

خاصة في مجال التربية الذي يعتبر قطاع خصب من جهة
وحساس الرتباطه بعنصر هام و ضروري للتنمية اال وهو العنصر
البشري من جهة اخرى ،حيث تفرض هذه المعطيات ان يكون
المشاركين في هذه العملية على وعي باهمية صناعة القرار،
وجدية المعطيات خاصة اإلحصائية منها في صناعة قرار فعال.
أ
رابعا :التجاهات والساليب الحديثة في صنع القرار
التربوي واتخاذى
ادى التطور والتشابك في الوظائ ف اإلدارية إلى تعدد
وتداخل البدائل التي توضع لحل المشكالت وهذا ما دفع
المنظمات على اختالفها إلى السعي من اجل بناء قواعد
للبيانات ومراكز للمعلومات ،خاصة ان االدارة مطالبة بمواكبة
التغيرات المتسارعة في الجانب االجتماعي والجانب
التكنولوجي معتمدة على تعظيم االمكانيات من جهة واستقراء
المتطلبات المستقبلية من جهة اخرى.21وبالتالي مساعدة متخذ
القرار في اختيار االسلوب االمثل لمعالجة المشاكل التي تعيق
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ويؤكد برهمر وجويسي ( )Brehmer & Joyceان
اإللماعات هي مصادر متعددة المعرفة ولكنها غير مؤكدة
المعلومات ،وانه لفهم نظرية العدسة يجب الفهم المعمق و
الدقيق لوظيفة اإللماعات.
ويقدم هليد مثاال الستخدام نظرية العدسة في اتخاذ
القرار التعليمي يتمثل في اتخاذ قرار باختيار خمسة معلمين
اك فاء في اللغة االنجليزية من ذوي الخبرة (ثالث سنوات على
االقل) من بين خمسة وعشرون معلم متقدم لشغل هذه
الوظيفة في مدرسة اعلنت عن التعاقد وفق شروط التقدم
فجاءت خطوات القرار في هذه المسالة كالتالي:22

سير المؤسسات ومن بين تلك االساليب والتي تستخدم ك ثيرا
في عملية اتخاذ القرارات التعليمية ما يلي:
أ
 -1اسلوب نظرية الحكم الجتماعي
انبثقت هذه النظرية من نظرية العدسة وهي نظرية
قرار غير تقليدية تعمل على وضع تصور لكيفية تكون الحكم
اإلنساني ،ونظرية العدسة سميت بهذا االسم كونها تنطلق من
ان سلوك اإلنسان يتكون نتيجة تفاعله مع المتغيرات المعقدة
والمتعددة للبيئة التي ينتمي إليها ،حيث يقوم اإلنسان
بتفحصها بفعالية ويحولها إلى معاني ثم يعيد تجميعها ،وهذا ما
يشبه فعل العدسة المحدبة ،ويعتبر نموذج العدسة عند
برونزفيك ممثال للوحدة الوظيفية للسلوك "ويركز اإلطار النظري
لنموذج العدسة على ضرورة التمييز بين المتغيرات القريبة
( )cuesاإللماعات او التلميعات والمتغيرات البعيدة (المعك)
وعلى الاليقينية كخاصية للعالقة بين تلك المتغيرات".22
اما في المجال التعليمي فيمكن استخدام عملية
االستدالل والحكم التي توفرها نظرية الحكم االجتماعي
باساسها النفسي وبجميع المتغيرات التي طرات عليها في عملية
القرار التعليمي ،حيث ان جميع القرارات المهمة في حياتنا
تعتمد على االستدالل ،وعناصر نظرية الحكم االجتماعي
باستخدام نظرية العدسة هي:23
 اإللماعات (التلميعات) الموضوع (موضوع عملية القرار) المهمة.وتشير اإللماعات إلى جملة العناصر المعرفية المتوفرة
لصانع القرار و التي يعتقد بانها مفيدة في الحكم ،وهنا يشير
"سيمون  "Simonإلى ان القرارات تقوم على اساسين:
 مجموعة الحقائق والمعلومات المتوفرة وهي نفسهاااللماعات.
 ومجموعة القيم وهي تتعلق بعملية اختياراالحسن او االفضل ،وكذا تتعلق بالصورة المثلى التي
ينبغي ان يكون عليها.24

جمةل العلوم الاجامتعية

 عرض القرار :القيام باختيار خمسة معلمين منبين المتقدمين لهذه الوظيفة والحاصلين على تقدير ممتاز في
نهاية العام الثالث من عملهم السابق.
 الطريقة :وهي جملة اإلجراءات التي يتخذها صانعالقرار الختيار المعلمين الخمسة ،و التي تمثل عملية القرار
باستخدام النظرية ،)Social judgment theory( SJT
وتتمثل هذه اإلجراءات في:26
 جمع المعلومات :اي القيام بالتقصي وجمعالمعلومات عن المتقدمين لشغل الوظيفة وتتمثل تلك
المعلومات في :عدد سنوات الخبرة ،نتائج االختبار القومي
للتدريس ( ،)NTEمتوسط تقديرات النجاح بالكلية ( المعدل
التراكمي) ( ،)GPAدرجة التربية العملية اثناء الدراسة بالكلية.
 تص ميم لوح ة معلوم ات :تتض من ه ذه اللوح ةمعلوم ات عن المهم اي بي ان ات ك ل فرد من المترش حين
وعددهم (خمس ة وعش رون) ،وتتض من لوحة المعلومات
عناصر التحليل وهي االلماعات او التلميعات االربعة التالي:
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االسم
-1عدد سنوات الخبرة
-2نتائج االختبار في تدريب اللغة االنجليزية
-3متوسط تقدير النجاح بالكلية (التراكمي)
-4تقدير السنة الثالثة في العمل السابق (الخبرة)

-

Name
Years of experience
NTE English
GPA
Estimated third year success

تصور العمل التنظيمي

فردي ا او عن طريق المنظم ة تهتم في المق ام االول ب اك تش اف
واختيار البدائل المرض ية ،وال تهتم باك تش اف واختيار افض ل
البدائل إال في حاالت خاصة". 81
أ
 -2اسلوب التخصصات المتداخلة

يمكن الوص ول إلى االهداف الس ابقة عن طريق تبني
برامج عملية تنظيمية تحتوي جملة من النش اطات التي تبدا
بتجديد الهدف وتنتهي بإنجازه ،مع االخذ بعين االعتبار متابعة
الخطة والنشاط المطبق داخل المنظمة ،كما يجب على متخذ
القرار ان يهتم ب الخطط ومكون ات الس لوك مع ا ،حي ث ان
الخطط تمثل اس تراتيجيات مجردة ،ا ما "مكونات الس لوك
المحس وس فالقص د منها تيس ير تنفيذ الخطة والتقدم بخطوة
إض افي ة نحو اله دف ،وتص ور خطط العم ل التنظيمي
والتك تيكي إنما يمثل موجهات الس لوك التنظيمي في الوحدات
الفرعية وس لوك االفراد داخل المنظمة"22تلك التص ورات تعتبر
مصدر اتخاذ القرار في الغالب.
-

اك د الب اح ث ع ادل س الم ة ان ص نع القرار التربوي
عملية متداخلة التخص ص ات ،اي انها لم تعد عملية يتاثر بها
المدير فقط ،بل اص بح من الش ائع االس تعانة باص حاب
التخص ص ات المختلفة والفنيين للحص ول على المعلومات
والبيانات واس تش ارتهم في مجاالت تخص ص هم وانطالقا من
التداخل الكبير للتخص ص ات وارتباطه بعملية اتخاذ القرار
وض ع الب احثون جمل ة من الخطوات التخ اذ القرار التعليمي
باستخدام اسلوب التخصصات المتداخلة وهي:31
 ص ياغة مش كلة القرار :والتي يجب ان تكون مص اغةصياغة واضحة وبسيطة.
 اس تخالص المفاهيم المميزة والبارزة واالس تفادة منص انعي القرار :تقودنا ص ياغة المش كلة إلى اس تخالص المفاهيم
المميزة والبارزة فيها.
 تحديد التخص ص ات ذات الص لة بمش كلة القرار :بعداس تخالص المفاهيم المميزة والبارزة في مش كلة الدراس ة ،يتم
تحديد التخص ص ات ذات الص لة بالمش كلة موض وع القرار حتى
يتسنى لصانع القرار ان يضع توقعاته بشانها.
دراس ة التوقعات التخص ص ية للمفاهيم المميزة والبارزة
لمش كلة القرار :يتم في هذه الخطوة تجميع عدد من وجهات
النظر لحل المشكلة موضوع القرار من زوايا تخصصية متعددة.

تصور المخطط التنظيمي

وتعني الح االت التي تم التنبؤ به ا والتي يمكن ان
تمثل واقعا فعليا في المس تقبل ،ك تبني خطة معينة كان قد
تم ترش يحها لتحقيق هدف نوعي ،او االنطالق في تنفيذ خطة
آ
معينة بعد وض ع تص ورات تنفيذها ،وهناك عنص را اخر مهم
جدا يجمع العناصر الثالثة وهو "تبصر القرار الذي يعتبر بمثابة
الالصق الذي يمسك بالمكونات السابقة ،ويضفي إطارا معرفيا
على مكون ات عملي ة القرار"( 89اإلط ار ،اله دف ،الخط ة،
التنفيذ) وينش ا تبص ر القرار في االس اس من خبرة ص انع القرار
ومعرفته بإخفاقات ونجاحات المنظمة بس بب قرارات س ابقة،
إال ان عملية صنع القرار اإلداري في اغلب االحيان تكون مهتمة
ب االختي ار وتحقيق الب دائ ل المرض ي ة  ،ب دال من البح ث على
انجع السبل والبدائل واك ثرها فائدة ،وهذا ما اوضحه "مارشال
وس يمون  "marchal et simonفي ان ص ناعة القرار س واء كان
جمةل العلوم الاجامتعية
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ش جرة القرارات حيث يفترض ان اي حالة انتقالية يترتب عليها
مظهران :ت اثير فوري ،وح ال ة ج دي دة او موقف ب ه مش كل ة
اختيار ،وقد قام كونتز و ادونيل بتص وير هذا االس لوب على
ش كل ش جرة تتفرع منها ثالث متغيرات هي :البدائل المطروحة
لحل المش كلة ،االحتماالت التي تمثل الكس ب المتوقع او
الفش ل والقيم التي تمثل إجمالي العوائد المتوقعة خالل فترة
مح ددة ،و يمر تطبيق اس لوب ش جرة القرارات عن د ك ل من
كونتز و ادونيل بالخطوات التالية:31
 تحديد المش كلة او الموقف موض وع القرار بدرجة كافيةمن الدقة.
 تحديد الحلول او القرارات البديلة. تح دي د جمل ة التص رف ات او ردود االفع ال او االح داثالتي يمكن حدوثها بناء على كل قرار على حدى.
 حس اب احتم ال ح دوث ك ل ح دث او تص رف منالتصرفات الممكنة.
 حس اب الع ائ د او الن اتج المتوقع من ك ل ح دث وفق اللمقاييس المتفق عليها.
 اختيار افضل الحلول او القرارات البديلة.ولهذا النموذج مزايا عدة منها:32
 يفتت المش كلة التي يتخذ بش انها القرار إلى بدائل علىهيئة ش جرة القرارات ،ويمثل كل بديل فرعا من فروعها ويتفرع
من ك ل فرع اغص ان تمث ل ح االت الطبيع ة التي يمكن ان
تصاحب البديل.
 يح دد القيم ة المتوقع ة من ك ل ب دي ل بن اءا علىاالحتماالت والعائد المرافق لهذا البديل.
 يتكون العامل البشري في هذا النموذج من صانع القراروخبراء من ذوي االختص اص في المش كلة اإلدارية وعدد من
الباحثين والمهتمين لتقدير االحتماالت االولية.
 تتكون المش كل ة المراد اتخ اذ قرار بش انه ا من ع دةاختيارات تخض ع الحتماالت معينة ،وكذا إمكانية اختيار اعلى
االحتماالت بناءا على القيمة النقدية والمتوقعة ،مع وجود قرار
امثل.
 الهدف وهل يقرر المدير القيام بالمش روع المطروح اميقرر عدم القيام به.

 وض ع المعلومات وإبراز التعارض ات في ش كل تنظيمي:بع د القي ام بجمع المعلوم ات يتم دراس ة التن اقض والتع ارض
بينها ،وهذا ما يجب إبرازه عند صياغة مشكلة القرار.
 إعادة صياغة مشكلة القرار بطريقة إجرائية عضوية :بعدالوص ول إلى نت ائج الخطوات الس ابق ة يتم إع ادة ص ي اغ ة
المشكلة في شكل اك ثر تحديدا ووضوحا.
 تحديد االهداف :يجب ان تكون االهداف مص اغة بدقةاو قابلة للتعديل ،ويتم إخض اعها لعمليات القياس والمحاس بة
بصورة مستمرة.
 اس تكم ال البي ان ات والمعلوم ات حس ب متطلب اتالقرار ،وهذا حسب احتياجات القرار واهدافه.
 البحث عن البدائل :انطالقا من فكرة التخص ص اتالمتداخلة يجب ان يتاح المجال امام المتخص ص ين إلبداء
آ
ارائهم ،وبالتالي يتوفر عدد كبير من البدائل خاص ة إذا كانت
المعلوم ات غزيرة ومتنوع ة او الق درات الش خص ي ة والعقلي ة
لص انع القرار مرتفعة ليتوص ل هذا االخير إلى حص ر البدائل
الص الح ة للمؤس س ة في ظ ل الظروف البيئي ة ال داخلي ة
والخارجية.
 مق ارن ة الب دائ ل :في ه ذه الخطوة يتم دراس ة الب دائ لالمختلف ة والتكلف ة والزمن الالزمين لك ل منهم ا ،ومق ارنته ا مع
بعضها البعض في ضوء العالقة بينهما وبين نتائجها المتوقعة.
 اختيار البديل المناس ب :يتم اختيار البديل المناس بلتحقيق االهداف.
 تنفي ذ القرار :يتمث ل في جمل ة اإلجراءات التنفي ذي ةللخروج بالقرار إلى حيز التنفيذ ،ويتوقف نجاح هذه العملية او
فش له ا على م دى ك ف اءة وفع الي ة الق ائمين بتنفي ذه وإيم انهم
ب اهميت ه وت اثيره ،كم ا ق د يتعرض التنفي ذ لبعض الص عوب ات
والعقبات تستوجب البحث عن بدائل اخرى.
 المت ابع ة والرق اب ة :وه ذا لمعرف ة م دى مس ايرة عملي ةالتنفيذ لالهداف الموضوعة.
أ
3ـ اسلوب يجرة القرارات
تس تم د ه ذه النظري ة فكرته ا من نظري ة النظم التي
تنطلق من فكرة ان هناك س لس لة من التاثيرات التي تؤثر في
عملية اتخاذ القرار وهي نفس الفكرة التي اس تخدمها اس لوب
جمةل العلوم الاجامتعية
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تعني نظرية المباراة دراس ة اإلس تراتيجيات التي
يتبناها اطراف الموقف حيث انه لكل طرف هدف يس عى
من خالله إلى حل المش كلة ،فتظهر امام الالعبين عدة
ب دائ ل مت اح ة ،والالع ب ال ذي يخت ار االحتم ال االقرب
للحل يحس ب في ش كل نقاط ،تؤثر في قيمة ما يحص ل
آ
علي ه االخرين من ع ائ د ،وهن ا تكون العملي ة في ش ك ل
مناقش ة من اجل الوص ول إلى الحل االمثل او االقرب
ال ذي ي م ك ن االط راف ال ف اع ل ة م ن ح ل ال مش ك ل ة
المطروح ة ،فيتن افس ب ذل ك جمل ة من المختص ين في
اتخ اذ القرار من اج ل الحص ول على اعلى النق اط التي
تعني القرار االقرب لحل المشكلة موضوع الدراسة.
و يفترض في ه ذه العملي ة وجود اربع ة عن اص ر
اساسية هي:
 الالعبين :الذين يمثلون وحدة اتخاذ القرار في المباراة. القواعد :اي تحديد كيفية استخدام الموارد المتاحة فيالمباراة ،بحيث يحدد لكل العب مدى االختيارات المتاحة له.
 السـ ــتراتيجية :تحدد تحركات الالعبين في حالة تحركالخصم في اتجاه معين.
 النتيجة (المحصــلة)  :وتعني ما يتحص ل عليه الالعبنتيجة إتباعه إلس تراتيجية معينة ،التي يعبر عنها بتعبير رقمي
(كمي).
وتنقس م المباريات حس ب المحص لة إلى قس مين:
"المباراة الص فرية التي تتعادل فيها مكاس ب الالعب االول مع
خس ائر الالعب الثاني او العكس ،بحيث ان مكس ب اي طرف
آ
يؤدي إلى خسارة الطرف االخر ،وبالتالي فمحصلة هذه المباراة
هي الص فر ،وثاني نوع من المباراة هي المباراة الالص فرية التي
تعرض الص راع الدائم بين الطرفين ووجود مس احة واس عة
للتنس يق والتعاون بينهما ،حيث انهما قد يكس بان معا او
يخس ران معا ،وهذه النظرية تص لح اس اس ا في المواقف التي
32
توجد بها منافسة عند اختيار بدائل صنع القرار"
أ
خامس ـ ـ ــا :اهم المعوقات الدارية في مجال ص ـ ـ ــناعة
القرار واتخاذى

4ـ بحوث العمليات
وتعني االس تغالل اال مث ل للموارد المت اح ة
بتطبيق الطرق واالس اليب والوس ائل والفنيات العلمية
الض روري ة لح ل المش كل ة وتحقيق افض ل النت ائج،
ويس تخدم هذا االس لوب خاص ة في المش كالت اإلدارية
المعقدة النه يعتمد على الرياض يات في ص ياغة المش كلة
في ص ورة نموذج رياض ي ،وإجراء مقارنة رياض ية بين
آ
البدائل ،كما يمكن اس تخدام الحاس ب اال لي في هذا
االس لوب ،وتتطلب بحوث العمليات النظر إلى المنظمة
في إطارها الكلي وهذا عكس االس اليب التقليدية ،كما
تتطل ب ايض ا تع دد مع ارف من إداري ة وفني ة ونفس ي ة
ورياض ية ،وتتميز بحوث العمليات بجملة من الخص ائص
االساسية اهمها:33
 اس تخدام النماذج الرياض ية في عرض المش كلة،سواء كانت هذه النماذج بسيطة او معقدة.
 التركيز على الهدف وتنمية الوس ائل او التقنياتالفعالة ومعرفة اي الحلول افض ل مع اعتبارات المتغيرات
التي تخضع لسيطرة اإلدارة واالخرى غير الخاضعة لها.
 إمكانية تحويل المتغيرات والتعبير عنها في ش كلكمي حسب حاجة النموذج الرياضي.
 إمكانية اس تخدام نظرية االحتماالت ،مما يمكنمن التعرف على الحلول في ظل ظروف عدم التاكد.
إض افة إلى كل ما س بق يمكن اس تخدام البرمجة
الخطي ة في إط ار بحوث العملي ات لتحوي ل المش كل ة
موضوع القرار إلى معدالت ،او "متباينات يتم تنظيمها في
ش ك ل مص فوف ات تمكن من قي اس وتح دي د متغيرات
المش كلة ،وبالتالي توفير مجموعة من الحلول امام ص انع
القرار" ، 34ويمكن تطبيق هذا االس لوب (البرمجة الخطية
) في المج ال التعليمي للقي ام بعملي ة التخطيط للنظ ام
التعليمي في ض وء اه داف ه المس طرة  ،وم ا تحت اج ه
المؤسسات من موارد مادية وبشرية انطالقا مما توفر لها.
5ـ نظرية المباراة

هن اك جمل ة من المعوق ات في عملي ة اتخ اذ القرار
وهي:36
جمةل العلوم الاجامتعية
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-1قص ور البيانات والمعلومات ،ويرجع هذا الس باب
عديدة منها:
 عدم ك فاءة القائمين على جمعها إض افة إلى ض عفنظم المعلومات.
 عدم توفر الوقت الكافي لجمع المعلومات. وجود عيوب في شبكة االتصاالت.-2التردد (عدم الحس م) :اي ما ينتاب ص انع القرار من
حيرة في اختي ار الب دي ل االفض ل ويمكن ان نرجع ذل ك
لالسباب التالية:
 عدم القدرة على تحديد االهداف او المشكالت بدقة. عدم القدرة على تحديد النتائج المتوقعة من البدائل. تشديد الرقابة على متخذ القرار وما ينتج عنه من خوفوشك وسلبية.
 عدم وض وح المس ؤوليات والس لطات وممارس تها علىوجه غير مرض.
 الض غوط وااللتزامات غير المقبولة كالذاتية لص انعالقرار والتكاليف وغيرها.
-3ضعف الثقة المتبادلة:
يؤدي ض عف الثق ة بين الم ديرين والمرؤوس ين إلى
ضعف القرار نفسه وعدم فاعليته وال يحقق النتائج المرجوة.
-4وقت القرار:
نظرا الن العمل اإلداري فيه الك ثير من المس تجدات
فإنه يفرض على متخذ القرار إص دار القرار في عجلة تحول دون
إجراء دراسة وبحث كافي للموقف اإلداري مما يجعل القرار غير
سليم ويخفق في تحقيق الهدف.
 -2الجوانب النفسية والشخصية لصانع القرار:
تعتبر دوافع االفراد واتج اه اتهم وانفع االتهم وح التهم
الص حي ة وميولهم في المواقف المختلف ة وك ذا المعتق دات
والتق الي د والع ادات الس ائ دة التي تحكم س لوك االفراد من
العوام ل المؤثرة في اتخ اذ القرار ،وع دم اإللم ام به ا من ج ان ب
اإلدارة يعيق اتخاذ القرار.
 -6عدم المشاركة في اتخاذ القرار:
يؤك د الفكر اإلداري الح دي ث على ض رورة تطبيق
االساليب الجماعية في التنظيم وتوزيع حق اتخاذ القرار بشكل
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يحقق المش اركة الفعالة واعتبار رجل اإلدارة ض ابط لعملية
اتخاذ القرار وليس ص انعا لها ،وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن
النوعين الرئيس يين للقيادة المعتمدان في مختلف المنظمات
والمؤس س ات عموما والتربوية منها على الخص وص ،القيادة
البيروقراطي ة وتركز اهتم امه ا ب االس اس على تطبيق القوانين
اثن اء ادارة العم ل منطلق ة من مجموع ة من المب ادئ اهمه ا
العقالني ة والك ف اءة ، 32والقي ادة ال ديمقراطي ة وتركز اهتم امه ا
على مشاركة القاعدة في صناعة واتخاذ مختلف القرارات منطلقة
من تجميع المعلومات واالفكار والبدائل المتاحة.33
ســادســا :المهارات الواجب توافرها في مدير المدرســة
كـقائم على صناعة القرار ومتخذ له
يرى كل من كاتز وكاهن "ض رورة توافر ثالث مهارات
فيمن يتولى قي ادة وإدارة االفراد ،وق د ح ددا تل ك المه ارات في
الجوانب الفنية والعالقات اإلنسانية والقدرات اإلدراكية".3.
تتطل ب عملي ة اتخ اذ القرار جمل ة من المه ارات التي
يمكن تعلمها وتطبيقها وتقويمها وقد اوض حها بعض الباحثين
والمربين على النحو التالي:41
أ
1ـ مهارات وضع الهداف العملية وتشتمل
 الحرص على وضوح وفهم اهداف المدرسة. الحرص على فهم وتوضيح اهداف المدرسة للمعلمين. اخذ اهداف المدرس ة بعين االعتبار عند اتخاذ قراراتمعينة.
 مه ارات توض يح مع ايير قي اس االداء لجميع الع املينبالمدرسة.
 مه ارات التمييز بين القرارات االس اس ي ة والقراراتالروتينية.
 قدرة المدير على تحديد اهداف دقيقة لنفسه. -2مهـارة تحـديـد المش ـ ـ ــكلـة وجمع الحقـائق وتش ـ ـ ــتمـل
المهارات التالية:
 مهارة تحديد المشكالت بسهولة. مه ارة التح دي د الواض ح لطبيع ة المش كالت التيتواجه المدير.
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فس ياس ة المؤس س ة ما هي إال جملة من القرارات التي تتخذ في
المس تويات العليا من اإلدارة لتوجيه ش ؤون العاملين وفقا
للقواعد المحددة ،والبرامج الزمنية تعتبر قرارات تحدد مواعيد
تنفي ذ مختلف االنش ط ة ،وك ذا اإلجراءات التي تكون نت اج
مجموعة من القرارات تض بط تنفيذ مختلف العمليات بش كل
دقيق خطوة بخطوة ،والتخطيط ما هو إال سلسلة من القرارات
المهمة التي تؤثر على مستقبل المؤسسة في ضوء االختيار بين
الب دائ ل ،والتنظيم اإلداري ايض ا م ا هو إال عملي ة تح دد من
ومتى وإلى اي مدى يقوم كل فرد من المؤس س ة باتخاذ القرار،
وكذا الرقابة والتوجيه تعد نتاج س لس لة من القرارات اإلدارية
تتص ل بتحديد ك فاءة العمل والعاملين والتنس يق ايض ا بعد
س لس ل ة من القرارات المرتبط ة ب التع اون بين الع املين في
المؤس س ة ،وبالتالي يمكن القول ان جميع الوظائ ف اإلدارية
ما هي إال جملة من القرارات اإلدارية المتخذة من ا جل تحقيق
االهداف المس طرة وحل الك ثير من المش اكل التي قد تواجه
الس ير االمثل للمؤس س ة في إطار االس تخدام الرش يد للموارد
المتاحة.

 مهارة اك تش اف انعكاس ات مش كلة ما على اوض اعالمدرسة.
 3ـ مهارة اتخاذ القرارات والقيام بعمل وتشمل:
 مهارة تحديد عدة بدائل لمعالجة المشكلة. مهارة تقبل العاملين للقرارات التي يتخذها المدير. التزام المدير وبشكل دائم بالقرارات التي يتخذها. الحصافة والتفتح الذهني في القرارات التي يصدرها. االنسجام المنطقي والبعد عن التناقض في القرارات. مشاركة العاملين في اتخاذ القرار. تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات. تقييم القرارات والنتائج المترتبة عليها.وقد اظهرت العديد من الدراس ات والك تب والمقاالت
اهمية التحكم في إدارة الوقت وهذا إلرتباط ذلك بشكل مباشر
بتق دم المجتمع ،ف التق دم يعني تحقيق االنج ازات التي يص بو
إليه ا المجتمع ب اقص ر فترة زمني ة ممكن ة وب اق ل التك اليف،
ويبقى التطور التكنولوجي مؤش را اس اس يا في اختزال الوقت
حيث ان االختراعات التكنولوجية المختلفة في ميادين االدارة
ك ادوات القي اس والتخزين تس اع د ك ثيرا في اتخ اذ القرارات
المن اس ب ة وفي الوق ت المح دد ،نتيج ة الس رع ة في توفير
المعلومات وبالتالي اختزال الوقت والجهد والمال.41
وتش ير دراس ات اخرى إلى تفوق الذكور على االناث
فيما يخص س رعة اتخاذ القرار التربوي وجودته ،وتفوق االناث
على الذكور فيما يخص مستوى االداء الوظيفي.42
ه ذه النت ائج ق د تفتح مج ال لش روط اخرى لم تكن
محددة س ابقا والتي من بينها ان يكون القائد على درجة عالية
من القدرة في التحكم في الوقت س واء اثناء ص ناعة القرار او
إتخاذه  ،كما ان طبيعة إتخاذ القرار وص ناعته تس تدعي جملة
من الخص ائص التي تتوفر في الرجال اك ثر منه لدى النس اء
خاصة فيما يتعلق بالمخاطرة والسرعة في اتخاذ القرار وجودته.

وعملي ة ص نع القرارات التربوي ة تع د بمث اب ة الرابط
االس اس ي بين عمليات وإجراءات وض ع الس ياس ة التعليمية
واإلدارة التعليمية من ناحية اخرى ،حيث ان العالقة بين هذه
االطراف عالقة دائرية تبدا بوض ع الس ياس ة التعليمية وتنتهي
إلى التخطيط والتنفيذ واإلدارة ،ولكل عنصر من هذه العناصر
اهمي ة ب الغ ة في ه ذه ال دائرة إذا م ا اري د الوص ول ب اإلدارة
التربوية إلى الفعالية المطلوبة.
وهنا يوص ى بض رورة مش اركة القائمين على تس يير
المستويات االدارية المتوسطة والدنيا في صناعة القرار وبالتالي
االس هام في تدريب وتهيئة ص ف ثاني من المديرين او ص انعي
القرارات ،بدال من تركيز الس لطة الذي يقترن بمحدودية عدد
ص ناع القرار وتزايد الض غوط عليهم وهذا بدوره قد يجعلهم غير
اك فاء في صنع القرار.

خاتمة
مما تقدم نس تنتج ان للقرارات اإلدارية ص لة وثيقة
بكل الوظائ ف اإلدارية االخرى ،حيث إذا تمعنا النظر في تلك
الوظائ ف نجدها ما هي إال نتاج س لس لة من القرارات اإلدارية،
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هدى سالم
الملخص

 والعوامل المؤثرة فيها وفي،يندرج موضوع بحثنا هذا ضمن اإلشكاليات التي تهتم بمناقشة المبادئ العامة في اإلدارة الصفية
، والتي تؤثر في اهداف التعلم الصفي الفعال كميدان من الميادين التعليمية التربوية على مستوى التعليم الثانوي،النظام الصفي
. التوافق المهني والتفاعل الصفي:وتهدف الدراسة إلى إدراك طبيعة العالقة بين متغيرين رئيسيين على مستوى التعليم الثانوي هما
. استاذ التعليم الثانوي، التفاعل الصفي، اإلدارة الصفية، التوافق المهني:الكلمات المفتاحية
Résume
Cette recherche s’inscrit dans le contexte des problématiques qui s’intéressent aux principes généraux de
la gestion de la classe (ou la gestion du rang) et les facteurs qui l’influencent. Nous avons essayé d’étudier cela à
partir de

la relation entre deux variables principales et qui sont : « l’assimilation professionnelle », et

« l’interaction en classe (ou dans les rangs) »

Mots clés : Assimilation Professionnelle, Gestion De Classe, L'interaction En Classe, Professeur De

L'enseignement Secondaire
Summary
Our current research topic is in the context of the issues that are concerned with the general principles of
classroom management ( or management of the place) and the factors that influence management. We tried to
study from this research the relationship between two key variables that are "professional assimilation "and "
classroom interaction (or rows) ."

Key words: Professional Assimilation, Classroom Management, Classroom Interaction, The Professor Of

Secondary Education.
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والعلم ،وإدراكا منا الهمية اإلعداد المعرفي واالجتماعي يجب
االهتم ام ب ال دور التكويني والتعليمي ل ه .بم ا يحقق تف اعل ه
اإليج ابي مع الطلب ة من جه ة ومع المعرف ة من جه ة اخرى،
يتحدد ذلك من خالل فهم نفس ية الطالب وحاجاتهم .خاص ة
إذا كان االس تاذ مركز دائرة من الض غوطات والمش اكل المهنية
التي تخلق لديه توترا مس تمرا من مختلف المص ادر ،منها ما
يتعلق بالمناخ المهني للمؤس س ة التعليمية ،ومنها ما يتعلق
بعوام ل وظروف اخرى تحكمه ا الحي اة االجتم اعي ة والجوان ب
النفسية والعالئ قية.
كما عبر ارنولد ( )Arnauldالمربي اإلنجليزي قائال :إن
التوتر عند اعض اء هيئة التدريس هو احد عوامل عدم التوافق
المهني وزيادة ض غوط العمل .كما تش ير الدراس ات التربوية
التي اجري ت في امريك ا وبريط اني ا إلى ان ك ل المعلمين دون
اس تثناء يعانون بص فة عامة من نوع من التوتر المهني ،حيث
إن م ا بين  % 10حتى  % 10من المعلمي ن البريط انيين
يعان ون من الضغط المهني ،وفي امريكا ما يعادل  %90من
المعلمين يعانون من اعراض دالة على انعدام الص حة النفس ية
وعدم التوافق النفس ي و العالئ قي حس ب إحص ائيات ،8009
وفي دراس ة اجراها اتحاد المعلمين بش يكاغو عام 9199وجد
ان حوالي %59من المعلمين يعانون من مرض جس دي س ببه
الض غوط وانع دام التوافق مع المهن ة ،و % 11يع انون من
مرض نفسي سببه ما يعانونه من توتر في المهنة9.
ونظرا الهمية الموضوع ارتاينا في موضوعنا هذا التوجه
في بح ث نوعي ة العالق ة الق ائم ة بين ظ اهرة التوافق المهني
وعملي ة التف اع ل الص في ل دى اس ت اذ التعليم الث انوي .ه ذا
المتغير االخير المتمث ل في عملي ة ه ام ة يبنى على اس اس ه ا
المناخ التعليمي الس ليم ،الخالي من المعيقات والض غوطات
التي تؤدي إلى فش ل العم ل التعليمي .حي ث نج د ان هن اك
دراس ات اثبتت ان التفاعل الفعال والعمل التعاوني يؤدي إلى
التقليل من العزلة واالنطواء لدى التلميذ ،وإعطاء مفهوم عالي
عن ال ذات الن افراد الجم اع ة التعليمي ة يت اثرون ويؤثرون في
بعض هم البعض ،ويتض ح ذلك من خالل س لوكهم التفاعلي،
مما يؤدي إلى تحسين التواصل وتحسين العالقات بين الطلبة
واالس اتذة ،ويؤدي إلى زيادة الجهد من ا جل اإلنجاز الفعال

مقدمة
لقد عرف اإلنس ان منذ القدم اهمية الراحة النفس ية
والجس دي ة وتحقيق التوازن بعي دا عن مختلف المش اك ل
الحي اتي ة ،وتش ك ل الظروف االجتم اعي ة واالقتص ادي ة اح د
مص ادر هذه المش كالت على مختلف القطاعات ،منها القطاع
التربوي التعليمي بمختلف مس توياته ال نه يمثل عمود الحياة
االجتماعية واالقتصادية للفرد.
وعلى اعتبار ان البيئة البيداغوجية والعالئ قية ،إض افة
إلى مثيرات الحياة االجتماعية والتي قد تش كل إطارا إلمكانية
التاثير على االستاذ بصورة سلبية .يظهر ذلك من خالل تداخل
تل ك العوام ل م ا يس ب ب م ا يس مى ب الض غط المهني ل دى
االس تاذ ،هذا االخير الذي يكون له التاثير الواض ح على ص حة
االس ت اذ وك ذا على ادائ ه المهني .وق د يؤدي ذل ك إلى بعض
االض طرابات على مس توى العمل التعليمي كالتقص ير الدراس ي
او س وء العالقة التربوية التعلمية التي يحكمها التفاعل داخل
الص ف الدراس ي .حتى وإن كان التفاعل الص في هنا يتم مع
متعلم راش د المتمث ل في تلمي ذ التعليم الث انوي .وبحكم ان
دراس تنا هذه تتمحور حول دراس ة العالقة القائمة بين التوافق
المهني ل دى االس ت اذ ب التعليم الث انوي والتف اع ل الص في في
المؤس س ة الثانوية .ويظهر ذلك من خالل اش كال الس لوك
اللفظي والسلوك غير اللفظي لكل من التلميذ واالستاذ .بحيث
يتم رص د هذه الس لوكات بواس طة بطاقة المالحظة الخاص ة
بالتفاعل الص في لطرفي الف عل التعليمي ،وذلك بعد تطبيق
مقي اس التوافق المهني على االس ات ذة للوقوف فيم ا بع د على
العالقة القائمة بين هاذين المتغيرين ،وإيمانا منا باهمية هذه
المض امين التي تمس جوهر العملي ة التعلمي ة التعليمي ة على
مس توى التعليم الث انوي ،فق د ج اء بحثن ا ه ذا مش تمال على
جانبين :جانب نظري وجانب تطبيقي على النحو التالي:
- 9اليكالية والفرضيات
يمث ل التعليم الث انوي اليوم اهم الهي اك ل التعليمي ة
الكبرى في العالم ،حيث اص بح عملية إنتاجية فعالة ،او فنا
يس هم في ص ناعة التلميذ بإعداده للحياة المهنية ،وس عيا منا
نحو توافر اس تاذ تعليم ثانوي اك ثر ك فاءة نتخذه ش عارا للمعرفة
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أ
 - 8اهداف الدراسة

الذي يقلل من الض غط ،ويس اعد على تحقيق التوافق والص حة
آ
النفس ية ،ويحس ن النمو االجتماعي بهدف فهم االخرين  .8وما
دمن ا اليوم في عص ر تتش اب ك في ه العالق ات وتتق ارب في ه
المس افات ،فالض غوط المهنية وس وء التوافق المهني اص بحت
ما يس مى بعلة العص ر التي قد تؤدي إلى فش ل في العالقات
التعليمي ة ،م ا ينتج عن ه فش ل في الفع ل التعليمي ،من هن ا
تاتي اهمية المزاوجة بين التوافق المهني لدى اس تاذ التعليم
الثانوي والتفاعل الص في من خالل مظاهره الس لوكية اللفظية
وغير اللفظية لدى اس اتذة ثانوية العربي بليليطة بدائرة عين
آ
ول م ان والي ة س ط ي ف ب ف روع ه ا ف رع االداب وف رع ال ع ل وم
التجريبية ،وإدراك ابعاد هذه العالقة ليكون ذلك على ش كل
تساؤل عام مفاده:

-9التعرف على اتجاهات االس اتذة وقدرتهم على تحقيق
اه داف المؤس س ة التربوي ة ،ومواقفهم اتج اه وظ ائ فهم،
وتفاعالتهم للرفع من جودة العالقة التفاعلية مع التالميذ.
-8إمداد االس اتذة باس لوب حديث في التفاعل يس اعد
على تفعيل المورد البشري في المؤسسة التعليمية (التلميذ).
-1إمكانية االس تفادة من اس تخدام بعض االس اليب
الج دي دة في الت دريس ومعرف ة م دى ف اعليته ا للتخفيف من
مظاهر عدم التوافق المهني لدى االساتذة.
- 1تحديد المفاهيم والمصطلحات
 التوافق المهني :هو حافز او حالة مس ببة تعمل علىبذل قوة تؤدي إلى مقاومة الجس م الداخلية ،مما يس بب حالة
مزعجة ذهنيا او عاطفيا ،تحدث كاس تجابة لتاثيرات خارجية
معاكس ة ،وتتس م عادة بتس ارع ض ربات القلب وارتفاع ض غط
الدم وشد عضلي وتهيج1 .

 هل هناو عالقة ارتباطية بين التوافق المهني لدىأ
الستاذ والتفاعل الصفي بثانوية العربي بليليطة؟
 هل هناو فروق في مســتويات التوافق المهني بينأ
اساتذة ثانوية العربي بليليطة حسب التخصص؟

ويطلق ه ذا المص طلح على التع ب  ،Fatigueومن
آ
اعراض ه احاس يس بالص داع واال الم في الدما واض طرابات في
العين ،ض عف الذاكرة ،الش عور بالتعب ،رغم اخذ فترات من
الراح ة ،وق د يرجع إلى رغب ة ال ش عوري ة في ع دم الم ذاكرة
وضعف اعضاء التكوين.

الفرضية العامة
 هن اك عالق ة ارتب اطي ة بين التوافق المهني ل دىاالستاذ والتفاعل الصفي بثانوية العربي بليليطة.
الفرضيات الجزئية

-8التفاعل الصفي :عالقة ديداك تيكية يمكن ان تكون
ثالثية االبعاد:

-9هن اك عالق ة ارتب اطي ة بين التوافق المهني ل دى
االستاذ والسلوك اللفظي له بثانوية العربي بليليطة.
-8هن اك عالق ة ارتب اطي ة بين التوافق المهني ل دى
االستاذ والسلوك غير اللفظي له بثانوية العربي بليليطة.
-1هن اك عالق ة ارتب اطي ة بين التوافق المهني ل دى
االستاذ والسلوك اللفظي للتلميذ بثانوية العربي بليليطة.
-6هن اك عالق ة ارتب اطي ة بين التوافق المهني ل دى
االستاذ والسلوك غير اللفظي للتلميذ بثانوية العربي بليليطة

-9عالقة بيداغوجية بين المعلم والتلميذ في وض عية
ديداك تيكية.
-8عالقة بيداغوجية بين المعلم والمادة في وض عية
ديداك تيكية.
-1عالقة بيداغوجية بين المادة والتلميذ في وض عية
ديداك تيكية.
على مس توى وظيف ة التلمي ذ في تطوير مس تواه
التعليمي6 .

-5هن اك فروق ذات دالل ة إحص ائي ة في مس توي ات
التوافق المهني بين اس ات ذة ث انوي ة العربي بليليط ة حس ب
التخصص.

جمةل العلوم الاجامتعية
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-8التوافق المهني والصحة النفسية :عرف علم النفس
الحديث بانه علم دراس ة التوافق اإلنس اني بالمواقف الحياتية
بما فيها المواقف المهنية ومواقف العمل9.

مدرس ية بغرض إحداث تغييرات س لوكية لدى اعض اء هذه
الجماعة ،وهو فعل بيداغوجي لتدخالت المدرس اللفظية منها
وغير اللفظية بهدف إلى إقامة تواص ل مع التالميذ ،قص د تبليغ
رسالة معينة او مراقبتها او تحسين سلوك المتعلمين او إحداث
تغييرات في مواقفهم وضبط نشاطاتهم5.

واالص ل في التوافق المهني هو تع دي ل الفرد بحي ث
يتالءم مع ظروف الحياة االجتماعية س واء في االس رة ام في
العم ل ،بحي ث يع دل الفرد من س لوك ه او من بيئت ه ،إلع ادة
التوازن واالنس جام مع ما يحيط به من متغيرات تؤثر وتغير من
سلوكه1.
والص حة النفس ية هي قدرة الش خص على التوفيق بين
رغب ات ه واه داف ه من جه ة وبين الحق ائق الم ادي ة واالجتم اعي ة
التي يعيش في وسطها من جهة اخرى90.

الطار النظري للدراسة
أ
اول :التوافق المهني
-9مفهومــه :يعرف ه الب اح ث كم ال دس وقي على ان ه
تكييف الش خص ببيئته االجتماعية مجال مش كالت حياته
االجتم اعي ة التي ترجع لعالق ات ب اس رت ه ومجتمع ه ،ومع ايير
بيئته االقتص ادية والس ياس ية والخلقية ذات التاثير على حياته
المهنية1 .

-1تحليــل عمليــة التوافق :تب دا عملي ة التوافق بوجود
دافع او رغبة توجه الس لوك نحو غاية معينة إلش باع هذا الدافع
ثم يظهر ع ائق يعترض الفرد في تحقيق اله دف ،هن ا يم ارس
الفرد الع دي د من الحرك ات االنفع الي ة وردود االفع ال المختلف ة
للتغل ب على ه ذا الع ائق ،وعن دم ا يتمكن الفرد من تحقيق
الهدف الذي يشبع دافعه تتم عملية التوافق.

*يعرفه النفس اني كاتل انه يش مل ثالثة مص طلحات
هي :التكيف والتوافق والتك ام ل ،اي العملي ات النفس ي ة
البنائية والتحرر من الض غوط والص راعات ،وانس جام البناء
ال دين اميكي للفرد في اي بن اء اجتم اعي مهني او غير ذل ك،
بمعنى إن الفرد المتكيف قد يتعارض مع نفس ه في اداء عمله
المهني ،لكنه يفيد مجتمعه ،و بالتالي حسب كاتل هو متكيف
لكنه غير متوافق ،والتكامل هو االتس اق في الدوافع والس لوك
واالهداف9.

ويشير علماء النفس إلى انه كلما اشبعت حاجات الفرد
ل ن ي ح ت اج إل ى ع م ل ي ة ال ت واف ق ف ي ال م ح ي ط ال ذي ي ع ي ش
آ
فيه.ويمكن توضيح عملية التوافق بالمخطط االتي:

 -9سلوك إنساني  -8استجابة اولى -1عائق  -6استجابة ثانية محددة  -5الهدف
ثانيا :الدارة ّ
اما كل من كوروين وميندلر ل Cururin And 9199
الصفية والتفاعل الصفي
 Mendlerيؤكدان على اهمية تحقيق االنض باط الص في وتعاون
-9الدارة ّ
الصفية والمناخ المدرسي
التالميذ مع المعلم عبر تعزيز ش عور الطلبة بالك فاءة والقيمة
 مفهومها :نجد كانتر " 9110 canterيعرفها على ان هاع ب ر داف ع ي ت ه م وت وف ي ر ف رص ال ن ج اح ل ه م وت ع ري ف ك ون ي ن
نموذج من التعليم ات والقواع د الس لوكي ة التي يس تخ دمه ا
 "kounin7711هي تحلي ل اداء المعلم ومه ارات ه التي يوظفه ا
المعلمون للتعزيز والعقاب".
99
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أ
ا-التفاعل على يكل سلسلة

في التعليم ثم يبحث في عالقتها بمس تويات انهماك التالميذ
ف ي انش ط ة ال ت ع ل ي م ،ح رك ة ال ت ع ل ي م ال ف ع ال effective

يقوم هذا النوع من االتص االت على نقل الرس ائل من
مرس ل إلى مس تقبل ،ويقوم هو بدوره بنقلها إلى التالي ،ويعاب
على هذا النوع من االتص ال في انه إذا فقدت الس لس لة احد
حلقاتها تتوقف عملية االتص ال والتفاعل بين مكونات النظام،
وفي المج ال التعليمي مث ل ه ذا النوع من االتص ال يكون ل ه
نمط تواص ل ذو تغذية راجعة ض عيفة ،نالحظ ذلك من خالل
التف اعالت االتص الي ة بين االس ت اذ والتالمي ذ يؤدي إلى فقر
العالقات اإلنس انية ،فتكون تغذية ض عيفة بدال من ان تكون
تغذية راجعة تتم على النحو التالي:91

98 .peachiny move mety

اإلدارة الص في ة تعرف ايض ا على انه ا " :الق درة التي
يتميز به ا المعلم الفع ال من اج ل تحقيق اه داف بن اءة مع
الطلبة ياتي ذلك من خالل الس لوك التنظيمي الذي يمارس ه
المعلم ".
آ
يمكن الوصول إلى التعريف االتي:
الدارة الص ـ ـ ــفي ــة" :هي جميع الخطوات واإلجراءات
الالزمة للبناء والحفاظ على بيئة ص فية مالئمة لعملية التعليم
" يعني ان المعلم يش غ ل فيه ا ع دة ادوار هي ك الت الي :اب
ص ديق ،زمي ل معلم ب اح ث ،وتش م ل ه ذه االدوار حقوق ا
وواجبات.
أ
-8التفاعل الصفي وايكاله

مب اش ر بين الوح دات وال يوج د مركز يتحكم في عملي ة
االتصال96

ب-التص ـ ــال على ي ـ ــكل دائرة :وفي هذا النوع يكون
هناك تفاعل اك ثر من النوع السابق وتغذية راجعة نوعية.

-1تقييم التفاعل الصفي

ج ـ ـ ـ-التصال على يكل عجلة :يكون احد االفراد مركز
عملية االتصال والمنسق لها.

ويمكن ايض ا تقييم التف اع ل إذا قمن ا بتحلي ل الفع ل
التعليمي على مس توى االعض اء الفعالة في ذلك وينطلق ذلك
من خالل تجزئة المهام ودراس ة عناص ر العمل التعليمي كل
عنص ر على حده وبعدها يتم ربط العناص ر المتكاملة في مهمة
واحدة ،وهي عملية التعلم الفعال فيتحقق لنا-الفهم ،التنبؤ،
التحكم ،ويتحدد ذلك من خالل المخطط الممثل للعناص ر
الفاعلة في الفعل التعليمي 95

د-التص ـ ـ ــال عل ي ـ ـ ــكل حرف  :yفي هذا النوع مركز
العملي ة االتص الي ة ينظمه ا اح د االفراد مث ل نموذج العجل ة
ولكنه اقل عددا من حيث الفروع التي يتحكم فيها.
أ
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-التص ـ ــال متعدد البعاد :حيث جميع مكونات
النظام االتص الي تتفاعل مع بعض ها البعض الن هناك اتص اال
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الجراءات التطبيقي ــة لل ــدراسـ ـ ـ ـ ــة :بع د التطرق إلى
الجانب النظري ياتي الجانب الميداني إلبراز وكش ف العالقة
القائمة بين المتغيرين على مستوى عينة الدراسة:

 من  89س بتمبر  8099حتى  05ديس مبر  :8099تمإجراء الدراس ة النهائية بتوزيع مقياس التوافق المهني على عينة
الدراسة وتطبيق بطاقات المالحظة.
-8المنهج المستخدم في الدراسة

-9حدود الدراسة
أ
ا-الحــدود المكــانيــة :المقص ود به ا النط اق المك اني
للدراس ة الميدانية والمتمثل في ثانوية العربي بليلي طة دائرة
عين ولمان والية سطيف.

اعتبارا ان لكل منهج خص ائص ه ووظائ فه التي تتوقف
عليه ا طبيع ة المعلوم ات المراد الحص ول عليه ا ،ووفق ا
لإلش كالية المص اغة واس تنادا للفرض يات التي وض عناها عمدنا
إلى اس تخدام المنهج الوص في اإلرتباطي ،او بص ورة ادق هو
منهج الدراس ة اإلرتباطية ،ويس تخدم هذا النوع في البحوث
التي ت درس م دى ارتب اط المتغيرات او مجموع ة من ال درج ات،
وكذلك يلجا الباحث إلى هذا المنهج إذا اريد إثبات عالقة بين
ظاهرتين او متغيرين إذا استحال تطبيق المنهج التجريبي91.

ب-الحدود البش ـ ـرية :تم اختيار اس اتذة ثانوية العربي
آ
بليليطة حسب التخصصين :فرع اداب وفرع علوم تجريبية.
آ
 عدد اساتذة االداب 80 :عشرون استاذا دائما. عدد اس اتذة العلوم التجريبية 91 :س تة عش ر اس تاذادائما.

-1الدراس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــتطالعية :قامت الباحثة بدراس ة
استطالعية حول موضوع التوافق المهني والتفاعل الصفي على
مس توى التعليم الثانوي بثانوية العربي بليليطة ،وبهذا فقد تم
اخذ عينة استطالعية ممثلة لكل الفروع ،اشتملت على خمسة
عش ر اس تاذ تعليم ثانوي واربعين تلميذا من نفس المس توى،
وتم استخدام اإلستمارة كاداة للدراسة االستطالعية كما يلي:
أ
أ
ا-الستمارة الموجهة لالساتذة

ج-الحدود الزمانية :وهي الفترة التي تم خالله ا إنج از
آ
البحث الميداني وقد كانت ممتدة كاالتي:
 من  95م ارس  8099حتى  88م ارس  :8099تمإجراء الدراس ة االس تطالعية للحص ول على بيانات ومعلومات
تفيد في بناء ادوات القياس.
 من  86افريل  8099حتى  09ماي  :8099تم توزيعمقياس التوافق المهني لقياس الص دق والثبات وتطبيق بطاقة
المالحظة.
س :9هل تعاني من عدم توافق مهني ؟
اذا كان الجواب نعم  ،ما هي اعراضه؟
س :8حسب رايك ما هي اهم عوامل و مصادر التوافق المهني؟
س :1هل يؤثر عدم التوافق المهني لديك على التفاعل الصفي مع الطلبة؟

ب-الستمارة الموجهة للتالميذ

نعم

نعم

الستنتاج العام من الدراسة الستطالعية

س :9ما هي مؤش رات التفاعل االفض ل داخل الفوج
الدراسي في نظرك؟

افادتنا الدراس ة االس تطالعية في تحديد عينة البحث
والتي س تنحص ر على التخص ص ات التي تتوفر فيها ظاهرة
التوافق المهني ،وقد اتض ح انه س يتم تطبيق الدراس ة النهائية
آ
على ك ل من اس ات ذة العلوم التجريبي ة واالداب ،وس تكون
دراس ة مس حية ،اي على كل االس اتذة ،كما س اعدنا ذلك في
بناء المقياس ،وبطاقة المالحظة وبالتالي فإن الدراس ة النهائية

س :8حس ب رايك ما هي الطريقة االمثل إلدارة الفوج
الدراسي من طرف االستاذ؟
س :1م ا هي اهم الص ف ات التف اعلي ة التي يج ب ان
يتصف بها االستاذ على مستوى التعليم الثانوي؟
جمةل العلوم الاجامتعية
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آ
س تتم على ش كل دراس ة تمس كل من اس اتذة االداب والعلوم
التجريبية.
أ
-6ادوات ج ـ ـم ــع ال ـ ـب ـ ـي ــان ــات وق ـ ـي ــاس الس ـ ـ ـ ـ ـم ــات
الس ـ ـ ــيكومتريــة :تعتبر مرحل ة جمع البي ان ات من اهم مراح ل
الدراس ة ،والتي يتم من خاللها تقييم البيانات ،ويظهر ذلك
انطالقا من اس تخدام االدوات المناس بة ،ولكون هذا البحث
آ
يهدف إلى تبيان العالقة بين متغيرين احدهما مس تقل واالخر
تابع ،وهذان المتغيران يمكن قياس هما من خالل الدرجات،
آ
فقد ارتاينا استخدام االداة االتية:

ال ذي تم تطبيق ه في ال دراس ة النه ائي ة هو مس توحى من 1

مق اييس اح ده ا خ اص بع دم التوافق المهني ،ومقي اس ان
خاص ان بقياس الض غط المهني بما يتوافق ونتائج الدراس ة
االس تطالعية ،وقد اش تمل على س تة وعش رين ( )81بندا من
خالل تكييف شخصي للمقياس.
بطاقة المالحظة الخاصــة بالتفاعل الصــفي :تتض من
محتويات هذه البطاقة وص فا إجرائيا الهم االداءات الس لوكية
اللفظية وغير اللفظية لكل من االس تاذ والتلميذ ،والتي ينبغي
ان يقوم بها االس تاذ والتلميذ في إطار التفاعل ،وهي مس توحاة
من نموذجين لقياس التفاعل الص في ،نموذج الباحث فالندرز
ال ذي يهتم بقي اس التف اع ل اللفظي بمختلف جوانب ه ،ونموذج
غالوي الذي يهتم بقياس التفاعل غير اللفظي بمختلف جوانبه
ايض ا ،وقد تم ص ياغة حوالي خمس ة وثالثين  15بندا لبطاقة
المالحظة موزعة على اربعة  6محاور كما يلي:

المقي ــاس :لق د تم اعتم اد تطبيق مقي اس وبط اق ة
مالحظة ،االول خاص بقياس درجات التوافق المهني ،والثاني
خاص ببطاقة المالحظة للتفاعل الص في ،وذلك لكوننا نقوم
بدراس ة عالقة ارتباطية بين هذين المتغيرين ،مس تعملين
التقدير الكمي استجابة لبنود كل مقياس.
أ
ا-مقياس التوافق المهني

 99بند خاص بالسلوك اللفظي لالستاذ الثانوي.
 1بنود خاصة بالسلوك غير اللفظي لالستاذ الثانوي.
 9بنود خاصة بالسلوك اللفظي للتلميذ.
 9بنود خاصة بالسلوك غير اللفظي للتلميذ.

 صيغة البدائل :عالية ( ،)1متوسطة ( ،)8منخفضة( ،)9معدومة (.)0
ب-بطاقة المالحظة الخاصة بالتفاعل الصفي

وبغرض بناء هذه البطاقة بطريقة علمية ،فقد اس تندنا
إلى بعض البطاقات الخاص ة بمالحظة الس لوك التفاعلي ،ومن
اهمها :بطاقة قياس الك فايات المهنية الخاص ة بالتفاعل الص في
أ
واإلدارة الصفية للدك تور عبد الرحمان صالح الزرق (.)9111

 ص يغة البدائل :ال يؤدي ( ،)0ض عيف ( ،)9متوسط( ،)8جيد ( ،)1ممتاز (.)6
مقيــاس التوافق المهني :وهو مقي اس مس توحى من
مقياس الدك تورة نجاح القبالن القبالن ، 99وهو مقياس يهدف
إلى قي اس اهم مص ادر واعراض ع دم التوافق المهني ل دى
الع املين في المك تب ات وت اثيره ا على االداء الوظيفي ،وق د تم
اخذ المحور الذي يناسب الدراسة االستطالعية التي قمنا بها اال
آ
وهو المحور المتعلق باالعراض واالثار المتعلقة بس وء التوافق
المهني ،وس يتم توض يح ذلك في المالحق ،كما قمنا باخذ
بعض البنود التي توافق الدراسة االستطالعية ايضا من مقياس
االنطفاء والضغط المهني للدك تور دمحم منير مرسي ،وهو مقياس
يقيس اهم االعراض والت اثيرات الن اتج ة عن الض غط المهني،
وايض ا مقياس الض غط المهني للدك تور علي عسـ ــكر ،وس يتم
توض يح ذلك في المالحق ايض ا ،وبالتالي فإن بناء المقياس
جمةل العلوم الاجامتعية

قياس السمات السيكومترية
أ
ا-الثبات :بالنس بة لمقياس التوافق المهني فهو ثابت،
وذلك باالعتماد على حس اب "الفا كرونباخ" ،حيث وجدت ά
=  ،0.98وبالنسبة لبطاقة المالحظة .0.95 = ά
ب-الصدق :وذلك بحساب الصدق الداخلي 0.90 = :
الثبات√ = √0.82

اما صدق بطاقة المالحظة فقد تم االعتماد على قانون "بيالو"
وهو كالتالي:99
االتفاقات
× 100
االتفاقات  +االختالفات
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النهائي لعينة البحث هو س تة وثالثون  61اس تاذا ،وذلك نظرا
لرفض بعض االس ات ذة لتطبيق ش بك ة المالحظ ة الخ اص ة
ب التف اع ل الص في ،ه ذا م ا ادى إلى ان يكون الحجم النه ائي
لعينة الدراس ة هو ثالثة واربعون  61اس تاذا ،وايض ا بعد
اس تثناء بطاقات المالحظة التي كانت نس بة االتفاق فيها اقل
من .%90

ايض ا تم توزيع بط اق ة المالحظ ة ومقي اس التوافق
المهني على ثالثة محكمين بغرض التحكيم ،وتمت المص ادقة
على تطبيقهما.
-5حجم العينــة :تم توزيع بطريق ة عش وائي ة حوالي
اربعين  50مقياس ا خاص ا بالتوافق المهني ،غير ان الحجم
* جدول رقم 08

الف رع
االساتذة

آ
االداب

العلوم التجريبية

88

89

حيث מּ :عدد افراد العينة.
ر :معامل االرتباط المحصل عليه.

وبالتالي فإن طبيعة العينة هي :عينة طبقية تحكمية.
أ
-1الدوات الحص ـ ـ ـ ــائيــة المس ـ ـ ــتخــدمــة في تحليــل
البيانات
أ
ا-معامل سـ ــبيرمان المعدل للرتب :يتحدد في معامل
ارتباط سبيرمان في حالة الرتب المتكررة ،ومعادلتها كالتالي:

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ-اختبار كا  8للدللة على الفروق :تس تعمل هذه
االداة ل ت ق دي ر دالل ة ال ف رق ب ي ن ال ت ك رار ال واق ع ي وال ت ك رار
المتوقع ،ويص ا هذا الفرق على ش كل فرض ية ص فرية بحيث
تكون اقل قيمة ل كا  .0 = 8وفق المعادلة التالية:

مح
ر=
مس × مص

(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2
∑ = 𝑋2
𝑒𝑓

 :FOالتكرار الواقعي (المشاهد)
 :Feالتكرار المتوقع.
كما ان التكرار المتوقع يمكن حس ابه وفق المعادلة
التالية:80
الرأيس اجملموع × الهاميش اجملموع

بم ا ان بي ان ات ال دراس ة ترتيبي ة اعتم دن ا على مقي اس
لرمسيس وليكرت والذي هو مقياس ترتيبي.
ب-الــدرجــة الثــانيــة التص ـ ـ ــحيحيــة :نظرا لكون افراد
العينة كبيرا والن جدول الداللة اإلحص ائية لمعامل س بيرمان
ينحص ر بين ( )60و ( )10فردا ،فقد راينا اس تخدام الدرجة
التصحيحية ومعادلتها:91

اللكي اجملموع

= 𝑒𝑓

-9عرض نتائج ّ
الدراسة

ت = ر × מּ √2 −
−1ر

-9-9جدول رقم ّ 01
يوضح عرض نتائج الفرضية 9
מּ

ά

61

0.05

ر
0.11 -

ت المحسوبة
1.11

ت المجدولة
8.08

درجة الحرية
69

القراءة الحصائية
بما ان ت المحس وبة  1.11اكبر من ت المجدولة  8.08تحت درجات حرية  ،69 =8 – 61ومس توى داللة إحص ائية ،0.05
فإنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوافق المهني لدى االستاذ والسلوك اللفظي لديه.
جمةل العلوم الاجامتعية
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الخالصة البيداغوجية
هناك عالقة ارتباطية سلبية قوية بين التوافق المهني لدى االستاذ والسلوك اللفظي لديه وبالتالي الفرضية رقم ( )9محققة.
-8-9جدول رقم  06يوضح عرض نتائج الفرضية
ر
Ά
מּ
 0.690.05
61

ت المحسوبة
8.80

درجة الحرية

ت المجدولة
8.08

69

القراءة الحصــائية :بما ان ت المحس وبة  8.80اكبر من المجدولة  8.08تحت درجات حرية  ،69 =8 – 61ومس توى داللة
إحصائية  ،0.05فإنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوافق المهني لدى االستاذ والسلوك غير اللفظي لديه.
الخالص ـ ــة البيداغوجية :هناك عالقة ارتباطية س لبية بين التوافق المهني لدى االس تاذ والس لوك غير اللفظي لديه وبالتالي
الفرضية رقم ( )8محققة.
-1-9جدول رقم  05يوضح عرض نتائج الفرضية
מּ

Ά

ر

61

0.05

0 .5

ت المحسوبة
6.58

درجة الحرية

ت المجدولة
8.08

69

القراءة الحص ـ ــائية :بما ان ت المحس وبة  6.58اكبر من ت المجدولة  8.08تحت درجات حرية  ،69 =8 – 61ومس توى
داللة إحصائية  ،0.05فإنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوافق المهني لدى االستاذ والسلوك اللفظي لدى التلميذ.
الخالص ـ ـ ــة البيداغوجية :هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق المهني لدى االس تاذ والس لوك اللفظي لدى التلميذ،
وبالتالي الفرضية رقم ( )1محققة.
-6-9جدول رقم  01يوضح عرض نتائج الفرضية
מּ

ر

61

0.11

ت المجدولة
8.08

ت المحسوبة
8.99

ά

درجة الحرية

0.05

69

القراءة الحصـ ـ ــائية :بما ان ت المحس وبة  8.99اكبر من ت المجدولة  8.08تحت درجات حرية מּ–  ،69 = 8ومس توى
داللة إحص ائية  ،0.05فإنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحص ائية بين التوافق المهني لدى االس تاذ والس لوك غير اللفظي لدى
التلميذ.
الخالصـ ـ ــة البيداغوجية :هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق المهني لدى االس تاذ والس لوك غير اللفظي لدى التلميذ
وبالتالي الفرضية رقم  06محققة.
-5-9جدول رقم  09يوضح عرض نتائج الفرضية
مس ــتويات الض ــغط عالية

متوسطة

منخفضة

معدومة

المجموع الهامشي

المهني
صات
التخص التجريبية
العلوم
آ
االداب

9ا

1ب

5ت

0ث

89

9ح

1خ

5ج

0د

88

المجموع الراسي

95

99

90

0

61
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التلمي ذ ،حركيت ه اثن اء ال درس ،غير ان ه ذا ال يعتبر ح ال ة
مرض ية ،إذ يمكن تدارك ذلك من خالل برامج تدريبية تس اعد
االس تاذ على التخفيف من الض غط وتحقيق التوازن والتوافق
كع ام ل مؤثر في الس لوك غير اللفظي ل دي ه ب اعتب اره مؤش را
للتفاعل الصفي الذي هو متغير الدراسة في هذه الحالة.

المقارنة الحص ـ ــائية :لدينا كا 8المحس وبة  0.01اقل
من ك ا 8المج دول ة  1.96عن د درج ات حري ة (9= )9-8( )9-8
ومستوى داللة إحصائية  0.05وبالتالي فإن الفرق
غير دال إحصائيا ،والفرض الصفري  H0مقبول.
الخالصة البيداغوجية :ليست هناك فروق ذات داللة
إحص ائية في مس تويات التوافق المهني بين اس اتذة العلوم
آ
التجريبية واساتذة االداب.

مناقش ـ ــة نتائج الفرض ـ ــية رقم  :01هذه الفرض ية هي
االخرى تحققت وهذا ما اثبتته نتائج البحث من خالل حس اب
معامل االرتباط س بيرمان المعدل للرتب ،حيث تم التوص ل
إلى ان قيمة ر=  ،0.50وهذا ما يدل على وجود ارتباط موجب
ض عيف دال إحص ائي ا بين التوافق المهني ل دى االس ت اذ
والس لوك اللفظي لدى التلميذ ،وهذا ما وجدناه عند حس اب
قيمة (ت) ،وهنا يمكن اعتبار التوافق المهني مؤش را إيجابيا
بالنس بة للتلميذ ،النه يجد حرية في التعبير وطالقة في حركة
س لوكه اللفظي ،غير ان هذا الس لوك يمكن ان يكون متبوعا
بمش اكل س لبية لدى االس تاذ ،مما يزيد في مس توى ض غطه،
ويؤثر في سلوكاته اللفظية وغير اللفظية.

-9مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات
منــاقشـ ـ ـ ــة نتــائج الفرضـ ـ ـ ـيــة رقم  :09ه ذه الفرض ي ة
تحققت ،وهذا ما كش فت عنه الخطوات المتبعة في حس اب
معامل االرتباط س بيرمان المعدل للرتب ،حيث تم التوص ل
إلى ان ر= ،0.11 -وه ذا م ا ي دل على وجود عالق ة ارتب اطي ة
سلبية قوية دالة إحصائيا بين التوافق المهني لال ستاذ وسلوكه
اللفظي ،وهذا وفقا لنتائج قيمة (ت) المحس وبة ،غير ان هذا
االرتب اط يت اثر بعوام ل خ ارج ة على نط اق الب اح ث كحجم
العينة ،ويمكن تفس ير ذلك انه لكون االس تاذ كينونة بش رية
تتاثر بجملة من الض غوطات والمعيقات مهما تعددت اس بابها
فهذا من الطبيعي ان يكون له تاثير س لبي على الص حة النفس ية
لديه ،وقد يظهر ذلك على مس توى س لوكاته اللفظية ،كما
يمكن إرج اع س وء التوافق المهني ل دى االس ت اذ إلى ك ث اف ة
البرنامج وكذا ك ثافة الفص ول الدراس ية الس بب الذي قد يؤدي
باالس تاذ إلى مش اكل تفاعلية تتحدد في س لوكه اللفظي ،وقد
يؤدي ذلك إلى تطور الض غط لديه الى س وء في التوافق المهني
لديه .

مناقشــة نتائج الفرضــية رقم  :06كذلك هذه الفرض ية
تحققت وهذا ما اوض حته خطوات البحث في حس اب معامل
االرتباط سبيرمان المعدل للرتب ،حيث تم التوصل إلى ان ر=
 ،0.11وهذا ما يدل على وجود عالقة ارتباطية موجبة ض عيفة
بين التوافق المهني لدى االس تاذ والس لوك غير اللفظي لدى
التلميذ ،وهذا االرتباط دال إحص ائيا ،ويفس ر ذلك بان هذه
العالقة ال يمكن تعميمها الن متغير الس لوك غير اللفظي لدى
التلميذ هنا ال يرتبط فقط بالض غط المهني لالس تاذ بل تحكمه
عوامل اخرى خاص ة بالتلميذ كالحالة المزاجية ،والتي تتاثر
بمؤثرات خارجية مثل الس ن ،والوس ط الدراس ي ،ومؤثرات
اخرى ال تتعلق بالفصل الدراسي.

مناقش ــة نتائج الفرض ــية رقم  :08هذه الفرض ية ايض ا
تحققت ،وهذا ما كشفت عنه الخطوات المتبعة في تبيان مدى
تحقيقها ،حيث تم التوص ل إلى ان معامل االرتباط س بيرمان
المع دل للرت ب ذو القيم ة ( )0.69 -يوض ح ان هن اك عالق ة
ارتب اطي ة س لبي ة ض عيف ة نوع ا م ا بين التوافق المهني ل دى
االس تاذ والس لوك غير اللفظي لديه ،الش يء الذي يؤكد انه كلما
قل التوافق المهني لدى االس تاذ اثر س لبا على الس لوكات غير
اللفظية لديه كإماءات الض جر وطريقة الكالم ،وض عيته داخل
الفص ل الدراس ي كطريقة الجلوس ،واس اليب جذب انتباه
جمةل العلوم الاجامتعية

مناقشـ ـ ــة نتائج الفرضـ ـ ــية رقم  :05هذه الفرض ية لم
تتحقق وه ذا م ا اثبتت ه نت ائج قيم ة ك ا 8المحس وب ة لتبي ان
الفروق ،والتي اوضحت انه ليس هناك فروق دالة إحصائيا في
آ
مستوى التوافق المهني بين اساتذة العلوم التجريبية واالداب،
ويمكن تفس ير ذلك بان هذه التخص ص ات المنوطة بالدراس ة
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لتغطي ة م ا ورد في ال دراس ة االس تطالعي ة التي اوض ح ت
آ
إش كاليات في االتص ال والتفاعل مع االس اتذة حس ب اراء
التالميذ.
* الغوص في تح دي د اهم الطرق واالس تراتيجي ات
المس اعدة في وض ع برنامج تدريبي يمكن من الحد من اعراض
سوء التوافق المهني لدى االستاذ ،ويفيد في تحقيق تعلم صفي
فعال على مستوى التعليم الثانوي.

تخص ص ات تنتمي إلى ثانوية واحدة ،وهذا ما يؤكد اس تبعاد
الفروق الدالة إحصائيا.
-1التوصيات والقتراحات
بع د إتم ام ه ذه ال دراس ة المتواض ع ة ،وانطالق ا من
النتائج الميدانية المتوص ل إليها ،واس تنادا إلى ما جاء في
اهداف واهمية اإلش كالية المطروحة ،فإن هذا العمل يتمثل
في حص يلة من االقتراحات والتوص يات التي يمكن عرض ها فيما
يلي:
* االهتمام بالصحة النفسية لالستاذ بالتعليم الثانوي،
وذل ك من خالل الكش ف عن جمل ة المثيرات الفيزيولوجي ة
واالجتم اعي ة (التف اعلي ة) التي له ا عالق ة بقل ة وس وء التوافق
المهني لديه ،من خالل إعطاء الفرص ة لالس اتذة لعرض اهم
مصادر الضغوط المهنية داخل الوسط التعليمي بحرية ،قصد
ضبطها والعمل على التخفيف منها.
* إجراء دراس ات مي داني ة تس اع دن ا في التعرف على
اتجاهات االس اتذة ومدى قدرتهم في ض بط الس لوك التفاعلي
ل ديهم ،ومعرف ة مواقفهم اتج اه وظيفتهم ك اس ات ذة للرفع من
جودة العالقة التفاعلية.
* البحث في اإلجراءات العملية لتنظيم اإلدارة الص فية
في التعليم الثانوي لطرفي العمل التعليمي لالس تاذ والتلميذ،
ك تطبيقات تربوية تمكن من تحديد المناخ النفس ي التعليمي
الس ليم ،لتكون هن اك عالق ة تف اعلي ة بن اءة بين طرفين
متكافئين في العمل التعليمي.
* إمكانية االس تفادة من العالقة اإليجابية بين التوافق
المهني لدى االس تاذ والتفاعل الص في لدى التلميذ ،وذلك من
آ
خالل اعتبارها افاقا بحثية تمكن من ربط التفاعل الص في لدى
التلمي ذ بمتغيرات اخرى ذات االثر الس لبي في ذل ك ،وه ذا
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خاتمة عامة
يق دم ه ذا العم ل في إط ار المجهودات المب ذول ة
لتحس ين اداء التعليم الثانوي ونوعيته ،اس تجابة لحاجة ترقية
االداء المهني لالس تاذ ،وتحقيق النظام الص في الفعال ،ولهذا
فقد جاءت إش كالية موض وعنا هذا عبارة عن دراس ة ارتباطية
لمتغيرين هامين على هذا المستوى من التعليم ،هما :التوافق
المهني والتف اع ل الص في ،وعلى اعتب ار ان عملي ة التف اع ل
الص في تتم على مس توى عنص رين فعالين هما :المعلم الراش د
(االس تاذ) ،والمتعلم الواعي (التلميذ الثانوي) ،فقد اهت مت
الدراس ة باالنماط الس لوكية اللفظية وغير اللفظية كمؤش رات
إجرائية لهذا التفاعل.
ومن خالل هذا الجهد المتواض ع وس عيا منا نحو توفير
التعلم الص في الفع ال ال ذي يت اثر بع دد كبير من العوام ل،
الذي اوض حت النتائج الميدانية على انه ذو عالقة (س لبية،
إيج ابي ة) ب التوافق المهني ل دى ه ذه الفئ ة التربوي ة التعليمي ة
على مستوى التعليم الثانوي ،فقد خلصت الدراسة إلى حصيلة
من التوصيات واالقتراحات التي نعتبرها ملحقا لما جاء في هذه
الدراس ة ،ويمكن اخذها بعين االعتبار كنقاط انطالق تس اعد
آ
في فتح افاق بحثية جديدة.
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 .1دمحم منير مرسي :اصول التربية ،عالم الك تب ،القاهرة ،د ط ،2111 ،ص.231 :
 .2دمحم مصطفى الديب :دراسات في اساليب التعلم التعاوني ،عالم الك تب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،2114 ،1ص221 :
 .3ميش ال تكال جرجس ،رمزي كامل :معجم المص طلحات التربوية ،إنجليزي عربي ،ترجمة يوس ف خليل يوس ف ،مك تبة لبنان ،ط،1
 ،1..3ص1262 :
4. R. Legendre : Le dictionnaire actuel de l’éducation, Guerin, Paris, 1993, p: 1106.

 .2عبد اللطيف الفاربي آواخرون :االهداف التربوية ،سلسلة علوم التربية ،دار الخطابي للطباعة والنشر ،ط ،1..4 ،3ص ص.163، . :
 .6كمال دسوقي ،علم النفس ودراسة التوافق ،دار المعرفة ،القاهرة ،دط، 1.26،ص.32:
 .2عبد الحميد دمحم الشاذلي ،الواجبات المدرسية والتوافق النفسي ،مك تبة الجامعة ،االسكندرية،دط ،2111،ص.22:
 .3عباس محمود عوض ،في علم النفس االجتماعي ،دار المعرفة الجامعية ،االزاريطة،دط ،2112،ص.33:
 ..سهير كامل احمد ،الصحة النفسية والتوافق ،مركز االسكندرية للك تاب،مصر،دط، 1... ،ص.26:
 .11مدحت عبد الحميد ،الصحة النفسية والتوافق الدراسي ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية،دط ،1...،ص.31:
 .11دمحم جاسم ،مشكالت الصحة النفسية اعراضها وعالجها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،االردن،دط ،2114،ص.21:
 .12رمزي فتحي هارون :اإلدارة الصفية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،االردن ،2113،ص.34 :
 .13دمحم الدريج :التدريس الهادف ،قصر الك تاب ،البليدة ،2111 ،ص.61 :
 .14عالء الدين ك فافي ،مص طفى عبد الس ميع :مهارات االتص ال والتفاعل في عمليتي التعلم والتعليم ،دار الفكر للطباعة والنش ر والتوزيع،
االردن ،2113 ،ص.36 :
 .12لحسن بوعبد هللا ،دمحم مقداد :قراءات في طرائق التدريس ،جمعية اإلصالح االجتماعي والتربوي ،ط ،1..4 ،1ص 24
 .16مراد صالح ،فوزية هادي :طرائق البحث العلمي ،دار الك تاب الحديث ،جامعة الكويت ، 2112 ،ص.322
17. http://www.shbab1.com/2minutes.htm2004
18. G. Dessout .Analyse de l’enseignement, les presse du l’université du québec, Canada, 1981, p 191.
 .1.سعد عبد الرحمان ،القياس النفسي بين النظرية والتطبيق ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط ،1،1..3ص.114 :
 .21رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي اساسياته النظرية وممارسته العلمية ،دار الفكر المعاصر ،بيروت لبنان ،ط ،2112 ،3ص .113:
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مقياس التوافق املهين
سيدي االستاذ /االستاذة الموقر (ة)
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
في إطار إنجاز بحث علمي في ميدان علم التربية تخصص إدارة تربوية.
والمعنون " الادارة الصفية وعالقهتا ابلتوافق املهين لس تاذ التعلمي الثانوي
دراسة ميدانية ".
آ
وعلى اعتبار انها دراسة تلمس العالقة القائمة بين التوافق المهني كسبيل لمعرفة االثار المترتبة لهذا المتغير على التفاعل
الصفي كمتغير ثان .ولتبيان هذه العالقة نرجو من سيادتكم التكرم بوضع إشارة (*) في المكان المناسب لإلجابة التي تعبر عن
حالتكم ،ونرجو ان يكون ذلك بكل موضوعية.
وتقبلوا منا فائق اإلحترام والتقدير.
أ
اسم الستاذ....................................................................... :
التخصص...........................................................................:
.1
.2
.3
.4
.2
.6
.2
.3
..
.11
.11
.12
.13
.14
.12
.16
.12
.13
.1.
.21
.21
.22
.23
.24
.22
.26

عالية

البنود

اشعر باإلحباط بدرجة
ال التزم بموجبات العمل بدرجة
انا غير راض عن عملي كاستاذ بدرجة
افقد صبري وهدوئي التفه االسباب بدرجة
انزعج من العدد الك ثيف للطلبة بدرجة
الجا إلى االدوية والمهدائت بدرجة
اتاخر عن العمل دون مبرر بدرجة
انزعج من عدم مساندة اإلدارة لضبط الطلبة بدرجة
تتوعك صحتي بسبب التوتر المهني بدرجة
اعاني من اضطرابات نفسية وعصبية بدرجة
افكر في ترك قطاع التعليم بدرجة
ارتكب اخطاء داخل الفوج الدراسي بدرجة
اخرج من حجرة الدراسة دون سبب بدرجة
احس بالملل اثناء الساعات الرسمية بدرجة
اضبط اعصابي واتحكم في توتري بدرجة
ال استطيع كسب الوقت والجهد مهما حاولت بدرجة
احاول االبتعاد عن المواقف المزعجة بدرجة
اتضايق من ابسط سلوك للطلبة بدرجة
احس بانعدام االمن الوظيفي بدرجة
انا متخوف من المستقبل المهني بدرجة
احس بعدم الرضا عن طريقتي في التدريس بدرجة
آ
اشعر باالم جسدية وعدم القدرة على االسترخاء بدرجة
دافعيتي للعمل متغيرة بدرجة
اجد عملي غير منظم بدرجة
اظن ان هذا العمل ال يحقق طموحاتي بدرجة
اشعر اني اكرر نفسي كل يوم بدرجة
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 -بطاقـة املالحظــة -

أ
اسم الستاذ................................................................................................. :
التخصص.....................................................................................................:
التوقية....................................................................................................... :
نسبة التفاق.................................................................................................:
البدائل
ال يؤدي

ضعيف

متوسط

جيد

ممتاز

البنود الخاصة بالمحور رقم –-09
-9يتكلم بلغة واضحة ومفهومة
-8يستعمل قوائم الرصد والمالحظة في بداية الحصة
-1يعطي توجيهات واضحة للطلبة غير المنتبهين
-6يستعمل عبارات المدح والتشجيع بصورة طبيعية
-5يوزع االسئلة بطريقة واضحة على الطلبة
-1يعطي الفرصة للطلبة للمناقشة والحوار
-9يتجنب السخرية والتهكم على اإلجابات الخاطئة
آ
-9يشجع الطلبة على إبداء ارائهم مهما كان نوعها
-01يستعمل النقد اإليجابي الذي يتقبله الطلبة
-90يمزج بين الجدية وروح المداعبة داخل الفوج الدراسي
-99يدرب الطلبة على ممارسة التقويم الذاتي
الدرجة الكلية
البنود الخاصة بالمحور رقم –-08
-9يستعمل إماءات تساعد التلميذ على االسترسال في اإلجابة
-8يواجه الطلبة وينظر إليهم اثناء الشرح
-1ينتقل بين الصفوف بطريقة تجذب انتباه الطلبة
-6يهتم بوضعية الجلوس داخل الفصل الدراسي
-5يبدي إماءات دالة على االستهزاء بإجابات الطلبة
-1تظهر عليه مالمح التوتر والغضب في حالة الفوضى
-9يبدا الحصة بإماءات تثير اهتمام الطلبة (االبتسامة مثال)
-9يوزع انتباهه على جميع الطلبة اثناء الشرح
-1يستعمل حركات تساعد على تنشيط الحصة (حركة الراس
واليدين)
الدرجة الكلية
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البنود الخاصة بالمحور رقم –-01
-9يساهم الطلبة بافكارهم اثناء الدرس
-8يتردد الطلبة في االستفسار عما ال يفهمونه
-1يميل الطلبة لإلجابات الجماعية والفوضوية
-6يتميز الطلبة بروح المباداة وحرية التعبير
-5يشارك الطلبة في اقتراح النشاط الصفي
-1يسهم الطلبة في بناء الدرس من خالل تدخالتهم المتكررة
-9يتميز الطلبة بروح المناقشة والحوار
-9يساهم الطلبة في تقييم النشاط الصفي
الدرجة الكلية
البنود الخاصة بالمحور رقم –-06
-9يظهر على الطلبة مالمح الملل والضجر
-8ينظر الطلبة لالستاذ اثناء الشرح
-1يبدي الطلبة مظاهر التشتت وعدم االنتباه
-6يبدي الطلبة سلوكات وإماءات غير مرغوب فيها
-5يميل الطلبة إلى السكوت الدائم اثناء الحصة
-1يتميز الطلبة بوضعية جلوس تليق بالفصل الدراسي
-9يفقد الطلبة التركيز ويميلون إلى العبث بما حولهم
الدرجة الكلية
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العمري عيسات
الملخص

،يك تسي موضوع رعاية وإدماج المعاقين اهتماما خاصا في االوساط العلمية واال كاديمية؛ حيث ما انفك يطرح نفسه بإلحاح
آ
 وفي حدود المناولة االنية والمناسباتية ذات المنحى المساعداتي؛ وفي،فبعد ان اقتصر تناوله لسنوات عدة ضمن إطار نظري تجريدي
 اصبح، كانما هو موضوع مستقل عن سياق حركة المجتمع،الخ...إطار برامج وسياسات اقتصرت على جهود وزارات وهيائت تطوعية
 ذلك ان الرعاية المطلوبة، يفرض تناوله بعيدا عن المقاربة المساعداتية والمناسباتية-اك ثر من اي وقت مضى-فرضا علينا اليوم
.للمعاقين هي التي تساعد على تكيفهم واندماجهم الخالق في التنمية؛ مما يسمح لهذه الشريحة بالولوج إلى فضاء العطاء المنتج
 وصوال إلى تنمية، إلى ما يجب ان ينوجد تاهيال وإدماجا ومشاركة وعطاء-وقاية وعالجا-هذا التصور ينطلق مما هو موجود
.مجتمعية فعالة تاخذ بعين االعتبار إلزامية استثمار العنصر البشري وفق اسس علمية واقعية ووظيفية
. التنمية، التاهيل، اإلدماج، اإلعاقة، المعاقين، الرعاية االجتماعية:الكلمات المفتاحية
Résumé
Aujourd’hui, dans les milieux académiques et scientifiques, le thème lié à l’handicap occupe une place
spéciale. Après avoir été traité durant des années dans un cadre théorique rigide et occasionnelle se résumant dans
les aides humanitaires et dans un cadre de programmes, politiques de certains ministères et volontariats.
Actuellement, il s’impose par sa nécessité. Le traitement de cette problématique exige, plus qu’avant, un
éloignement du circuit des aides, car la vraie prise en charge est celle qui contribue à l’adaptation, Le
développement, et l’intégration de cette couche dans un espace productif. Ce programme commence par le fait de
prendre soin de cette catégorie de personnes par le biais de la rééducation, l’intégration, la contribution et la
production, en arrivant à un développement social efficace qui prend en considération l’obligation d’investir le
capital humain sur des fondements scientifiques, réelles et professionnelles.

Mots clés : la prise en charge sociale, les handicapés, handicap, l'intégration, la rééducation, le développement.
Summary
The subject of disabled's care and integration has an important place in the academic and scientific
communities. In the past it was just discussed from a theoretical side and during occasions organized for help and
by programs and politics based on public charities. Today, the appropriate care of those people integrates and
adapts them in the development where they can produce and show their abilities. This perception stems from what
really exists, cautiously and carefully speaking, to what should be for rehabilitation, integration, contribution and
production. The objective is to reach an effective social development that takes into account the mandatory
investment of the human element on a scientific, realistic and professional base.

Keywords: social care, the disabled, disability, integration, rehabilitation, development.
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مسائل العاقة واملعوقني يف اجلزائر  -مقاربة حتليلية-

اوال -قراءة مفهومية للسياق السوسيولوجي لالعاقة

تمهيد
يش هد العالم تعاظما ملحوظا في نس ب المعاقين،
لعديد االس باب اهمها :التجديدات التكنولوجية ،الص راعات
الداخلية والعرقية ،حوادث المرور وما ينجر عن كل ذلك من
نتائج س لبية متفاوتة الخطورة على العنص ر البش ري بالدرجة
االولى.
وإذا كانت الدول المتقدمة قد اس تطاعت-على االقل-
التحكم في ت داعي ات المش كل ة ولو بمنظ ار م ادي ،ف إن
المجتمعات النامية بص فة عامة والعربية بص فة خاص ة،
والجزائر على وجه الخص وص ال تزال جهودها في هذا الش ان
مبعثرة ومش تتة تكاد تنحص ر في تبني س ياس ات هش ة تقتص ر
آ
على بعض المؤسسات الخاصة ،وبعضها االخر عبارة عن جهود
آ
تطوعية غير رسمية ومساعدات مناسباتية انية سرعان ما تخبو.
هذا الواقع يوحي-بل يؤكد -ان الرؤية المعتمدة ال زالت
بعي دة عن مس تلزم ات التخطيط االس تراتيجي ومتطلب ات
التنظيم وخص وص ية الس ياق المجتمعي لهذه البلدان ،مما
س ينعكس س لبا بالدرجة االولى على المس ار التنموي؛ الس يما
وان المشكلة تزداد خطورة إذا ما علمنا ان نسبة هذه الشريحة
المجتمعية تفوق حاليا  % 80من إجمالي عدد س كان العالم
الث ال ث ،والجزائر واح دة من ابرز ه ذه البل دان التي يق ارب
المعاقين فيها  01ماليين معاق ،9على اختالف نوعية واسباب
هذه اإلعاقات اي بنسبة  % 90من مجموع السكان،منهم،58
 % 8مليون في سن الطفولة والشباب ،اي ما يعادل نسبة 95
 %من مجموع المعاقين بالجزائر8 .
آ
من ه ذا المنطلق ي اتي ه ذا المق ال-مثلم ا بين اه انف ا-
كمح اول ة لتش خيص واقع رع اي ة وإدم اج ه ذه الش ريح ة في
الجزائر وفق مق ارب ة س وس يو-تنموي ة ،تت اس س على الوعي
بمع ادل ة الواقع ومح اول ة تج اوزه إلى االفق ال ذي يتيح له ذه
الش ريحة العريض ة مبارحة وض عية العجز ة
والكلية إلى فض اء
المش ارك ة الفع ال ة في زخم الفع ل اإلنم ائي ،بم ا يغير ص ورة
المعاق من ذلك الش خص المقعد بس بب اإلعاقة إلى الش خص
اإليجابي والمشارك في تنمية مجتمعه.
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يقود الحفر الس وس يولوجي حول مفهوم المعاق
إلى جملة مفهومات وتعريفات تتداخل فيما بينها ،وهي بذلك
تض عن ا في ح ال ة من الش ك في االس تخ دام ات النظري ة
واإلمبيريقية التي ُقدمت الجل تش كيل دالالت مفهوم اإلعاقة.
وعليه انبرى الباحث إلى محاولة حص ر االبعاد المفهومية التي
يجري اس تخدامها في الس ياق الس وس يولوجي ،والتي نجد من
بينها:
-9المعوق
أ
ا-لغــة :المعوق مص طلح يطلق على ك ل من تعوق ه
قدراته الخاصة على النمو السوي إال بمساعدة خاصة ،وهو لفظ
مشتق من اإلعاقة ،اي التاخير او التعويق1
آ
ب-اص ـ ـ ــطالحا :مثل اي مفهوم اخر ،ال يوجد تعريف
للمعاق متفق عليه ،لذلك س يحاول الباحث في هذا الص دد
التطرق الهم التعاريف الخاص ة بالمعوق ،ليخلص في االخير
إلى تعريف إجرائي يتالءم وطبيعة الدراسة.
 عرفت ه منظم ة العم ل ال دولي ة في دس تور الت اهي لالمهني للمعاقين والذي اقرته االس رة الدولية منذ عام 9155
بانه '' :كل فرد نقص ت إمكانياته للحص ول على عمل مناس ب
واالس تقرار فيه نقص ا فعليا نتيجة لعاهة  ،''...كل هذا في إطار
الخصائص التالية 6 :
• فقدان القدرة على ك فالة نفسه او من يعوله.
• ان تتعط ل مق درات جس ده او عقل ه الطبيعي ة من
اداء ادوارها الوظيفية الطبيعية.
• ق د تتس ب ب اإلع اق ة في فق دان احترام من حول
المعاق في بعض الحاالت.
• قد تكون اس باب اإلعاقة وراثية او مك تس بة من جراء
حوادث او مرض.
• حاجة الش خص لجهة ما (مؤس س ة اجتماعية) لتعيد
إليه الثقة في نفس ه وتدربه كي يتاهل على ان يس تغل بقية
طاقاته الجسمانية غير المعطلة.
 كما عرف ايض ا '':هو الش خص الذي يعاني من قص ورفيزيولوجي ،س واء كان وراثيا او مك تس با ،يحول دون قيامه
918
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بالعمل ،او ان يتولى اموره بنفسه او يحول دون إشباع حاجاته
االساسية ،بما يتناسب والمرحلة العمرية التي يمر بها ''5.
 وقد عرف المعوق من طرف ص موئيل وش يك علىانه '' :كل ش خص فقد قدرته على مزاولة عمله ،نتيجة لقص ور
بدني او عقلي او نفسي ،سواء اكان ه ذا القصور بيئي (حادث،
او مرض) او عجز خلقي منذ الوالدة ''1.
مم ا تق دم وفي ظ ل ه ذه التع اريف المتعلق ة ب المعوق
نس تنتج ان مص طلح المعوق يعتبر حديث التس مية ،مقارنة
ببعض المف اهيم التي اطلق ت على ه ذه الفئ ة من المجتمع،
حيث وصفت الفرد المراد بالتسمية تارة مقعدا ،واخرى عاجزا،
آ
وطورا اخر ذي العاهة  ...إلى ان استقرت على مفهوم المعوق.
إن كل هذه االسماء تعد وصفات سلبية ،ستحط دون
شك من قدر الشخص الذي ابتاله هللا سبحانه وتعالى بإصابة
ح ددت من ق درات ه اإلنس اني ة ،التي يتمتع به ا بقي ة الن اس
آ
االخرين الذين لم يبتلوا بمثل هذه االبتالءات9.
م ن ه ذا ال م ن ط ل ق وم ن خ الل ال ت ت ب ع ال م رح ل ي
لالص طالحات التي اطلقت على هذه الش ريحة  ،وفي حدود
إطالع الباحث المتواض ع بادبيات اإلعاقة فإن لتحديد
المف اهيم وض بطه ا اهمي ة ب الغ ة في ترقي ة االبح اث العلمي ة
وال دراس ات اال ك اديمي ة من منظور علمي منهجي ؛ وذل ك لم ا
لهذا التحديد من ض بط لمس ار وجوهر البحث العلمي عامة ،
ومض مون وجوهر المفهوم بحد ذاته بص فة خاص ة  ،هذا من
جهة  ،ومن جهة ثانية فإن منظور الس ياق الواقعي ( اإلس قاط
آ
الواقعي للمفهوم ) (**) يقتض ي هو االخر ض بطا اك ثر دقة ،
آ
وذلك لما له من نتائج وا ثار على جملة االدوار والوظائ ف التي
يمارسها في المجتمع.
وبرؤي ة س وس يولوجي ة تحليلي ة واقعي ة الص طالح
المعوقين ،ومن خالل م ا ورد من تعريف ات تتعلق ب ذل ك ؛
ف إنن ا نرى ان ه ذا االص طالح يش وب ه نوع من الغموض
والالوظيفي ة اس تن ادا إلى منظور الس ي اق الواقعي للض بط
المفهومي؛ إذ ان لفظ معوق له اثر س لبي على الش خص المراد
بالتس مية ،فهي نوع من التص نيف والدونية ،على اعتبار ان
هذا الش عور س ينتقل من المس توى الذاتي إلى المس توى
االجتماعي غير متص ل التاثير بمدلوله النفس ي واالجتماعي
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(الم ادي والمعنوي) وبع ده التكيفي ف االن دم اجي؛ ذل ك ان
الحياة الص حية ال تعني مجرد اجس اد س ليمة ،فالص حة هي
حالة موجبة من غياب االعتالل الجس دي والمعنوي على حد
تعبير نادر الفرجاني .
إن تتبع االص طالحات التي اطلقت على هذه الش ريحة
في ادبيات اإلعاقة (المقعدون ،ذو العاهات ،العاجزون ،غير
الع اديين ،المعوقون ،ذو االحتي اج ات الخ اص ة) يقودن ا إلى
التاكيد بان جميع هذه التس ميات تدعم-دون ش ك  -المدركات
الس لبية لدى الش رائح المقص ودة بالتس مية ،بما يض عها تحت
ط ائل ة اإلحب اط والتمييز والش عور ب ال دوني ة؛ إذ إن ه ذه
االص طالحات يش وبها نوع من الالوظيفية اس تنادا إلى محمولها
ال ذي يعرض الوج ه المبت ذل واإليح اء الس لبي (اإلحب اط
والدونية) عن الش خص المقص ود بالتس مية .وبذلك فإن مفهوم
اإلعاقة بهذا المعنى ال يفيد التوصيف االنتقاصي الجسدي لحالة
واقعية فحس ب ،ولكنه في المقابل ُيش يع س ياقا س يكو-
س وس يولوجي ُيموض ع الفرد في حالة متفردة وغير مك تملة مع
آ
االفراد االخرين ،هؤالء ال ذين ُتمكنهم ح التهم الص حي ة
والموجب ة التي يغي ب عنه ا االعتالل الجس دي والمعنوي من
االتصال والتكيف واالندماج.
وعلى ذلك فقد مالت ادبيات س وس يولوجية اخرى إلى
اعتم اد مفهوم ب دي ل لإلع اق ة ،حتى ترفع عن ه ذا االخير
مض مونه الس لبي ،وتقترح في ذلك مفهوم اإلص ابة الذي يكون
اك ثر قبوال من الناحيتين النفس ية واالجتماعية .وبذلك يص بح
تعريف المصاب ذلك الفرد الذي اصيب بقصور او خلل ،سواء
ك ان وراثي ا ام مك تس ب ا منع ه او ح د من ق درت ه على القي ام
باالنش طة واالعمال كغيره من االس وياء ويص بح بذلك محتاجا
إلى رعاية وتك فل خاص حس ب طبيعة ونوع اإلص ابة ،تؤهله
الن يصبح عنصرا فعاال منتجا في المجتمع.
وتاس يس ا على هذا فإن المفهوم اإلجرائي للمعوق الذي
يتبناه الباحث إجرائيا هو كما يلي'':المعوق كل ش خص اص يب
بقص ور او خلل ،س واء كان وراثيا او مك تس با ،منعه او حد من
قيامه باالنش طة واالعمال كغيره من االس وياء ،ويص بح بذلك
يحتاج إلى رعاية وتك فل خاص حس ب طبيعة ونوع إص ابته ،
تؤهله الن يصبح عنصرا هاما وفعاال في المجتمع''.
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ويقص د به تكيف الجماعات واالفراد بكيفية تؤدي إلى تكوين
المجتمع المنظم .ويعرفه إيريكس ون بانه "العملية التي تس مح
للفرد بالدخول في نظام التبادالت االجتماعية الخاصة بجماعته
التي ينشا فيها".99

 -8الرعــايــة الجتمــاعيــة للمعــاقين :من الص ع ب ان
نقف عن د ك ل التعريف ات التي تعرض ت لمفهوم الرع اي ة
االجتماعية لذلك س نركز على بعض ها،ايذات المنحى الش مولي،
لنعطي فيما بعد مفهوما إجرائيا يتوافق وموضوع المقال.
أ
يرى كمــال احمــد ان الرع اي ة االجتم اعي ة هي ذل ك
"الك ل من الجهود والخ دم ات والبرامج المنظم ة ،الحكومي ة
واالهلية والدولية التي تس اعد هؤالء الذين عجزوا عن إش باع
ح اج اتهم الض روري ة للنمو والتف اع ل االيج ابي مع ا في نط اق
النظم االجتماعية القائمة لتحقيق اقص ى تكيف مع البيئة"،9
ويذهب عبد المنعم ش وقي إلى انها "تنظيم يهدف إلى مس اعدة
اإلنس ان على مقابلة احتياجاته الذاتية او االجتماعية ويقوم هذا
التنظيم على اس اس تق ديم الرع اي ة عن طريق الهيائت
والمؤس س ات الحكومية واالهلية" ،1اما رش يد زرواتي فيعرفها
ب انه ا "الحم اي ة االجتم اعي ة ،اي حم اي ة الفرد والجم اع ة ،ويتم
ذل ك عن طريق تق ديم جميع انواع الخ دم ات االجتم اعي ة
المادية والمعنوية ،وعلى هذا فالرعاية االجتماعية هي هدف،
واما الخدمة االجتماعية فهي وسيلة".90

وما يمكن مالحظته حول هذا التعريف ،ا نه اقتص ر
على عملي ة االن دم اج االجتم اعي في التنس يق ،في حين ان
االندماج االجتماعي ياخذ ابعاد اخرى تتعدى البعد التنس يقي
إلى ابع اد مختلف ة ك المش ارك ة اإليج ابي ة والوظيفي ة في اداء
االدوار في المحيط االجتماعي.
اما مفهوم الدمج لدى بيترون سوريكين '' :في صوغهفي ش كل قانون مقس م على ثالثة عناص ر متدرجة في التعقيد
آ
ليص ل في اخر مرحلة إلى االندماج الوظيفي  ،الذي عبر عنه
ب ان ه ان دم اج في العمق  ،كم ا ان ه ال يعني إدم اج االفراد في
الجماعات والجماعات الص غرى في المجتمع الكلي ولكنه يعني
ان دم اج عن اص ر ثق افي ة متب اين ة في الب داي ة ومن دمج ة في
النهاية98''.
ومما تقدم نس تنتج ان اإلدماج االجتماعي هو العملية
التي من خاللها يس تطيع الفرد المص اب (المعوق) ان يتكيف
ويتفاعل مع افراد المجتمع ،وبالتالي يصبح عنصرا فعاال فيه.

إنه على الرغم من النزعة الش مولية لهذه التعريفات إال
ان قص ر دالالت المفهوم على مجال تقديم المس اعدة لمن عجز
عن تحقيق التكيف والتفاعل اإليجابي داخل البيئة يجعل هذا
التحدبد المفهومي ض يقا؛ ذلك ان العديد من الفائت التي تبدو
عاجزة عن تحقيق التكيف والتفاعل داخل المحيط االجتماعي
(المع اقين مثال) هي ق ادرة على ان تكون فئ ة فع ال ة منتج ة إذا
ما احس ن اس تغالل طاقاتها ،ولن يتاتى ذلك إال بإخراجها من
حلقة الخناق المس اعداتي إلى فض اء العطاء المنتج .من هذا
المنطلق فإن المفهوم اإلجرائي للرعاية االجتماعية في تص ورنا
يتاس س على انها ذلك النس ق االجتماعي الذي تناط بعهدته
جملة من الوظائ ف والخدمات المقدمة من قبل المختص ين،
بغرض مس اع دة االفراد (ك ل حس ب طبيع ة احتي اج ات ه)،
وب الت الي تس هي ل عملي ة تكيفهم ،وان دم اجهم في الحي اة
المجتمعية ،فمشارك تهم فعطاؤهم المنتج".

ثانيا :رعاية المعاقين المداخل المفس ـ ـ ــرة ،والعوامل
المسببة
 -9عوامل ومس ـ ــببات العاقة :تكش ف عملية مس ح
االدبيات المتراكمة حول موضوعة اإلعاقة عن وجود شبه اتفاق
بين المش تغلين بها من زاوية تحديد اس باب اإلعاقة؛ حيث
يجري تقسيمها إلى نوعين اساسيين هما:
 العوام ل الوراثي ة ،والعوام ل البيئي ة ،وتتفرع عنه ذين الع املين عوام ل اخرى فرعي ة ،وليس ه ذا مج ال
اإلسهاب والتفصيل في كل مسببات اإلعاقة ،السيما وان ك ثيرا
منها يقع في مجال االختص اص ات الطبية والنفس ية ،لذلك
س نحاول ان نتعرض الهمها بالقدر الذي يتيح إمكانية وقاية
وعالج وت اهي ل ف إدم اج ه ذه الفئ ة المجتمعي ة في العملي ة
التنموية الشاملة.

 -1النـ ـدم ــاج الجتم ــاعي للمع ــاقين :تش ير كلم ة
االن دم اج في الك ت اب ات العربي ة إلى مع اني التك ام ل والتوحي د،
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أ
ا -العوامل الوراثية :وتش مل الحاالت التي تنتقل من
جيل إلى جيل عن طريق المورثات مثل :االس تعداد الموجود
عن د بعض االس ر ك الهيموفيلي ا " "Hémophilieوالض عف
العقلي ،واالس تعداد لإلص ابة بمرض الس كري والزهري الوراثي
الذي تنتقل فيه العدوى من االب إلى االم ثم إلى الجنين ،كما
تعود بعض ها إلى عدم وجود مناعة ض د االمراض ،او النقص
البين في وزن الطفل الوليد ،او عدم االك تمال في نض ج بعض
االعض اء لدى االطفال ( .)91وبص فة عامة يمكننا القول إن
ح االت اإلع اق ة الوراثي ة اق ل من ح االت اإلع اق ة البيئي ة ،ه ذا
وتعد العوامل الوراثية الجينية من اهم العوامل التي تؤثر على
الجنين ،إذ ادت إلى إص ابات تقدر بما يقارب  %01من حجم
اعداد الوالدة في العالم.96

وهناك عوامل اخرى كاإلص ابات الناجمة عن الحروب
والنزاعات باإلض افة إلى حوادث المرور التي ازدادت اثارها على
العنص ر البش ري وافض ت إلى الك ثير من اإلص ابات باإلعاقة،
ناهيك عن حصدها للعديد من االرواح.
أ
 -8ابرز المــداخــل المس ـ ـ ــتخــدمــة في مجــال رعــايــة
المعاقين
من اهم ه ذه الم داخ ل المعتم دة في مج ال رع اي ة
المعوقين ما يلي:
أ
ا -مدخل العالج الجماعي :وهو يهدف إلى مس اعدة
الحالة (اي المعاق مجال المساعدة) على التغير فكريا وشعوريا
وس لوكيا وروحيا بش كل فعال ،وهو عالج يس تثمر ما يقوم بين
افراد الجم اع ة من تف اع ل وت اثير متب ادل بم ا ينعكس على
س لوكهم ونظرتهم إلى الحي اة .ومن مميزات ه ذا الم دخ ل
العالجي ان التغ ذي ة الراجع ة الحقيقي ة تص در من افراد
مختلفين ،ويثب ت اعض اء الجم اع ة فيم ا بينهم ق درا كبيرا من
التش جيع والمس اندة وبذلك يس تطيعون اك تس اب ابعاد جديدة
في هذا الفض اء الجماعي ،كما يتيح لهم هذا المدخل -في حال
اس تخ دام ه-فرص ا حقيقي ة لمم ارس ة المه ارات االجتم اعي ة
وتحس ينها ،ويك تس ب االخص ائي من خاللها معلومات هامة
عن الس لوك االجتماعي الواقعي .وجدير بالذكر ان اهم عمليات
العالج الجماعي من منظور إس المي تعد من احس ن عمليات
العالج ،ويمكن ذكر اهمها فيما ياتي:

ب -العوام ــل البيئي ــة :وهي مختلف العوام ل التي
يتعرض لها الفرد خالل حياته منها على سبيل المثال الحوادث
المنزلية التي تس بب تش وهات ،يض اف إلى ذلك ما قد يتعرض
له الفرد من امراض مش وهة كش لل االطفال وس ل العظام،
والتراكوما الحادة وغيرها من االمراض الوبائية المتوطنة .وياتي
عامل نقص التغذية وخاص ة بالنس بة لالطفال الص غار كواحد
من اهم عوامل التعرض لإلعاقة ،ولعل اهمية التركيز على هذا
الع ام ل ت اتي جراء إقب ال الع دي د من الزوج ات ح ديث ات العه د
على تغ ذي ة اطف الهن ب اغ ذي ة اص طن اعي ة (انواع العص ير
المختلفة ،انواع الحليب المبس تر ...الخ) تحت مبرر الحفاظ
على ص حة ولياقة االم الجس مية والجمالية ،هذا اإلحجام في
االعتماد على اسلوب التغذية الطبيعية (الرضاعة من ثدي االم)
تترتب عنه هش اش ة في التكوين العض وي وحتى الوجداني
العاطفي والعقلي اإلدراكي لالطفال .يض اف إلى ذلك ما يرافق
آ
اإلنجاب من ظروف كس وء اس تعمال االت التوليد بالمس تش فى
او في المنزل من دون إش راف ص حي (على ايدي القابالت غير
الق انوني ات) ،وفي ه ذا الص دد اظهرت إح دى ال دراس ات
االمبريقية ان نس بة  %18من مجموع اإلعاقات الجس دية قد
ابص روا النور في المنازل وان  % 09فقط من هؤالء قد تمت
والدتهم في المستشفيات ،مما يدل على وجود عالقة قوية بين
ظهور اإلعاقة ومكان اإلنجاب.95

جمةل العلوم الاجامتعية

 الترابط والتالحم مع اختي ار ومعرف ة الواقع ال ذييش مل الحياة المادية واإلنس ان والمجتمع والكون والموت وما
بعد الموت.
 تحويل المش اعر نحو الجماعة ،وهذا تدريب للحالةعلى جع ل الع الم محال لرؤيته ا ومش اعره ا ب دال من تركيزه ا
داخل ذاتها.
 القدوة وض غط المجموعة لتحس ين س لوكها نحواالفضل.
 عقلنة جزء كبير من المشكالت االنفعالية ،والتنفيسوإخراج الش حن ات االنفع الي ة المكبوت ة مع التركيز على غرس
التصورات والقيم اإلسالمية.
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ا ما عن مراحل التغير في العالج الجماعي من المنظور
اإلسالمي فهي:

وض ع اس س هذه الطريقة Victor Frankle؛ حيث
يرى ان االخص ائي يقابل حاالت ك ثيرة يرجع الس بب الرئيس ي
في مش كالتها لعدم قدرتها على إيجاد معنى او مغزى لحياتها،
وقد وص ف هذا الموقف بالص راع الوحداني ،ويهدف هذا النوع
من العالج إلى معالجة إحباطات اإلنس ان الوجودية ومس اعدته
في البحث عن معنى لحياته.
ويعتقد فرنكل انه كلما نجحت الحالة في التوقف عن
لوم ماض يها ،واص بحت قادرة على تحمل مس ؤولية مص يرها،
كلما كان هذا تحقيقا لحريتها وذاتها ،ويجب ان تتقبل المعاناة
على انه ا جزء من حي اته ا ،ويتحقق ه ذا االتج اه من خالل
القص د العكس ي؛ اي ان تقتحم المواقف التي تخاف منها حتى
يتاكد لها عدم ص حة مخاوفها وقلقها؛ ومن خالل إعادة النظر
التي تحول محور اهتمام الحالة من داخل نفس ها إلى ا هداف
خارجية ،وعند نجاحها في االنش غال بالعالم المحيط بها تقل
وتنخفض درجة قلقها.91

 مرحلة تكوين البص يرة :حيث يحاول االخص ائي معالحالة رؤية عيوبها ومميزاتها ويس اعد االعض اء على ذلك من
خالل التف اعالت واال لع اب الجم اعي ة والمن اقش ات وتوفير
نموذج القدوة والنموذج السلوكي.
 اتخ اذ القرار ب التغيير :بع د ان يرى الح ال ة بص ورةواض ح ة ب إمك اني اته ا الواقعي ة واه دافه ا يب دا في اتخ اذ قرارات
لتغيير طريقة التفكير للحالة وسلوكها إلى االصل.
 مرحلة التطبيق مع تدعيم االعض اء واالخص ائي وبقيةاعضاء الفريق للتغيير.91
ب -مدخل العالج السلوكي
يش ار إلي ه ب ان ه التطبيق المخطط والمنظم لمب ادئ
التعلم التي قامت على التجريب والمتعلقة بتعديل الس لوك
الالتوافقي ،وبص فة خاص ة لتقليل انماط الس لوك غير المرغوبة
ولزيادة انماط السلوك المرغوبة.99
يه دف ه ذا الم دخ ل ب ال درج ة االولى إلى تش خيص
السلوكات غير المرغوبة لتعديلها ،بغية زيادة االنماط السلوكية
المرغوبة لدى الشخص المعاق ،وعموما فإن هذا المدخل يقوم
على التعامل مع انواع الس لوك القابلة للمالحظة من جانب
الحياة التي نص فها بعدم الس وء ،ويتاس س على التركيز على
االنواع الرئيس ية من الس لوك مع االهتمام بالفردية في تحليل
الس لوك؛ ويعتمد على المالحظة ويس تخدم القياس ،ويقوم
على الدراسة التجريبية؛ حيث يتم التركيز في ك ثير من االحيان
على وح دات س لوكي ة ص غيرة ويتم إدخ ال تع ديالت عملي ة
مباشرة على السلوك باستخدام االحاديث والكالم بشكل قليل
نسبيا ،وعدم التعمق في الماضي مع االهتمام في التدريب على
الس لوك إلى ان يس تقر ثباته في موقف محدد ،وبعدها يتم
تعميمه في كل المواقف الض رورية مع التركيز على ان يتض من
الت دري ب البيئ ة الطبيعي ة لالفراد من خالل اقران ال دور
المفتعل مع حاالت عن البيئة الطبيعية.99

د -مدخل تصـ ــحيح القيم :ويتدرج العالج المس تخدم
في إطار هذا المدخل على مراحل ثالث هي:
 المرحل ة التمهي دي ة :وتتض من إيج اد تع ارف بيناالخص ائي والحالة بهدف خلق مناخ طيب تس وده الثقة بين
الطرفين.
 مرحلة التص حيح :وتتض من إيقاظ اإليمان المخدر فينفس الحالة ومس اعدتها على إدراك ما تحمله من قيم دينية مع
مراعاة الفروق الفردية بين الحاالت ،ومس اعدة كل حالة على
التعرف على طبيعة ما يواجهها من مش كالت او إدراك ماهية
حالتها بطريقة تدريجية ،وإرجاع الموقف المشكل بعد التعرف
علي ه إلى المع ايير اإليم اني ة التي تم إيق اظه ا ،ب اإلض اف ة إلى
تثبيت القيم اإليجابية الواض حة عن طريق التاكد من إعالنها
واالعتراف به ا والعم ل بم ا تملي ه س را وعالني ة ،واإلحس اس
بالفخر بما يتم إنجازه وإزالة الحرج مما قد يعترض قدرات ها من
نقص.
 مرحلة المتابعة :وتتض من متابعة الحالة عن طريقاالتص ال به ا او إيج اد مج ال التع ارف والمش ارك ة داخ ل
ال ج م اع ة؛ ح ي ث ي داوم ع ل ى ال ت رج م ة ال ع م ل ي ة ل ل ق ي م ة
واستشعارها.80

ج -مدخل العالج بايحاء المعني :Logo therapy

جمةل العلوم الاجامتعية
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التش ريع ات االجتم اعي ة المتعلق ة ب المع اقين ،بش يء من
التحليل.
أ
ا -مفهوم المعاق في التشـ ـ ـ ـريع الجزائري :جاء تعريف
المع اق في الم ادة  91من الق انون رقم  05-95المؤرخ في 91
فيفري  9195المتعلق بالص حة كما يلي ":يعد ش خص معوق
كل طفل او مراهق او ش خص بالغ او مس ن مص اب بما يلي :إما
نقص نفس ي او فيزيولوجي ،إما عجز عن القيام بنش اط تكون
ح دوده ع ادي ة للك ائن البش ري ،وإم ا ع اه ة تحول دون حي اة
اجتماعية عادية او تمنعها"88 .

إننا نؤكد بعد هذا العرض المختص ر لهذه المداخل على
اهمية ودور ذوي االختص اص في رعاية المعاقين وفق اس س
علمي ة ومع ايير تتوافق وطبيع ة اإلع اق ة واحتي اج ات المع اق.
وط الم ا تحقق ت ه ذه الرع اي ة ،والتي من خالله ا نج د الحلول
الممكنة لمشكالت هؤالء المعاقين فإنه من دون شك سنصل
ب ه ذه ال ف ئ ة إل ى ال م رح ل ة ال م رج وة ،وه ي م رح ل ة ال ت ك يف
االجتم اعي وب الت الي اداء ادوارهم االجتم اعي ة وفق م ا يتوقع ه
آ
منهم االخرون ،وفي إطار معايير وقيم وثقافة المجتمع.
ثــالثــا-واقع التشـ ـ ـ ـريعــات الجتمــاعيــة للمعــاقين في
الجزائر مقاربة تحليلية

ب -التشـ ـ ـ ــريع ــات الجتم ــاعي ــة المتعلق ــة ب ــذوي
الحتياجات الخاصـ ــة :حرص ت الدولة الجزائرية على االهتمام
والعناية بالفائت الخاص ة والهش ة في المجتمع وهو ما تجلى في
مختلف التش ريع ات المتعلق ة به ذا المج ال ،وحظي ت فئ ة
المعوقين باهتمام خاص ضمن هذا السياق ،وتوالت بعد ذلك
تش ريعات متعددة س نحاول التعرض الهمها ،كما تم في هذا
الص دد اس تحداث عديد المراكز المختص ة برعاية المعاقين81
ك المراكز الطبي ة التربوي ة والمراكز المتخص ص ة في تعليم
االطف ال المعوقين بموج ب المرس وم  51-90المؤرخ في 09
مارس  9190اين يتم في كل والية إنش اء مركز طبي تربوي او
اك ثر لالوالد المختلين عقليا ،ومركز طبي تربوي او اك ثر لالوالد
ال م ع اق ي ن ح رك ي ا ،وم رك ز ط ب ي ت رب وي او اك ث ر ل الوالد
االنفص اليين ،ومراكز تعليمية تخص ص ية لالوالد المعاقين
بصريا والمعاقين سمعيا .

ال يخلو مجتمع من المجتمع ات من افراد مع اقين ،إال
ان الفرق يظهر في طبيع ة نظرته ا وطريق ة تع امله ا مع ه ذه
الفئة ،فلكل مجتمع خص وص يته التاريخية والحض ارية،
ومنظوم ته القيم ية ومعاييره االجتماعية التي تحكم تص رفات
وتفاعالت افراده ،وتحدد نظرتهم للحياة .ومن المس لم به ان
المجتمعات اإلنس انية ال تخلو من المش اكل والص عوبات التي
تواجه االفراد والجماعات ،إال ان حجم ونوعية هذه المش اكل
يختلف من فئة الخرى ،ولعل من اهم الفائت االجتماعية التي
تواجه مشاكل معقدة وحساسة هي شريحة المعوقين.
آ
وفي هذا الصدد فإن المجتمع الجزائري يعاني هو االخر
من مش كالت ع دي دة افرزته ا طبيع ة الظروف الس ي اس ي ة
واالقتص ادية ،واالجتماعية والثقافية ،وتعد مش كلة المعوقين
إحدى اهم وابرز المشكالت التي تواجه الدولة ،سيما وان هذه
الفئ ة يزداد ع دده ا ب اس تمرار جراء اس ب اب وعوام ل متع ددة
(وراثي ة ومك تس ب ة)؛ حي ث بلغ تع داد المع اقين بمختلف
آ
اإلعاقات حوالي  01مالين معوق ،حس ب اخر اإلحص ائيات،
وهو ما يفوق عدد سكان دولة قطر على سبيل المثال.
وحس ب اإلحص ائيات التي اوردتها مديرية النش اط
االجتماعي لوالية س طيف بمفردها فإن نس بة المعوقين بالوالية
بلغ ت  19115مع اق ،منهم  98818مع اق حركي ا ،وذل ك
بتاريخ 89 .8009/01/91
وقص د تس ليط الض وء حول رعاية هذه الفئة ال باس ان
نحدد مفهوم المعاق من وجهة نظر التش ريع الجزائري ثم اهم

جمةل العلوم الاجامتعية

وتجدر اإلش ارة ،إلى ان مراجعة التوزيع الجغرافي لهذه
المؤسسات يؤشر على سوء توزيعها؛ إذ نجد على سبيل المثال
خمس ة ( )05مراكز تتواجد في والية الجزائر وحدها ،في حين
تفتق د والي ات اخرى الي مركز ،وه ذا من ش ان ه تهميش فائت
عريض ة هي بح اج ة م اس ة إلى الرع اي ة .وتجس ي دا وتثمين ا
لس ياس ات رعاية المعاقين انش ئت مديريات النش اط االجتماعي
بكل والية طبقا للمرس وم التنفيذي رقم  199-11المؤرخ في
 99ديس مبر  9111والمحدد لقواعد تنظيم وتنفيذ اإلجراءات
التي من ش انها إلمام النش اطات المرتبطة بالنش اط االجتماعي
للدولة وترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع االجتماعي.
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وق د ج اء ك ذل ك الق انون رقم  09-99المؤرخ في 89

 المش اركة في إعداد المقاييس لالعض اء االص طناعيةولواحقها ،كما يسهر على تطبيق المقاييس المقررة.

يونيو  9199المتعلق ب التمهين ،وهو م ا اقرت ه الم ادة  95من
هذا القانون ،حيث نص ت على ان" :للمعوقين بدنيا المعترف
بهم طبيا الحق في التمهين طبقا الحكام هذا التشريع المعمول
به ،كما يمكن للمؤس س ات المس تخدمة ان تس تقبل ممتهنين
معوقين ،إن ك ان ت تتوفر على من اص ب تتن اس ب وظروف
المعوق".
ومواصلة في نفس الجهود صدر المرسوم رقم 119-99
المؤرخ في  98ديس مبر  ،9199والمتض من إنش اء المجلس
الوطني االستشاري لحماية المعوقين ،لتتغير تسميته فيما بعد
بموج ب المرس وم التنفي ذي رقم  199-18المؤرخ في 91
اك توبر  9118لتص بح "المجلس الوطني االس تش اري للحماية
االجتماعية لالش خاص المعوقين وإدماجهم" ،كما اس تفادت
فئ ة المعوقين ايض ا من الت امين االجتم اعي ،وه ذا وفق ا لم ا
جاءت به المادة الخامسة ( )05فقرة (ب) من القانون رقم -91
 99ال م ؤرخ ف ي  08ي ول ي و  9191وال م ت ع ل ق ب ال ت ام ي ن ات
االجتماعية.
ه ذا وق د ص در الق انون رقم  05-95المؤرخ في 91
فيفري  9195المتعلق بالص حة؛ حيث نص ت المواد ،10
 18 ،19على التوالي على:

 القي ام ب االبح اث وال دراس ات والت دابير الرامي ة إلىتحسين اإلنتاج كما ونوعا.
 المش اركة في تكوين مس تخدمي الديوان ،وتجديدمعلوماتهم.
 التع اون مع الهي اك ل والمؤس س ات والهيائت التيترتبط اعمالها بص نع االعض اء االص طناعية ولواحقها قص د
تخطيط صنعها وتوزيعها.
 كما تتولى في إطار اعماله توفير العدد المناس ب منمناصب العمل لالشخاص المعوقين.
وقد حظيت هذه الش ريحة من اإلعفاء الض ريبي على
المرات ب واالجور وفق ا للم ادة  19من الق انون رقم 81-91
المؤرخ في  89ديس مبر  ،9191إض افة إلى فتح اقس ام خاص ة
باالطفال ض عيفي الحواس ،فاقدي الس مع والمك فوفين في
المؤس س ات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية ،وهو ما
جاء في القرار الوزاري المش ترك المؤرخ في  90ديس مبر .9119
وانطالقا مما تقدم ،ومن خالل اس تعراض نا المختص ر الهم
التش ريعات المتعلقة بفئة المعوقين ،وتجس يدا وتثمينا لكل
هذه السياسات انشئت مديريات النشاط االجتماعي بكل والية
من والي ات الوطن وذل ك طبق ا للمرس وم التنفي ذي رقم -11
 199المؤرخ في  99ديس مبر  9111المح دد لقواع د تنظيم
وس ير مص الح النش اط االجتماعي الوالئية المهيكلة على ش كل
مكاتب تعمل على تطوير النش اطات ،وتنفيذ اإلجراءات التي
من شانها إلمام النشاطات المرتبطة بالنشاط االجتماعي للدولة
وترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع االجتماعي.
ومن ابرز المهام المرتبطة بالنش اط االجتماعي للدولة،
والتي تس هر على ادائها مديريات النش اط االجتماعي الوالئية،
والمتمثلة في المص الح المكلفة بالمؤس س ات المتخص ص ة
والترقية االجتماعية للفائت المحرومة ما يلي:
 المس اهمة في إعداد االدوات البيداغوجية الض روريةللتك ف ل ب الفائت االجتم اعي ة المحروم ة او المع اق ة في المراكز
المتخصصة.

 يتمتع االش خ اص المع اقون ب الحق في الحم اي ةالصحية واالجتماعية طبقا للتشريع المعمول به.
 يج ب ان تتس م االعم ال ال تي تكون في ف ائ دةاالش خاص المعاقين باحترام ش خص يتهم اإلنس انية ،ومراعاة
كرامتهم وحساسيتهم الخاصة.
 ينتفع االش خاص المعوقين بالعالج المالئم ،وإعادةالتدريب واالجهزة المعدة لهم.
ليص در بعد ذلك المرس وم رقم  89-99المؤرخ في 01

فبراير  ،9199المتض من إنش اء ديوان وطني لالعض اء
االصطناعية للمعوقين ولواحقها ،وقد تلخصت مهامه في:
 ص نع االعض اء االص طناعية ولواحقها والمعيناتالتقنية لالشخاص المعوقين.
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 الس هر على تطبيق برامج التعليم وإع ادة التربي ةوالتك فل باالشخاص الذين يعانون من امراض جسدية ،نفسية
واجتماعية.
 مت ابع ة وتقييم بص ف ة دائم ة التس يير من الج ان بالبيداغوجي واإلداري للمراكز المتخصصة.
 اتخ اذ إجراءات من اج ل ترقي ة وتطوير نش اط اتاإلدماج االجتماعي والمهني باتجاه االشخاص المعاقين.
 مت ابع ة العملي ات المخطط ة ،فيم ا يتعلق ب البن اء،اإلص الح والترميم ،وإعادة تجهيز المش اريع والمؤس س ات
التابعة لقطاع الحماية االجتماعية.
 إحص اء االش خ اص المع اقين ،وتنظيم جه از منحبطاقات المعاق.
وقد خص ص ت منحة  1000دج ش هريا لكل معوق
تقدر نس بة عجزه ب  ،%900ويبلغ من العمر  99س نة على
االقل ،وبدون دخل ،كما تخصص شهريا لكل الفائت المعاقة
الذين يبلغ س نهم  99س نة فما فوق المتحص لين على بطاقة
معوق وليس لهم دخل ،وهو ما نص ت عليه المادتين 08،05
على التوالي من المرس وم التنفيذي رقم  65-01المؤرخ في 91
يناير  ،8008والمتعلق بحماية وترقية االشخاص المعوقين.
وقص د تقييم ومتابعة وض عية النش اط االجتماعي،
س يم ا م ا تعلق من ه بفئ ة المعوقين ،فق د ب ادرت وزارة الع دل
والحم اي ة االجتم اعي ة إلى تنظيم ن دوة وطني ة حول الحم اي ة
االجتم اعي ة يومي  10و 19م اي  ،8000وق د ك ان من ض من
ابرز اعمالها ،اقتراح مش روع قانون للمعاق ،يدخل في إطار
السياسة العامة للرعاية االجتماعية ،ويضمن لكل معوق الحق
القانوني في العزة والكرامة.
وقد تضمنت محاور هذا المشروع المقترح ما يلي:
أ
ا -تعريفات عامة للمقص ود بالمعاق ،وانواع اإلعاقات
(س معية ،بص رية ،حركية ،ذهنية) وتحديد الجهات المتدخلة
في ش ان الحماية االجتماعية ،والص الحيات المخولة لكل
طرف ،وكذلك البرامج الوقائية والمخططات الوطنية للص حة
والسكان والضمان االجتماعي ،والتوعية وغير ذلك.
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ب -الحقوق العامة التي حددتها المواثيق والمعاهدات
الدولية ،وكرس ها الدس تور الجزائري ،ال س يما في مواده،51 :
 51 ،59 ،55 ،56واوضحته قوانين الجمهورية.
ج -الوقاية والص حة والتوعية ،بحيث توض ع المعاني
في ش كل مواد قانونية ،تتحمل كل جهة ما عليها من واجبات
اتجاه هذه الفائت ،وبخاص ة الوزارات ذات الطابع االجتماعي
والتض امن الوطني والجامعات والمجاهدين وس واها ،وكذلك
الحركات الجمعوية ،والمجتمع المدني ،والتنظيمات اإلنس انية
العالمية المهتمة بشؤون اإلعاقة.
د -الحقوق والواجب ات المتعلق ة اس اس ا ب الرع اي ة
الص حية واالجتماعية والنفس ية والتربية والتعليم والتكوين
المهني ،وكيفي ات اإلدم اج التربوي (البي داغوجي) والت دري ب
المهني لذوي اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة.
ه -القض ايا اإلدارية والمالية (مع اقتراح إنش اء مجلس
وطني لشؤون المعاقين).
وتبقى هذه الس ياس ات والجهود محتاجة للتجس يد
الواقعي على االرض ،والمتابعة والتقويم.
في ض وء ما تقدم ،فإننا نس تطيع القول إن طابع هذه
الرع اي ة ال يزال بعي دا عن ال دور الحقيقي ال ذي يج ب ان تؤدي ه
مختلف المؤس س ات االجتماعية ،وكل من يعمل في حقل
الرع اي ة االجتم اعي ة-رغم الجهود اله ام ة المب ذول ة-؛ إذ وبرؤي ة
تحليلية للترس انة التش ريعية في مجال رعاية المعوقين يتبين
ان مستوى وطبيعة الرعاية االجتماعية لهذه الشريحة العريضة
من المجتمع لم يس اير التحوالت المتس ارعة التي عرفتها الجزائر
في مجاالت متعددة (سياسية ،اقتصادية ،ثقافية ،)...والسيما
التحول االقتصادي للدولة بانتهاجها لالقتصاد الحر ،االقتصاد
ال ذي فتح الش هي ة ام ام القط اع الخ اص ،وال ذي لم ي اخ ذ في
االعتب ار المس ال ة االجتم اعي ة بك ل تعرج اته ا وابع اده ا،
وخص وص ية متطلباتها ،مما انعكس س لبا على واقع الفائت
المعاقة ،وعمق بذلك حجم المش اكل والص عوبات التي تعرقل
تكيف هذه الش رائح الهامة والطاقات المعطلة من المجتمع،
الش يء الذي ال يس اعد على إرس اء جو االس تقرار والوائم الذي
نتطلع إليه جميعا.
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ومن هذا المنطلق تبرز اهمية الرعاية االجتماعية التي
يج ب ان تتج اوب مس تقبال مع متطلب ات ه ذه الفئ ة وفائت
اخرى من المجتمع ،وهو م ا يتعين التفكير في ه ملي ا وفي
الس بل والوس ائل التي من ش انها ترقية وإدماج جميع الفائت
االجتم اعي ة وخ اص ة المع اقين منهم ،انطالق ا من التوزيع
العادل للخيرات.
وفي الوق ت نفس ه مراع اة الحف اظ على المك اس ب
االجتماعية المحققة .هذه المقاربة من ش انها توفير الش روط
التي تس اعد على ترس يخ ثقافة جديدة تعيد االعتبار للعامل
والعم ل المنتج على وج ه التح دي د ك قيم ة حض اري ة س امي ة
وتشجب بذلك السلوكيات السلبية التي تقتصر على االستهالك
فقط ،وبالتالي تحقيق رفاهية الجماهير وتنمية المجتمع.
أ
أ
رابعا :اس ـ ـ ــتراتيجية وابعاد ادماج وتاهيل المعاقين
بالجزائر :يمكن في ه ذا الص دد ان نتح دث عن مجموع ة من
االبعاد التي ينبغي استحضارها في كل تخطيط يرمي إلى إدماج
وتاهيل شرائح المعاقين في الجزائر نلخصها في:

وهذا الواقع يجعلنا نقول إن مسؤولية االسرة تمثل اهم واخطر
المس ؤوليات بالنس بة لتحس ين وتطوير احوال المعاقين حتى
بالنس بة الولئك الملتحقين بمؤس س ات الخدمات بما فيها
المراكز المختص ة .ومن ثمة فإن تبص ير االس رة بدورها في
العالج والت اهي ل واإلدم اج للمع اقين ينبغي ان يتس ان د مع
مس ئولية المؤس س ات المجتمعية االخرى ،وذلك بخلق ثقافة
اس رية بدءا بتكوين وإرش اد االس رة وتنش ئة االطفال ورعايتهم.
ومما يس تحق التركيز في هذا المجال اهمية الكش وف الطبية
للمقبلين على الزواج للتعرف على م ا ق د يكون ل ديهم من
امراض وراثية قد تؤثر على النمو الس ليم لالطفال ،إض افة إلى
ذلك ما تتطلبه رعاية الطفولة من حماية ض د مخاطر الحوادث
المنزلية ومصادرها المختلفة.
إن التوعية واإلرش اد والتثقيف االس ري ك فيالن بتهيئة
نفس ي ة واجتم اعي ة لإلس ه ام في الحي اة االجتم اعي ة ،ومن ه
اإلس ه ام في العملي ة التنموي ة ب اس تثم ار جهود ه ذه الفئ ة
المجتمعية المخصوصة.
ب -على مس ـ ـ ــتوى المحيط المجتمعي :إن مس ؤولية
منع اإلع اق ة او مواجهته ا مواجه ة موض وعي ة تتطل ب ابت داء
الوعي باس باب اإلعاقة ومص ادرها والتعامل معها ،والخدمات
المتاحة لها على نطاق المجتمع كله ،ومن هنا فإنه ينبغي ان
يكون لكل مؤس س ة من مؤس س ات المعاقين هدف تربوي او
ت دريبي او اجتم اعي او عالجي ت اهيلي او مجموع ة من ه ذه
االهداف ،وال ينبغي ان يقتص ر هدف اي مؤس س ة للمعاقين
على مجرد اإليواء (الملجا) فحس ب ،بل يتوجب على المجتمع
بكل مؤس س اته اتخاذ إجراءات وتدابير وفق س ياس ة علمية
وتخطيط هادف تراعى فيها االحتياجات االساسية المتالئمة مع
كل انواع اإلعاقة.86
وباإلض افة إلى دور هذه المؤس س ات فإن لوس ائل
التثقيف واإلعالم االثر الكبير في نش ر وبلورة الوعي عن طريق
ما يمكن ان نس ميه "ثقافة اإلعاقة" حتى يمكن إيجاد راي عام
موض وعي لمواجهة مش كالت اإلعاقة باالعتماد على المعرفة
العلمية وخلق برامج تلفزيونية وإذاعية تغرس وعيا حقيقيا لدى
الراي العام عامة ولدى اس ر المعاقين خاص ة باهمية تقبل هذه

 -9البعــد الجتمــاعي الثقــافي :وهو اك ثر ه ذه االبع اد
خطورة واهمية على اإلطالق ويشتمل:
أ
أ
ا -على المسـ ــتوى السـ ــري :تؤدي االس رة دورا محوريا
وه ام ا في عملي ة التنش ئ ة االجتم اعي ة ،وك ل خل ل في اداء
االدوار المنوط ة به ا ينعكس س لب ا على تكيف وان دم اج افراد
المجتمع ،ويزداد ه ذا ال دور اهمي ة إذا م ا تعلق ب التنش ئ ة
االجتماعية للمعاقين ،إال ان هذا الدور وتلك االهمية نجدهما
قد تراجعا إلى حد كبيرُ .ويس جل ان من بين االبعاد الهامة في
مش كلة اإلعاقة في الثقافة العربية عموما والجزائرية على وجه
التحديد  -شعور االسرة ب "وصمة العار" او عقدة الذنب حيال
وجود معاق او معاقين بين افرادها؛ فاغلبية االس ر تعاني من
ح ال ة المب االة مزمن ة بخص وص ابن ائه ا المع اقين ،له ذا تبرز
العبارة الش ائعة بينهم ومفادها "المعوق ولد الدولة"؛ اي ابن
ال دول ة ،ه ذه العب ارة تردده ا اغلبي ة اس ر المع اقين تج اه
اوالدهم؛ إذ يعتبرون هذه المراكز مكانا للتخلص منهم.
هذه النظرة التص نيفية الدونية س تحول دون نمو اي
قدر من االعتماد على النفس لدى هذه الش ريحة المجتمعية،
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 تاهيل الش خص ليكون عنص ر اس تثمار فاعل مندمجفي الحياة االجتماعية ،وعليه يمكن القول إن التاهيل النفس ي
واالجتماعي عملية ديناميكية تتفاعل فيها ادوار االخص ائيين
على اختالف مجاالت تخص ص هم (نفس ي ،طبي ،اجتماعي) مع
اس ر ذوي االحتياجات الخاص ة والمؤس س ات االجتماعية
المختص ة لتص بح هذه الفائت بذلك قادرة على التكيف الذاتي
واالجتماعي.

الفئة وتس هيل مهمة مش ارك تها االجتماعية وبالتالي عطائها
التنموي.
أ
-8البعد الستراتيجي التاهيلي :يقصد بالتاهيل بشكل
ع ام ان يعم ل اإلنس ان على اس تع ادة ك ل او بعض ق درات ه
المفقودة بطريقة تمكنه من استغالل عناصره اإلنسانية ليكون
مس تقال تماما او جزئيا بحياته .وبالنظر إلى ادبيات اإلعاقة فإن
هناك شبه اتفاق على ان انواع للتاهيل هي:85
 الت اهي ل الطبي -الت اهي ل النفس ي واالجتم اعي -التاهيل المهني
أ أ
ا -الت ــاهي ــل الطبي (الوق ــاي ــة والعالج) :في مواجه ة
قضايا اإلعاقة بشكل عام تسري الحكمة" :درهم وقاية خير من
قنطار عالج" وتش مل هذه الوقاية التحص ين ض د االمراض
المعروف ة ل دى االطف ال بم ا فيه ا الحص ب ة ،وش ل ل االطف ال
والوق اي ة من رم د التراكوم ا ومن تلوث المي اه ،ه ذا إلى ج ان ب
العناية بتغذية االمهات الحوامل وبالتغذية الص حية خاص ة
الرض اعة الطبيعة لالطفال .وتتلخص هذه المرحلة عموما في
االهتمام ببرامج التطعيم والعناية بص حة الطفل والكش ف على
االجنة المش وهة داخل الرحم ،وفحص االطفال بعد اإلنجاب،
والمتابعة الص حية المس تمرة من قبل اخص ائيين وذوي خبرة،
وباالعتماد كذلك على مختلف االجهزة الطبية الحديثة حس ب
طبيعة كل حالة إعاقة.
أ
ب -التاهيل النفسي والجتماعي :نظرا الن التشخيص
النهائي للتاهيل يس تهدف تحقيق الك فاية الوظيفية الش املة
لذوي االحتياجات الخاص ة فهو موض وع قائم على ثالث عوامل
وهي:81

 -1البعد الوديفي التنموي
أ أ
ا– التاهيل التدريبي الحرفي والمهني :وتش مل هذه
المرحل ة النظرة التك املي ة للفرد المع اق؛ حي ث يقوم الطبي ب
وجميع االخص ائيين النفس انيين واالجتم اعيين والمهنيين
ب اس تعراض م ا يمت از ب ه ه ذا االخير من ق درات ب دني ة
واس تع دادات نفس ي ة وعقلي ة ،ومعلوم ات نظري ة في مج ال
المهنة المراد تاهيله فيها والتي تتوافق مع حالته الخاص ة ،اين
يتم بعد ذلك إخض اعه للتدريب على نوع من االعمال تكس به
مهارات تؤهله لمرحلة التوظيف فيما بعد.
ولق د اثب ت علمي ا ان الفرد المع اق ب إمك ان ه مزاول ة
العم ل ب إتق ان ومث ابرة ومه ارة تفوق مه ارة الش خص الس ليم
احيانا لو احس ن اختيار العمل المناس ب لقدراته ومواهبه ،كما
اثبتت التجارب التي اجريت في هذا الص دد بان المعاقين اك ثر
مواظبة في االس تقرار واقل تعرض ا لإلص ابة من غيرهم اثناء
العمل.89
إنه ال مناص اليوم إذا ما ا خذنا في الحس بان اال عداد
اله ائل ة للمع اقين ب الجزائر من مختلف اإلع اق ات من ض رورة
إعادة النظر في طرق واساليب تاهيل هذه الشريحة وفق اسس
علمية تش رف عليها كوادر مؤهلة تمنح لها الوس ائل الالزمة
لذلك .هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن هناك عوامل اخرى
الزال ت تؤثر س لب ا على التكيف واالن دم اج االجتم اعي ل ذوي
االحتياجات الخاص ة ،خاص ة في المجتمعات العالم الثالث
ومن بينه ا الجزائر ،والتي تفتق د لبني ة تحتي ة هن دس ي ة89؛ إذ
آ
وبنظرة فاحصة للطبيعة الهندسية للمنشات العمرانية (مختلف
المرافق العمومية) نجدها تفتقد لتس هيالت هندس ية وإجرائية
امام هذا العدد المتعاظم من ذوي االحتياجات الخاص ة ،مما
يعوق عملية اس تفادتهم من مختلف الخدمات المقدمة ،لذلك

 إع داد ش خص اجتم اعي ق ادر على الش عور ب االمنوالطم انين ة على المس توى الفردي (الثق ة ب النفس) وعلى
المس توى االجتم اعي(الثق ة واالحترام والتقب ل المتب ادل مع
آ
االخرين) الشيء الذي يجعل هذه الفئة تتخطى عقبة المدركات
السلبية وتصبح قادرة على التفاعل االجتماعي.
 تحقيق اعلى مس توى من االداء للوظ ائ ف الب دني ةوحتى النفس ية التي تس تطيع المهارات الطبية تحقيقها وتنميتها
بالنسبة للشخص المصاب.
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فمن االهمية بما كان إعادة وض ع تص اميم بنائية هندس ية
تساعد على التكيف االجتماعي والمهني لهذه الفائت.
ب-التوديف والدمـاج فـالمشـ ـ ـ ــاركـة الجتمـاعيـة :إن
الغاية االس اس ية من رعاية ذوي االحتياجات الخاص ة االرتقاء
بإنس انية وكرامة هذه الفئة بما يجعل منها عنص را بش ريا يس هم
في تنمي ة ورقي المجتمع ات ،ولم ا ك ان ت قض اي ا المع اقين
مش كالت اجتماعية متفاعلة–اس بابا ونتائجا -مع قض ايا التنمية
فإن المهمة تص بح اك ثر جس امة ،فال مناص من ض رورة توفير
المناخ المناس ب لهذه الفئة من المجتمع بتوظيفها وإدماجها
في الحياة االجتماعية لتص بح فئة منتجة-وليس ت عالة -خالقة
قادرة على العطاء.
إن التص ور الجديد لعملية التنمية بوص فها تحس ين
لنوعية الحياة إنتاجا وتوزيعا وتعظيما ،لجهة مواجهة وإش باع
االحتي اج ات المتع اظم ة ب اس تمرار له ذه الفئ ة الخ اص ة من
المجتمع؛ ذلك ان مبدا العدل االجتماعي والرعاية االجتماعية-
من منظور س وس يو -تنموي -يقف بوص فه ش رطا ض روريا لما
يمكن ان نس ميه" :الس الم االجتماعي" الذي يتجس د في حالة
التوازن ال دين اميكي بين ك اف ة القوى والفائت والطبق ات
االجتماعية 81مما س يخلق-دون ش ك– تس اندا بنائيا ووظيفيا
بين انس اق المجتمع من جهة ومختلف ش رائحه وافراده من
جهة اخرى.
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إن اس تثمار كافة الطاقات البش رية وتنميتها لتبذل
اقص ى ما تس تطيعه من اإلس هام والمش اركة االجتماعية يعتبر
ركيزة هامة في س بيل تحقيق وتوفير ظروف موض وعية ومناخ
قيمي وثقافي لمزيد من الحياة الكريمة لالفراد ،ولن يتم ذلك
إال عبر إزالة العوائق البنائية او الهيكلية لتحقيق المس اواة في
فرص الحياة؛ في الص حة والتعليم واالنجاز المهني ومس توى
ال دخ ل واإلش ب اع الم ادي والروحي؛ إن التنمي ة تعني انبث اق
ونمو كل اإلمكانيات والطاقات الكامنة في كيان معين بش كل
كامل وشامل ومتوازن وفق متطلبات المجتمع المراد تنميته.
خالصة
ت اس يس ا على م ا تق دم يتبين لن ا ان االهتم ام به ذه
الش ريح ة المجتمعي ة -يع د اليوم واك ثر من اي وق ت مض ى-
اولوية مجتمعية تقتض ي ض رورة انتهاج س ياس ات ورس م
اس تراتجيات على مس توى جميع االص عدة والميادين توفر
الرعاية والخدمات التاهيلية الض رورية لهذه الفئة ،خاص ة على
مس توى مجتمعاتهم وبيائتهم المحلية ،وذلك بخلق تغييرات
ج ذري ة اك ثر إيج ابي ة في انم اط التنش ئ ة االجتم اعي ة والقيم
الثقافية ،والعمل ،واإلنتاج والتوزيع وعدالة إتاحة الفرص امام
الجميع بما يض من مش اركة وإس هام الجميع بما فيهم ش ريحة
المعاقين في العملية التنموية المجتمعية الشاملة.
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الملخص
 ولتحقيق ذلك تم،تهدف هذه الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح
آ
 من199(: ) منهم560( ) وعينة من االبناء بلغت560(  وتم توزيع االستبانة على عينه من االباء بلغت،استخدام المنهج الوصفي
 فضال عن اهمية وفائدة الحوار: من إجمالي مجتمع الدراسة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها%8 من اإلناث) بواقع918 و،الذكور
،ارتفاع مستوى ثقافة الحوار االسري.في تحقيق السعادة االسرية وتوفير جو من المحبة والمودة والراحة النفسية بين اعضاء االسرة
 و غيابها وفقا لعدد افراد االسرة – طبيعة.وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الحوار االسري وفقا للنوع لصالح الذكور اك ثر من اإلناث
.عمل االب – مكان السكن – المؤهل التعليمي لالب – عمر االب
. السعادة االسرية، االسرة الفلسطينية، الحوار، الثقافة:الكلمات المفتاحية
Résumé
La présente étude visait à déterminer le niveau de la culture du dialogue chez les familles palestiniennes à Rafah Pour
atteindre cet objectif était d'utiliser l'approche descriptive Un questionnaire a été distribué à un échantillon de parents atteint
540 personnes, et un échantillon d’enfants atteint 540 personnes : 378 garçons et 162 filles soit 2% de la population totale ont
été étudiés, L'étude a révélé plusieurs résultats, dont : L'importance et l'utilité du dialogue pour atteindre le bonheur dans la
famille età fournir une atmosphère d'amour et d'affection et de confort psychologique chez les membres de la famille. La
hausse du pourcentage total du niveau de la culture du dialogue à 73,3% du point de vue des enfants, et à 70% du point de vue
des parents. Les différences statistiquement significatives au niveau du dialogue familial selon le genre en faveur des
hommes plus que les femmes, et leurs absences en fonction du nombre de membres de la famille - la nature du travail du
Père - le lieu de résidence - qualification de l'éducation pour le père- l'âge du père.

Mots clés : Culture Du Dialogue, Famille Palestinienne.
Summary
This study aims at determining the culture of dialogue level within the Palestinian family in Rafah Governorate. To
achieve this goal, the researcher used the descriptive method. The questionnaire was distributed on a sample of 540 parents and
another sample of 540 children (378 males and 162 females) ie 2% out the total population were studied, the study reached to
the following results:


Dialogue is valuable and important in achieving the family happiness and maintaining atmosphere of love and
psychological relief among family members.



The overall percentage of the culture of dialogue within family level from children' point of view is 73.3% and 70%
from parents'.



There are statically significant differences in the level of dialogue within family according to gender in favor of
males more than that of females.

 There are no statically significant differences in the culture of dialogue within family level based on the number of
family members, the nature of father's job, the place of living, the academic qualification of father, and the age of
father.

Keyword: Culture of Dialogue, Family Palestinian.
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مس توى ثقافة احلوار دلى الرسة الفلسطينية يف حمافظة رحف -دراسة ميدانية عىل عينة من الآابء والبناء-

مقدمة
يتبادر إلى الذهن لدى المتخصصين في علم االجتماع
عند الحديث عن ثقافة الحوار مؤسسات التنشئة االجتماعية
المتعددة في المجتمع التي يفترض ان تقوم بدور فاعل في
تشريب الناشئة مجموعة القيم االجتماعية والثقافية التي يرغب
المجتمع في استمرارها ،ولعل اهم هذه المؤسسات االجتماعية
التي يجب التعرف على دورها؛ هي االسرة.
حيث شغلت االسرة عبر التاريخ حيزا كبيرا من المناهج
التشريعية السماوية والوضعية ،كما استقطبت اهتمام
المفكرين والباحثين التربويين واالجتماعيين والنفسيين
وذلك بعدها اهم نواه في المجتمع ،فهي المؤسسة االولية التي
يتلقى فيها الطفل تربيته ،وعلى هذا االساس ارتبط صالح
النشء وصالح المجتمع بصالح االسرة لما لها من اثر بالغ على
بناء المجتمع ككل9.
وتعد االسرة من اهم المؤسسات االجتماعية المسئولة
عن التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي ،إذ تؤدي دورا
اساسيا في السلوك السوي وغير السوي الفرادها ،من خالل
نوع النماذج السلوكية التي تقدمها لهم ،فانماط السلوك
والتفاعالت التي تدور داخل االسرة هي النماذج الذي تؤثر سلبا
او إيجابا في إعداد الناشئين للمجتمع الكبير ،هذه النماذج قد
تفرز افرادا متطرفين في المستقبل ،ايا كان هذا التطرف دينيا
ام اجتماعيا ام سياسيا ،او تفرز عكس ذلك8 .
وتعد االسرة المؤسسة والمنظمة االجتماعية االولى
التي تشكل بنية الشخصية اإلنسانية البنائها ،عن طريق
التربية المقصودة القائمة على تعليم االبناء السلوك
االجتماعي ،وتكوين القيم واالتجاهات والدين واالخالق ،
والضمير ،كما يبدا الطفل حياته العقلية في االسرة عن طريق
تعلم اللغة التي هي اداة اتصال اجتماعي ،ووسيلة الك تساب
المعارف  ،والمعلومات  ،كما تعمل على نقل التراث الثقافي،
وتكسب الطفل اساليب التفاعل االجتماعي المختلفة مع
آ
االخرين في المجتمع  ،و تحدد اساليب التوافق مع المواقف
المختلفة  ،كذلك تعمل على تنمية االنضباط الداخلي ،
واالنضباط الخارجي لالفراد عن طريق الثواب والعقاب  ،كما
تمكن االبناء من ممارسة فرص التعبير عن الذات وتحمل
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المسؤولية  ،ويتعلم الطفل داخل االسرة العمليات االجتماعية
المختلفة كالتعاون والتنافس ،وتحدد االسرة سلوك االبناء من
خالل المناخ االسري  ،حيث يحاول الطفل محاكاة وتقليد
انماط التفاعل الموجودة في هذا المناخ االسري  ،كما تؤثر
اساليب التنشئة االسرية التي تتبعها االسرة في تنشئة ابنائها
على انماط شخصياتهم وتوافقهم النفسي  ،وصحتهم النفسية .
ومع تعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية ،إال ان االسرة
كانت وال زالت اقوى مؤسسة اجتماعية تؤثر في كل مك تسبات
اإلنسان المادية والمعنوية ،فاالسرة هي المؤسسة االولى في
حياة اإلنسان ،وهي المؤسسة المستمرة معه في حياته،
بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،إلى ان يشكل اسرة جديدة
خاصة به .1
كما اشارت بعض الدراسات إلى ان نوع التنشئة االسرية
المتبعة في االسرة مثل التنشئة التسلطية او التنشئة
آ
الديمقراطية ،وطبيعة العالقات بين االباء واالبناء تؤثر سلبا او
إيجابا على عالقات هؤالء االبناء في المجتمع الكبير ،وعلى
النشاط االجتماعي المتوقع لهم .6
و إن الدور الرئيس الذي احتفظت به االسرة في
عمليات التنشئة االجتماعية ياتي من خالل الخصائص التي
امتازت بها عن بقية المؤسسات االجتماعية االخرى ،مما يجعلها
قاعدة المؤسسات االجتماعية االخرى ،وهي انسب هذه
المؤسسات لتبدا فيها ومنها عملية التنشئة االجتماعية ،فاالسرة
التي تنشئ متطرفين او تك فيريين لمن يعاكسهم في الراي حتى
لو كانوا من الدين نفسه  ،تقدم انموذجا يؤثر سلبا في التفاعل
آ
االجتماعي مع االخرين ،واالسرة التي تنشئ معتدلين
آ
ومتفاهمين تقدم انموذجا اخر إيجابيا وفعاال ومنتجا في ذلك
المجتمع ،كل ذلك الن الفراد االسرة الواحدة ثقافة خاصة بها،
وثقافة المجتمع هي النتاج الكلي لمجموع تلك الثقافات
بصالحها وطالحها .5
يبدو واضحا مما تقدم ان االسرة جماعة اجتماعية
اساسية ودائمة ،ونظام اجتماعي رئيس ،وليست االسرة اساس
وجود المجتمع فحسب ،بل مصدر االخالق والدعامة االولى
للسلوك واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان اول دروس الحياة
االجتماعية1.
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إن ما تم استعراضه من قضايا حول االسرة يجعلها هي
االولى في تحمل مسؤولية تشريب الناشئة ثقافة الحوار وقبول
آ
ة
انطالقا من تعاليم الدين اإلسالمي
االخر دون إفراط او تفريط
آ
التي تحث جميع االفراد على قبول االخر والتسامح معه  ،ولكي
تستطيع االسرة القيام بدورها المامول في إرساء ثقافة الحوار ،
والتسامح بين افرادها ،فإن المامول من االفراد  ،والراشدين
داخل محيط االسرة تفعيل قيم التسامح  ،والحوار بينهم ،
فاالبناء الذين يرون قيم التسامح والحوار بين االب وزوجته
وقيم الحوار والتسامح بينهم ،وبين والديهم سوف يخرجون
آ
افر ة
ادا قادرين على استيعاب االخرين وتقبلهم .
وتتناول الدراسة الحالية ثقافة الحوار االسري واهميته
وعالقته باستقرار االسرة وصحة ابنائها ،وكذلك الحوار بين
الزوجين بعضهما ببعض من جهة وبين االبويين وابنائهما من
جهة اخرى ،وستتركز هذه الدراسة على هذه الشريحة الرتباطها
ببعضها البعض وسنقترح توصيات لتنمية وتعزيز هذه الثقافة.
الطار النظري والدراسات السابقة
يؤكد علماء االجتماع ان التفاعل االجتماعي يعد سمة
طبيعية للمجتمع اإلنساني ويستند هذا التفاعل على اساس ان
الفرد يتفاعل مع آاالخرين في جملة من مناشط الحياة آا ً
خذا
حضور نفسه في هذا التفاعل ،بمعنى ان له جملة من االدوار
آ
آ
والتوقعات من االخرين ،وان لالخرين ادوا ًرا ،ولهم توقعات
من الفرد ،وذلك من اجل تنظيم حياتهم االجتماعية وحل
مشكالتهم اليومية ،فالفرد يتصرف بواسطة التفاعل الرمزي،
ومن خالل عملية التاثير والتاثر التي تحصل بين االفراد في
مواقف اجتماعية مختلفة ،فالفرد عليه ان يتعلم معاني وغايات
آ
االخرين عن طريق اللغة واساليب التنشئة ،وكيفية التصرف
والتفكير وغير ذلك من محتوى ثقافة المجتمع ،وعلى ذلك،
فإن االتصال والتفاعل واداء االدوار بفاعلية يتم عن طريق
جملة من الرموز ذات الداللة المشتركة لدى اعضاء المجتمع
والثقافة الواحدة،. 9ويعد الحوار " ً
شكال من اشكال التفاعل
بين الناس . 9
ويعد موضوع الحوار من المواضيع الحية والمثارة في
ك ثير من الك تابات والنقاشات وعلى اختالف الثقافات واالمم
،واالوطان  ،كما اصبحت بعض الدول ترفع شعار الحوار

جمةل العلوم الاجامتعية

محمود محمد صاحل الشايم

لتدليل على تقدمها وانفتاحها واتساع رقعت الحرية فيها  ،و
هناك من الدول الغربية من لم تك تفي برفع شعار الحوار ،بل
اصبحت تنعت الثقافات غير الغربية وخصوصا اإلسالمية
منها  ،بانها ثقافات تعصبية وتفتقد للحوار  ،وذلك نتيجة
معايير مرتبطة بالمصالح الخاصة والضيقة  ،مما يستدعي وضع
الحوار في إطاره الحقيقي  ،من هنا جاء االهتمام بموضوع
الحوار نظرا الهميته وحساسيته ،ويجب التاكيد ايضا ان
اإلسالم قد سبق الغرب في الدعوة للحوار ،وهو منهج إلهي ذكر
آ
آ
َّ
ّللَ
في القران الكريم في ايات ك ثيرة منها قوله تعالى ":قَ َۡد َسمِع َٱ َُ
َّ ُ ۡ ُ ُ ُ
ُ
ۡ
ۡ َّ ُ
َّ َّ
َّ
ۡ
ّللَ
اور ما ََُۚإ ِنَٱ َ
ّللَيسمعَُت
ّللَِوَٱ َ
جهاَوتشت ِِكَإِىلَٱ َ
قولَٱل ِ َ
َّتَتجَٰدِلك ِ
َفَزو ِ

س ِم ُعَۢب ِص َّيَ" .1
ويقول النبي ( ملسو هيلع هللا ىلص ) انلاكح َسنَّت َفمن َلم َيعملَ
بسنَّتَفمي َمين  ،هكذا اقتضت حكمته سبحانه و تعالى
ان يخلق امراة من الرجل لتكون له سكنا و ذلك في قوله تعالى
ُ َّ
َّ ُ َّ ُ ْ
ُ ِ َّ ْ
مَمِنَنف ٍ َواحِدةٍَوخمقَ
اس َاتقوا َربَّك ُم َاَّلِيَخمقك
 َ " :ياَأ ُّيهاَانل
َّ ُ ْ َّ َّ
ُ
ً
ً
َّ ْ
ْ
واَاّللَاَّلِيَتساءلونَبِهَ
مِنهاَز ْوجهاَوبثَمِن ُهماَرِجاَلَكث ِّياَون ِساءَواتق َ
ْ ُ
َّ َّ
ك ْمَرقِ َاً "  ،90و خلق الرجل من المراة
واۡل ْرحامَإِنَاّللََكنَِم

ليتربى على يديها و ليتعلم منها ابجديات الحياة و التي قد ال
آ
تمحي اثارها من ذاكرته او تاثيرها على سلوكه مرور السنين
الطوال  ،جعل بينهما المودة و الرحمة  ،و حتى يكونا واثقين
بنفسيهما بان بعضهم من بعض  ،ففي قراراتهما انسجام وتناغم
و تقبل ذاتي حتى إذا اك تمل االنسجام والتناغم يكونان قادرين
على المضي في نموهما الشخصي والذاتي ونموهما الحيوي.99
وتجدر اإلشارة ان الزواج هو العالقة االقدم في حياة اإلنسان،
وخبرة اإلنسان تختزن الك ثير فيما يختص هذه العالقة ولكن
يبقى الزواج محطة ينتظرها اإلنسان بخليط من االفكار
والعواطف  ،فهناك خوف وفرح ،وترقب وقلق وانتظار لسعادة
وتوجس من مسئولية يصاحبها نشوة إلى التغيير في الحياة مع
حيرة وخوف من المستقبل  ،ولعل البعض يرى ان الزواج هو
صراط هذه الدنيا فإما العبور إلى السعادة وإما السقوط حيث
الفشل والتعاسة ،ولعل هؤالء ادركوا بفطرتهم ان الزواج هو
ارتباط نفسي بالدرجة االولى  ،وان السعادة  ،والشقاء هما
تعبير نسبي لما يعتلج في النفس من حاالت  ،والزواج الذي
يجمع بين رجل وامراة مدة حياة كاملة تقريبا له قيمة في حياة
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اإلنسان فهو االساس في وجود االسرة التي تعد اللبنة االولي في
المجتمع و الزواج يعد عال ً
جا للنفس ووقاية لها من الفاحشة ،
آ
آ
واالثام وقد برز اهتمام القران الكريم بالعالقة الزوجية و جعلها
ً
مسكنا وملجا إلى اإلنسان و ذلك من خالل قوله تعالى " وم ِْنَ

ينحرف او يرفض كل ما يعاكس او يخالف او ال يتفق مع الثقافة
التي نشا او تربى عليها في االسرة ،فيولد تعصبا وتطرفا ،وهذا
ما يتحتم على الجميع العمل الجاد والحثيث لمنع حدوثه او
تفشي امره ،النه يؤثر سلبا على المجتمع.91
ويعد الحوار حاجة إنسانية تحتمها ظروف العيش
آ
المشترك في الجماعة والتواصل مع االخرين؛ الن الحوار يحقق
حاجة اإلنسان لالستقاللية من جهة ،وحاجته إلى المشاركة
والتفاعل مع محيطه من جهة اخرى.96
وتسعي عملية الحوار في مضمونها واشكالها إلى توسيع
المساحات المشتركة ،وضبط النزاعات واالنفعاالت ،والعمل
.95
على بلورة االهداف والتطلعات المشتركة
والحوار الفعال يعني الحفاظ على طاقة االفراد من
الضياع ،حيث يعمل من خالله االفراد جديا وتترجم جهودهم
في الحوار إلى تقدم ملموس نحو الهدف حيث تنشا وحدة
االتجاه وتتوافق طاقات االفراد . 91
وعليه فالحوار وسيلة هامة للتواصل ،وتقبل الراي
آ
والراي االخر ،واحترام النقد  ،وترويض النفس ،فهو لغة
اإلنسان المتحضر ،وينبغي التدريب عليه وممارسته ،والسيما
في ظل هذا العصر وما يشهده من ثورة معلوماتية ،وتغيرات
متالحقة تفرض إرساء واقع جديد للحياة االجتماعية
والتعليمية ،والثقافية ،فالشخص الذي ال يجيد التحاور مع
آ
االخرين لن يمتلك القدرة الذهنية التي من شانها ان ترتقي به
على مستوى الفكر والمعرفة ،ولقد اصبح "الحوار" من اك ثر
المواضيع ً
بحثا ؛ نظ ًرا الهمية الحوار في عملية االتصال
والتواصل اإلنساني ونجاح هذه العالقات ،كما اعتبر انعدام
آ
الحوار بين الزوجين من ناحية وبين االباء  ،واالبناء من ناحية
اخرى من االسباب االولى المباشرة المؤدية إلى الك ثير من
المشكالت االجتماعية ً ،
وفقا لما ورد في دراسات عديدة منها :
-9دراسة ادارة الدراسات والبحوث والنشر لمركز
الملك عبد العزيز للحوار الوطني (99 )8098
هدفت إلى التعرف على وجهة نظر اعضاء هيئة
التدريس السعوديين في الجامعات السعودية بمستوى ثقافة
الحوار في المجتمع السعودي ومدى تقبله لهذه الثقافة،
والعوامل المؤثرة في رفع ذلك المستوى والكشف عن مدى

ُ
ْ
ُْ
ْ ُ
ُ
ُ
ِك ْمَن ْزو ً
اجاَل ِت ْسكنُواَإَِلْهاَوجعلَبينك ْمَ
آياتِهَِننَخمقَلك ْمَم ِْنَأنفس
مو َّةًَور ْْح ًةََُۚإ ِ َّن َِفَذَٰل ِكََلي ٍاتَل ِق ْو ٍمَيتَف َّك ُرونَ "َ ، 98وحتى تحقق

الحياة الزوجية ما شرعت الجلها البد ان يتحقق االنسجام  ،و
التوافق بين قطبي العالقة  ،و يعتبر الحوار بين الزوجين
بمثابة المفتاح الذي يوصلهما إلى سبيل التفاهم و االنسجام ،
آ
والحوار هو القناة التي توصلنا لالخر  ،فعندما نتحاور إنما نعبر
عن انفسنا بكل خبراتنا الحياتية و بيئتنا التربوية  ،ويعتبر
الحوار اداة تعبير عن جوهر شخصيتنا  ،و اداة تعبير ذاتية  ،و
آ
يحتاج الحوار إلى اداب عامة ينبغي للمتحاورين ان يلتزموا بها ،
الن الحوار سينهار من قبل ان يبدا في حالة عدم االخذ بهذه
آ
آ
االداب العامة  ،وهذه االداب تجعل الحوار مثمرا  ،وتكون
آ
كالمؤشر اليجابية هذا الحوار او سلبيته  ،وهذه االداب هي من
االخالق واالسس التي ينبغي ان تتوافر في كل إنسان وليس
آ
فقط في المتحاورين  ،و االخذ باداب الحوار يجعل للحوار
قيمته العلمية  ،وانعدامها يقلل من الفائدة المرجوة منه
آ
آ
للمتحاورين  ،ومن هذه االداب ( الصدق والصبر واحترام االخر
).
وعليه يعد الحوار في االسرة هو سلوك وممارسة وليس
توجيهات تصدر من سلطة عليا هي االب او االم ،إن االب الذي
آ
يفقد اليات الحوار السليم مع زوجته وابنائه يجب اال يتوقع ان
يخرج ابناؤه إلى المجتمع وهم قادرون على الحوار او استيعاب
آ
االخر ،ومما ال شك فيه ان قضية تعويد االبناء على الحوار
آ
والمناقشة وتقبل الراي االخر لم يعد قضية ترفيه ،وإنما
اصبحت ضرورة من ضروريات الحياة العصرية في عملية
التنشئة والتعليم ،وما لم تستطع االسرة القيام بهذا الدور
المامول منها فإن الحوار في المجتمع سوف يخنق في مهده.
والجدير بالذكر ان انماط التنشئة االسرية هي جزء يؤثر
ويتاثر باالنماط االجتماعية السائدة في المجتمع ،مثال نمط
القسوة والتسلط في تنشئة االطفال ،او نمط اإلهمال ،او نمط
التذبذب ،او نمط التفرقة بين االبناء ،ينتج لنا جيال قد يضر او
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قابلية وجاهزية المجتمع السعودي لتقبل ثقافة الحوار،
وتحديد العوامل المساهمة في رفع مستوى ثقافة الحوار في
المجتمع السعودي ،كما هدفت الدراسة إلى تحديد القطاعات
اال ك ثر اهمية في رفع مستوى ثقافة الحوار في المجتمع كما تم
تحديد مدى فعالية اللقاءات الوطنية للحوار على مستوى ثقافة
الحوار في المجتمع السعودي .وتم تطبيق االستبانة على عينه
بلغت ( )161بنسبة ً % 80
تقريبا من حجم مجتمع الدراسة
آ
الكلي ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 ارتفاع مستوى ثقافة الحوار لدى الطبقة المثقفة منهالدى الطبقة العاملة ،كما تبين ان الطبقة المثقفة تمتاز
بمستوى ثقافة حوار متوسط إلى عال ،بينما تبين ان مستوى
ثقافة الحوار في الطبقة العاملة تعد متوسطة تميل إلى
االنخفاض ،كما تجاوز االمر ذلك ليبدي  %99من المشاركين
ان مستوى ثقافة الحوار في الطبقة العاملة معدوم كليا ،كإشارة
قوية إلى الحاجة إلى رفع مستوى ثقافة الحوار في المجتمع
السعودي.
 ان المجتمع السعودي مستعد لتقبل ثقافة الحوار. العوامل المؤثرة في رفع مستوى ثقافة الحوار في المجتمعالسعودي هي "التعليم" و"التربية االسرية" و"اإلعالم"
و"اللقاءات واالنشطة الثقافية".
 تبين مدى فاعليه اللقاءات الوطنية للحوار فيتعزيز ثقافة الحوار االسري.
 -8دراسة فهد بن سلطان السلطان واخرين
(99)1122
هدفت قياس مستوى الحوار داخل االسرة في المجتمع
السعودي ،ومدى تاثير العوامل الخارجية عليه ،وتم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي ،وتم توزيع استبانة على عينه بلغت
( )5881من اولياء االمور ،وابنائهم ،منهم ( )8000من اولياء
االمور ،و( )1881من االبناء ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج
آ
االتية:
 ان عامل التعليم والمدرسة ،والزمالء واالصدقاء،والمساجد وخطب الجمعة ،ووسائل اإلعالم لها تاثير ملحوظ
في ثقافة الحوار داخل االسرة.
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 انخفاض تاثير بعض العوامل والتي كان من شانها انتعزز ثقافة الحوار داخل االسرة وان تكون رائدة في هذا مجال:
االنشطة الثقافية والندوات ،ومراكز االستشارات االسرية،
ومراكز التدريب.
 يرى نصف عينة الدراسة من اولياء االمور واالبناء انالنقاشات واالجتماعات داخل االسرة تعزز من ثقافة الحوار
االسري وترسخه.
 يرى نصف عينة الدراسة ان الرحالت الجماعية لها دورفي كسر الروتين والرتابة فيما بينهما ،كما اوضحت الدراسة ان
نصف العينة ال يخرجون في رحالت اسرية ،مما يقلل الترابط
االسري ويوسع الفجوة بين اولياء االمور واالبناء.
 يرحب ما يقارب %59من عينة الدراسة "االبناء"بالتحاور مع االب لما في ذلك من إتاحة الفرصة لتبادل وجهات
النظر فيما بينهم.
 يرى  %96من عينة الدراسة بان االب ال ينمي فيهمالتفرقة وذلك من خالل تخصيصه للمشورة مع بعض االبناء
آ
وترك البعض االخر.
آ
 يرى اك ثر من نصف عينة الدراسة ظهور اثار الغضبعلى شخصية االب اثناء حواره مع ابنائه عندما يحتدم النقاش.
 يرى  %16من عينة الدراسة "االبناء” ان تكون االمآ
ً
وسيطا بينهم وبين ابائهم ،نظ ًرا لصعوبة التحاور والتفاهم مع
االب.
 اجمع ما يقارب  %90من عينة الدراسة "االبناء"بوجود تاثير كبير من االم على راي االب ،والتحاور معه بهدوء
وانسجام ،وهذا ما يشير إلى ان هناك تفاهما بين الوالدين.
يرى اك ثر من نصف عينة الدراسة من االبناء ان االمتهتم بهم اك ثر من والدهم.
 يرى نصف عينة الدراسة من االبناء انهم لم يستفيدوامن المناهج التعليمية في تطور مهارات الحوار واساليبه مع افراد
االسرة.
يرى  %90من عينة الدراسة (االبناء) انهم يرغبون فيالحديث وتبادل وجهات النظر مع افراد االسرة ،مما يدل على
آ
رغبتهم في التحاور مع ابائهم.
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 يرى ما نسبته  %69من االبناء في عينة الدراسة انهميمك ثون اوقات ًا طويلة داخل غرفهم الخاصة ،مما يدل ذلك على
ضعف التواصل والحوار داخل اسرهم.
 يرى نسبة  %11من عينة الدراسة (االبناء) وجودارتفاع وحدة في الصوت اثناء النقاش داخل االسرة ،بينما افاد
اقل من ثلث العينة بحدوث ذلك ا ً
حيانا ،مما يوضح وجود
مشكلة في التواصل اللفظي مع االبناء.
 يؤيد اك ثر من نصف عينة الدراسة من االبناء االلتزامبالصمت على فتح موضوعات حساسة مع افراد االسرة ،مما
آ
يؤكد عدم وجود فرص لهم لطرح ارائهم في مختلف الموضوعات
الحساسة ،وهذا يدل على عدم وجود الثقة بين بعض اولياء
االمور مع ابنائهم.
آ
 يرى  %61من عينة الدراسة من االباء واالمهات انالحزم والشدة قد يكونان ا ً
حيانا من انجح الوسائل للحفاظ على
استقرار االسرة ،بينما يعارض ذلك  %10من نفس العينة.
 تفيد  %10من عينة الدراسة (اولياء االمور) انالنقاش داخل االسرة ال يخلو من حدة وارتفاع الصوت ،وهذه
داللة سلبية على ضعف ثقافة الحوار داخل االسرة.
آ
 يرى اقل من نصف عينة الدراسة من االباء انهم اليتيحون ا ً
حيانا حرية اتخاذ القرار البنائهم في شؤونهم الخاصة،
بينما يرى باقي عينة الدراسة عكس ذلك.
 نسبة %99من "اولياء االمور” عدم حصولهم علىدورات تدريبية تختص بالحوار االسري ،وهذا ما يؤكد عدم
حرصهم على تنمية مهارات الحوار وثقافته لديهم.
 -1دراسة الباكر (91 )8006
هدفت إلى التعرف على اثر انقطاع الحوار بين االزواج
في حدوث االنهيار الزوجي ،وتم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وطبقت اداة االستبيان على عينة بلغت ( 910زوجا
آ
وزوجة) ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 انقطاع الحوار بين االزواج وزوجاتهم ،وعجز االزواجبصفة خاصة عن التعبير عن عواطفهم تجاه زوجاتهم تعد من
مقومات االنهيار الزوجي.
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 هناك عدد من السلوكيات المتبادلة بين الزوجينللتعبير عن المشاعر الوجدانية والرضا عن العالقة والسالم
االسري.
 -6دراسة داهشن (80 )8001
هدفت إلى التعرف على اثر انعدام الحوار بين االزواج
على االستقرار الزوجي لهم ،وتم استخدام المنهج الوصفي
وطبقت استبيانه على عينه عشوائية بلغت ( 800زوج
آ
وزوجة) ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 ان انعدام الحوار بين الزوجين هو السبب الثالثالمؤدي إلى الطالق.
 ان اهم االسباب التي تؤدي إلى انعدام الحوار بينالزوجين وجود الزوج فترة طويلة خارج المنزل ،واالختالف
آ
المستمر في االراء ووجهات النظر ،ورغبة الزوج في االنعزال عن
آ
االخرين او عدم االختالط في البيئة المحيطة.
 -5دراسة لجنة اصالح ذات البينين (89 )8001
هدفت إلى التعرف على اسباب انعدام الحوار بين
الزوجين من وجهة نظر الزوجات ،وطبقت المقابلة على عينه
عشوائية بلغت ( 900زوجة) وتوصلت الدراسة إلى النتائج
آ
االتية:
 اسباب انعدام الحوار يعود إلى انعدام الزواج وفقتعاليم اإلسالم.
 عدم وجود الوقت الكافي لدى االزواج. تعقد الوضع االقتصادي في البالد العربية. ك ثرة الضغط على الزوج تجعله غير قادر علىآ آ
استقبال اراء االخرين.
 -1دراسة الخضيري (88 )8009
هدفت الدراسة إلى التعرف على االسباب المؤدية إلى
الطالق في السعودية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
وتم تطبيق مقياس على عينه من االزواج والزوجات بلغت (50
زوجا وزوجة) المؤدية إلى الطالق ،وتوصلت الدراسة إلى
آ
النتائج االتية:
 ان حوالي  %10من االزواج يقع الطالق بينهم نتيجةلنقص المعرفة بالحياة الزوجية ،وعدم حفاظ االزواج على
حقوق بعضهم بعضا ،وفقدان الحوار االسري بينهم.
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 -9دراسة سفنتوير )8009( Sofintouir
هدفت إلى التعرف على العالقة بين اساليب االتصال
بين الزوجين واثرها في الحد من الخالفات الزوجية بينهم ،وتم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت المقابلة على ازواج
تعدت فترة زواجهم اك ثر من ست سنوات وبلغت العينة (50
آ
زوجا) وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 هناك عالقة ارتباطيه بين الخالفات الزوجية وعدمتوفر اساليب االتصال الجيدة بين الزوجين.
 نقص اساليب االتصال الجيدة يؤدي إلى نقص الودوالتفاهم في العالقة الزوجية مما يؤدي إلى زيادة المشكالت.
 -9دراسة الضويان (86 )8000
هدفت إلى معرفة اثر عمل الزوجة على مشارك تها في
القرارات االسرية ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
وطبقت االستبانة على عينه من الزوجات العامالت من
مستويات تعليمية مختلفة بلغت ( 895زوجه عاملة)،
آ
وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 إن عمل المراة يحد من مشارك تها في اتخاذ القرارداخل االسرة
 إن عمل المراة يؤثر على العالقة بين الزوجين ويحدالحوار االسري بينهما.
 -1دراسة يارلوت واخرين Sharlout & Others
(85)9116
هدفت الدراسة إلى التعرف على تاثير الصمت بين
االزواج على حياتهم الزوجية ،وما ينجم عنه من االشياء،
 ،وقد طبقت اداة على عينه بلغت ( 918زوج وزوجة
آ
من الطبقة المتوسطة) وقد توصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 ان  %81من هؤالء كانوا يك تمون افكارهم وغضبهم،بينما كان واحد على االقل من كل زوجين يعبر عن غضبه،
ويتحاور ويناقش رفيق حياته.
 ان االزواج الذين ال يتحاورون هم اك ثر عرضةلالك تائب واك ثر عرضة النهيار حياتهم.
 -90دراسة دافيد ورافيل 81 )9119( Dived. Rofai
هدفت إلى الكشف عن اهمية التواصل ،والحوار بين
االزواج ،واثره على التوافق الزوجي بينهم ،وقد قام الباحث

بتطبيق برنامج إرشادي يدرس عالقات االنفعال بين االزواج،
وطبقت المقابلة على عينه من االزواج قد بلغت ( 80زوجا
آ
وزوجة) ،وتوصلت الدراسة إلى النتيجة االتية:
 إن من اهم العوامل التي تساعد على تعزيز التوافقبين االزواج هو فنيات الحوار والتواصل.
مشكلة الدراسة وتسا لتها
لقد اتضح مما سبق ان الحوار اصبح في عصر
المتغيرات السريعة مهارة حياتية ال غنى للجميع عنها  ،فاصبح
الجميع في حاجة لهذه المهارة الذكية التي تختصر المسافات
آ
لنقل المعارف  ،واالراء  ،واالطروحات  ،والقيم ،واالفكار ،
واالتجاهات  ،وبما ان الحوار اصبح حاجة إنسانية ً
وعلما يدرس
ومهارة تك تسب  ،وتبين ان اإلسالم يضع الحوار بشكل عام و
الحوار االسري بشكل خاص من ضمن اولوياته  ،ذلك الحوار
الذي بات مفقودا اك ثر من ذي قبل و خاصة في جانبه االسري
بين الزوجين في ك ثير من المجتمعات  ،نتيجة لتعقيدات
الحياة واللهاث وراء الماديات وامتالك الثروة او إلشباع حاجات
االفراد المتزايدة في مجتمع استهالكي  ،واالسرة الفلسطينية
اصبحت في وقتنا الحالي تعاني ك ثيرا من الضغوطات النفسية
 ،والمشكالت االجتماعية  ،و هذا واضح امام اعين الجميع
نتيجة ك ثير من المشكالت السياسية واالقتصادية المفروضة
عليها نتيجة الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني ،
واصبحت الحاجة ماسة للتعرف على مستوى ثقافة الحوار لدى
االسرة الفلسطينية لما لهذا الحوار من اهميه كبيرة في دعم
استقرار االسرة لمواجهة هذه التحديات المفروضة عليها .
آ
تتجلى مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال االتي:
أ
ما مستوى ثقافة الحوار لدى السرة الفلسطينية في
محافظة رفح؟
أ
وتتطلب الجابة على الس ال الرئيس تفريع السئلة
التية
 -9ما مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في
آ
محافظة رفح من وجهة نظر االباء واالبناء؟
 -8هل توجد فروق في مستوى ثقافة الحوار تبعا
للمتغيرات( :المؤهل العلمي للوالدين ،مكان السكن
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 ،النوع االجتماعي ،عدد افراد االسرة ،طبيعة عمل رب
االسرة)؟
 -1ما اهمية وفوائد ثقافة الحوار االسري؟
 -6ما العوامل المساهمة في رفع مستوى ثقافة
الحوار لدى االسرة الفلسطينية؟
أ
اهمية الدراسة
تكمن اهمية الدراسة الحالية في اهمية الموضوع الذي
تتناوله ،حيث تتمثل اهميتها النظرية والتطبيقية ،فيما ياتي:
فمن حيث االهمية النظرية ،فإن الدراسة الحالية تلقي
الضوء على مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في
محافظة رفح ،وهذا يعتبر إضافة نظرية يمكن تقديمها إلى ما
هو منشور من ادبيات ،وذلك لخصوصية التناول ،حيث ان
ناد ًرا ما يطرق هذا الموضوع من بعده االسري ،وإنما اك ثر
الدراسات تناولت الحوار بين االديان او بين الثقافات مثال.
بينما تتمثل االهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما
تنبثق عنها من نتائج تسهم الدراسة في تقديم حلول عملية
لتنمية المهارات الحوارية االسرية ،كما يامل الباحث ان تساعد
نتائج الدراسة المهتمين بدراسة االسرة في تقديم برامج لتوعية
االسرة باهمية الحوار االسري في حل النزاعات والمشكالت
االسرية ،وفي دعم استقرار االسرة.
أ
اهداف الدراسة
آ
تسعى الدراسة إلى تحقيق االهداف االتية:
 -9التعرف على مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية
آ
من وجهة نظر االباء واالبناء.
 -8التعرف على الفروق في مستوى ثقافة الحوار تبعا
للمتغيرات :المؤهل العلمي للوالدين ،مكان السكن (قرية –
مخيم – مدينه) ،النوع ،عدد افراد االسرة ،طبيعة عمل رب
االسرة)؟
 -1التعرف على اهمية وفوائد ثقافة الحوار االسري.
 -6المساهمة في رفع مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة
الفلسطينية.
محددات الدراسة
 -تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية:
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 الحد المكاني :تقتصر حدود الدراسة الحالية على االسرالفلسطينية في محافظة رفح.
 الحد الموضوعي :تقتصر حدود هذه الدراسة على معرفةثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح و ً
فقا
ً
خصيصا لهذا الغرض.
لالستبانة المعدة
 الحد الزماني :تقتصر حدود هذه الدراسة الزمنية على شهرفبراير من عام .8096
تعريف مصطلحات الدراسة
أ
 -1السرة
جماعة بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامراة بينهما
رابطة رسمية اساس معترف بها من المجتمع وهي رابطة الزواج
 ،وتقوم هذه الجماعة اساسا بإشباع الحاجات البيولوجية
والحياتية الضرورية لكل ذكر وانثى او لكل ابناء البشر االسوياء
 ،إضافة إلى تهيئة المناخ االجتماعي والثقافي المالئم لرعاية
آ
وتنشئة وتوجيه االبناء ،ويختلف بناء االسرة من مجتمع الخر ،
فهناك االسرة النواة التي تمتاز بصغر حجمها وتتكون من الزوج
والزوجة واالبناء غير المتزوجين  ،وهو النموذج الذي يعد
الوحدة االساس الي تنظيم اسري  ،وهناك االسرة الممتدة ،
وهناك انماط ونماذج اخرى كاسرة الرفقة واالسرة القرابية
،واالسرة االولية  ،واالسرة الثانوية ،وغيرها من انواع وانماط
االسر التي قد تصنف على اساس البناء االجتماعي او على اساس
الوظيفة االجتماعية او على اساس النسب والسلطة وما إلى ذلك
. 89
الحوار :تفاعل لفظي بين اثنين او اك ثر من البشر ،يهدف إلى
التواصل اإلنساني وتبادل االفكار والخبرات وتكاملها .89
الحوار الزوجي :هو عبارة عن فن او علم له اسسه ،وقواعده،
والحوار الزوجي هو الحديث الذي يدور بين كل زوجين
يعيشون حياة مشتركة ،ويواجهون حياتهم معا دون تدخل
آ
االخرين بينهم. 81
أ
ثقافة الحوار السري :هو التفاعل بين افراد االسرة
الواحدة عن طريق المناقشة ،والحديث عن كل ما يتعلق
بشؤون االسرة من اهداف ومقومات وعقبات ووضع حلول لها،
آ
وذلك يتناول االفكار واالراء الجماعية حول محاور عدة يؤدي
إلى خلق اال لفة والتواصل بينهم .10
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وقد تم زيادة العدد من )  ( 394إلى (  ) 560مكلف بغرض
الوصول إلى العدد المحدد حسب المعادلة بعد االخذ باالعتبار
ما قد يستبعد من استبيانات ،او عدم تلقي ردود عليها ،هذا
وقد تم سحب عينة الدراسة على اساس اسلوب العينة
العشوائية الطبقية ،وبذلك تم توزيع )  ( 540استبانة على
مجتمع الدراسة .
أ
 -1اداة الدراسة :من اجل تحقيق اهداف الدراسةي
ولصعوبة استخدام ادوات اخرى مثل المالحظة بالمشاركة او
المقابلة وذلك لخصوصية المجتمع الفلسطيني ،ولقلة
اإلمكانات؛ تم تصميم استبانتين للتعرف على ثقافة الحوار لدى
االسرة الفلسطينية في محافظة رفح كاداة رئيسة لجمع البيانات.

التعريف الجرائي
ثقافة الحوار أالسري :هو الحديث اإليجابي الفعال الذي يدور
آ
بين االزواج وبين االباء ،واالبناء ،والذي يكون هدفه الرئيسي
زيادة المحبة واال لفة والتفاهم بينهم مما يؤدي إلى دعم
االستقرار االسري والحد من المشكالت االسرية.
محافظة رفح
تقع محافظة رفح جنوب قطاع غزة ،وتبلغ مساحتها
(ً )55.000
دونما ،ويمتد طرفها الجنوبي على طول الشريط
الحدودي مع جمهورية مصر العربية ،ومن الجهة الشمالية
تحدها محافظة خان يونس ،ومن الغرب تطل على البحر
االبيض المتوسط ،اما من الشرق فيحدها الخط االخضر (خط
الهدنة) الفاصل بين االراضي المحتلة عام9119م ،واالراضي
التي احتلتها إسرائيل عام 9169م وتقدر مساحة النفوذ البلدي
بحوالي ( )89الف دونم ويبلغ عدد السكان في محافظة رفح
 991.198الف فرد .19
ثانيا ً :الجراءات المنهجية للدراسة :وتتضمن:
-9مجتمع الدراسة :يمثل مجتمع الدراسة االسر الفلسطينية
في محافظة رفح ،البالغ عددها( )26.864الف اسرة .18
 - 8عينة الدراسة :تتكون عينة الدراسة من ) (540اسرة ،بواقع
ً
تقريبا من افراد مجتمع الدراسة ،وتم اختيارها
()%0.02
آ
بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتم توزيع استبانة االباء على
 560منهم ،وتم توزيع استبانة االبناء على عينة (منهم بلغت
 ، )560منهم ( 199ذكر) و ( 918انثى) من الذين تتراوح
اعمارهم بين  95-99سنة تقريبا،وتم توزيع عينة استطالعية
حجمها ( )560استبانة الختبار االتساق الداخلي وثبات
االستبانة.
ولحساب عينة الدراسة :
𝑁
𝑁 ×∝2 + 1

أ
أ
أا ً
ول :استبانة البناء ويملة جزاين كما يلي:
الجزء االول :يتكون من البيانات الشخصية لالبناء
المكونة لعينة الدراسة.
الجزء الثاني :يتناول ثقافة الحوار االسري لدى االسرة
الفلسطينية من وجهة نظر االبناء.
أ
ً
ثانيا :استبانة الب ــاء وتشمل جزاين كما يلي:
الجزء االول :يتكون من البيانات الشخصية لالبناء
المكونة لعينة الدراسة.
الجزء االول :يتناول ثقافة الحوار االسري لدى االسرة
آ
الفلسطينية رفح من وجهة نظر االباء.
وقد اعتمدت الدراسة على المقياس الثالثي لإلجابة عن
الفقرات في االستبانة االولى والثانية ،بحيث اعطيت درجات (1
للتصنيف نعم 8 ،للتصنيف ال 9 ،للتصنيف احيانا).
صدق وثبات المقياس  :تم تقنين فقرات اإلستبانة
آ
وذلك للتاكد من صدق وثبات فقراتها كاالتي :
اوال :اختبار الص دق :يقصد بصدق االستبانة ان تقيس
عبارات االستبانة ما وضعت لقياسه ،وقام الباحث بالتاكد من
صدق االستبانة بطريقتين:
ا -صدق االتساق الداخلي:
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة
من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة،
وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من

=𝑛

حيث  = Nحجم مجتمع الدراسة = 81916
 = nحجم العينة المختارة = 560
 = مستوى الداللة ( )0.05
اي ان العينة المختارة تساوي :

26864
= 394.13
26864 × (0.05)2 + 1
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خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه  ،وتم التاكد
من صدق فقرات االستبانه بطريقة االداة او ما يعرف بصدق
المحكمين ،حيث تم عرض اإلستبانة على مجموعه من
المحكمين المتخصصين في علم االجتماع  ،وعلم النفس  ،و
السياسة واإلحصاء من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
آ
االقصى  ،وتم االستجابة الراء المحكمين وتم إجراء ما يلزم من
حذف وتعديل لبعض الفقرات في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها
في نموذج تم إعداده لهذا الغرض  ،وبعد التعديل المطلوب اقر
جميع المحكمين ان االستبانه تقيس ما وضعت الجل قياسه .
ب -الصدق البنائي:
يعتبر الصدق البنائي احد مقاييس صدق االداة الذي
يقيس مدى تحقق االهداف التي تريد االداة الوصول إليها،
ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة
الكلية لفقرات االستبانة ،وللتحقق من الصدق البنائي قام
الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من
مجاالت االستبانة والمجاالت االخرى ،وكذلك درجة كل مجال
بالدرجة الكلية لالستبانة.
ثانيا :الثبـات :تم حساب ثبات المقياس عن طريق فحص
االعتمادية  ،Reliabilityفاالعتمادية تعد ً
قياسا ومؤش ًرا على
دقة االداة المستخدمة ومدى ثباتها ،حيث يقصد بذلك ان
االداة ستعطي نفس النتائج او نتائج قريبة منها إذا ُاعيدت عملية
القياس لنفس العينة في ظروف مشابهة ،ويتم قياس االعتمادية
باستخدام اختبار الفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية ،وقد تم
تطبيق اإلستبانة على ( )50اسرة  ،ثم تم تقسيم االستبانة إلى
جزاين  ،علوي  ،وسفلي  ،وتم بحساب معامل االرتباط بين
درجات افراد العينة  ،وذلك في التطبيقين االول والثاني ،و
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باستخدام معامل الفا كرونباخ للدرجات الخام ،كان معامل
الثبات عاليا ،حيث بلغ ()0.88الستبانة االبناء ،و()0.11
آ
الستبانة االباء  ،وباستخدام التجزئة النصفية -معامل سبيرمان
براون -كان معامل الثبات عاليا ايضا حيث بلغ ( )0.87الستبانه
آ
االبناء  )0.90( ،الستبانة االباء ،مما يدلل على ان استبانة
االبناء واستبانة آاالباء قد حصلتا على ثبات عال  ،و هذا يعزز
إمكانية الوثوق بالنتائج.
 المعالجات الحصائية :تم تفريغ وتحليل اإلستبانه
آ
(االبناء واالباء) من خالل برنامج  SPSSاإلحصائي ،وتم
استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتكرارات لتوزيع افراد العينة.
 -2المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن
النسبي.
 -3اختبار الفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -4معامل جتمان
 -2اختبار (ت)
 -6تحليل التباين االحادي
 -6منهج الدراسة :تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي للتعرف
على ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظه رفح،
بغرض الفهم والتحليل ،فالمنهج الوصفي هام لهذه الدراسة،
فمن خالله نستطيع رصد اي خصائص مادية او معنوية الفراد
الراي العام مثال او اي مجموعات او نشاط إنساني ،او اي
مؤسسات او حتى انماط من التفاعل بين البشر . 11
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أ
عرض نتائج الس ال الول والذي نص على:

ما مستوى ثقافة الحوار لدى أالسرة الفلسطينية في
محافظة رفح من وجهة نظر أالبناء؟

981

العدد  91ديسمرب 2192-

مس توى ثقافة احلوار دلى الرسة الفلسطينية يف حمافظة رحف -دراسة ميدانية عىل عينة من الآابء والبناء-

محمود محمد صاحل الشايم

أ
أ
أ
جدول رقم ( )9يبين مستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر البناء
الجابة
ل
احيانا
نعم
البند
هل تحاور والدك عندما تقع في مشكلة؟
5.9
19 88.9 991 98.8 110
هل تحاور والدتك عندما تقع في مشكلة؟
99.0
51 85.6 919 11.1 161
هل تحب محاورة والديك؟
1.5
15 86.1 916 19.1 199
هل يحاورك والداك ً
رغما عن انشغالهم؟
80.8 901 9.1
61 99.8 195
هل ترى ان هناك فائدة من محاورة والديك؟
6.9
88 89.5 991 96.6 608
هل تشعر بالراحة عندما تحاور احد والديك؟
1.5
15 81.1 968 19.8 111
هل يقتنع والداك برايك عندما تحاورهما؟
1.1
19
80 909 91.9 115
اليوم؟
هل تجتمع اسرتك على وجبة طعام في
1.9
80 89.9 999 96.1 601
هل ترى ان وجود الحوار في اسرتك سيزيدها سعادة؟
95.1
91 96.9
91 90.1 199
88.8 980 8.1
هل يتم اتخاذ القرارات االسرية من خالل نقاش جماعي يشمل اغلب افراد 96 95.8 601
االسرة؟
9.6
هل تقدم الهدايا للوالدين واإلخوة لتحقيق مزيد من التواصل والتقارب 65 89.1 951 18.9 111
بين افراد االسرة؟
هل ترحب بالحديث وتبادل وجهات النظر
9.5
60 99.9
11 96.9 606
ن
لوالدي
ا
مع
الناجح
والحوار
التواصل
هل تتبنى االفكار التي تنمي مهارات
901 909 1.1
16 91.1 111
واالخوة؟
هل يغضب والدك عندما يكون رايك مختلفا عن رايه
99.9 199 6.9
88 86.9 910
يها
هل تغضب والدتك عندما يكون رايك مختلفا عن را
90.9 191 81.9 989 1.9
11
هل يتخلل النقاش االسري ارتفاع في حدة الصوت
99.1 199
85 915 1.9
99
هل تفضل الصمة على فتح موضوعات حساسة
99.8 691 6.9
88 9.9
68

يتضح من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لمستوى
ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة
نظر االبناء بلغت  ، %91.1حيث اكدت نسبة  %98.8من
آ
االبناء انهم يحاورون اباءهم عندما يقعون في مشاكل  ،ونسبة
 % 11.1اكدوا انهم يحاورون امهاتهم  ،كما يرغب  %19.1من
آ
االبناء محاورة االباء  ،وهذا يدل على وجود رغبة عالية لدى
آ
االبناء في الحوار والتحاور مع االباء وبالعكس ايضا ،حيث
آ
اكدت نسبة  % 99.6من االبناء ان اباءهم يحرصون على
محاورتهم بالرغم من انشغالهم ،ويرى الباحث ان هذا الحرص
على التحاور والحوار بين الطرفين يعزى لعلم الطرفين فائدة
الحوار اإليجابية على االسرة  ،وتنفيذا لتعاليم الدين اإلسالمي
آ
 ،و هذا يظهر انصهار الذوات الفاعلة لالباء و االبناء في الوسط
االجتماعي المتمثل في االسرة و التي تسعى الذوات الفاعلة إلى
استقرارها و استمرارها وهذا يؤكد وجود استعداد عال لدى
االسرة الفلسطينية لتقبل ثقافة الحوار وتطبيقها ً
عمليا  ،وهذه
النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة السلطان في المجتمع
جمةل العلوم الاجامتعية
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900

السعودي حيث اثبتت ان االسرة السعودية لديها استعداد عال
لتقبل ثقافة الحوار .
واتضح من تحليل نتائج الجدول السابق تاكيد نسبة
 % 96.6من االبناء ان الحوار له فائدة كبيرة في استقرار االسرة
 ،وفي حل ك ثير من المشاكل االسرية  ،ويحقق الراحة النفسية
لالبناء  ،ويحقق السعادة االسرية  ،ويساعد في تخفيف
الضغوط النفسية ،واالنفعاالت ،ويساعد في اتخاذ قرارات
جماعية اسرية مهمة لصالح االسرة فال يكون القرار االسري فر ً
ديا
يصدر عن رب االسرة فقط  ،فقد اكدت نسبة %19.6من االبناء
ان الحوار يزيد من سعادة االسرة  ،واكدت نسبة  %90.1من
آ
آ
االبناء ان االباء يقتنعون بارائهم ويعملون بها ،وهذا من وجهة
آ
نظر الباحث يؤكد جدية الحوار والتحاور لدى االبناء واالباء وان
الحوار ال يتم لمجرد الحوار بل يساعد الحوار على ان تكون
القرارات جماعية  ،ويتضح ايضا ان االسرة الفلسطينية في
محافظة رفح استجابت للتغيرات الثقافية والتكنولوجية في
تطوير العالقات بين افرادها  ،وانها دائما في تجدد  ،ومن
911
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اكدت على ارتفاع في حدة الصوت بين اعضاء االسرة السعودية
ناحية اخرى هذا يدلل على حدوث تغير ثقافي لدى اإلباء،
اثناء النقاش ،ومن بين اهم القضايا التي تدل على حرص االبناء
وبالتالي إيجاد وسائل للتفاعل تعتمد اإلقناع بدال من الشكل
في االسرة الفلسطينية وتقبلهم لثقافة الحوار هو تاكيد نسبة
القديم الذي يجعل االبناء هدفا عسكريا ،بمعنى إلقاء االوامر،
وانتظار تنفيذها  ،حيث تبين حرص االسرة على خلق جو اسري
 %18.9من االبناء انهم يحرصون على تقديم الهدايا للوالدين
واإلخوة لتعزيز العالقات االسرية ،وتحقيق مزيد من التواصل
طبيعي يعزز ثقافة الحوار ،فقد اكدت نسبة  %96.1من االبناء
بينهم وبين افراد االسرة  ،وتبين ايضا ان نسبة  %96.8من
ان االسرة تحرص على االجتماع على وجبة الطعام يوميا ،وهذا
االبناء يستخدمون الوسائل التقنية الحديثة ( البريد اإللك تروني
يساعد على التواصل المستمر بين االفراد من خالل اللقاءات
– الفيس بوك – رسائل الجوال) للتواصل المستمر مع افراد
اليومية  ،والنقاشات التي تدار بين االفراد في االسرة واتخاذ
االسرة ،كما اتضح ان نسبة  %96.9من االبناء يشجعون
القرارات الخاصة بها بشكل جماعي  ،حيث اكدت نسبة
إخوانهم واخواتهم على ضرورة إبداء الراي حول مختلف القضايا
 %95.8من االبناء ان القرارات االسرية يتم اتخاذها بشكل
جماعي وليست ً
دون تردد او خوف ،حيث تبين ان نسبة  % 99.8من االبناء
فرديا  ،واكدت نسبة  %99.9من االبناء ان
آ
آ
آ
يقومون بطرح موضوعات حساسة على االباء  ،وهذا يدل على
ابائهم ال يغضبون عندما تكون اراؤهم مختلفة عنهم  ،ونسبة
آ
ان الجو االسري مريح  ،ويتيح الفرص لالبناء للتعبير عن ارائهم
 %90.9اكدت ان امهاتهم ال يغضبن كذلك  ،كما اكدت نسبة
آ
في مختلف القضايا  ،وهذا يدل على وجود ثقة عالية بين االباء
 %99.1من االبناء ان النقاش يكون هادائ وال يتخلله ارتفاع
آ
واالبناء  ،وتبين ان نسبة  %91.1من االبناء يتبنون االفكار
للصوت ،وهذا يدلل ان مستوى التواصل اللفظي بين االباء
آ
التي تنمي مهارات التواصل والحوار الناجح مع االباء واإلخوة .
واالبناء عال  ،وهذا يعتبر دالله إيجابية على قوة ثقافة الحوار
آ
عرض نتائج الس ال الثاني والذي ينص على:
لدى االسرة الفلسطينية ،وان االسرة الفلسطينية تلتزم باداب
آ
ما العوامل الم ثرة في رفع مستوى ثقافة الحوار لدى
الحوار فيما بين االباء واالبناء  ،وهذه النتيجة ال تتفق مع ما
أ
أ
السرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر البناء؟
توصلت إليه دراسة السلطان في المجتمع السعودي حيث
أ
أ
جدول رقم ( )8يبين العوامل الم ثرة في رفع مستوى ثقافة الحوار السري من وجهة نظر البناء
أ
احيانا

نعم

الجابة
البند

و

%

ك

ل
%

ك

المجموع
%

ك

%

هل تستفيد من المناهج التعليمة في تطوير مهارات واساليب الحوار مع افراد اسرتك؟
هل تستخدم الوسائل التقنية "البريد اإللك تروني ،رسائل الجوال " للتواصل مع افراد
111 241 1... 112 2.. 32 74.2 401
اسرتك؟
سري
الناجح؟
اال
الحوار
موضوعات
حول
اءة
ر
والق
باالطالع
نفسك
تثقف
هل
111 241 2.3 31 14.1 26 80.1 433
هل تؤيد إضافة مادة في المناهج الدراسية تعزز ثقافة الحوار االسري؟
111 241 2.1 33 22.4 132 67.6 365
319

يتضح من الجدول ان العوامل التي تعزز ثقافة الحوار
لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر االبناء
هي :االطالع والقراءة حول موضوعات الحوار االسري ،وحصل
على نسبة  ،%90.9يليه استخدام الوسائل التقنية الحديثة
(البريد اإللك تروني – رسائل الجوال -الفيس بوك) وحصل على
نسبة  ،%96.8يليه االستفادة من المناهج التعليمية في تطوير
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111 73.7

32 21.4

2..

241

111

مهارات واساليب الحوار وحصل على  ،%91.9يليه إضافة
مادة في المناهج الدراسية تعزز ثقافة الحوار وحصل على نسبة
 ،%19.1وهنا يظهر دور الذات الفاعلة لالبناء في الحصول من
مصادرهم الخاصة على ما يعزز قدراتهم في التفاعل االجتماعي
المتمثل في الحوار داخل االسرة.
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مس توى ثقافة احلوار دلى الرسة الفلسطينية يف حمافظة رحف -دراسة ميدانية عىل عينة من الآابء والبناء-

عرض نتائج الس ال الثالث والذي نص على:
هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى 0.05
أ
لمستوى ثقافة الحوار لدى السرة الفلسطينية في
محافظة رفح من وجهة نظر أالبناء ً
تبعا للمتغيرات:
أ
أ
(النوع الجتماعي – عدد افراد السرة – طبيعة عمل رب
أ
السرة)

محمود محمد صاحل الشايم

هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى 0.05

أ
أ
لمستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في
أ
ً
محافظة رفح من وجهة نظر البناء تبعا لمتغير النوع
الجتماعي؟

أ
جدول رقم ( )1يبن المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية و قيمة (ت) لمستوى ثقافة الحوار لدى السرة
الفلسطينية تبعا للنوع الجتماعي
جهة
العمل

البعد

التكرار

مستوى ثقافة الحوار االسري لدى االسرة الفلسطينية في محافظة ذكر
رفح من وجهة نظر االبناء ً
تبعا لمتغير النوع االجتماعي
انثى

النحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

378

1.891

0.71

162

1.654

0.29

قيمة "ت "
8.001

مستوى
الدللة
دالة احصائيا
عند مستوى
0.05

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ت) عند مستوى9.11 =0.05

في المجتمع  ،حيث تعتبر نصف المجتمع وهي تلد النصف
آاالخر ،و لم تخل مرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني من دور
بارز للمراة الفلسطينية  ،فلقد كانت ً
جنبا إلى جنب مع الرجل
الفلسطيني في مواجهة االحتالل  ،وشاركت في كل مجاالت
النضال الفلسطيني  ،ووصلت إلى اعلى المناصب  ،وتعذبت ،
وسجنت  ،لذلك يجب ان تشارك في اتخاذ القرارات االسرية ،
و يرى الباحث ان عدم مشاركة المراة للقرارات االسرية يؤدي إلى
عدم استقرار االسرة  ،وإلى حدوث ك ثير من المشاكل االسرية
التي تنعكس سلبا على اعضاء االسرة "
" هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى
أ
أ
0.05لمستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية
أ
في محافظة رفح من وجهة نظر أالبناء ً
تبعا لمتغير عدد افراد
أ
السرة؟

يتبين من الجدول ان قيمة (ت) المحسوبة اكبر من
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى 0.05وهذا يؤكد على وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05في مستوى ثقافة
الحوار االسري لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من
وجهة نظر االبناء ً
تبعا لمتغير النوع لصالح الذكور  ،حيث يؤكد
االبناء الذكور وجود حوار ثقافي بين االسر واالبناء اك ثر من
اإلناث بمتوسط حسابي  9.91وهي نسبة مرتفعة  ،ويعزو
الباحث ذلك لوجود مفاهيم تعزز مفهوم السلطة البطريركية
آ
لدى بعض ارباب االسر الفلسطينية لغاية االن  ،وهذه المفاهيم
تعلي من شان الرجل مقابل المراة وتعتبر المراة دائما كائ ًنا
ً
ضعيفا ورايها غير سديد ويجب مخالفته دائما ويستندون في
ذلك إلى ثقافة تقليدية تنظر للمراة وهي تابعة للرجل دائما  ،و
قد اشارت االمثال الشعبية الفلسطينية إلى هذا الشان
"شاوروهن و خالفوهن" وهذا يعتبر إنكار لدور المراة الحقيقي

أ
جدول رقم ( )6نتائج تحليل التباين الحادي.
البيان

مصدر التباين

مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة بين المجموعات
الفلسطينية في
محافظة رفح من داخل المجموعات
ً
وجهة نظر االبناء تبعا لمتغير عدد
الدرجة الكلية
افراد االسرة

جمةل العلوم الاجامتعية

مجموع الدرجات درجة الحرية

متوسط
المربعات

قيمة  Fمستوى الدللة

0.349

3

0.162

38.672

537

0.0948

39.021

540

912

1.162

1.12.

غير
إحصائيا

دالة
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مس توى ثقافة احلوار دلى الرسة الفلسطينية يف حمافظة رحف -دراسة ميدانية عىل عينة من الآابء والبناء-

محمود محمد صاحل الشايم

يتبين من الجدول السابق ان قيمة مستوى الداللة  sig = 0.059اكبر من  α = 0.05حيث يتضح انه ال توجد فروق ذات داللة
إحص ائية في مس توى ثقافة الحوار االس ري لدى االس رة الفلس طينية في محافظة رفح من وجهة نظر االبناء ً
تبعا لمتغير عدد افراد
االسرة ،وهذا يعني ان نوع االسرة ال يؤثر على الحوار بين اعضائها.
أ
أ
" هل توجد فروق ذات دللة احص ــائية عند مس ــتوى  0.05لمس ــتوى ثقافة الحوار الس ــري لدى الس ــرة الفلس ــطينية في
أ
محافظة رفح من وجهة نظر أالبناء ً
تبعا لمتغير طبيعة عمل رب السرة؟
أ
جدول رقم ( )5نتائج تحليل التباين الحادي.
متوسط
المربعات
1.1.4
1.142
1.1..4

درجة
مصدر
مجموع
البيان
الحرية
الدرجات
التباين
مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظة بين
3
1.312
1.1231
رفح من وجهة نظر االبناء ً
تبعا لمتغير طبيعة عمل رب داخل
دالة
غير
232
المجموعات 36..26
المجموعات
إحصائيا
االسرة
241
لكلية 32.243
الدرجة
يتبين من الجدول السابق ان قيمة مستوى الداللة  .sig = 0.0919اكبر من  α = 0.05حيث يتضح انه ال توجد فروق ذات داللة
قيمة F

مستوى الدللة

إحصائية في متوسطات مستوى ثقافة الحوار االسري لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر االبناء ً
تبعا لمتغير عمل
رب االسرة ،وهذا يدلل على حرص االسرة الفلسطينية على اعتماد الحوار بالرغم من االختالف في عمل رب االسرة.
عرض نتائج الس ال الرابع والذي نص على:
أ
أ
ما مستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر الباء؟
أ
أ
جدول رقم ( )1مستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر الباء
الجابة

نعم
ك %

أ
احيانا
ك

%

ل
ك

%

المجموع
%
ك

البند
هل تحاور زوجتك او زوجك عندما تكون غاضبا
هل تحاور زوجتك او زوجك عندما تكون مر ً
تاحا
هل تحاور زوجتك او زوجك

362

11 67.9

2.1

162

31.1

241

111

432

22 80.6

13.3

33

6.1

241

111

41.

.1 75.7

16.3

41

2.2

241

111

هل تستشير زوجتك او زوجك في كل االمور

333

146 62.6

22.1

26

11.3

241

111

هل تحاور(ين) ابناءك الذكور في كل امر

3..

112 73.8

1..3

34

6.4

241

111

هل تستشير (ين) بناتك اإلناث في كل امر
هل تقتنع براي زوجتك (زوجك) إذا حاورتها

3.2

116 73.5

21.2

22

2.1

241

111

463

21 86.6

..3

22

4.1

241

111

هل تاخذ براي احد ابنائك الذكور عندما تحاوره

336

113 71.5

21.1

46

3.2

241

111

هل تاخذ براي إحدى بناتك اإلناث عندما تحاورها

362

131 67.6

24.3

44

3.1

241

111

هل ينتهي الحوار بينك وبين زوجتك بشجار او غضب

23

113 9.8

21.1

32.

21.2

241

111

هل تفرض رايك على ابنائك

163

62 31.1

11.6

311

22.3

241

111

هل تعد اسرتك اسرة محاورة

362

4. 67.9

..1

124

23.1

241

111

هل ترى ان اسرتك تعاني من الصمت

33

.1 16.4

16.3

361

66.3

241

111

هل عالقتك الزوجية تعاني من الصمت

22

122 10.2

2..1

323

61.2

241

111

هل تصحب زوجتك واوالدك إلى رحالت ترفيهية

311

122 57.4

31.3

23

11.3

241

111
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911

العدد  91ديسمرب 2192-

مس توى ثقافة احلوار دلى الرسة الفلسطينية يف حمافظة رحف -دراسة ميدانية عىل عينة من الآابء والبناء-

محمود محمد صاحل الشايم

بناتهم  ،وهذا يؤكد على جدية الحوار و التحاور لدى االسرة
آ
الفلسطينية  ،ومن ناحية اخرى اكدت نسبة  %59.6من االباء
انهم يحرصون على اصطحاب افراد االسرة إلى رحالت ترفيهية ،
آ
وهذا يدلل على حرص االباء على تقليل الفجوة بينهم وبين
االبناء ويؤدي ايضا إلى كسر الروتين والرتابة في العالقات
االسرية  ،ويرى الباحث ان هذا الحرص للتحاور والحوار بين
الطرفين يعزى لعلم الطرفين بفائدة الحوار اإليجابية على االسرة
 ،و هذا ما تؤكده التفاعلية الرمزية في نظرتها إلى النسق
نتاجا الجتماع االفراد و ليس ُ
االجتماعي بوصفه ً
سابقا على
وجودهم  ،وهذا يؤكد وجود استعداد عال لدى االسرة
الفلسطينية لتقبل ثقافة الحوار وتطبيقها عمليا .
عرض نتائج الس ال الخامس والذي ينص على:
أ
أ
ما اهمية وفائدة الحوار السري من وجهة نظر الباء؟

يتضح من الجدول ان الدرجة الكلية لمستوى ثقافة
الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر
آ
االباء بلغت  ، %90وهذه نتيجة متقاربة لوجهة نظر االبناء ،
آ
وهذا يعني ان االباء واالبناء (مجتمع الدراسة) يؤكدون على
وجود مستوى متوسط من ثقافة الحوار لدى االسرة الفلسطينية
آ
في محافظة رفح  ،فقد اكدت نسبة  95.9%من االباء واالمهات
آ
انهم يتحاورون في كل االوقات ،و نسبة 18.1 %من االباء
اكدوا انهم يستشيرون زوجاتهم في كل االمور والقضايا ،ونسبة
آ
 %90.8من االباء اكدوا ان الحوار ال ينتهي بالشجار والغضب
آ
مع زوجاتهم  ،وتبين ان نسبة  %91.9من االباء يتحاورون مع
آ
ابنائهم الذكور  ،ونسبة  %91.5من االباء يتحاورون مع بناتهم
آ
آ
 ،واكدت نسبة %91.1من االباء انهم يقتنعون باراء زوجاتهم
آ
ويعملون بها  ،وتبين ان نسبة %99.5من االباء انهم يعملون
آ
آ
آ
باراء ابنائهم الذكور ،و نسبة  % 19.1من االباء يعملون باراء
أ
أ
جدول رقم ( )9يبين اهمية وفائدة الحوار السري من وجهة نظر الباء
الجابة
البند

نعم

%

ك

%

ك

%

ك

19 88.9

9.8

89

1.1

560

900

159

989 66.3

81.9

56

90.0

560

900

119

19 62.4

98.6

911

85.8

560

900

189

916 60.5

10.6

61

1.9

560

900

196

968 69.2

81.1

86

6.5

560

900

150

68 64.9

9.9

969

89.6

560

900

116

911 61.9

85.9

19

98.6

560

900

الحوار مع زوجي (زوجتي) له فائدة إيجابية على حياتنا 699

الزوجية.
الحوار مع ابنائي له فائدة إيجابية على عالقتنا.
ً
ايجابيا.
تؤثر عملية التحاور في نفسيتي
تؤثر عملية التحاور مع ابنائي في نفسيتهم إيجابا.
احب ان احاور افراد اسرتي.
هل تؤمن باهمية الحوار االسري.
هل ترى ان الحوار ضروري من اجل اسرة سعيدة.

أ
احيانا
%

ك

ل

المجموع

آ
يتضح من نتائج الجدول ان نسبة  %15من االباء تؤكد اهمية الحوار بين الزوجين وبين االبناء الن الحوار له فائدة كبيرة في استقرار
االسرة وفي حل ك ثير من المشاكل االسرية ،ويحقق الراحة النفسية لالبناء والسعادة االسرية ،ويساعد على تخفيف الضغط النفسي ،
ويساعد في اتخاذ قرارات جماعية اسرية مهمة لصالح االسرة وال يكون القرار االسري ً
فرديا يصدر عن رب االسرة فقط  ،فلقد اكدت نسبة
 %91من االزواج ان الحوار بينهم له فائدة ايجابية على العالقة الزوجية  ،حيث اكدت نسبة  %11.1من االزواج على فائدة الحوار
بينهم وبين االبناء  ،و نسبة  %18اكدت ان الحوار يزيد من سعادة االسرة  ،واكدت نسبة  %10.5ان الحوار بينهم يؤثر إيجابيا على
نفسياتهم ،وعلى نفسيات ابنائهم الذكور واإلناث.
عرض نتائج الس ال السادس والذي نص على" :
أ
أ
هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  0.05لمستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في محافظة
أ
رفح من وجهة نظر الباء ً
تبعا للمتغيرات( :عمر رب السرة – الم هل التعليمي – مكان السكن)؟
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أ
أ
هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  0.05لمستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في محافظة
أ
رفح من وجهة نظر الباء ً
تبعا لمتغير عمر رب السرة؟
أ
جدول رقم ( )9نتائج تحليل التباين الحادي
مصدر التباين

البيان

مجموع
الدرجات

مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة بين المجموعات
الفلسطينية في محافظة رفح من
وجهة نظر آاالباء ً
تبعا لمتغير عمر داخل
المجموعات
رب االسرة
الدرجة الكلية

متوسط
المربعات

درجة الحرية

قيمة F

0.261

3

0.244

36.6488

537

0.089

36.9098

540

9.919

مستوى الدللة
0.951

دالة

غير
إحصائيا

يتبين من الجدول اعاله ان قيمة مستوى الداللة  sig = 0.853اكبر من  α = 0.05حيث يتضح انه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى ثقافة الحوار االسري لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر آاالباء ً
تبعا لمتغير العمر ،وهي إشارة
إلى تعرض اغلب مفردات عينة الدراسة إلى المتغيرات التي تساهم في تعزيز ثقافة الحوار.
أ
أ
هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  0.05لمستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في محافظة
رفح من وجهة نظر الباء ً
تبعا لمتغير الم هل العلمي؟
أ
جدول رقم ( )1نتائج تحليل التباين الحادي
مصدر التباين

البيان
مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة بين المجموعات
الفلسطينية في محافظة رفح من
وجهة نظر آاالباء ً
تبعا لمتغير المؤهل داخل المجموعات
العلمي
الدرجة الكلية

متوسط
المربعات

درجة
مجموع الدرجات
الحرية

قيمة F

1.39

3

0.391

35.851

537

0.727

37.241

540

مستوى الدللة
0.099

0.011

غير
إحصائيا

دالة

يتبين من الجدول اعاله ان قيمة مستوى الداللة sig = 0.087اكبر من  α = 0.05حيث يتضح انه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في متوسطات مستوى ثقافة الحوار االسري لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر آاالباء ً
تبعا لمتغير المؤهل
آ
العلمي ،وهذا يعني ان جميع االباء في االسرة الفلسطينية لديهم حرص على الحوار مع ابنائهم بالرغم من اختالف مؤهالتهم العلمية.
أ
أ
" هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  0.05لمستوى ثقافة الحوار السري لدى السرة الفلسطينية في
محافظة رفح من وجهة نظر الباء ً
تبعا لمتغير مكان السكن؟
أ
جدول ( )90نتائج تحليل التباين الحادي
البيان
مستوى ثقافة الحوار لدى االسرة
الفلسطينية آ في محافظة رفح من
وجهة نظر االباء ً
تبعا لمتغير مكان
السكن

مصدر
التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
الدرجة
الكلية

مجموع
الدرجات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

0.739

3

0.049

36.9117

537

37.6507

540

0.018
0.019

غير دالة
إحصائيا

داللة إحصائية التجاهات مستوى ثقافة الحوار االسري لدى
االسرة الفلسطينية في محافظة رفح من وجهة نظر آاالباء ً
تبعا

يتبين من الجدول اعاله ان قيمة مستوى الداللة
 0.018اكبر من  α = 0.05حيث يتضح انه ال توجد فروق ذات
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لمتغير مكان السكن ،وهذا يعزى إلى تشابه الظروف
االيكولوجية في مجتمع الدراسة من الناحيتين الفيزيقية و
المادية و ذلك لصغر مساحة رفح  ،و تعرض اغلبية مفردات
مجتمع الدراسة للمتغيرات التي تساهم في تعزيز ثقافة الحوار
(وسائل اإلعالم و االتصال) .
توصيات ومقترحات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة ،يحدد الباحث مجموعة من
التوصيات والمقترحات ،على النحو التي
 -1إجراء المزيد من الدراسات حول ثقافة الحوار
االسري تتناول متغيرات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسة.
 -2تضمين ثقافة الحوار االسري في المناهج
والمقررات الدراسية في كافة المراحل التدريسية.
 -3تعزيز دور وسائل اإلعالم للتوعية المجتمعية حول
اهمية وفوائد ثقافة الحوار االسري.
 -4تفعيل دور جميع المؤسسات التي تعمل في مجال
االسرة لتعزيز ثقافة الحوار.
 -2تعزيز دور القيادات الدينية في نشر ثقافة الحوار
االسري من خالل المؤسسات الدينية.
 -6تنفيذ ندوات ومحاضرات تستهدف كافة شرائح
المجتمع المختلفة لنشر ثقافة الحوار االسري.
الخاتمة
حاولت هذه الدراسة التعرف على مستوى ثقافة
الحوار لدى االسرة الفلسطينية في محافظة رفح  ،من خالل
المنظور التفسيري لعلم االجتماع المتمثل باطروحات النظرية
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التفاعلية الرمزية  ،واالستفادة من التراث العلمي المتمثل في
الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية
،ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي،ومن خالل اداة
آ
الدراسة الرئيسية وهي استبانة تم توزيعها على عينه من االباء
بلغت ( )560وعينة من االبناء بلغت ( )560منهم  199(:من
الذكور ،و918من اإلناث) بواقع  %8من إجمالي مجتمع
الدراسة.
آ
وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية:
 -9بلغت الدرجة الكلية لمستوى ثقافة الحوار لدى
االسرة الفلسطينية في محافظة رفح نسبة  %91.1من وجهة
آ
نظر االبناء ،ونسبة  %90من وجهة نظر االباء.
 -8تاكيد عينة الدراسة على اهمية وفوائد الحوار في
تحقيق السعادة االسرية وتوفير جو من المحبة والمودة والراحة
النفسية بين اعضاء االسرة.
 -1تاكيد عينة الدراسة على دور المناهج التعليمية
والوسائل التقنية الحديثة ،واالطالع على الك تب في تكوين
ثقافة الحوار وتجسيدها واقعيا .
 -6اكدت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في
مستوى الحوار االسري وفقا للنوع لصالح الذكور اك ثر من
اإلناث.
 -5اظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في
مستوى ثقافة الحوار االسري وفقا لعدد افراد االسرة – طبيعة
عمل االب – مكان السكن – المؤهل التعليمي لالب – عمر
االب.
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."
* أسامء بوعود
الملخص
 ويؤكد ذلك االرقام التي، إذ يعرف انتشارا متزايدا وغير مسبوق في كل المجتمعات المعاصرة،يعد االك تائب سمة هذا العصر
 كما اشارت إحصائيات، من سكان العالم يعانون اليوم من االك تائب%9 وردت في تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى ان
 لذلك فقد حاول الباحثون والمتخصصون في. من البشر يصيبهم االك تائب في فترة ما من فترات حياتهم% 10-99 حديثة إلى ان
 وقد تمخض ذلك عن،مختلف المجاالت وخاصة في مجال علم النفس البحث عن طرق واساليب وقائية وعالجية بغية التصدي له
 هذا االخير الذي اصبح، ومن بين هذه الطرق نجد العالج النفسي من منظور إسالمي،نظريات وطرق عالجية نفسية عديدة ومختلفة
 ويقوم على استخدام،يطرح اليوم كاحد انواع العالج النفسي وهو اسلوب عالجي محدد المبادئ والمفاهيم واالسس والخطوات والفنيات
. بهدف الوصول باالفراد إلى حالة من التوافق والصحة النفسية.مفاهيم نفسية دينية كمفهوم التوبة والصبر والتفاؤل
. عالج نفسي من منظور إسالمي، عالج نفسي، اك تائب، اضطراب النفسي:الكلمات المفتاحية
Résumée
La dépression est la caractéristique de cette époque, elle a connu un développement large et sans précédent
dans les sociétés contemporaines, ce qui prouve les chiffres contenus dans les rapports de l'Organisation mondiale
de la santé, ces derniers indiquent que 7% de la population du monde souffrent de dépression. Les statistiques
récentes indiquent que 18 - 30% de personnes souffrent de dépression dans une période de leur vie. Alors les
chercheurs et les spécialistes dans divers domaines, en particulier dans le domaine de la psychologie, ont essayé
de chercher des moyens et des méthodes de prévention et de traitement afin de la limiter. Ces études ont donné
lieu à l'émergence de différentes théories et méthodes psychothérapeutiques. Parmi ces méthodes, il y a la
psychothérapie dans une perspective islamique, cette dernière est actuellement utilisable comme l'une des
méthodes de psychothérapie, elle a de spécifique : méthodes, principes, fondations, concepts, étapes et techniques.
Elle est basée sur l'utilisation des concepts psychologiques de notion religieuse, comme la repentance, de patience
et d'optimisme, pour amener les personnes dans un état d'harmonie et de santé mentale.

Mots clés : Trouble Psychologique, Dépression, Psychothérapie, Psychothérapie Dans Une Perspective

Islamique.
Summary
Depression can affects people of every age in all contemporary societies, According to World Health
Organization (WHO), approximately 7% of people are suffering from depression today, and recent statistics
show that more than 18-30 % of people suffer from depression at some point in their lives. For that, researchers in
various fields, and especially psychologists tried to look for prevention and therapy methods in order to help them.
Several approaches to psychotherapy including CBT and religion were implemented in psychological treatment..
It has been proven that the most effective psychological therapies are the ones related to religion. This treatment
is characterized by specific principles, concepts, steps, and techniques, and is based on the use of psychological
religious concepts, such as repentance, patience and optimism.

Key words: Mental Disorder, Depression, Psychotherapy, Psychotherapy Of An Islamic Perspective.
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أسامء بوعود

تعرف المجتمعات الحديثة نسبا متزايدة في انتشار
االضطرابات النفسية والجرائم واالنحرافات ،بالرغم مما تبذله
هذه المجتمعات -خاصة المتحضرة منها -من جهود كبيرة في
مجال الوقاية والعالج ،فإن ذلك لم يثمر النتيجة المرجوة .وقد
نتج عن ذلك عدد من النظريات والمقاربات التي حاولت تفسير
هذه االضطرابات النفسية ومنشئها واسباب سوء التوافق ،كما
اقترحت لذلك عدة طرق واساليب لعالج هذه العلل
واالنحرافات او الوقاية منها ،وقد كان ذلك بعيدا عن الدين في
معظم االحيان ،بإقصاء الجانب الروحي الذي يعد بعدا اساسيا
في شخصية اإلنسان وتكوينه النفسي.
وفي مقابل هذا ظهرت اتجاهات بين بعض علماء
النفس تنادي باهمية الدين في تحقيق الصحة النفسية وفي
عالج االضطرابات النفسية ،حيث ترى هذه االتجاهات ان
اإليمان يزود اإلنسان بطاقة روحية عالية تمنحه القدرة على
مواجهة تقلبات الحياة المختلفة ،وتساعده على التغلب على
االزمات النفسية ،وتجنبه القلق واالك تائب الذي يفتك بالك ثير
من البشر في هذا العصر الذي يميزه طغيان الجانب المادي
على حساب الجانب الروحي واالخالقي ،مما سبب ك ثيرا من
الضغط والتوتر لدى إنسان هذا العصر ،وجعله نهبا للقلق
وعرضة لإلصابة بمختلف االضطرابات النفسية.
ومن بين من نادى بذلك من علماء النفس وليام
جيمس  William Jamesالفيلسوف وعالم النفس االمريكي،
وكذلك كارل يونغ  ، Carl G.Yungوالمحلل النفسي ا.ا .بيرل
 A. A Brillوالعالم النفسي االمريكي هنري لينك Henry
.Link
وفضال عن علماء النفس نبه ك ثير من الباحثين
والمفكرين الغربيين على ان المشكلة االساسية التي يعاني منها
إنسان هذا العصر هي افتقاره إلى الدين والقيم الروحية ومعنى
آ
الحياة ،فقد اشار المؤرخ ارنولد توينبي  A. Toynbeeإلى ان
االزمة التي يعاني منها االوروبيون في العصر الحديث إنما يرجع
اساسها إلى الفقر الروحي ،وان العالج الوحيد لهذا التمزق الذي
يعاني منه هو الرجوع إلى الدين ،9.كما ان بعض االطباء عندما
شخص االمراض التي يعاني منها إنسان العصر ،قال عبارة
حكيمة ،هي" :إن االسباب الرئيسة لهذه االمراض هي الشعور

باإلثم والحقد والخوف والخشية والقلق والكبت والتردد
والشك والغيرة والسام "..وهذه بالذات االضطرابات التي عالجها
اإلسالم.8
وقد وجد عالم النفس السويسري كارل جوستاف يونغ
بعد سنين طويلة من ممارسته العالج النفسي ،ان السبب
االول لمعاناة معظم مرضاه من االضطرابات النفسية هي
افتقادهم لوجهة نظر دينية في الحياة ،وقد اكد ان عالجهم ال
يتم إال بالعودة إلى الدين.
إذا فالحاجة االولى التي اجمع عليها العلماء لعالج
اإلنسان المعاصر هي العودة إلى حظيرة اإليمان.
وقد دلت الدراسات واالبحاث الحديثة ان لإليمان تاثيرا
إيجابيا على الصحة النفسية لالفراد وعلى حسن توافقهم ،كما
ان التوجه نحو التدين يمنع او يقلل من االضطرابات النفسية
ومن بينها االك تائب ،حيث انتهت دراسات كل من كيلي
ودوديك ( ،)9199وهولتر ( ،)9190وبراون وجاري
( ،)9195وهونج وجرامبور ( ،)9191وجراي ()9199
وموريس ( ..)9191الخ ،إلى ان التدين يقلل من حدة االعراض
آ
االك تائبية ،1كما توصل واطسن واخرون ( )9191في دراسته
على عينة قوامها ( )898من طالب الجامعة ،إلى ان االفراد
اال ك ثر توجها دينيا هم االقل اك تائبا ومن ثم فإن التدخل الديني
يجدي مع مرضى االك تائب.
كما توصل رشاد موسى ( )9118من خالل دراسة
اجراها على طلبة الجامعة ،إلى ان االفراد من الجنسين الذين
يتصفون بانهم اقل تدينا يتسمون ايضا باعراض اك تائبية مثل:
الحزن ،والتشاؤم ،واإلحساس بالفشل ،وعدم الرضا،
واإلحساس بالذنب ،ومقت الذات ،واتهام الذات ،واالفكار
االنتحارية ،البكاء ..الخ.6.
لذلك فالعالج النفسي من المنظور اإلسالمي اصبح
يطرح اليوم كطريقة من بين الطرق العالجية المقترحة للتك فل
باالك تائب إلى جانب الطرق العالجية النفسية االخرى ،بعد ان
تم إثبات ما لهذا العالج من تاثيرات عالجية ووقائية إيجابية على
مختلف االضطرابات النفسية ومن بينها االك تائب.
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أ أ
اول :اهمية النفس في المفهوم السالمي
آ
لقد اهتم القران الكريم بالنفس اإلنسانية اهتماما بالغا،
ولم يترك زاوية او جانبا من جوانب النفس اإلنسانية إال وتعرض
له ،وتناول النفوس بكل شمولية لمعرفة النفس اإلنسانية
بصورة صحيحة ،ومما يدل على اهميتها هو تكرار ورودها في
آ
القران الكريم في عدة مواضع ومواقف بلغت مئتين وخمسة
وسبعين موقفا باوصاف شتى.
آ
ومن اوجه اإلعجاز القراني في النفس اإلنسانية ،ما يلي:
آ
 تعرض القران الكريم إلى امراض وعلل النفسومواطن الضعف والقوة فيها ،كمالها وعالجها ومرضها وصحتها.
آ
 تعرض القران الكريم إلى ما يتعلق بالوساوسوالخواطر واالحاسيس واالنفعاالت سواء الفرح او الحزن او
االنقباض او القلق او االطمئنان او الخوف.
آ
 تناول القران الكريم ما يهدد النفس من علل ،مثل:الرياء ،والغيرة ،والغضب ،والحقد ،والحسد ،والجشع،
وكيف تكون معالجتها وفقا للتشريع اإلسالمي الذي جاء به
آ
القران الكريم والسنة النبوية المطهرة.
آ
 اوضح لنا القران الكريم صفات النفس اإلنسانية ،وماتكون عليه في مواضع شتى ،كوصفها بالضعف ،قال هللا
ۡ
ُ ِ
ُ ۡ ُ
ُ ُ َّ
ٱۡل َٰ
نس َُن َضعِ ٗفا َ" ٢٨
يد َ َُ
تعالى ":يرِ َ
ٱّلل َنن َُيفِف َِنك ُۚم َوخم ِق َ ِ
(النساء ،)89 :كما وصفت بالبخل ايضا ،قال هللا تعالى ":وَلََ

اساسية تحول دون تمتع الفرد بشخصية متزنة ،وتجعله اك ثر
عرضة لالضطرابات النفسية .وتشير دراسة تحليلية للمضطربين
نفسيا اجريت في الواليات المتحدة إلى بعض العوامل التي
اسهمت في اضطرابهم ،وكلها ناجمة عن افتقارهم إلى معرفة
هللا ،ومعرفة انفسهم و افتقارهم إلى عالقة صحيحة مع الخالق
.1
كما اجرت إحدى الهيائت االمريكية إحصاء اختبرت
فيه شخصيات الشباب واالطفال ،فوجدت ان افضل
الشخصيات التي تشعر بالسعادة هي التي تتمسك بالجانب
الديني ،ومواظبة على الصالة ،واتباع الطقوس الدينية.9
وإذا تناولنا موضوع االضطرابات النفسية من منظور
إسالمي ،فلن ندهش ان نجد االضطرابات التي حاول الباحثون
الغربيون في علم النفس ان يبحثوا لها عن اسباب تعفي
اصحابها من مسؤولية حدوثها ،قد تحدث عنها اإلسالم
كاضطرابات اساسية تحدث للناس نتيجة ضاللهم وانحرافهم
عن الصراط المستقيم .والمتامل لموقف اإلسالم في نظرته
لالنحرافات النفسية ،يجد انها ترجع اساسا إلى انحراف العقيدة
وزيغ العقل واتباع الشهوات وعدم ضبط االنفعاالت.9
ثالثا :ال كـتائب
 -1مفهوم ال كـتائب وفق المنظور السالمي
آ
تحدث القران الكريم عن"الحزن" في اثنين واربعين
موضعا ،واستخدم لفظ ّ
"الغم" سبع مرات ،وقد جمع بين
الحزن والخوف ،الن الخوف يكون من شيء امامنا والحزن
يكون من شيء فاتنا ،وكالهما يؤدي إل القلق ،يقول هللا
ْ َّ
َّ َّ
ْ
َّ
بونََ
ن َٱَّلِينَ َءامنُوا َوَٱَّلِينَ َها ُ وا َوَٱلص َٰ ِ َ
تعالى" :إِ َ

ۡ َّ َّ
ُ
ۡ
ۡ ٗ َّ ُ ۡ ُ
ُ
َّ
َهوَ ِ
َََ
ٱّللَمِنَفضم ِ َهِۦَهوَخّياَلهمَِۖبل
َبَٱَّلِينََي ۡخمونَبِماَءاتى َٰ ُه ُمَ َُ
ُيس
ۡ
ۡ
ُ ْ
َّ
ُ
َٰ ُ
َّ
ث َ َّ
ۡرضَ
ٱلسمَٰوَٰتَِ َوَٱۡل ِ َ
ل ُه ۡمُۖ َس ُط َّوقون َماََبِموا َب ِ َهِۦ َي ۡوم َٱلقِيَٰم َةِ َو ِّللَِمِ ر
آ
َّ
ٱّلل َبِما َت ۡعممُونَ َخ ِّي َ( " ١٨٠ال عمران ،)990:كما وصفت
وَ َُ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
ضناَ ۡٱۡلمانةََلَعَ َّ
ٱۡل ا َِلَ
ٱلسمَٰوَٰتََِوَٱۡل ِ َ
بالظلم ،قال تعالى" :إِناَِر
ۡرضَوَ ِ
ٗ
ن َإن َّ َُهۥ ََكن َظمُ ٗ
فأب ۡي َننَُيۡمِمۡنهاَون ۡشف ۡقن َمِنۡهاَوْحمهاَ ۡٱۡل َٰ ُ
وماَج ُهوَلَ
نس َُۖ ِ
ِ

َّ ۡ
خ َرَِوِ ِملَصَٰم ِٗحاَفٗلَ
ٱّللَِوَٱَل ۡو َِمَٱٓأۡل َِ
ىَم ۡنَءامنََب ِ َ
وَٱنلَّصَٰر ََٰ
خ ۡو َفَِم ۡه ۡمَوَل ُ
َه ۡمَُيۡزنُونَ( " ٦٩المائدة.1)11 :
ِ

( " ٧٢االحزابَ .5 )98 :

والحزن واالك تائب لفظان بمعنى واحد ،ويختلفان في
الشدة والمدة الزمنية ،فالحزن تعرفه العرب فيقولون :حزن
الرجل ُحزًنا ة
وحزًنا ،بمعنى اغتم .واما االك تائب فتقول العرب:
ك ئب الرجل ،اي تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم
والحزن ،فاالك تائب هو الحزن الشديد.90
ويعرف االك تائب في علم النفس على انه" ":حالة
مرضية مستمرة تقريبا ،تتميز ا ً
ساسا بالحزن وبتناقص في القوى

ثانيا :الضطرابات النفسية من وجهة نظر دينية
اسالمية
يمتاز الفكر النفسي اإلسالمي عن الفكر النفسي الغربي
باهتمامه بالعوامل الروحية ودورها في نشوء االضطرابات
النفسية ،وحسب المنظور الديني اإلسالمي فإن االنسالخ
الروحي وغياب المعارف الروحية الصحيحة او تناقضها عوامل
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الحيوية والطاقة ،والقلق ،والشخص المك تئب يكون غير قادر
على مواجهة ابسط مشكلة ،وعاجز عن اخذ اي مبادرة ،كما
يعاني إلى جانب ذلك من العجز ومن انخفاض في قدراته
العقلية خاصة ما يتعلق منها باالنتباه والذاكرة".99
 -2تفسير ال كـتائب حسب وجهة النظر النفسية
الدينية
إن االعراض االك تائبية حسب وجهة النظر النفسية
الدينية ما هي إال استجابة غير سوية لضمير الفرد بسبب ما
تعرض له من إهمال ،او نتيجة لقيامه بسلوك مخالف لتعاليم
الدين ،وفي ضوء هذا تحدث استيكل ( )Steckle.1949عما
اطلق عليه الذات او االنا االخالقية والتي اعتبرها عامال محددا
في التكوين العصابي ،فهو يعتبر العصاب ذا صلة بالضمير او
بالذات االخالقية .وقد بنى استيكل وبعض العلماء مثل مورو
( )Morowنظريتهما على اساس محاسبة الضمير وعقابه
والشعور بالخطيئة على اعمال مارسها الفرد ،ويعتبرون ان اإلثم
قد يكون له تاثير ضار مدمر للشخصية عندما يشعر به اإلنسان
.98
وال يستطيع تصحيحه
أ
 -3ال كـتائب حسب راي بعض علماء المسلمين
 -1-3ال كـتائب عند ابن سينا
اطلق ابن سينا على مرض االك تائب مصطلح
الميالنخوليا ،كما تنبه إلى اسبابه المتمثلة في اختالل التوازن
البيوكيميائي ،واإلفراز الغددي ،فذكر ان وجود المرة السوداء
في الدما وهي من االنماط االربعة التي تدخل في تركيب جسم
اإلنسان ،من المسببات الرئيسية إلحداثه.
كما انه استطاع بعبقريته ان يك تشف اصنافا عديدة من
الميالنخوليا ،هي:
 الميالنخوليا السوداء الحادة :تعادل ما يسمىآ
بالكابة او االك تائب في اللغة الطبية المعاصرة.
 الميالنخوليا السوداء الدموية :تبرز عند صاحبها فيشكل فرح وضحك مفرط ،وتعادل ما يعرف حاليا بالهوس
االنهياري.
 الميالنخوليا السوداوية الصفراوية :وهي ادنى منالجنون وتعادل الفصام المزاجي.

 الميالنخوليا السوداوية البلغمية :تسبب لصاحبهاقلة الحركة والكسل والسكون ،وهي تعادل االنهيار العصبي.
وقد قدم ابن سينا منهجية عالجية دوائية نفسية
لالك تائب.
 -2-3ال كـتائب عند اسحاق ابن عمران
ك تب إسحاق ابن عمران مقالة في الميالنخوليا جاء
فيها ":ان الميالنخوليا مرض بدني يؤثر في الصحة الجسدية
للمريض".
وقد وصف اعراض الميالنخوليا فتكلم عن مشاعر
الحزن والوحدة والوهم والخوف ،باإلضافة إلى االفكار الرهيبة
التي تنتاب المريض ،كان يتوهم انه بال راس او انه يسمع
اصواتا ال حقيقة لها .كما ذكر هذا الطبيب االعراض المصاحبة
آ
للميالنخوليا كالكابة ،واالرق ،والصداع ،ولمعان العينين
والعزوف عن الطعام.
كما تكلم الطبيبان علي بن زين الطبري واحمد ابن ابي
االشعث عن هذا المرض تشخيصا وعالجا.91
أ
 -3-3ال كـتائب عند ابي زيد البلخي
تناول ابو زيد البلخي (180-811ه) االك تائب
(الحزن) ،وتحدث عن نوعين من الحزن:
ا -الحزن الذي يحدث جزءا من الحياة العادية وال
تخلو منه هذه الدنيا ،وهو حزن ال يعدم اإلنسان صبره وال إلى
دفعه سبيل ،وهذا ما يشار إليه حاليا باالك تائب الطبيعي ،وهو
ليس من قبيل االمراض وال يحتاج إلى رعاية طبية.
ب -الحزن الذي يهمه كطبيب ،وهذا بدوره ينقسم إلى
نوعين :معروف السبب ومجهول السبب.
وينطبق هذا على التصنيفات المعاصرة لالك تائب
الداخلي واالستجابي ،وتتاكد هذه المقابلة بين تصنيفات البلخي
والتصنيفات المعاصرة باك ثر من وجه؛ فالحزن المعروف السبب
ينشا من فقد محبوب او تعذر مطلوب ،اما الحزن المجهول
السبب عنده فهو يرجع إلى االعراض البدنية ،وحيلة دفعه من
طريق العالج الجسماني من االغذية واالدوية ،وهذا ينسجم مع
االتجاهات المعاصرة في تشخيص وعالج هذا النوع من
االك تائب.96
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أ
 -4-3ال كـتائب (الحزن) عند احمد بن يعقوب
المعروف بمسكويه (189 -885ه)
يعرف مسكويه الحزن بانه ":الم نفساني يعرض لفقد
محبوب او فوت مطلوب" ،ومن االسباب الموجبة للحزن حسبه
(الحرص على القينات الجسمانية والشره إلى الشهوات البدنية،
والحسرة على ما يفقده او يفوته منها).
وياتي الحزن ايضا حسب مسكويه إما نتيجة لفقد
اإلنسان احباءه او لعدم حضور كل ما يطلب من اشياء دنيوية
خارجية ،وظنا منه ان ما يحصل له من محبوبات الدنيا يجوز ان
يبقى ويثبت عنده ،وان جميع ما يطلبه من مفقوداتها ال بد ان
يحصل له ويصير في ملكه .والمثال هؤالء يؤكد مسكويه ان ما
ينشدونه هو العرض الزائل ودونه الجوهر الثابت المتاصل،
واإلنسان في مثل هذه االحوال إذا انصف نفسه وعلم ان جميع
ما في عالم الكون غير ثابت وال باق -إنما الثابت هو ما يكون في
عالم العقل -لم يطمع في المحال ولم يطلبه ،وإذا لم يطمع فيه
لم يحزن لفقد ما يهواه وال لفوت ما يتمناه في هذا العالم ،فصرف
سعيه إلى المطلوبات الصافية ،واقتصر بهمته على طلب
المحبوبات الباقية ،واعرض عما ليس في طبعه ان يثبت ويبقى.
فإذا فارقته لم ياسف عليها ولم يبال بها ،ومن لم يعالج نفسه
بهذا العالج لم يزل في جزع دائم وحزن غير منتقص ،وذلك انه
ال يعدم في كل حال فوت مطلوب او فقد محبوب.95
رابعا :العالج النفسي من منظور اسالمي
 -9ماهية العالج النفسي من منظور اسالمي
يتبع اإلسالم في معالجته لمشاكل النفس اإلنسانية
منهجا تربويا هادفا ،يحقق التوازن بين الجانبين الروحي
والمادي في شخصية اإلنسان ،مما يؤدي إلى تحقيق الشخصية
السوية التي تتمتع بالصحة النفسية .ولقد قرر اإلسالم في غير ما
آ
اية او حديث ،ان السلوك اإلنساني قابل للتغير والتغيير
المضاد ،ولذلك فإن معالجة القلوب من امراضها امر ممكن.
وقد خلق اإلنسان باستعداد فطري إلدراك الكمال
واإلحسان في الخلق ،وهذا االستعداد يخرج إلى حيز الفعل إذا
وجدت شروطه ،واللفظ الجامع لتلك الشروط هو "المجاهدة"
او "الرياضة" او "التزكية" او "التهذيب" ،فهذه الصفات الحسنة
الموجودة في اصل الفطرة تحتاج إلى تنمية ،وما يقابلها من
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صفات سيئة موجودة كذلك وتحتاج إلى تهذيب وتوجيه ال إلى
قمع وإزالة.91
ويعتبر الحق في العالج والتداوي من الحقوق الثابتة
لإلنسان في اإلسالم ،وقد جمع البخاري في صحيحه ك تاب
الطب الذي اشتمل على  59بابا ،وورد به  999حديثا تناولت
مسائل طبية مختلفة ،وكان في االفتتاح حديث ابي هريرة عن
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)" :ماَننزلَاّللَمنَ اءَإَلَننزلَلَالشفاء" ،إضافة
إلى احاديث النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)" :ياَنيهاَانلاسَتداووا"" ،تداوواَِ ا َاّللَ
فإنَاّللََلَيضعَ اءَإَلَوضعَلَالشفاءَإَلَ اءَواحدَهوَالهرمَِممهَمنَ
ِ
ِممهَوجهمهَمنَجهمه" ،وفي حديث ابي الدرداء" :إن َاّللَجعلَ

للكَ اءَ واءَفتداوواَوَلَتتداوواَحبرام".99
وقد حث اإلسالم على االخذ باالسباب والعالج باالدوية
الحسية ،كما نبه إلى إمكانية االستعانة بالعالجات الروحية
بحيث يضمها إلى االدوية المادية المتوافرة ،وتشمل االدوية
والعالجات الروحية اعتماد القلب على هللا والتوكل عليه
وااللتجاء إليه واالنطراح واالنكسار بين يديه والتذلل له ،إضافة
إلى الصالة ،والدعاء ،والتوبة ،واالستغفار ،واإلحسان إلى
الخلق..
وحسب العالمة ابن قيم الجوزية فإن القلب متى
اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ،ومدبر الطبيعة
ومصرفها على ما يشاء كانت له ادوية اخرى غير االدوية التي
يعانيها القلب البعيد منه غير المرضي عنه ،وقد ُعلم ان االرواح
متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره
.99
 -8مفهوم العالج النفسي الديني من منظور اسالمي
لقد حظي مفهوم العالج النفسي الديني من منظور
إسالمي بعدة تعريفات من ِّقبل عدد من المنظرين والباحثين
في هذا المجال ،نذكر اهمها:
يعرف فهمي ( )9199العالج النفسي الديني بانه:
"اسلوب توجيه واستبصار يعتمد على معرفة الفرد لنفسه،
ولربه ،ولدينه ،وللقيم والمبادئ الروحية والخلقية ،وهذه
المعرفة غير الدنيوية المتعددة الجوانب واالركان ،تعتبر مشعال
يوجه الفرد في دنياه ،ويزيده استبصارا بنفسه ،وباعماله،
وطرائق توافقه في حاضره ومستقبله" ،وقد اشار هذا التعريف
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إلى عمليتي التوافق واالستبصار كهدفين مهمين لإلرشاد
والعالج النفسي الديني.
ويعرفه ابراهيم ( )9119بانه" :عملية توجيه وإرشاد
وعالج وتربية وتعليم تتضمن تصحيح وتغيير تعلم سابق خطا،
وهو إرشاد تدعيمي يقوم على استخدام القيم والمفاهيم الدينية
والخلقية ،ويتناول فيه المرشد مع العميل موضوع االعتراف
والتوبة واالستبصار ،وتعلم مهارات وقيم جديدة تعمل على
وقاية وعالج الفرد من االضطرابات السلوكية والنفسية.
ويرى الباحثون ان هذا التعريف يتضمن عددا من
النقاط المهمة ،فقد اشار التعريف إلى تصحيح وتغيير التعلم
السابق الخاطئ واستبداله بالتعلم الصحيح وهو مبدا مهم من
مبادئ النظرية السلوكية والعالج المعرفي السلوكي ،كما اشار
التعريف إلى العالج التدعيمي كاحد االتجاهات العالجية
الحديثة ،فضال عن إشارة التعريف إلى االستبصار والوقاية
كنقاط مهمة مميزة لإلرشاد والعالج النفسي الديني ،فاإلرشاد
وقاية ،والعالج يهدف إلى االستبصار.
وعرف حفر ( )8000العالج النفسي الديني بانه:
"محاولة مساعدة الفرد على استخدام المعطيات الدينية
للوصول إلى حالة من التوافق تسمح له بالقدرة على ضبط
انفعاالته إلى الحد الذي يساعده على النجاح في الحياة".
ويرى المهدي ( )8005ان العالج واإلرشاد النفسي
الديني هو" :إرشاد روحي بمعناه الغيبي غير المحسوس،
باإلضافة إلى االهتمام الملحوظ بالعالج النفسي الذي اخضع
للدراسة على صعيد العلم والتجربة احيانا ،وبذلك يجمع بين
االخذ باالسباب واللجوء إلى خالقها مصداقا لقوله تعالىِ " :إَوااَ
م ِر َۡض ُتَف ُهوَي ۡشف ِِيَ( "َ٨٠الشعراء.91 .")90 :
ويتضح من العرض السابق لمجموعة التعريفات ان
العالج النفسي الديني من المنظور اإلسالمي هو شكل من
اشكال العالج النفسي الذي يستمد اساسياته وفنياته من
اإلسالم ومن وجهة النظر اإلسالمية لإلنسان والكون واصل
الخلق والحياة والموت .إلخ،ويهدف إلى تحقيق االتزان الروحي
واالستقرار النفسي لالفراد باستخدام المعطيات الدينية
اإلسالمية .وهو احد انواع العالج النفسي محدد المبادئ،
والمفاهيم ،واالسس والخطوات والفنيات ،حيث يهتم بتوجيه

المريض إلى االهتمام بعالج االضطراب النفسي الذي يعاني منه
وفق المفاهيم الدينية الصحيحة ،واالفكار السليمة التي
تساعده على التوافق النفسي واالجتماعي والروحي.
 -1الفرق بين العالج النفسي الديني والوعظ الديني
في الوعظ الديني يكون التعليم والتوجيه من جانب
واحد وهو الواعظ ،ويكون غالبا في دور العبادة او البرامج
الدينية ويهدف إلى توصيل المعلومات الدينية المنظمة ،اما
اإلرشاد او العالج النفسي الديني فهو عملية يشترك فيها المعالج
والعميل ،ويتناول المعالج مع العميل موضوع االعتراف
والتوبة واالستبصار ،ويشتركان معا في عملية تعلم واك تساب
اتجاهات وقيم جديدة80.

جمةل العلوم الاجامتعية

خامسا :عالج ال كـتائب من المنظور النفسي
السالمي
آ
يشتمل القران الكريم والسنة النبوية على الوقاية
والعالج لحاالت الحزن واالك تائب وخاصة منها المتعلقة
آ
باالسباب الخارجية ،فقد جعل هللا تعالى القران شفاء ورحمة
للمؤمنين ،وتتلخص اهم طرق العالج النفسي من المنظور
اإلسالمي لالك تائب ،فيما يلي:
 -1العقيدة
إن للعقيدة اثرا كبيرا على مشاعر اإلنسان وسلوكه ،كما
انها تمثل وقاية وعالجا من االك تائب ،وذلك كما يلي:
أا -في القضاء والقدر
إن قوة الصلة باهلل تعالى امر اساسي في البناء النفسي
للمسلم حتى تكون حياته خالية من القلق والحزن ،والعقيدة
اإلسالمية في القضاء والقدر تقي اإلنسان من الحزن.
يقول سيد قطب –رحمه هللا" -إن اإلنسان يجزع
ويستطار وتستخفه االحداث حين ينفصل بذاته عن الوجود
ويتعامل مع االحداث كانها شيء عارض يصادم وجوده الصغير،
فاما حين يستقر في تصوره وشعوره انه هو واالحداث التي تمر به
وتمر بغيره ،واالرض كلها ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود،
فإنه يحس بالراحة والطمانينة لمواقع القدر كلها على السواء ،فال
ياسى على فائت اسى يضعفه ويزلزله ،وال يفرح بحاصل فرحا
يستخفه ويذهله ،ولكن يمضي مع قدر هللا في طواعية وفي
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رضى ،رضى العارف المدرك ان ما هو كائن هو الذي ينبغي ان
يكون".89
إن المؤمن باهلل إيمانا صادقا ال يخاف من شيء في هذه
الحياة الدنيا ،فهو يعلم انه ال يمكن ان يصيبه شر او اذى إال
بمشيئة هللا تعالى ،وال يمكن الي إنسان او الي قوة اخرى في
هذه الحياة ان تلحق به ضررا او تمنع عنه خيرا إال بمشيئة هللا
تعالى ايضا ،ولذلك فاإلنسان الصادق اإليمان ال يمكن ان
َّ َّ
ْ
ُ ْ
َّ
ٱّلل َ ُث َّم َ ۡ
ٱستقَٰ ُموَا َفٗلَ
ن َٱَّلِينَ َقالوا َربُّنا َ َُ
يتملكه الخوف او القلق "إ ِ َ
خ ۡو َفَِم ۡ ِه ۡمَوَل َُه ۡمَُيۡزنُونَ( " ١٣االحقاف.)91 :

ب -اليمان باليوم الخر
آ
إن الذي يؤمن باليوم االخر يعلم ان هذه الدنيا ال تساوي
شيائ فهي قصيرة جدا ،فعندما يفقد جزءا من هذه الدنيا ال يحزن
الحزن الشديد ،ويتذكر قول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ":لو ََكنت َادلن اَ
تعدلَِندَاّللَجناحَبعوضةَماَسىقََكفراَمنهاََبةَ

آ
ماء" .فاإليمان القوي باليوم االخر يجعلنا نتقبل االحداث بحيث
ال يكون لها تاثير سلبي علينا.
أ
ج -اليمان باسماء هللا وصفاته
إن اإليمان باسماء هللا الحسنى وصفاته ليست مجرد
مسالة عقائدية ذهنية مجردة ،دون ان يكون لهذه الصفات
مدلول واثر في حياة المسلم ،فالمسلم الذي يؤمن بان هللا هو
الملك ،يؤمن بانه له – سبحانه -الحق في المنع والعطاء فال
يعترض عليه ،والذي يؤمن بان هللا حكيم ال يقدر شيائ إال لحكمة
–سواء ادركها اإلنسان ام لم يدركها -فإنه يتقبل االحداث ويعلم
ان فيها خيرا له.فال يفوت اإلنسان في هذه الدنيا شيء إال وهو
يعلم ان الخير فيما يقدره له هللا -سبحانه وتعالى -وبهذا يحقق
المسلم جزءا من اإليمان باسماء هللا الحسنى ،وفي نفس الوقت
يحقق استقراره وامنه النفسي.86
أ
د -مفهوم المسلم للمصائب والحزان

والمؤمن الصادق يعلم ان رزقه بيد هللا وانه سبحانه قد
قسم االرزاق بين الناس وقدرها ،لذلك فهو ال يخاف الفقر ،وإذا
قدر هللا تعالى له ان يكون قليل الرزق فهو راض بما قدره هللا له
قنوع بالقليل الذي لديه ك ثير الحمد هلل والثناء على نعمه
الك ثيرة ،فالمؤمن الصادق ال يعرف الخوف على الرزق الن هللا
َّ َّ ُ َّ َّ ُ ُ ۡ ُ ۡ
ِيَ٥٨
اقَاوَٱلق َّوَة َِٱلمت َُ
ٱّللَهوَٱلرز َ
هو الرزاق ذو القوة المتين " .إِنَ َ
" (الذارياتَ . 88)59 :
إن اإلنسان في هذه الدنيا يخضع المر هللا تعالى من
حيث مدة الحياة المك توبة له ،وال دخل في اي قوة في تحديد
التوقيت والمكان والطريقة التي تنتهي بها حياته في الدنيا ،فال
داعي إذن للقلق حول الموت او الشعور بالخوف من االمراض
او من اي امور وهمية يتصور انها تهدد حياته،قال هللا تعالى":

إن لإليمان باهلل تعالى اثرا هاما في الوقاية والعالج من
القلق واالك تائب واالضطرابات النفسية االخرى ،فالمؤمن يثق
في هللا تعالى ويجد دائما المخرج من الهم ويجد الحل لالزمات
التي تواجهه باالتجاه إلى هللا تعالى وهو يعلم ان هللا تعالى هو
الذي يبث البالء وهو الذي يكشفه يقول هللا عز وجل ":ففرواَ
إىلَاّلل ،"..فالرجوع إلى هللا تعالى هو الحل االمثل إزاء ضغوط
الحياة ،واالتصال باهلل تعالى عن طريق الدعاء والذكر والصالة
يؤدي إلى الوقاية والخروج من الهم ،كما ان الصبر على البالء
يؤدي إلى التحمل دون االستسالم للياس.

َّ
ُ َّ
َّ ۡ َّ ۡ ۡ
ُ
َّ
َّكَٱل ُمؤمِنُونََ
ٱّللَنلاَهوَم ۡولىَٰنا َُۚولَعَ َ
ص لناَإَِلَماَكتبَ َُ
قلَلنَيُ ِ
ٱّلل َِفم تو ِ

(" ٥١التوبة.)59 :
فالتوكل على هللا تعالى بالنسبة لإلنسان المؤمن حين
يسعى ويقوم بعمله يؤدي إلى طمانينة النفس وإحساس دائم
بان معه دائما خالقه العظيم الذي يستطيع االعتماد عليه وهذا
ما يخفف عنه وطاة الحزن والقلق والخوف من مواجهة مواقف
الحياة ،ويمنحه الشعور بالطمانينة وراحة البال والثقة ،قال
ۡ
ُ ُ
ۡ ُ ُ
ۡ
ُ
وف َن ۡو َفارَِقوه َّنَ
هللا تعالى ":فإِاا َبمغن َنجمه َّن َفأمسِكوه َّن َبِمع ُر ٍ
ْ َّ
ُ
ُ
َّ
ۡ ُ ْ ۡ ۡ ِ ُ
ۡ
َمِنك ۡم َونقِ ُمواَٱلشهَٰدةََ ِّللَُِۚذَٰل ِك ۡمَيُوعظَ
وفَونش ِهدواَاوي َِد ٖل
بِمع ُر ٖ
ُ ۡ ُ َّ ۡ
َّ َّ ۡ َّ ُ ۡ
لَلۥََمر ٗجاَ٢
ٱّللَۡجع َ
ٱّلل َِوَٱَل ۡو َِمَٱٓأۡلخ َِرَِومنَيت ِقَ َ
ب ِ َهِۦَمنََكنَيؤمِنََب ِ َ

وقد ثبت تجريبيا ان تقوية الوازع الديني والتوكل على
هللا تعالى واللجوء إليه والتمسك بالعقيدة واإليمان القوي باهلل
تعالى من االمور التي تفيد عمليا في عالج حاالت االضطرابات
النفسية.85

َّ ۡ
ۡ
ُ
ُ
َّ َّ
َّ
ۡ
ّللَبَٰم ِغَ
ٱّللَِف ُهوَح ۡس ُ َُهۥََُۚإِنَٱ َ
ِبَومنَيتوَّكَلَعَ َ
وي ۡر ُزق َُهَم ِۡنَح ۡثََلَُيتس ُ َُۚ
َّ ُ ُ ِ
ِلك ۡ
ََشءَٖق ۡد ٗراَ("٣الطالق81)1 -8 :
ن ۡم ِرَهُۚ ِ َۦَق ۡدَجعلَ َ
ٱّللَل ِ
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إضافة إلى هذا فالمسلم يؤمن بان المصائب قد تكون
عالمة على محبة هللا للعبد ،يقول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) " :إنَاّللَإااَنحبَ
قوماَابتٗلهم" (رواه احمد) ،كما انه يؤمن بان االبتالء يكون على
قدر اإليمان ،يقول الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ":نشدَانلاسَ
بٗلءَ :اۡلنل اءَ ،ثم َالصاۡلونَ ،ثم َاۡلمثل َفاۡلمثل" (رواه الطبراني)،
كما يؤمن المسلم بان حصول المصيبة وصبره عليها فيه تك فير
لسيائته ورفع لدرجاته ،يقول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)" :ماَيص بَالمسممَ

 -3العبادات
في العالج النفسي ال يك في لشفاء المريض ان يعرف
حقيقة مشكالته ويغير افكاره ونظرته لنفسه وللحياة ،بل إنه
من الضروري ان يمر بخبرات جديدة في الحياة يطبق فيها
افكاره الجديدة عن نفسه وعن الناس ،ويرى بنفسه كيف ان
سلوكه الجديد قد حقق نجاحا.
آ
وقد اتبع القران الكريم في تربيته لشخصيات الناس
وفي تغيير سلوكهم اسلوب العمل والممارسة الفعلية لالفكار
والعادات السلوكية الجديدة التي يمكن ان يغرسها في نفوسهم،
ولذلك فرض هللا العبادات المختلفة من صالة وصيام وزكاة
وحج.
وقد وجد مثال ان للصالة اثرا عالجيا هاما في تخفيف
حدة التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية،
وفي خفض القلق واالك تائب الذي يعاني منه بعض الناس .يقول
أ
الطبيب توماس هايسلوب" :ان اهم مقومات النوم التي عرفتها
في خالل سنين طويلة قضيتها في الخبرة والتجارب هو
أ
أ أ
الصالة ،وانا القي هذا القول بوصفي طبيبا ،ان الصالة اهم
أ
أ
اداة عرفة حتى الن لبث الطمانينة في النفوس ،وبث
أ
الهدوء في العصاب".89
اما بالنسبة للصوم فقد اكدت دراسة (د.كانمان) من
جامعة (برنستون) االمريكية ان عدم خفض االختيارات
والتحكم في الرغبات قد ادى بالفعل إلى تزايد اإلحساس
آ
بالكابة ،بل ظهر ان معدالت االك تائب تتناسب طرديا مع وفرة
وك ثرة االختيارات ،واشار إلى ان الناس لم يتعلموا طريقة
للسيطرة على شهواتهم،
كما اكدت دراسة (د.باري يوارتز) التي صدرت في عام
 8006ان ارتفاع معدالت مرض االك تائب ومشاعر اإلحباط
والتعاسة كان نتيجة اإلفراط في االختيارات وعدم القناعة ،وهذا
اللفظ بدا يدرج ضمن المصطلحات النفسية العلمية،واشار
ايضا إلى ان اغلب االفراد في المجتمع ال يعرفون طريقة لضبط
شهواتهم وخفض نهم وشره رغباتهم.
وكل هذه الدراسات وغيرها تؤكد ضرورة ان يتدرب
اإلنسان ولو السباب محددة على هذا االسلوب من الضبط

منَنصبَوَلَوصب،وَلَهمَوَلَحزنَوَلَناىَوَلَغمَ ،حَّتَالشو ةَ

يشاكهاَإَلَكفرَاّللَبهاَخطاياه" (رواه احمد والشيخان).فإذا اعتقد
المسلم هذا ،اطمان بإيمانه وازداد توكله على هللا واستسالمه
لقدره.
فالمؤمن في كل احواله في خير ،يقول الرسول( )َ" :
ِج اَۡلمرَالمؤمنَإنَنمرهَلكهَلَخّيَ ،ولي َالكَۡلحد َإَلَلممؤمنَ:
إنَنصابتهَرساءَشكرَفاكنَخّياَلَ،وإنَنصابتهَرضاءَصربَفاكنَخّياَ

ل" (اخرجه مسلم).
آ
وفي القران الكريم يقول هللا تعالى ":كتبَِم كمَالقتالَ
وهوَكرهَلكمَوِىسَننَتكرهواَشيئاَوهوَخّيَلكمَوِىسَننَُت واَ

آ
شيئا َوهو ََ َلكم َواّلل َيعمم َوننتم ََل َتعممون" ،واالية الكريمة
تتحدث عن القتال لكن القاعدة فيها يمكن ان تكون عامة،
فهناك اشياء في الدنيا نكرهها ونتمنى اال تقع ثم نك تشف في
المستقبل ان ذاك الذي حدث من اال لم والمرض نعمة من هللا
تعالى على اإلنسان ،فالشدائد والمصاعب تصنع اإلنسان
صناعة طيبة. 81
إن المفهوم اإلسالمي للبالء مفهوم خاص وعظيم،
ويمكنه بمفرده ان يقي من الحزن واالك تائب.
ّ -2التقوى والعمل الصالح
ال شك ان تقوى هللا تعالى والعمل الصالح يشكالن
وقاية لإلنسان من الحزن واالك تائب والضيق ،ووعد هللا تعالى
من عمل عمال صالحا بان يحييه حياة طيبة في الدنيا ،يقول
ُ
َم ۡؤمِنَفمنُ ۡ
نَِمِلَصَٰم ِٗح ِ
نَثَو ُهو ُ
اَمِنَاك ٍرَن ۡوَن َٰ
ح ِينَّ َُهۥَ
هللا عز وجل ":م َۡ
ح َٰو ٗةَط ِ ِ ٗةَُۖونل ۡجزِينَّ ُه ۡمَن ۡجر ُهمَبِأ ۡحس ِنَماََكنُواَْي ۡعممُونَ( " ٩٧النحل:
 ،)19وتشتمل الحياة الطيبة جميع مظاهر الصحة النفسية
اإليجابية من شعور بالراحة والسعادة والقدرة على العمل
واإلنتاج وقيام عالقات طيبةَ .89
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الذاتي للشهوات وللغرائز واالنفعاالت والسلوك ،اي ضرورة ان
يتعلم اإلنسان ضبط شهواته بالصوم لفترة كافية.81
 -4الصبر
إن الصبر على المكاره يعني القدرة على التحمل وضبط
النفس واالستبصار ،مما يعني النظر إلى االمور والتعامل معها
بشكل واقعي .فاهلل تعالى يبتلي العباد احيانا ويمتحنهم تارة
ۡ
ُۡ ِ ۡ
ۡ ُ َّ ُ
َشء ِ
كمَب ِ ۡ
وعَوَنق ٖ َٖ
فَوَٱۡل َ
َٖمِنَٱۡل ۡو ِ َ
بالسراء وتارة بالضراء "ونل مون

 -1التوبة
إن الشعور بالذنب يسبب لإلنسان إحساسا بالنقص
والقلق مما يؤدي إلى نشوء االمراض النفسية ومنها االك تائب.
ويهتم العالج النفسي في مثل هذه الحاالت بتغيير وجهة نظر
المريض عن خبراته السابقة التي سببت له الشعور بالذنب
وبالنقص فيخف تانيبه لنفسه ويصبح اك ثر تقبال لذاته ،فيزول
قلقه واعراض مرضه النفسي.
آ
ويمدنا القران الكريم باسلوب فريد ناجح في عالج
الشعور بالذنب هو التوبة ،فالتوبة إلى هللا تك فر عن الذنوب
وتقوي في اإلنسان االمل في رضى هللا تعالى فتخف حدة قلقه،
وتدفع اإلنسان عادة إلى إصالح الذات وتقويمها حتى ال يقع مرة
اخرى في االخطاء والمعاصي ،ويساعد ذلك على زيادة تقدير
اإلنسان لنفسه ،وزيادة ثقته فيها ورضاه عنها ،ويؤدي ذلك في
النهاية إلى شعوره باالمن والطمانينة.16.

ۡ
َّ
ۡ ُ
ِ
َّ
ۡ
ۡش َٱلص َٰ ِربِينَ َ ١٥٥ٱَّلِينَ َإِاا َنص َٰ ت ُهمَ
ِمِن َٱۡل ۡمو َٰ َِل َوَٱۡلنف ِ َ َوَٱثلَّمر َٰ َِ
ت َوب ِ ِ
ُ ْ َّ َّ َّ
ُّ
َِِإَوناَإَِلۡهَِر َٰ ِج ُعونَ( " ١٥٦البقرة.)951 -955 :
اَّلل
ص ةَقالواَإِن ِ
م ِ

ۡ ۡ
ۡ ۡ
"۞لَّيۡ َٱلۡ ََّ ُ ُّ ْ ُ ُ
ُ ۡ
بَولَٰك َِّنَ
قَوَٱلمغ ِر َِ
ۡش َِ
ِ
ربَننَتولواَوجوهكمَق ِ لَٱلم ِ
َّ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ِ
ۡ
ٱّلل َِوَٱَلو َِمَٱٓأۡلخ َِرَِوَٱلم َٰٓ
ينََوءاَتَٱلمالََ
بَوَٱنل ِ ِ َ
لئِك َةَِوَٱلكِت َٰ َِ
ربَم ۡنَءامنََب ِ َ
ٱل ِ ََّ
ۡ
ۡ
ُۡ
لَع ُ
سكِيَ َوَ ۡ
ل َوَ َّ
ٱبنَ َ َّ
َٰ
م َوَٱلم َٰ
ٱلساَئ ِم ِيَ َو ِِفَ
ٱلسل ِ َِ
ب َوَٱَلت َٰ ََٰ
َح ِ ِ َهِۦ َاوِيَٱلق ۡر ََٰ
ۡ ُ
ْ َّ
ابَونقامَ َّ
ٱلصم َٰوةََوءاَتَ َّ
ِ
ربِينََ
ٱلزك َٰوةََوَٱل ُموفونََبِع ۡه ِده ِۡمَإِااَََٰٰه ُد ُۖواَوَٱلص َٰ ِ َ
ٱلرق َِ
ِ
ۡ
ُ ْ ُ
ۡ ۡ ُ
َّ
ُ
ف َ ۡٱۡلأسا َءِ َوَ َّ َّ
وا َون ْو َٰٓ
س َن ْو َٰٓ
ل َئ ِك َه ُمَ
لئِك َٱَّلِينَ َصدَق َُۖ
ٱلَّضا َءِ َوحِي َٱۡلأ ِ َ
ِ
ۡ
ُ
َّ
ُ
ٱلمتقونََ( ) ١٧٧البقرة.10)999 :

 -9تقديم حسن الظن
ينبغي ان يقدم اإلنسان النظرة اإليجابية على النظرة
آ
السلبية ،فاإلنسان الذي يسيء الظن باالخرين هو الذي يتضايق
َّ
ْ
ويقلق ويصاب بالحزن .ولذلك قال هللا تعالىَٰٓ ":
ٱَّلينََءامنُواَ
يأ ُّيهاَ ِ

ويعد الصبر من الوسائل النفسية اإلسالمية التي ارشد
آ
القران الكريم إليها للمحافظة على سالمة الصحة النفسية
وتقوية اإلرادة.
 -5الدعاء والذكر
إن اإليمان الحق ينير الطريق لإلنسان التخاذ وسائل
تفريغ الهم والحزن ،ويعلمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما نشعر بالهم
ِ ۡ ۡ
حَ ِىلَ
ٱَ َ
بَ َ
والحزن ان ندعو هللا تعالى بان يشرح صدورنا":قالََر ِ
ص ۡدريَ ٢٥وي ِ ِ ۡ
ّس َِىلَن ۡمرِيَ( "٢٦طه .)81 -85 :وان نتعوذ من الهم
ِ
والحزن ،إذ قال ":نِواَبكَمنَالهمَواۡلزن.19"..
كما يعد الذكر من االساليب المتبعة في العالج النفسي
اإلسالمي ،وهو وسيلة لمواجهة حالة االضطراب والوصول إلى
السكينة والطمانينة ،حيث ينشغل الذاكر باهلل تعالى فيستريح
ويطمئن ،وتنمحي من قلبه المخاوف ،يقول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)" :
إنَاّللَتعاىلَيقولَنناَمعَِ ديَماَاكرينَوُتر تَيبَشفتاه".18
 -6الرضا والقناعة
بينت االحاديث النبوية اهمية الرضا والتكيف النفسي
وهدوء الباطن وهذه الصفات تؤثر في تكامل الشخصية ،قال
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ":من َنص ح َآمنا َف َرسبه َمعاف َف َبدنه َِنده َقوت َيومهَ
فكأنماَحزيتَلَادلن اَحبذافّيها".11
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َّ ُ ْ
َّ ِ ۡ
ۡ
َّ ِ َّ
ۡ
ِّيا ِ
وا ْ َكث ٗ
وا َوَل َيغتبَ
ن َإِثمُۖ َو ََل ََتسس َ
ن َإِن َب ۡعض َٱلظ َِ
َمِن َٱلظ َِ
ٱجتن ِ ُ َ
ۡ
ۡ ُ
ُ
ۡ ً
ُ ُ
ضا َُۚأ ُُي ُّ
كل ۡ
خ هَِم ۡ ٗتا َفكرِه ُت ُموهَُُۚ
ِب َنح ُدك ۡم َنن َيأ
َّب ۡعضكم َبع
َۡلم َن ِ
َّ ُ ْ َّ َّ َّ
ٱّللَت َّواب ََّر ِح مَ( " ١٢الحجرات .)98 :فهذا االجتناب
ن َ
ٱّللَُۚإ ِ َ
واَ َ
وَٱتق َ

هو راحة لإلنسان ،مع مالحظة ان إحسان الظن ال يعني القابلية
لالنخداع.
أ
 -1كيفية التصرف حيال اذى الناس
قد يتلقى اإلنسان االذى من الناس وال بد له ان يعلم ان
هذا االذى يضرهم وال يضره فإذا شغل نفسه باقوالهم وافعالهم
تضايق ،وإن اهملها كان مرتاحا ،الن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) :يقول ":نتدرونَ
ماَالمفم

قالواَالمفلس فينا يا رسول اهلل من ال درهم له وال متاع ،قال رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :المفلس من أمتيَمنَيأَتَيومَالق امةَبصالته وصيامه
وزكاته ويأَتَقدَشتمَهذاَوقذفَهذاَونكَمالَهذاَوسفكَ مَهذاَورضبَ
هذاَفيقعد فيقتصَهذاَمنَحسناتهَوهذاَمنَحسناتهَفإنَفنيةَحسناتهَق لَ
ننَيقتص َما َِم هَمن الخطايا نخذَمنَخطاياهمَفطرح َِم هَثمَطرح َفَ
انلار
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أسامء بوعود

إن المؤمن الحق ال يدع للياس مكانا في حياته ،بل
يضع نصب عينيه امال في هللا متجددا مما يجعله اك ثر إقباال على
الحياة ،واشد قوة على مواجهة محنها ،مستعينا في ذلك
بالصبر والصالة ،مؤمنا بان بعد العسر يسرا ،مصداقا لقوله
ۡ
َّ
ّس َي ُ ۡ ٗ
ّسا َ( "٦الشرح ،)01 :فكلما اشتدت
ن َمع َٱل ُع ۡ َِ
تعالى ":إ ِ َ
االمور على اإلنسان فليعلم ان الفرج قريب ،وهذا مصداق
حديث النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) " :واِمم َنن َانلرص َمع َالصربَ ،ونن َالفرج َمعَ
الكربَ ،وننَمعَالعّسَيّسا" (حديث صحيح) ،وبذلك ال يدخل
في نفسه هم وال حزن فتستقر امور حياته ومن هنا يتمتع بصحة
نفسية سليمة.11
وفي االخير ومن خالل ما تم عرضه يمكن ان نخلص إلى
النتائج التالية:
 العالج النفسي من المنظور الديني احد االساليبالعالجية التي بدات تاخذ مكانها اليوم بين العالجات النفسية
االخرى ،وهو عالج يستند إلى اسس علمية منهجية مع توظيف
مفاهيم دينية نفسية.
 يعتبر العالج النفسي من المنظور الديني اسلوباعالجيا ووقائيا ال غنى عنه اليوم وبشهادة علماء الغرب

والدراسات العلمية لمواجهة االنتشار المتزايد لالضطرابات
النفسية ومنها االك تائب.
 يختلف العالج النفسي الديني (اإلسالمي) عنالوعظ الديني ،فاالول هو طريقة عالجية مبنية على اسس
علمية ،ويقوم به عادة مختصون في علم النفس ،وال يكون
المتعالج متلقيا سلبيا بل يتشارك هو والمعالج في عملية العالج
واك تساب المهارات المطلوبة لبلو االهداف المرجوة ،بينما
يكون التوجيه والتعليم في الوعظ الديني من طرف واحد وعادة
ما يكون في دور العبادة ،ويقوم به رجال دين ومتخصصون في
العلوم الدينية (اإلسالمية).
 يتفق العالج النفسي من المنظور اإلسالمي في جزءمن فلسفته وتقنياته مع العالجات النفسية الحديثة خاصة
العالج المعرفي السلوكي ،إذ يحرص هذا النوع من العالج
(العالج النفسي من المنظور اإلسالمي) على تصحيح االفكار
الخاطئة عن طريق إرساء مفاهيم نفسية دينية صحيحة كاإليمان
بالقضاء والقدر والتوكل والصبر ،..وفي نفس الوقت يحرص على
ان يمارس المتعالجون هذه المفاهيم من خالل سلوكيات
يطبقونها في حياتهم اليومية والتي تتضح جليا في العبادات
كالصالة والصوم وغير ذلك.
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آ الهوامش

القران الكريم.
آ
 .1دمحم عثمان نجاتي ،القران وعلم النفس( ،ط ،)2القاهرة ،دار الشروق،1..3 ،ص .221-266
 .2سامي احمد الموصلي ، ،اإلسالم طبيب امراض العصر( ،ط ،)1دمشق ،دار النفائس،2114 ،ص .22
 .3رشاد علي عبد العزيز موسى ،علم النفس الدعوة بين النظرية والتطبيق( ،ط ،)1اإلسكندرية ،المك تب العلمي للكمبيوتر141. ،ه ،1...-ص
.2.1
 .4مدحت عبد الحميد ابو زيد ،العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية :المجتمعات العالجية والعالج الجماعي والعالج التدعيمي وتحليل التعامل
والتامل االرتقائي والعالج المسرحي الديني والمساعدة الذاتية ،ج( ،13د.ط) ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية،2112 ،ص.433 -432
 .2سامي دمحم الصالحات ودالل دمحم هالالت ، ،فصول في الفكر اإلسالمي( ،ط ،)11الكويت ،مك تبة الفالح ، 2112،ص .161-161 ،123
 .6اسامة اسماعيل قولي ، ،العالج النفسي بين الطب واإليمان( ،ط ،)11بيروت ،دار الك تب العلمية ،2116،ص ..4
 .2كلير فهيم ، ،الطريق إلى السعادة( ،ط ،)11القاهرة ،مك تبة الثقافة الدينية ،2112،ص .1.3
 .3سعد رياض ، ،مدخل إلى االضطرابات النفسية( ،ط ،)11مصر ،دار الكلمة ،2113 ،ص .22
 ..موسوعة علم النفس والتربية :علم النفس عند العلماء -الشكوى والظن ، ،-بيروت( ،د.ن) ،ج ،2111 -11،2111ص.12
 .11عبد هللا الخاطر( ،د.ت) ،الحزن واالك تائب على ضوء الك تاب والسنة( ،د.ط)( ،د.م) ،المنتدى اإلسالمي ،pdf ،ص.16 -12
11. Norbert Sillamy, 1999,Dictionnaire de psychologie, (S .E), Pari, Larousse, p 78
 .12رشاد علي عبد العزيز موسى ،مرجع سابق ،ص .2..
 .13االخضر قويدري ،العالج الروحي لالمراض النفسية :االك تائب نموذجا ،مجلة التربية :)PDF( ،2113 ،ص.231
 .14صالح حسن الداهري ،اساسيات التوافق والصحة النفسية واالضطرابات السلوكية واالنفعالية ،عمان ،دار الصفاء ،2113 ،ص.123 -122
 .12مروان ابو حويج،اإلرشاد النفسي التربوي في الفكر اإلسالمي ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،العدد  ،31المجلد  ،13الكويت ،مطابع االنباء،
،1.33ص .161
 .16دمحم عز الدين توفيق ،التاصيل اإلسالمي للدراسات النفسية والمنظور اإلسالمي( ،ط ،)12القاهرة ،دار السالم ،2112 ،ص .322-321

آ
 .12لطفي الشربيني ،اإلشارات النفسية في القران الكريم( ،د.ط) ،اإلسكندرية ،منشاة المعارف ،2113،ص .333 -332
 .13اسامة إسماعيل قولي ،مرجع سابق ،ص .341-33.
آ
 .1.حمدان محمود فضة واخرون( ،د .ت) ،فاعلية العالج النفسي الديني في تخفيف اعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة( ،د.ط)،
(د.م)( ،د.ن).)PDF( ،
آ
 .21حمدان محمود فضة واخرون ،المرجع نفسه.
 .21فنيات اإلرشاد النفسي الديني ،211./13/13 /تاريخ الزيارة.www.filkr.3olom.org.htm ،211./1./21 :
آ
 .22حمدان محمود فضية واخرون ،مرجع سابق.
 .23سعد رياض ،مرجع سابق ،ص .113-113
.24عبد هللا الخاطر ،مرجع سابق ،ص.6. -33
 .22لطفي الشربيني ،مرجع سابق ،ص .423 -426
.26عبد هللا محمود شحاتة( ،د.ت) ،الدين والمجتمع( ،د.ط) ،القاهرة ،دار غريب ،ص.112 -111
 .22رمضان دمحم القذافي ،علم النفس في اإلسالم :علم النفس(ج ،)11دون بلد ،مك تب اإلعالم والبحوث والنشر ،1... ،ص..1 -34
.23عثمان نجاتي ،مرجع سابق ،ص .2.3 -234
 .2.هناء يحي ابو شهبة ،اإلسالم وتاصيل علم النفس ،القاهرة ،دار الفكر العربي2112 ،ص .363 -362
 .31رمضان دمحم القذافي ،مرجع سابق ،ص.34
 .31هناء يحي ابو شهبة ،مرجع سابق ،ص .221 -263
 .32لطفي الشربيني ،مرجع سابق ،ص .412 -416
 .33عبد هللا محمود شحاتة ،مرجع سابق ،ص.111
 .34هناء يحي ابو شهبة،مرجع سابق ،ص .224
 .32عبد هللا الخاطر ،مرجع سابق ،ص.6. -33
 .36هناء يحي ابو شهبة ،مرجع سابق ،ص .221 -263
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نورادلين جبايل

*عزوز

امسهان

الملخص
هدف الدراسة الكشف عن العالقة بين ابعاد مصدر الضبط الصحي ونوع استراتيجيات المواجهة لدى مرضى القصور الكلوي
 تتمثل االولى في مقياس:  رجل ) وقد استخدم في هذه الدراسة اداتين61،  امراة81(  مريض98 تكونت عينة الدراسة من، المزمن
 وجود عالقة: كشفت النتائج، )مصدر الضبط الصحي متعدد االبعاد (لوالستون ) والثانية مقياس استراتيجيات المواجهة(لكوسون
ارتباطيه بين إستراتيجية المواجهة المركزة على المساندة االجتماعية وبعدي الضبط الخارجي لذوي النفوذ والحظ حيث بلغ معامل
 وعدم وجود عالقة ارتباطيه بين ابعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرض في حين اظهرت النتائج وجود، )0،86و0،80( االرتباط
 ووجود عالقة ارتباطية، 0,15 عالقة ارتباطيه بين إستراتيجية المواجهة المركزة على االنفعال ومدة المرض حيث بلغ معامل االرتباط
كما اشارت النتائج إلى غياب،0,91بين إستراتيجية المواجهة المركزة على المساندة االجتماعية ومدة المرض حيث بلغ معامل االرتباط
.فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في استراتيجيات المواجهة ومصدر الضبط الصحي
 المرض المزمن، القصور الكلوي، المواجهة، إستراتيجية، مصدر الضبط الصحي:الكلمات المفتاحية
Résumé
L’objectif de cette étude est d’identifier la relation entre le contrôle médical et le type des stratégies de lutte
contre les malades atteints de l’insuffisance rénale chronique. l’échantillon est composée de 72 malade, on a utilisé
deux échelles le premier est le lieu du contrôle de la santé de (Wallston ) et le deuxième test est celui de coping
de (Cousson) , les résultats montrent une corrélation significative entre le coping centré sur le soutien social et le
lieu du contrôle de la santé externe ( le pouvoir des autre)s et une corrélation significative et le contrôle de la
santé externe( le facteur chance) . Il n’existe pas une corrélation entre les dimensions de lieu de contrôle de la santé
et la durée de la maladie. Nous avons trouvé une corrélation significative entre le coping centré sur l’émotion et
le coping centré sur le soutien social et la durée de la maladie, les résultats ont démontré l’absence des différences
statistiquement significatives entre les hommes et les femmes dans les stratégies de coping et le lieu du contrôle
de la santé.

Mots clé : lieu de contrôle de la santé, stratégie, coping, l’insuffisance rénale, Maladie chronique.
Summary
This study aimed to know the relationship between dimensions of health locus of control and coping
strategies in patients with chronic renal failure , sample consisted of 72 patients(29female,43 male ).two scales
have been used : the first the multidimensional health locus of control scale and the second coping strategies scale
, results revealed a correlation between coping strategy focused social support and dimension of powerful others
control and chance control , but the results did not show statistically significant correlation between dimensions
of health locus of control and duration of disease , there was a correlation significant between coping strategy
focused on emotion and coping strategy focused on social support and duration of the illness , in addition , the
results did not show statistically significant differences between males and females in the coping strategies and
health locus of control.

Keywords: health locus of control, coping ,strategy, renal failure, chronic illness.
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مصدر الضبط الصحي وعالقته ابسرتاتيجيات املواهجة دلى مرىض القصور اللكوي املزمن

الفرد للعوام ل التي تتحكم ب االح داث والمواقف التي يخبره ا
والش روط التي تض بط احداث البيئة من حوله وتوجهها 2.ومن
هنا توالت الدراس ات والبحوث التي حظيت باهتمام الباحثين
في مج ال علم النفس ع ام ة وعلم النفس الص ح ة خ اص ة و
بالخص وص في العقدين االخيرين من القرن الماض ي ،إذ تبين
ما لهذا المتغير من قدرة على التنبؤ بدوافع الفرد وادائه وسلوكه
في مواقف الحي اة المختلف ة كم ا ان ه اح د الجوان ب المهم ة في
تنظيم التوقعات اإلنسانية وتحديد مصادرها  .ومن هذا المفهوم
آ
قام والستون واخرون ) )Wallston & al,1978باستنباط مصدر
الض بط الص حي الذي يعتبر كمجموعة معتقدات الفرد حول
مص در ص حته ،فهناك من يعزو ص حته س واء االيجابية او
الس لبية منها إلى س لوكاته الخاص ة (مص در الض بط الداخلي)
ومنهم من ال يعتقد بوجود ص لة بين ما يص يبه وس لوكاته ،اي
ان هناك قوى خارجية هي المس ؤولة عنه كالحظ او القدر او
الطاقم الطبي (مص در الض بط الخارجي) .ولقد دلت العديد من
الدراس ات اهمية الض بط الداخلي منها دراس ة س تريكالند
آ
واخ رون ( )Strickland& al ,1978ن ق ال ع ن ش واي ت زر 1ان
التحكم الداخلي يحسن الصحة النه متصل بالسلوك التنبؤي،
كما تمت مالحظة العديد من المرض ى فوجدوا ان ذوو الض بط
ال داخلي يتميزون بص ح ة جي دة ل ديهم معلوم ات اك ثر عن
مرض هم ويتس مون بس لوكي ات وق ائي ة عن ذوو الض بط
الخارجي.وبما ان مريض القص ور الكلوي المزمن يعايش الحالة
المرضية التي تسبب له التوتر والضغط فتؤدي إلى مواقف اكبر
من إمك اني ات ه مم ا تخ ل بتوازن ه فهو يح اول ج اه دا مواجهته ا.
ومنه فاس تراتيجيات المواجهة ض رورية لتحديد االس تجابات
التي قد يس تعملها بغية الس يطرة او تقبل الوض عية المؤلمة،
ف المواجه ة كم ا عرفه ا الزاروس وفو لكم ان ( )9196من خالل
النظرية التعاملية ( :)Transactionnelهي المس اعي او الجهود
المعرفية والس لوكية الدائمة التبدل للتعامل مع المطالب او
المقتض يات النوعية الخارجية والداخلية والخارجية معا التي
تس تنزف احتي اط ات الفرد او تتج اوزه ا  .4وذل ك بتبني ه
اس تراتيجيات مواجهة تتغير حس ب تقييم الش خص لها س واء
بالطرق ايجابية تتوجه مباش رة نحو حل المش كل او الموقف
الض اغط او باس اليب اخرى س لبية تجنبيه مركزة على تخفيف

المقدمة
ادى تغير خريطة االمراض وظهور االمراض المزمنة في
الس نوات االخيرة إلى لفت انتباه الباحثين في مجال الص حة
على العموم وفي مجال علم نفس الص حة على الخص وص إلى
إدراك اهمية العوامل النفسية و االجتماعية في الصحة  ،حيث
ت درس الس لوك ات المتبن اة من قب ل المريض ونت ائجه ا على
حالتهم الص حية من الجوانب النفس ية المعاش ة نتيجة للمرض
وكيفي ة تع ام ل االش خ اص مع الض غوط وت اثيره ا على نمط
حياتهم  ،فاالس لوب الذي يعتمده الفرد في حياته والعادات
الصحية التي يمارسها تعد من المتغيرات االساسية المؤثرة على
ح الت ه الص حي ة حي ث تش ير اح دث التق ارير الطبي ة في ه ذا
الشان إلى وجود صلة مباشرة بين السلوك والصحة .1
ومنه فان العديد من المتغيرات الوسيطة بين السلوك
الص حي ونتائجه تس اهم في التنبؤ بالس لوك الوقائي واإلذعان
للمتابعة الطبية .فص حة المريض تتاثر بمعتقداته وكيفية تبنيه
الس اليب حياة ص حية تخفف من حدة الظروف المحيطة به
س واء االجتماعية والوظيفية والنفس ية  ،ومن بين االمراض
العض وية المزمنة نجد القص ور الكلوي المزمن الذي يرجع إلى
إصابة الكلى فيؤدي إلى فساد خطير في تركيب السوائل داخل
آ
الجس م فينتج عنه ارتباط دائم بالة الغس يل الكلوي قد تس تمر
لس نوات او تدوم مدى الحياة .مما يس بب معاش نفس ي ص عب
فمن جهة تص فية الدم التي اص بحت ض رورية لعالجه فحياته
مقترنة بص فة غير مس تقلة بها ،ومن جهة اخرى العالج بحد
ذات ه جس دي ا مص حوب ب اعراض غير مرغوب ة ( ك الغثي ان
،التش نجات ...الخ) باإلض افة إلى الحمية الغذائية الص عبة
االحترام (خ اص ة فيم ا يتعلق بمح دودي ة المش روب ات) ه ذا
الس ياق اليومي قد يقود إلى مش اكل نفس ية واجتماعية تختلف
من ش خص الخر فهناك من يعيش وض عية المرض على انها
وضعية حياتية عادية وهناك من ال يتقبلها انطالقا من متغيرات
تتعلق بخص ائص وس مات الش خص ية ،و هنا يظهر بعد هام من
ابعاد الش خص ية الذي لقي اهتمام الباحثين في علم النفس
الصحي والمتمثل في مصدر الضبط الصحي الذي تعود جذوره
إلى اعم ال جولي ان روتر (  )9111في إط ار نظري ة التعلم
االجتماعي عن مص در الض بط والذي يش ير إلى كيفية إدراك
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المواجهة لدى مرض ى القص ور الكلوي المزمن وذلك باإلجابة
على التساؤالت التالية:

االنفعاالت الناتجة عنها ،فالمعتقدات المس تعملة للتحكم في
الوض عية الض اغطة لها تاثير كبير على المواجهة ففي ملخص ات
ابحاث فالونتينير (  Valentiner et al (1996ان مصدر الضبط
الخ ارجي مرتبط اك ثر بمواجه ة انفع الي ة ،في حين الض بط
الداخلي مرتبط اك ثر بمواجهة مركزة على المشكل5.
آ
كما اكدت دراس ة هالتنهوف واخرون ( Haltinhof et al ,
 )2000في الم اني ا على  65مريض يع اني من مرض الرع اش
العص بي ( )Parkinsonتن اول ت العالق ة بين س لوكي ات
المواجه ة ومركز الض بط واالك تائب ومتغيرات ذات ص ل ة
ب المرض ،وجود ارتب اط وثيق بين مركز التحكم ال داخلي
واس لوب المواجهة االيجابية التي يمارس ها المريض للتعامل مع
حالته المرض ية والحفاظ على اس تقراره وص حته .وهذا ما جاءت
به دراسة جونسون ( )Johnson ,1986ان مصدر الضبط يسهل
تبني اس تراتيجيات مواجهة مركزة على المش كل (نش طة) فهي
بصفة عامة فعالة فتاثيراتها تعزز قوى الشخص1 .
آ
كم ا ج اءت دراس ة م اركس واخرون ( Marks et al
 ),1986متس قة مع الدراس ات الس ابقة إذ تناولت العالقة بين
مركز ض بط الص حة والتكيف مع مرض الس رطان وكانت النتائج
وفق ا لتنبؤات الب احثين لتؤك د دور مركز الض بط ال داخلي في
مواجه ة ه ذا المرض الق ات ل مواجه ة ص حيح ة ،بمعنى ان
المرض ى الذين يش عرون بإحس اس التحكم والس يطرة على
حي اتهم ومرض هم حققوا اعلى مس توي ات التكيف وك ان ت
معاناتهم من حالة االك تائب اقل نسبيا.
وبالتالي يتض ح دور مص در الض بط الص حي في العمل
على الت اثير على تنمي ة ش عور الفرد ب الس يطرة على حي ات ه
والمحافظة على ص حته ومس اعدته على مواجهة فعالة متكيفة
مع المرض ،وبهذا تتحدد إش كالية الدراس ة وفقا لما س بق في
محاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين مصدر الضبط الصحي
بابعاده ونوع اس تراتيجيات المواجهة لدى مرض ى القص ور
الكلوي المزمن.

هل توجد عالقة ارتباطية بين مص در الض بط الص حيواستراتيجيات المواجهة لدى عينة الدراسة.
هل توجد عالقة ارتباطية بين مص در الض بط الص حيومدة المرض لدى عينة الدراسة.
هل توجد عالقة ارتباطية بين اس تراتيجيات المواجهةومدة المرض لدى عينة الدراسة.
 ه ل توج د فروق ذات دالل ة إحص ائي ة في مص درالضبط الصحي حسب الجنس
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجياتالمواجهة حسب الجنس
-1فرضيات الدراسة
-9توج د عالق ة ارتب اطي ه بين ابع اد مص در الض بط
الص حي ونوع اس تراتيجيات المواجهة لدى مرض ى القص ور
الكلوي المزمن.
-8توج د عالق ة ارتب اطي ه بين ابع اد مص در الض بط
الصحي ومدة المرض لدى مرضى القصور الكلوي المزمن.
-1توج د عالق ة ارتب اطي ه بين نوع اس تراتيجي ات
المواجهة ومدة المرض لدىمرضى القصور الكلوي المزمن.
-6توجد فروق ذات داللة إحص ائية في ابعاد مص در
الضبط الصحي حسب متغير الجنس لدى عينة الدراسة.
-5ت وج د ف روق ذات دالل ة إحص ائ ي ة ف ي ن وع
اس تراتيجي ات المواجه ة حس ب متغير الجنس ل دى عين ة
الدراسة.
-6تعريف مصطلحات الدراسة
 مص ــدر الض ــبط الص ــحي إجرائيا  :مجموع معتقداتاالش خاص حول مص در ص حتهم ،بمعنى ميل االفراد إلى عزو
نتائج مرض هم إلى س لوكاتهم فهم مس ؤولون على ما يحدث لهم
آ
(ض بط داخلي ) في حين يعتق د اخرين في تحكم وت اثير
آ
االخرين كاالطباء او العائلة في تحديد ص حتهم (ض بط خارجي
لذوى النفوذ)  ،بينما يعتقد البعض االخر بالحظ و الص دفة او
الق در فيم ا يتعلق بص حت ه وان ه ليس ل ه اي عالق ة بين نت ائج

-8مش ـ ــكلة الدراس ـ ــة :من خالل ما تم التطرق إليه في
المقدمة نص ل إلى لب المش كلة الحالية وهي الكش ف عن
طبيعة العالقة بين ابعاد مصدر الضبط الصحي واستراتيجيات
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افعاله وس لوكياته (ض بط خارجي للحظ) ويتم قياس ه وفق
الدرجات المتحص ل عليها المرض ى على مقياس مص در الض بط
الص حي متع دد االبع اد لوالس تون  wallstonوال ذي ترجم ه
واعده للعربية جبالي نور الدين (.)8009

 -3الكش ف عن وجود عالق ة ارتب اطي ه بين نوع
استراتيجيات المواجهة ومدة المرض لدى عينة الدراسة
 -4الكش ف عن الفروق حس ب الجنس ل دى افراد
العينة في ابعاد مصدر الضبط الصحي.
 -2الكش ف عن الفروق حس ب الجنس ل دى افراد
العينة في نوع استراتيجيات المواجهة.
أ
-1اهميةالدراسة

 اس ـ ـ ــتراتيجيـات المواجهـة اجرائيـا :هي مجموع ة مناالس اليب الس لوكية او المعرفية التي يس تعملها مرض ى القص ور
الكلوي المزمن الهادفة إلى تخفيض حدة الض غط الناتج عن
الوض عية المرض ية وهي الدرجة التي يتحص ل عليها المريض
على مقياس المواجهة لكوس ون ( )Cousson ,1996والتي تاخذ
فيها اس تجابات المريض على بنود االختبار محور عام للمواجهة
ينقسم إلى:

تك تس ب الدراس ة اهمية من خالل االهداف التي ترمي
إليها من جهة  ،ومن جهة اخرى فهي تتناول مفاهيم مهمة في
علم النفس الص حة والتي لقيت اهتمام الباحثين ما الهميتها
في المجال الص حي او الطبي في بيئتنا العربية بل المحلية كما
انه ا تس اع د المختص ين في مج ال علم النفس والمع الجين
(اطباء وممرض ين )في المجال الص حي لمعرفة اك ثر للمعتقدات
الص حية وبالتالي توعيتهم على اهمية مص در الض بط  ،فيعطي
فكرة عن اهمي ة الض بط ال داخلي وب الت الي مح اول ة ت دري ب
المرضى على تبني ضبط داخلي يعزز لديهم تكيف فعال ونشط
تج اه مرض هم ب اعتب ار المواجه ة المركزة على المش ك ل ذات
فعالية في تقبل المريض لمرض ه ومحاولة التعايش مع حالته
الصحية .

 مواجهــة مركزة على المشـ ـ ـ ـكــل :وهي مجموع ة منالعمليات المعرفية التي تس عى للبحث عن مص در المش كلة
ومعالجتها وهي تش مل الجهود المبذولة للتحكم في الوض عية
إليجاد الحلول للمرض المعاش.
 مــواجـه ــة مــركــزة عـلــى النـفـع ــال :وه ي م ج م وع ةالعملي ات المعرفي ة التي تس عى لتخفيض االنفع االت المترتب ة
عن المرض.
 مواجهة مركزة على المسـ ـ ــاندة الجتماعية :مجموعةالمعلومات التي يس تعملها المريض للحص ول على اإلنص ات
والمس اندة المعلوماتية فيما يتعلق بمرض ه والحص ول على
النصائح من المقربين

-9الطار النظري وتحديد المفاهيم
9-9مصـ ــدر الضـ ــبط الصـ ــحي :يعتبر مص در الض بط
الص حي احد اش كال الض بط النوعي المتعلق بالجانب الص حي
حيث يعد (جوليان روتر) اول من قدم مفهوم مص در الض بط
في نط اق نظري ة التعلم االجتم اعي ،ولق د تع ددت التع اريف
التي تن اولت ه حي ث اش ار ليفكورت ( )Lefcourt ,1984إلى
اعتب اره بع د من ابع اد الش خص ي ة يؤثر في الع دي د من انواع
الس لوك وان االعتق اد ل دى الفرد ب ان ه يس تطيع التحكم
والس يطرة في اموره الخاص ة والعامة يس مح له باالس تمرار على
قيد الحياة دون ض غط ،ويتمتع بحياته ومن ثم يمكنه التوافق
مع البيئة التي يعيش فيها9.

 القص ــور الكلوي المزمن اجرائيا :حالة تتميز بفقدانكلي لوظيف ة الكلى مم ا ينتج عن ه فش ل غير معوض لعمله ا
ويؤدي إلى حتمية الغسيل الكلوي.
أ
-5اهداف الدراسة :يمكن حصرها فيما يلي:
 -1الكش ف عن وجود عالق ة ارتب اطي ه بين مص در
الض بط الص حي ونوع اس تراتيجيات المواجهة لدى مرض ى
القصور الكلوي
 -2الكش ف عن وجود عالق ة ارتب اطي ه بين ابع اد
مصدر الضبط الصحي ومدة المرض لدى افراد العينة

جمةل العلوم الاجامتعية

امسهان عزوز  /نورادلين جبايل

ويرىرودان ( )Rodin , 1986با نه إدراك موقف معين
ممكن التحكم في ه ك تق دير ذاتي يمكن الفرد من اخ ذ قرار
تج اه ه ومواجهت ه .ام ا رجاء خطيب ( )9110ف اعتبره ك إدراك
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لمص در المس ؤولية عن النتائج واالحداث ،هل هي مس ؤولية
داخلية ياخذ الفرد على عاتقه فيها مس ؤولية النجاح او الفش ل
نتيجة جهوده الخاص ة وقدرته الش خص ية ،ام انها مس ؤولية
خارجية تخرج عن نطاق الفرد 5 .اماديبوا ( )Duboisفمفهومها
عن مص در الض بط يتمث ل في درج ة تص ور الفرد للعالق ة
الموجودة ما بين الس لوكات الش خص ية والتعزيزات االيجابية
والس لبية التي يتلقاها ،9 .في حين (والس تون )9199،عرفه
ب ال درج ة التي يعتق د فيه ا الش خص ب ان ص حت ه تتحكم فيه ا
آ
عوامل داخلية (ذاته) او خارجية (الحظ او الص دفة او االخرون
من االطباء والعاملين في حقل الصحة ...الخ) .وفي االخير نجد
ان الباحثين قد صنفوا مصدر الضبط إلى ابعاد متعددة.
أ
* تص ـ ـ ــنيف ابعاد مص ـ ـ ــدر الض ـ ـ ــبط  :اعتبر الباحثين
االوائ ل في مص در الض بط امث ال ف اراس وروتر  ،فرانكلين
( )Phares, Rotter, Franklinان مصدر الضبط متغير احادي
البع د حي ث كش ف روتر س ن ة  9111ان المقي اس ال داخلي
الخارجي للض بط هو احادي البعد وقد توص ل إلى هذه النتيجة
ب اعتم اده على نت ائج التحليالت الع املي ة التي ق ام به ا فرانكلين
 ،مارش و قاري ( ، )Franklin, Marsh, Garry, 1978وظل
آ
افتراض احادية البعد مس لم به حتى ظهر تقرير قيران واخرين
( )Gurin et al, 1969الذي كشف ان مقياس الداخلي الخارجي
يحتوي على عوامل عديدة اهمها الض بط الش خص ي الذي
يتض من بنودا يعبر عنها بض مير االول (انا-نحن) والض بط
اإليديولوجي والذي يتض من بنودا تس تخدم الض مير الثالث
(هم ،هن  ،هو ،هي) وهي تتعلق بض بط الناس على المواقف
بص ورة عامة .هذا باإلض افة إلى عامل إيديولوجية الس اللة او
العنص ر وعامل االعتقاد في إمكانية تعديل النظام لذلك ثار
الجدل بين العلماء حول كون مص در الض بط احادي البعد او
متعدد االبعاد  ،فقد كش ف ش نادر ( )Schnuder,1970عن
خمسة ابعاد لمصدر الضبط او خمس تصنيفات فرعية لمقياس
روتر وهي الحظ والقدر  ،القيادة والنجاح ،االحترام ،الس ياس ة
 ،اال كاديمية  .وقد اس تخلص ميرل ( )Mirels ,1970عاملين
هما الضبط الشخصي والضبط االجتماعي السياسي.
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ام ا ليفنس ون ( )Levenson,1973فق د اقترح ت ثالث ة
عوامل للض بط هي االعتقاد في الض بط الداخلي ،االعتقاد في
آ
االخرين ذوو النفوذ ،االعتقاد في الصدفة.
وتوص ل كولينز ( )Collins ,1974إلى اربعة عوامل هي
الع الم الص ع ب ،الع الم الع ادل ،الع ام ل الق اب ل للتنبؤ وهو
االعتقاد بان العالم يمكن التنبؤ به وانه غير محكوم بالعشوائية
والحظ او القدر والعالم المس تجيب س ياس يا وهو يوض ح عقيدة
الفرد في الحساسية السياسية في بيئته1 .
فمن خالل ما س بق نجد ان مص در الض بط متعدد
االبعاد ،غير ان الض بط الداخلي والض بط الخارجي بعدين
متص لين يمتدان بين نهاية الض بط الداخلي ونهاية الض بط
الخارجي ،فال توجد انماط نقية من الفئتين وال يجب ان يكون
إم ا من فئ ة الض بط ال داخلي او الض بط الخ ارجي فلك ل من ا
درجت ه على خط يمت د بين النه ايتين ،واالختالف في ال درج ة
وليس النوع.إال انه يالحظ بعض الخص ائص الش خص ية التي
تميز ذوو الضبط الخارجي او الضبط الداخلي.
*الخصـائص الشـخصـية لذوي الضـبط الداخلي :تتفق
اغلبي ة ال دراس ات ك دراس ة روتر وليفكورت ،س تريكالن د
) ) Rotter 1966 ، Lefcourt 1977،Stricklandإلى ان افراد
الض بط الداخلي يتميزون بداللة واض حة عن افراد الض بط
الخارجي في المجاالت التالية:
 البحث واالس تكش اف للوص ول إلى المعلومات ،ثماس تخ دام ه ذه المعلوم ات بفع الي ة في الوص ول إلى ح ل
المش كالت التي تعترض هم في بيئتهم فض ال عن قدرتهم على
استرجاع هذه المعلومات ومعالجتها باشكال مختلفة.
آ
 المودة والص داقة في عالقاتهم مع االخرين فهم اك ثرآ
آ
احتراما وحبا من قبل االخرين واك ثر تعاونا ومش اركة لالخرين
آ
واك ثر توكيدية تجاه االخرين على الرغم من مقاومتهم لتاثيراتهم
عليها90.
 الص حة النفس ية والتوافق فهم اك ثر احتراما للذاتواك ثر قناعة ورض ا عن الحياة واك ثر اطمئنانا وهدوءا واك ثر ثقة
ب النفس واك ثر ثب ات ا انفع الي ا واق ل قلق ا ،واق ل اك تائب ا واق ل
إصابة باالمراض النفسي99.

291

العدد  91ديسمرب 2192-

مصدر الضبط الصحي وعالقته ابسرتاتيجيات املواهجة دلى مرىض القصور اللكوي املزمن

امسهان عزوز  /نورادلين جبايل

 ي اخ ذ خطوات تتميز ب الفع الي ة والتمكن لتحس ينحالة بيئته.
 يعطي قيم ة كبيرة لتعزيزات المه ارة واالداء ،ويكونعادة اك ثر اهتماما بقدراته وبفشله ايضا.

الضاغطة وقد تكون ذات طبيعة معرفية او انفعالية ،او تحويل
آ
في الخيال وض عية خطيرة إلى منفعة ش خص ية كما يمكن ان
تاخذ اش كاال س لوكية مباش رة اك ثر (كالمواجهة الص ريحة
للمش كل ،تبني س لوك التجنب ،او البحث عن المس اندة
االجتماعية96.

يتميز الفرد ذو الضبط الخارجي بما يلي:
 يكون لديه سلبية عامة وقلة في المشاركة واإلنتاج. ينخفض لديه اإلحس اس بالمس ؤولية الش خص ية عننتائج افعاله الخاصة
 يرجع االحداث االيجابية والس لبية إلى ما وراء الض بطالش خص ي ،ويفتقر إلى اإلحس اس بوجود س يطرة داخلية على
هذه االحداث.
 الش عور ب ال دوني ة والنقص وع دم الثق ة ب النفسوالعصابية
 عدم الراحة والتوتر النفسي98.فمن خالل الخص ائص المتناولة ،نس تطيع القول ان
مص در الض بط الداخلي يبدو كورقة رابحة إذ يس تطيع الفرد
تحمل مسؤولياته وسلوكياته فيما يتعلق بصحته وبالتالي يبذل
مجهودات ذاتي ة للحف اظ على ص حت ه ،بينم ا يب دو الض بط
الخارجي كاقل تكيف مع االحداث المعاش ة والض اغطة بفعل
الوضع الصحي المرضي.

-1-9القص ـ ـ ــور الكلوي المزمن :هو فق دان الحري ة
االس تقالبي ة المس تخ دم ة من قب ل كلي ة س ليم ة ،إذ يعتبر
النتيج ة اإللزامي ة لك ل االمراض الكلوي ة التي تمس الكلى عن
طريق فساد او تلف متقدم في وظيفتها اإلفرازية95 .

*الخصائص الشخصية لذوي الضبط الخارجي

-9الدراســات الســابقة :تطرقت الباحثة للدراس ات التي
تناولت مص در الض بط من جهة والدراس ات التي تناولت
اس تراتيجيات المواجهة من جهة اخرى لغياب الدراس ات التي
تناولتهم معا حسب علم الباحثة
9-9الدراسات التي تناولة مصدر الضبط:
آ
-9دراس ة بول واخرون ( :)Poll et al ,1980ه دف
الدراس ة معرفة النمط الس ائد في ابعاد مص در الض بط الص حي
لدى مرضى تصفية الدم ،على عينة تراوحت اعمارهم بين (-80
15س نة ،بينت النتائج ان المرض ى الذين طبق عليهم مقياس
مص در الض ب ط الص ح ي م ت ع دد االب ع اد ل والس ت ون
( )Wallstonلديهم درجات مرتفعة في مص در الض بط الخارجي
آ
آ
ل ن ف وذ االخ ري ن م ق ارن ة ب ال ب ع دي ن االخ ري ن (ب ع د ال ح ظ
والداخلي) ،وانتهت الدراس ة إلى ان المرض ى يعتقدون بعدم
قدرتهم التحكم في وضعيتهم الصحية91 .
-8دراس ة فؤاده دمحم على ه دي ة ( :)9198ه دف ت
ال دراس ة معرف ة الفروق بين الجنس ين في وجه ة الض بط،
تكونت العينة من  689طالب وطالبة ( 998ذكر855 ،انثى)
طبق عليهم مقياس وجهة الضبط وجاءت النتيجة بميل الذكور
لوجهة الض بط الخارجي اك ثر في إدراكهم لمص در التدعيمات
من اإلناث99 .
آ
-1دراس ةجاميس ون واخرون (:)Jamison et al1987
هدف الدراس ة تقييم مص در الض بط المرتبط بالمرض ومدة
المتابعة لمرضى السرطان ،شملت العينة  51مريضة بسرطان
الث دي ،اثبت ت النت ائج ان المرض ى ال ذين ل ديهم ارتف اع في

-8-9اسـ ــتراتيجيات المواجهة :يشـ ــير هذا المفهوم إلى
الطريقة التي نواجه بها وض عية ص عبة ،وهناك العديد من
التعاريف التي تناولته نذكر منها:
تعريف الزاروس وفولكم ان ( )9196ب انه ا مجموع ةالجهود المعرفي ة الس لوكي ة الموجه ة للس يطرة اوتقب ل
المتطلب ات ال داخلي ة او الخ ارجي ة التي ته دد او تتع دى ق درات
الفرد91 .
آ
 في حين عرفه ا رايواخرون ( )Ray et al ,1982علىانها اس تراتيجيات تش ير إلى الطريقة المس تعملة للتوافق مع
الوضعيات الصعبة.
أ
 اماس ـ ـ ــتبتيو ( )Stepteo,1991فيعرف اس تراتيجياتالمواجهة على انها استجابات يظهرها الفرد لمواجهة الوضعيات
جمةل العلوم الاجامتعية

292

العدد  91ديسمرب 2192-

مصدر الضبط الصحي وعالقته ابسرتاتيجيات املواهجة دلى مرىض القصور اللكوي املزمن

مص در الض بط الخارجي (للحظ) لديهم داللة بعيش اقل في
المدة القصيرة للمرض.
-6دراس ة برين ( :)Pruyn ,1988هدف الدراس ة معرفة
دور مص در الض بط والتكيف مع المرض على عينة من 999
مريض بالس رطان ،االش خاص الذين لديهم إدراك في الض بط
الداخلي اعلى من خالل مقياس مص در الض بط الس رطان
آ
يتكيفون احس ن مع المرض عن االخرين ،حيث بينت النتائج
انهم يمثلون س لوكيات اك ثر ص حية يحص لون على مس اندة
اجتماعية ولديهم تقدير ذات عالي ،وقلق اقل99 .
-5دراس ة ميرفي ( :)Murphy, 1997هدف الدراس ة
الكشف عن مصدر الضبط لدى مرضى السكري ،تكونت عينة
الدراس ة من  60مراهق مريض بالس كري ،بينت النتائج ان
االفراد الذين لديهم ض بط داخلي ض عيف مرتبط بص حتهم
يلجئون إلى اس تدالالت خارجية،الص دفة ،س وء الحظ لتفس ير
االحداث السلبية التي يواجهونها91 .
-1دراسة (جبالي نور الدين :)8009،والتي هدفت إلى
الكش ف عن النمط الس ائ د ل دى العين ة الجزائري ة في ابع اد
مص در الض بط ،والكش ف عن الفروق في ابعاد مص در الض بط
الص حي حس ب المتغيرات التالية الجنس ين ،المس تويات
الثق افي ة ،الح ال ة االجتم اعي ة .وك ذا الكش ف عن العالق ة بين
ابعاد مص در الض بط الص حي والمرض الس يكوس وماتي .وقد
اعتم دت ال دراس ة على عين ة قوامه ا  805فردا راش دا من
الجنس ين من مختلف المس تويات التعليمية وقد تم اس تخدام
االدوات التالية مقياس مص در الض بط الص حي لوالس تون
ومعاونوه ،قائمة كورنل لالض طرابات الس يكوس وماتية .وقد
توص لت الدراس ة إلى النتائج التالية :احتلت إص ابات الجهاز
العصبي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي قائمة االضطرابات،
كما اظهرت النتائج س يادة الض بط الداخلي لدى العينة مقارنة
بالضبط الخارجي.
 وجود فروق بين الجنس ين في مص در الض بطآ
الخارجي بعد (نفوذ االخرين) لص الح الذكور ،وفي نفس البعد
وج دت ف روق ب ي ن ال م ت زوج ي ن وغ ي ر ال م ت زوج ي ن لص ال ح
المتزوجين .كما وجدت فروق في درجات ابعاد مص در الض بط
الص حي باختالف المس تويات التعليمية ،ففي البعد الداخلي
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وجدت فروق لص الح الجامعيين وفي مص در الض بط الخارجي
آ
(نفوذ االخرين ،الحظ) وج دت فروق لص الح المس توى
االبت دائي .كم ا اتض ح ان هن اك عالق ة ارتب اطي ه موجب ة بين
آ
مصدر الضبط (نفوذ االخرين) والعمر80 .
-8-9الدراسات التي تناولة استراتيجيات المواجهة
آ
 دراس ةتايلور واخرون ( :)Taylor,1984هدف الدراس ةمعرفة محددات التكيف الحس ن مع مرض س رطان الثدي،
حي ث اظهرت النت ائج ان التكيف في ه ذا الس ي اق ك ان جي دا
ل دى اللواتي يم ارس ن التحكم في حي اتهن (خ اص ة التحكم
المعرفي والس لوكي) من خالل إتباع القواعد الص حية الس ليمة
كممارس ة النش اط الرياض ي وتناول الغذاء الص حي وتجنب
الضغوط قدر اإلمكان.
 دراس ة س م اري وف ال يس دوت ي ر ( Smari et : )Valysdottir,1997كان هدف الدراس ة تقييم اثر اس لوب
المواجهة على التكيف االنفعالي للمرض ،تكونت عينة الدراسة
من  980مص اب بالس كري النوع االول ،طبق عليهم قائمة
مواجهة المواقف الض اغطة وبينت النتائج ان الذين يلجئون
لتفض يل إس تراتيجية مركزة على المش كل يتنبئون بنتيجة
انفعالية ايجابية مالئمة ،في حين الذين اختاروا بص فة عامة
إس تراتيجي ة مركزة على االنفع ال بين ت النت ائج مع ان اتهم من
اضطرابات تكيف انفعالي (حاالت قلق واك تائب)89.
 دراس ة س ان وس ت ي وارت ( Sun et Stewart :),2000ه دف ت ال دراس ة الكش ف عن التوافق مع مرض
الس رطان ،ش ملت العينة  958مريض ص يني من هونغ كونغ،
النتائج بينت اش تهار الثقافة الص ينية باهمية العالقات العائلية
(مواجهة مركزة على المس اندة االجتماعية تجاه المرض) ،كما
اش ارت النتائج إلى ش يوع معتقدات ما فوق الطبيعة في الثقافة
الص ينية ،إال ان مص در الض بط الداخلي ارتبط ايجابيا مع
التكيف ،في حين المعتقدات في الص دفة مرتبط س لبيا مع
التكيف88 .
من خالل عرض الدراسات السابقة نستنتج ما يلي:
 اكدت اغلبيتها اهمية مص در الض بط الداخلي ودورهالفعال في تبني اس اليب حياة ص حية واتص الها باس تراتيجيات
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مواجه ة فع ال ة ك دراس ة ( ،Pruyn et al ,1988ودراس ة
.(Poll,1980
اك دت اهمي ة اس تراتيجي ات المواجه ة المركزة علىالمش كل بالمقارنة مع المواجهة المركزة على االنفعال كدراس ة
()Smari et Valysdottir ,1997
_ كما لمس نا غياب الدراس ات التي تناولت ش ريحة
مرضى القصور الكلوي المزمن ما عدا دراسة ( )Poll et al,1980

س ان فرانس يس كو حيث قدم والس تون ومعاونوه ورقة حول
التربية الص حية وبرنامجا للتدريب حول الض بط الداخلي .لقد
وضع المقياس كال من بربرا وكينيث والستون ()9196،9199
حيث يهدف المقياس إلى قياس معتقدات االفراد حول مص در
ص حتهم وكش ف تقديرات االفراد حول ص حتهم ويعرف هذا
المقي اس ب اس م ( Multidimensionnel Heath locus of
 )control scaleف المقي اس يتكون من  99عب ارة من عب ارات
التق دير ال ذاتي يتم اإلج اب ة علي ه بطريق ة س لم ليكرت من 5
درجات تبدا من موافق بش دة إلى معارض بش دة تنص ب في
1ابعاد:
 -1البعد الداخلي لمركز ض بط الص حة وبتض من 1
عبارات
 -2بعد ذوي النفوذ لمركز ض بط الص حة ويتض من 1
عبارات
 -3بعد الحظ لمركز ضبط الصحة ويتضمن  1عبارات
وتعتبر الدرجات المحص ل عليها في كل مقياس على
اتجاه الفرد في مصدر ضبطه الصحي

-1الدراسة الميدانية واجراءاتها
9-1منهج الدراس ــة :إن اختالف المناهج يعود اس اس ا
إلى اختالف طبيعة المواضيع المتناولة قصد الدراسة ،وحسب
الدراس ة الحالية ارتات الباحثة اس تخدام المنهج الوص في
االرتباطي النه يوض ح العالقة بين الظواهر المختلفة والعالقة
في الظاهرة نفسها.
8-1مجموعة البحث وكيفية اختيارها
 التعريف بمجموع ة البح ث :تكونتمن 98مريضيتراوح المدى العمري من  10-80س نة ( 81امراة 61،رجل)،
وقد تم اختيارها انطالقا من المرض ى المتواجدين بالمس تش فى
الج امعي اله اش مي توه امي – ب اتن ة – وعي ادة تص في ة ال دم
المغرب – باتنة-اين تم االهتمام باختيار الس ن ابتداء من 80
س نة وذلك الس تبعاد فترة المراهقة لما لها من خص ائص.
وب النس ب ة لم دة المرض فتوزع ت على م دى االول من-9
90سنوات ،والمدى الثاني من 80-99سنة.

 حساب الصدق وثبات المقياس :تم ترجمة المقياسإلى العربية من قبل جبالي نور الدين وقد كانت نس ب الص دق
والثبات مرتفعة جدا ،وذلك بحس اب الص دق التكوين والذي
تم حس ابه من خالل معامل االرتباط الخطي لكارل بيرس ون
بين كل بند والدرجة الكلية لكل بعد وقد كانت النتائج مرتفعة
تراوح ت بين  15، 0و  0،95ودال ة عن د مس توى دالل ة
0،05و .0،09اما الثبات فقد تم حس ابه عن طريق معادلة الفا
كرومب اخ وق د بلغ ت  0،11لل داخلي 0،15 ،للحظ و0،11
آ
لنفوذ االخرين.

-1-1مقاييس الدراسة
*وصــف مقياس مصــدر الضــبط الصــحي وخصــائصــه
السيكومترية

* وصف مقياس استراتيجيات المواجهة

تم إع داد المقي اس في إط ار نظري ة التعلم االجتم اعي
لروتر ( ،)9111وق د الحظ مع دو االختب ار ل دى ال ذين تم
تش خيص هم حديثا باإلص ابة بالس كري ان االطباء يص رون على
كون المريض مسؤول عن حالته الصحية ،وينصحون مرضاهم
بتبني اتجاه داخلي للضبط ،وهو ما شجعهم على إعداد مقياس
يقيس مص در الض بط الص حي ،وق د نق ل مع دو المقي اس
اهتمامهم إلى المؤتمر الس نوي للجمعية النفس ية االمريكية في
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ق ام ك ل من الزاروس وفولكم ان  9198بمق ابالت
عيادية وإحص اء مختلف االس اليب التي يس تعملها االفراد في
التعامل مع مختلف الوض عيات في جميع الميادين  ،توص ل
الب احثين إلى إيج اد تب اين كبير في االس تراتيجي ات المعتم دة
انطالق ا من نت ائج التحلي ل الع املي الم اخوذ من عين ة كبيرة
الحجم  ،تبين وجود نمطين من المواجه ة وهم ا  ،المواجه ة
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النس خة التي قمنا بترجمتها وتقديمها للمحكمين وقمنا بحس اب
الص دق التكوين وجاءت النتائج مرتفعة تراوحت بين  0،90و
. 0،99ام ا الثب ات فق د ك ان ت النت ائج بحس اب مع ادل ة الف ا
كرومباخ ()0،95،056،015
أ
–90الس ـ ـ ــاليب الحص ـ ـ ــائية المس ـ ـ ــتخدمة :ل قد تم
معالجة النتائج اإلحص ائية للدراس ة باس تخدام حزمة العلوم
االج ت م اع ي ة  SPSS 15ل حس اب ال ع الق ات وال ف روق ب ي ن
المتغيرات وقد اس تخدمت االختبارات التالية لما يتناس ب مع
فرض يات الدراس ة :معامل االرتباط بيرس ون للتاكد من ص حة
الفرض يات االولى والثانية والثالثة.اختبار ت ( )T testللكش ف
عن الفروق بين متوسطات المجموعات وذلك للتاكد من صحة
الفرض ية الرابعة والخامس ة .حس اب معامل الفا كرومباخ للتاكد
من ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة.

المركزة على المش ك ل والمواجه ة المركزة على االنفع ال
ويس تعمل هذين النمطين في اغلب المواقف الض اغطة  ،إذ
تتغير المس تويات الخاص ة بكل نمط حس ب نوعية تقدير
الموقف الض اغط  ،وفي مق اب ل ذل ك هن اك اعم ال لك ل من
س الس وفليتش ر (  )9195انطالقا من تحليل البحوث الس ابقة
ال خ اص ة ب ال م واج ه ة وال ت ي اج ري ت ف ي ف ت رة م ا ب ي ن
(9110و )9195وتوص ل من خاللها الباحثان إلى ش كلين من
المواجهة وهما المتجنبة والمواجهة اليقظة  ،وانطالقا من هذه
االعمال تم إنش اء س اللم عدة بهدف تقييم المواجهة حس ب
النمطبن الموض وعين من طرف الزاروس وفولكمان ()9196
يتالف من 16بند ثم تم اختص اره من قبل فيتاليانو إلى  81في
حين النس خة المختص رة له بفرنس ا من  89بند لكوس ون (
 )9111مقسمة على ثالث محاور هي محور االول عن المواجهة
المركزة على المش كل وتض م  90بنود  ،والمواجهة المركزة على
-99عرضنتائج الدراسة
االنفعال وتض م  1بنود ومحور ثالث يتعلق بالمواجهة المركزة
أ
9-99عرض نت ــائج الفرضـ ـ ـ ـي ــة الولى {توج د عالق ة
على المس ان دة االجتم اعي ة من  9بنودتتم اإلج اب ة علي ه وفق
ارتب اطي ه دال ة بين ابع اد مص در الض بط الص حي ونوع
اختي ارات  6تنقط من  9الى  ( 6إطالق ا ،إلى ح د م ا ،ك ثيرا
استراتيجيات المواجهة لدى عينة الدراسة
،ك ثيرا جدا)  95والتي بلغت نسب صدق وثبات مرتفعة ،وهي
أ
جدول رقم ( )9يوضح معامل الرتباح بين ابعاد مصدر الضبط الصحي ونوع استراتيجيات المواجهة لدى عينة الدراسة
المواجهة المركزة على المشكل

مصدر الداخلي

آ
نفوذ االخرين

0،91

0،98

0،01

دالة

دالة

دالة

-0،99

-0،91

0،99

دالة

دالة

دالة

0،90

0،80

0،86

دالة

0،05

0،05

معامل االرتباط
الداللة

المواجهة المركزة على االنفعال

معامل االرتباط
الداللة

المواجهة المركزة على المساندة االجتماعية

معامل االرتباط
الداللة

الحظ

من خالل الجدول نجد ان معامالت االرتباط الدالة اثنتين وهي على الشكل التالي:
 معامل االرتباط بين مصدر الضبط الخارجي لذوي النفوذ والمواجهة المركزة على المساندة االجتماعية يساوي  0.80وهيآ
قيمة دالة عند مستوى داللة  0.05وهذا يعني وجود عالقة ارتباطيه بين بعد نفوذ االخرين والمواجهة المركزة على المساندة االجتماعية.
 معامل االرتباط بين بعد الحظ والمواجهة المركزة على المساندة االجتماعية  0.86وهي قيمة دالة عند مستوى  0.05وهذايعني وجود عالقة ارتباطية بينهما.
8-99عرض نتائج الفرضية الثانية والتي تشير إلى (توجد عالقة ارتباطيه بين ابعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرض لدى
عينة الدراسة)
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
جدول رقم( )8يبين معامل الرتباح بين ابعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرض
الضبط الداخلي

ذوي النفوذ

ذوو الحظ

-0،99

-0،06

-0،05

الداللة اإلحصائية

دال

دال

دال

العينة

98

72

98

معامل االرتباط
مدة المرض

الخارجي للحظ ومدة المرض فقد كانت معامالت االرتباط بينهم
على التوالي  -0،06و -0،05وهي قيم غير دالة.

من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )8نجد ان:
 معامل االرتباط بين مصدر الضبط الداخلي ومدةالمرض تساوي  ،-0،99وهي قيمة غير دالة مما يعني عدم
وجود عالقة ارتباطية بين الضبط الداخلي ومدة المرض .كذلك
غياب العالقة بين الضبط الخارجي لذوي النفوذ والضبط

-1-99عرض نتائج الفرضية الثالثة والتي تشير إلى
(توجد عالقة ارتباطيه بين نوع استراتيجيات المواجهة ومدة
المرض)

جدول رقم( )1يبين معامل الرتباح بيرسون بين استراتيجيات المواجهة ومدة المرض لدى العينة
المواجهة المركزة على المشكل المركزة على االنفعال
مدة المرض

معامل االرتباط بيرسون
الداللة اإلحصائية
العينة

0،09
دال
98

المركزة على المساندة االجتماعية

0،15

-0،91

0،09
98

0،05
98

من خالل الجدول 1فانه ال توجد عالقة ارتباطية بين المواجهة المركزة على المشكل ومدة المرض إذ ان معامل االرتباط بينهما
يساوي  0،09وهي قيمة غير دالة.
 في حين معامل االرتباط بين المواجهة المركزة على االنفعال ومدة المرض تساوي  0،15وهي قيمة دالة عند مستوى داللة 0،09مما يعني وجود عالقة ارتباطية بينهما.
 ومعامل االرتباط بين المواجهة المركزة على المساندة االجتماعية ومدة المرض تساوي -0،91وهي قيمة دالة عند مستوى 0،05وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية بينهما.
-6-99عرض نتائج الفرضية الرابعة :توجد فروق في ابعاد مصدر الضبط الصحي حسب متغير الجنس.
أ
الجدول رقم ( )6يبين نتائج اختبار ت للفروق في ابعاد مصدر الضبط الصحي بين الجنسين

مصدر الضبط الداخلي
مصدر الضبط الخارجي لذوي النفوذ
مصدر الضبط الخارجي للحظ
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العدد

الجنس
الناث

81

95.69

1.61

9.09

الذكور

61

96.68

6.65

9,01

الناث

81

86.91

1.18

0.19

الذكور

61

86.98

8.19

0.91

الناث

81

91.91

8.18

8.99

الذكور

61

95.89

8.99

8.95
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ت

دال
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آ
نجد ان متوسط درجة البعد الخارجي لنفوذ االخرين عند اإلناث
 86.91وبانحراف معياري  1.11وعند الذكور بلغ متوسط درجة
البعد  86.98بانحراف معياري  8.19في حين بلغت قيمة ت
المحسوبة عند اإلناث  0.19وعند الذكور  0.91وهي قيم غير
دالة إحصائيا مما يدل على غياب الفروق بين الجنسين في هذا
البعد  ،ونفس النتيجة ايضا لبعد الحظ ف ت المحسوبة عند
اإلناث  8.99بينما لدى الذكور فبلغت قيمتها  8.95وهي ايضا
قيم غير دالة إحصائيا وبالتالي غياب الفروق بين الجنسين في
هذا البعد ايضا .

من خالل الجدول نالحظ ما يلي:
 الفروق في البعد الداخلي لمصدر الضبط الصحي بينالذكور واإلناث :عدم وجود فروق دالة إحصائيا في البعد
الداخلي لمصدر الضبط الصحي بين الجنسين ،فقد بلغ
متوسط درجة البعد الداخلي عند اإلناث  95.69بانحراف
معياري ،1.61وعند الذكور بلغ متوسط درجة البعد الداخلي
 98.68بانحراف معياري  6.65قي حين كانت نتيجة ت
المحسوبة  9.09لإلناث و 9.01للذكور وهي قيم غير دالة
إحصائيا بمعنى ال توجد فروق بين الجنسين في البعد الداخلي
للصحة.
-5-99عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة (توجد
 الفروق في البعد الخارجي لذوي النفوذ و البعدفروق ذات داللة إحصائية في نوع استراتيجيات المواجهة
الخارجي للحظ فكالهما اثبتا من خالل ت المحسوبة غياب
المعتمدة لدى عينة الدراسة باختالف الجنس)
فروق دالة بين الجنسين في ابعاد مصدر الضبط ايضا حيث
جدول رقم ( )5يبين نتائج اختبار ت للفروق بين نوع استراتيجيات المواجهة بين الجنسين

المواجهة المركزة على المشكل
المواجهة المركزة على النفعال
المواجهة المركزة على المساندة الجتماعية

الجنس

العدد

المتوسط

النحراف المعياري

ت

الذكور

61

91,61

5.81

0.91

الناث
الذكور

81

80.98

1.15

0.91

61

81.10

8.99

0.50

الناث
الذكور

81

81.11

1.61

0.59

61

99.59

6.98

8.96

الناث

81

80.69

1.99

8.11

من خالل النت ائج المبين ة في الج دول نج د غي اب
الفروق بين الجنس ين في نوع اس تراتيجيات المواجهة حيث
ان:
 الفروق بين ال ذكور واإلن اث في نوع اس تراتيجي اتالمواجه ة المركزة على المش ك ل :لق د بلغ متوس ط درج ة
المواجهة المركزة على المش كل عند اإلناث  80.98وبانحراف
معياري  1.15اما عند الذكور كان متوس ط درجة اس تراتيجيات
المواجه ة  91.61وب انحراف معي اري  5.81وك ان ت نتيج ة ت
المحس وبة  0.91وهي قيم غير دالة إحص ائيا بمعنى غياب اي
فروق بين الجنس ين في نوع اس تراتيجيات المواجهة المركزة
على المشكل.

جمةل العلوم الاجامتعية

الدللة
دال
دال
دال

 بلغ ت قيم ة ت المحس وب ة للمواجه ة المركزة علىاالنفعال 0.50اما المواجهة المركزة على المس اندة االجتماعية
فبلغ ت قيم ة ت لل ذكور 8,96و8,11لإلن اث وكال النتيجتين
قيم غير دالة إحص ائيا مما يبين غياب اي فروق بين الجنس ين
في نوع استراتيجيات المواجهة
-98مناقشة وتفسير النتائج
أ
 -9-98مناقشـ ــة وتفسـ ــير نتائج الفرضـ ــية الولى :بعد
عرض النت ائج في الج دول ( )9تبين من خالل ه وجود عالق ة
ارتب اطي ة جزئي ة بين ابع اد مص در الض بط الص حي ونوع
اس تراتيجيات المواجهة لدى افراد العينة وهذا ما كانت الباحثة
تتوقعه كون المواجهة تتاثر باعتقادات الفرد فكلما ادرك الفرد
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انه متحكم في صحته كلما كانت مواجهته للضغوط افضل فقد
وجدنا هذا االرتباط بين البعد الخارجي للض بط الحظ وذوي
النفوذ والمواجهة المركزة على المس اندة االجتماعية  ،في حين
لم تثبت العالقة فيما يتعلق باالبعاد الثالثة لمص در الض بط
والمواجه ة المركزة على االنفع ال والمواجه ة المركزة على
المش كل  ،فالعديد من االبحاث بينت بان االش خاص الذين
آ
يعانون من االم مزمنة لديهم مص در ض بط خارجي وإدراكهم
ب ان االح داث غير متحكم به ا .ف االش خ اص ال ذين يعتق دون
آ
بتحكمهم وضبطهم لمرضهم يتميزون بتحكم اك ثر عن االخرين
توتر اق ل ومواجه ة اك ثر فع الي ة كم ا ان غي اب عالق ة ارتب اطي ة
بين مص در الض بط الداخلي والمواجهة الفعالة يمكن تحليلها
بكون المرض ى يش عرون بعجزهم من إيج اد ح ل ج ذري
لمش اكلهم ومواجه ة احتي اج اتهم وه ذا م ا يب دو من خالل
مع ان اتهم ورفض واقعهم الن ه يخفف طموح اتهم وام الهم مم ا
يدفعهم إلى الض بط الخارجي وهذا ما اكدته دراس ة بول ( Poll
 ) ,1980ان مرض ى تص فية الدم لديهم درجات عالية في مص در
الض بط الخارجي  81.فعلم المريض بان مص يره محدد باالطباء
والممرض ين يجعله يدرك غياب اي عالقة له بص حته فيلجا إلى
الض بط الخارجي لذو النفوذ من اطباء كونهم المس ؤولون عن
عملي ة التص في ة والمراقب ة ب اإلض اف ة إلى ذل ك التوج ه نحو
التمس ك ب القوى الغيبي ة والتقلي دي ة في المجتمع  ،ف المرض
مس الة قدر وال بد من تقبل هذا المص ير فالتنش ئة االجتماعية
في بيئتنا ال تركز على االس تقاللية وتحمل المس ؤولية واتخاذ
القرارات  ،وهذا ما لمس ناه في الدراس ة الميدانية فمص در
الضبط مرتبط بثقافة المجتمع وبيئته التي ينشا فيها ولهذا نجد
المرض ى يبحثون عن المس اندة االجتماعية من الحديث مع
االخص ائيين عن حالتهم كمس اندة معلوماتية ،حيث توص ل
بيركمان و سيم ( )Berkman et sym ,1979في دراسة تحليلية
لقياس المس اندة االجتماعية لدى  6900رجل وامراة متابعين
لم دة  1س نوات ان ارتف اع المس ان دة ك إس تراتيجي ة س مح
ب انخف اض مس توى الوفي ات مم ا ي دل على اهمي ة المس ان دة
االجتماعية على الص حة  .فارتباط مص در الض بط الخارجي
بإس تراتيجية المس اندة االجتماعية باعتبارها إس تراتيجية فعالة
لها دور كبير في التكيف مع المرض فاولسن وسيلتون ( Olsen
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 )et Sulton,1988وجدوا في دراس اتهم ان المس اندة التي تبدو
من الفريق الطبي  ،والتي تكون لمدة طويلة (مس اندة تقديرية
بإعطاء الثقة للمريض)  ،والمس اندة المعلوماتية التي تقدم من
قبل المعالجين مرتبطة بافض ل متابعة عالجية فاهمية الفريق
الطبي يحس ن من مش اكل المريض .كما وجد كل من فيتاليانو
( ) Vitalianoالمش اكل الص حية تقود الناس إلى البحث عن
المس ان دة االجتم اعي ة  24.ف االفراد ال ذين يحص لون على
مس توي ات مرتفع ة من المس ان دة االجتم اعي ة يكونون على
االغ ل ب اك ث ر ت ق ي ي دا ب ال ن ظ ام ال ع الج ي ال خ اص ب ه م ( .
 )Wallston et al ,1983وكم ا نعلم ان الثق اف ة الجزائري ة تؤك د
اهمية العالقات العائلية فالحديث مع افراد االس رة عن مش اعر
المريض حول مرض ه ومش ارك تهم معاناته تلعب دور كبير لدى
المريض وبالتالي فان نتائج الفرضية تبدو معقولة كون المريض
ال يش عر بمس ؤوليته فيما يتعلق بمرض ه وبالتالي لجوؤه إلى
آ
المساندة االجتماعية كونها تخفف حدة المرض واال الم المعاشة
مم ا تس اع د على تخفيض النت ائج النفس ي ة للمرض والعالج
وتس اعدهم على تعديل التغيرات الس لبية الناتجة عن تغيير
نمط الحياة ...الخ
-8-98منــاقشـ ـ ـ ــة نتــائج الفرضـ ـ ـ ـيــة الثــانيــة  :ف النت ائج
الظ اهرة في الج دول ( )8لم تثب ت وجود عالق ة ارتب اطي ة بين
ابع اد مص در الض بط الص حي وم دة المرض  ،وه ذا عكس
التوقعات بان مدة المرض تؤثر في نظرة المريض لمرض ه إذ ان
مدة التص فية في بدايتها واس تمرارها لس نوات تختلف بين
المرض ى ف التعرض الي ص دم ة في الب داي ة تختلف مع مرور
الوقت  ،إال ان النتائج جاءت عكس توقعاتنا  ،فحس ب دراس ة
( )Morris et al, 1992على مرضى السرطان اين الغت االرتباط
بين مدة المتابعة والتحكم في المرض وبالتالي فنتائج الدراس ة
تتسق معها فمصدر الضبط الصحي ينبع من الشخص وكنتيجة
لتاثيره وتحكمه في الظواهر المحيطة بمرض ه فمعارف المريض
ومدركاته حول مرض ه تتاثر نتيجة لإلخفاقات والنجاحات التي
تح دث ل ه طوال م دة المت ابع ة ق د تؤثر في اعتق ادات ه حول
ش روط العالج الطبي التي تتطلب إذعان لمقترحات االطباء ،
كما ان مش اريع المريض تص بح محدودة التص اله بعملية
التصفية الدائمة فكل هذه العوامل تؤثر في اعتقادات الفرد .
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-1-98مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  :النتائج الظاهرة
في الج دول ( )1اثبت ت وجود عالق ة ارتب اطي ه بين المواجه ة
المركزة على االنفع ال والمواجه ة المركزة على المس ان دة
االجتماعية ومدة المرض في حين لم تثبت العالقة االرتباطية
بين المواجه ة المركزة على المش ك ل وم دة المرض فنت ائج
الفرض ية الس ابقة الغت وجود عالقة ارتباطية بين ابعاد مص در
الض بط الص حي وم دة المرض وهن ا نس تطيع القول ان
الخص ائص المرتبطة بالمرض والعالج لها تاثير على الس ياق
التقييمي للمريض ولتكيفه فحسب الزاروس فان تقييم المريض
لحالته هي التي تحدد كيفية اس تجابته ولكون نتائج القص ور
الكلوي المزمن حتمية ومؤلمة كلها تؤثر في تقديره لمرض ه ،
آ
وكم ا يرى ( )De rider, leventhal, Maesب ان ت ازر العوام ل
السياقية من خصائص المرض والعالج والخصائص الشخصية
ت ح دد اس ت رات ي ج ي ات ال م واج ه ة ت ج اه ال م رض ال م زم ن
.85ف المواجه ة تت اثر ب العوام ل البيئي ة فكلم ا زاد الض غط و
التهديد الناتج عن المرض ادى بالمريض للجوء إلى اس اليب
مواجهة تخفف من ش دة التوتر االنفعالي وبالتالي تقليل الخطر
المحدق وهذا ما لمسناه بارتباط المواجهة المركزة على االنفعال
وم دة المرض  ،إذ ان المش اك ل الص حي ة تقود الن اس إلى
استخدام استراتيجيات مركزة حول االنفعال  ،ولعل ذلك راجع
إلى ان التهديد الصحي الذي يتعرض له الفرد في حد ذاته يجب
تحمله ولكن ال يس هل إخض اعه لفعل مباش ر. 81.فمس ار العالج
يبقى ثابتا وقابلية المريض للتنبؤ بفعاليته امر صعب مما يخلق
ض غط ا ج دي دا واس تع ان ت المريض ب المواجه ة المركزة على
المس اندة االجتماعية تخفف من المعاناة وبالتالي تس اعد على
تقدير الوض عية تقديرا ايجابيا يجعل التكيف مع المرض مقبول
.فدراس ة هيثيرنغتون () Hetherington ,1986حيث ترى بان
االفراد الذين لديهم إمكانية للمس اندة االجتماعية المناس بة
تكون لديهم القدرة على المواجهة الفعالة للض غوط النفس ية
واالجتم اعي ة  ،كم ا ان المواجه ة المركزة على المس ان دة
االجتماعية لها دور كبير في التكيف النفس ي مع المرض ولكون
مدة المرض تطول فالبحث عن المساندة المعلوماتية سواء من
قبل االطباء او المس اندة العائلية او االص دقاء لها االثر الكبير
في نفسية المرضى مهما اختلفت مدة تلقي المرضى للعالج لهذا
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وج دن ا من خالل دراس تن ا عالق ة ارتب اطي ه بينهم ا  ،كم ا ان
دراس ة اوبس ن و س يتون ( )Obson et sutton,1998وعلى
مجموع ة من مرض ى الس كري النوع االول ان المس ان دة
االجتماعية كإس تراتيجية من مس اندة تقديرية (إعطاء الثقة
للمريض ) والمس ان دة المعلوم اتي ة التي تزود من قب ل
المعالجين مرتبطة بافض ل متابعة طبية. 99.لذا يمكننا القول
إن المواجهة تتاثر بمدة المرض فازمان المرض وصعوبته تجعل
المريض يبح ث عن تخفيف مع ان ات ه دون البح ث عن الحلول
المناس بة لمرض ه لذا غياب االرتباط بين المواجهة المركزة على
آ
المش ك ل وم دة المرض نظرا الن ص حت ه مرتبط ة ب االخرين
(االطباء) وحس ب ما الحظه الباحثان عند تطبيق االس تبيان
على العينة ان جميعهم رفض وا احتمالية قيامهم بش يء يغير
مصيرهم سواء من الطبقة المتعلمة او غير المتعلمة .
 6-98مناقشــة وتفســير نتائج الفرضــية الرابعة :بما ان
النتائج جاءت عكس توقعات الباحثة فالدراس ة لم تثبت وجود
فروق في ابعاد مص در الض بط الص حي باختالف الجنس وهي
نتيجة ال تنس جم مع دراس ة جبالي نور الدين على عينة جزائرية
إذ اس فرت نتائجها عن غياب الفروق بين الجنس ين على بعدي
مصدر الضبط الصحي الداخلي والحظ  ،ووجود فروق جوهرية
آ
في بعد نفوذ االخرين لص الح الذكور ،كما ان دراس ة فؤاده علي
هدية والتي اس فرت عن وجود فروق إحص ائية بين الجنس ين
لص الح الذكور فهم اك ثر توجها للض بط الخارجي مقارنة باإلناث
وتتس ق نتائج هذه الدراس ة مع دراس ة عالء الدين ك فافي والتي
اثبتت ايض ا س يادة الض بط الخارجي لدى الذكور عن اإلناث ،
آ
في حين ج اءت نت ائج دراس ة زيرق ا واخرون ان اإلن اث اك ثر
خارجية من الذكور وكان الفرق بينهما دال إحص ائيا واتس قت
نتائجها ايض ا مع دراس ة (س تريكالند) على الطلبة الجامعيين
واظهرت الط الب ات ض بط ا خ ارجي ا مرتفع ا ب المق ارن ة ب الطلب ة.
فاغلبية هذه الدراس ات جاءت غير متس قة مع الدراس ة الحالية
والتي الغت الفروق بين الجنس ين ويمكن تفس ير النتيجة إلى
كون المراة في مجتمعن ا فتح ت ام امه ا ابواب التعليم والعم ل
وبالتالي اص بحت تعبر عن ارائها ومواقفها فتغيرت معتقداتها
فيما يتعلق بإدراكها لمص در ص حتها فكال الجنس ين ينظر
للمرض نظرة واحدة بالرغم من ان الباحثة كانت تتوقع ان تجد
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فروق لص الح اإلناث في البعد الخارجي للحظ كون االنثى تؤمن
بالص دفة والحظ والقدرية اك ثر من الذكور وهذا اعتقاد الباحثة
إال ان النتيجة يمكن تفس يرها بكون النظام االجتماعي الحالي
كالنظام التعليمي والمهني واالقتص ادي س مح للمراة ان تلتحق
باي تخص ص تعليمي او مهنة اخرى كانت حكرا على الرجل ،
باإلض افة إلى حق الجنس ين في العمل في جميع المهن دون
آ
تمييز فالمراة االن نجدها في الس ياس ة والس لطة والعمل
اال ك اديمي  ،ك ل ه ذه االمور الغ ت الفروق الموجودة بين
الجنس ين مم ا جع ل الفت اة تغير من اعتق اداته ا وتوقع اته ا
وص ارت تنظر إلى نفس ها على انها المتحكمة بمص يرها فقد
تحررت من بعض النقائص التي كانت تعتقد انها ترتبط بجنسها
وب الت الي فنظرة المجتمع في الس ابق للمراة على انه ا ك ائن
ضعيف تغيرت واصبح المجتمع الذي يتميز بانه مجتمع ذكوري
آ
االن يلغي هاته االفكار واص بحت نظرته ايجابية نحو المراة ،
لذا فغياب الفروق بين الجنس ين في مص در الض بط الص حي
ينظر إلي ه بنفس المعتق دات س واء امراة او رج ل فص عوب ة
المعاش النفس ي والحالة الجس دية المنهكة نتيجة الغس يل
الكلوي جعل ت نظرة المريض لح الت ه نفس النظرة دون تفريق
كون المريض انثى او ذكر .

اما فيما يتعلق بالمرض المزمن فدراس ةك فام و ليونس
( )Kvam et Lyons ,1991على راشدين مرضى بالسكري النوع
االول اكدت ان الذكور اك ثر اس تعماال الس تراتيجيات مركزة على
المش كل في حين النس اء يس تعملن اس تراتيجيات مركزة على
االنفعال .فهذه الدراسات ال تتسق مع نتائج دراستنا ،حيث لم
نجد الفروق بين الذكور واإلناث فربما كون المرض غير مس يطر
عليه من قبل المريض من جهة ،والص عوبات الناتجة عنه من
تغيير في اس لوب حي اتهم من إتب اع الحمي ة الغ ذائي ة وك ل
المشاكل الصحية المترتبة عن المرض .من جهة اخرى تؤثر في
تقييم المريض لمرض ه فحس ب النظرية التعاملية فان كيفية
تقدير المريض لمرض ه هي التي تحتم إتباع اس لوب مواجهة
مختلف من شخص الخر سواء بشكل ايجابي او سلبي لتعديل
او تخفيف من ح دة اال لم الن اتج عن المرض وب الت الي فغي اب
الفروق ربما يعود للمعاش اليومي لمريض القص ور الكلوي من
تحض ير اغراض ه للغس يل الكلوي وبقائه لس اعات بالمس تش فى
باإلض افة إلى نتائج الفرض ية الس ابقة في الض بط والتي فس رت
على اس اس التنش ئة االجتماعية كون االس رة حاليا ال تفرق بين
الذكر واالنثى وبالتالي فالفتاة ال تش عر بالض عف وانخفاض قيمة
الذات لمجرد كونها تعاني من مرض مزمن مثلها مثل الذكر

 5-98مناقشـ ــة وتفسـ ــير نتائج الفرضـ ــية الخامسـ ــة :
بتحليل نتائج الفرض ية وجدنا غياب فروق بين الجنس ين في
نوع اس تراتيجيات المواجهة  ،فهذه النتيجة ال تتس ق مع نتائج
آ
دراس ة كريتش فيلد واخرون ( ) Crutchfield et al, 1952والتي
توصلت إلى ان الذكور اك ثر استعماال إلستراتيجية حل المشكلة
مق ارن ة ب اإلن اث كم ا ان اإلن اث اك ثر ق ابلي ة للخض وع ام ام
الض غوط الجماعية  ،باإلض افة إلى انهن اك ثر تاثيرا من طرف
الجم اع ة وه ذا م ا يعكس الفروق الثق افي ة في ادوار الجنس ين
حي ث يعتق د ان الرج ال اك ثر ك ف اءة وتفوق من النس اء في
االداءات المعرفية وخاصة حل المشكالت .كما ان دراسة سيد
عبد الرحمان والتي اثبتت وجود فروق بين الذكور واإلناث في
اللجوء إلى إس تراتيجية المس اندة االجتماعية لص الح اإلناث،
ويرجع ذل ك إلى اختالف الطبيع ة النفس ي ة لكال الجنس ين
فاإلناث اقل تحمال للض غط ويحتجن دائما إلى المس اندة من
آ
قبل االخرين.
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 الخاتمةمن خالل النتائج المتوص ل إليها في الدراس ة نجد ان
مجتمعن ا المحلي في ب اتن ة يغل ب علي ه التوج ه نحو الض بط
الخارجي وذلك العتبارات عدة كون التنش ئة تعتمد اس لوب
اإلخض اع والتقي د بمع ايير معين ة فال تش جع الحري ة الفردي ة
فالمرض ى لديهم إيمان قوي بالض بط الخارجي للطاقم الطبي او
بعزو مرض هم لمعتقدات دينية في القدر وان ما اص ابهم ابتالء
من هللا فهم ال يتحكمون بما يحدث لهم فثقافة المجتمع وتاثير
التنش ئة االجتماعية ربما س اهم في تبني مجتمعنا للض بط
الخارجي  ،عكس المجتمعات الغربية التي س بقتنا البحث في
هذا المجال والتي وجدت س يطرة الض بط الداخلي في بعض
دراس ات ه م ك ون م ج ت م ع ه م ي ؤم ن ب ال ح ري ة ف ي ال ت ع ب ي ر
واالس تقاللية ،اما ارتباط مص در الض بط بالمواجهة المركزة على
المس اندة االجتماعية كونها تخفف العبء النفس ي المفروض
من ش روط عالج ص عب كون المرض المزمن ال عالج له فقد
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يعيش المريض س نوات وهو يعاني من تبعات العالج ولذا من
االهمية محاولة دراس ة المفاهيم النفس ية االجتماعية للمرض ى
المزمنين لفهم الت داخ ل الكبير بين الع دي د من المتغيرات
وتطور المرض ،وفي االخير تش ير الب احث ة إلى جمل ة من
االقتراحات والتوصيات.

 لفت انتباه االطباء واالخص ائيين النفس انيين إلىض رورة ت دري ب المرض ى على تغيير معتق داتهم في الض بط
الخ ارجي ب التركيز على تعزيز الض بط ال داخلي لم ا ل ه من
ايجابيات في الجانب الصحي.
 دراس ة ه ذه المتغيرات بربطه ا بمتغيرات اخرىكالحالة االجتماعية ،الس ن او المس توى الثقافي ،لما لهذه
المتغيرات من دور في التاثير على ابعاد مصدر الضبط الصحي.
 دراس ة عوامل الخطر او الس لوكيات الص حية لدىمرض ى القص ور الكلوي المزمن اين وجدت الباحثة في الدراس ة
الميدانية بعض المرض ى الرافض ين التقيد بمعلومات االطباء
وبالتالي رفضهم تقبل العالج.
 دراس ة مص در الض بط الص حي وعالقته بااللتزامبالعالج لدى نفس العين.

 اقتراحات وتوصيات إن الدراس ة الحالية ركزت على مرض ى تص فية الدمكك ل دون التفريق بين مس بب ات المرض ومن ه نقترح على
الباحثين في هذا المجال والذين لديهم ميل لدراس ة هذه الفئة
من المجتمع ان يحددوا عينة الدراسة جيدا.
 إنش اء مقياس لمص در الض بط الص حي خاص بمرض ىالقص ور الكلوي المزمن على غرار المقاييس الخاص ة لمص در
الضبط.
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الملخص
 حيث تش كل وس يلة اس اس ية في الحص ول على الثقافة و جميع،اص بحت وس ائل اإلعالم اليوم من االدوات الثقافية اهلامية
 و عليه فالمس ؤولية الملقاة على عاتق وس ائل، بهدف توفير الزاد الثقافي و تكوين الخبرة الثقافية للماليين من البش ر،اش كال اإلبداع
 بل تؤثر في قارئها و،اإلعالم و خاصة الصحافة المك توبة منها مسؤولية بالغة االهمية النها ال تقوم بدور توصيل و نشر الثقافة فحسب
آ
المهتم بتتبع اخبارها بحكم إتصاااهلا اليومي والمباش ر بجماهير الش عب و على نطاق واس ع و كذلك ألن المطبوع في االونة االخيرة اص بح
 و يس اعده،يش كل وس يلة إعالمية مهمة بالنس بة للقاريء حيث يتيح له فرص ة قراءة االخبار و تتبع اهم االحداث في اي مكان و زمان
 و يساهم ايضا في تشكيل الراي العام من خالل االخبار والمعلومات الثقافية التي تخصصها للمجال الثقافي و الذي،على طرح افكاره
.غالبا ال يتعدى الصفحتين
 الصحافة المك توبة، الدور االجتماعي للصحافة، الدور الثقافي للصحافة، الركن الثقافي لإلعالم:الكلمات المفتاحية
Résumé
Les moyens d’information sont devenus de nos jours parmi les outils culturels les plus important, car ils
représentent un moyen essentiel pour se cultiver et avoir tout genre d’innovation, et Ils ont pour but de conférer
un bagage et former une expérience culturelle à des millions de gens, ce qui rend leur tâche plus importante
notamment la presse écrite, car son rôle non seulement la diffusion de la culture mais aussi à faire reformuler
l’opinion des lecteurs, et de revient en fort direct bien au large public. Ainsi que de nos jours, La presse écrite est
devenu un moyen d’information important au lecteur car elle permet au courant des nouvelles et de suivre les
évènements important, Comme elle les aide à exprimer leurs idées et à participer à la constitution de l’opinion
publique aue les journaux réservent un espace culturel qui ne dépasse même pas les deux pages souvent.

Mots clés : Pilier Culturel de l’information ;

Rôle Culturel de la presse, Rôle Social de la presse ; la presse écrite

Summary
Nowadays the media have become an important cultural tool and an essential mean to develop culture and
all kinds of creativity, for millions of people. Therefore, the responsibility of media, especially newspapers, is so
great because its role is not only to give and to diffuse culture, but also to affect the readers and the interested
people from the masses who have a direct and daily contact with media. Newspapers recently have become an
important media to the reader because they provide him with the opportunity to read and follow the events in any
place and at any time. They also help him to share his ideas with other readers.

KeyWords:

Cultural Pillar of information; Cultural role of the press, Social Role of the Press print ; the press.
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اليكالية

ليعملوا كاعضاء ذوي فعالية في المجتمع ،ويساهم في رفع
الوعي االجتماعي لديهم  ،واما وظيفة التثقيف فهي من اهم
الوظائ ف التي تؤديها وسائل اإلعالم لما تشمل عليه من تعليم
آ
وتهذيب وحماية التراث ونشره وتوسيع افاق الفرد وإكسابه
مهارات وقدرات في كافة مراحل عمره فهذه الوظيفة تعتبر
ضرورية لخدمة مصلحة الجماهير الثقافية النه ال يمكن
االستغناء عنها لما لها من اهمية كبرى في حياة اإلنسان و على
وسائل اإلعالم إيصالها من خالل النتاج الفكري الموجه
للمتلقين.
وقد اصبحت اليوم التربية وتثقيف الجماهير من مهام
اجهزة اإلعالم ،فاجتياح وسائل اإلعالم لجميع مظاهر الحياة
جعلها تحتل االولوية في القيام بدورها في تعبئة وتثقيف وتوعية
االفراد ولذلك فهي مطالبة بتادية هذه المهام .و رغم ان الخريطة
اإلعالمية تضم مختلف قطاعات اإلعالم واالتصال المطبوع ،
والمرئي والمسموع فإن الصحافة المك توبة تشغل موقع الصدارة
 ،بحكم انها تتميز بقوة تاثيرها على الجماهير  ،فال يختلف اثنان
في ان الصحافة المك توبة هي إحدى اهم وسائل االتصال
الجماهيري  ،بل كانت إلى عهد قريب اهم القنوات على اإلطالق
قبل ان يحدث االزدهار في مجال اإلعالم المرئي ( التلفزيون ) و
من هذا كانت الصحافة و مازالت اداة ضرورية من ادوات صنع
الراي العام و توجيهه في مختلف المجاالت النها تتجاوز حدود
االخبار إلى التحليل والتعليل والنقد والتقويم وفتح المجال
للنقاش في كبريات القضايا التي تطرح محليا وإقليميا ودوليا ،
آ
مما يمكن معه فتح إمكانيات إلبداء الراي و الراي االخر .
و نظرا لتع دد االنتم اءات االجتم اعي ة و االقتص ادي ة
للقراء (قراءة اليومي ات خص وص ا ) واختالف مس توي اتهم
التعليمية والثقافية  ،فإن الص حف الص ادرة تص ور لنا التمايز و
التباين من خالل تفرد كل ص فحة عن االخرى حس ب س لم
افضليات هذا المجتمع و تلبية لرغبات وحاجات افراده  ،إضافة
إلى هذا فان الص حافة كما يقول الدك تور عبد اللطيف حمزة " :
إهنا خبر الراي العام فهي اقدر وس يلة من وس ائل اإلعالم على
آ
من اقش ة االراء والمس ائ ل الع ام ة لك ل مجتمع فهي في ذاته ا
ص ناعة و تجارة و رس الة  ،النها اداة هامة في بناء المجتمعات و
مقياس لحضارة االمم و هي في الوقت نفسه مسؤولة عن تثقيف

بات يف حكم مؤكد ان اإلعالم مبختلف وس ا ااا ل –
ثقيلة كانت أو خفيفة و مبختلف صوره احلديثة و املعاصرة
و بتنوع املس ا ا اااكي يف تش ا ا ااكيل و املش ا ا اااركي في أفرادا و
مؤسسات و كذا تنوع أشكال و أمناط و أهداف – بات
ه ذا اإلعالم اجلااديااد املتجاادد ال يؤمن بفكرة التواص ا ا ا ا ا ا ا و
التب ادل المعرفي و الثق ااايف و قك ااا ق اادر إ ااانا ا ب اااملع ااا
اجلديدة املنوطة ب حديثا و هي مهام أوسا ا ا ا ا ا ا ب مكانات
بش ا ارية و مادية و تقنية لتس لتس ا ااتهدك إعادة تش ا ااكي
عق اإلنس ا ا ا ا ا ااان و فكره و مواقف و ح عواطف كذلك
كل ا و ولااذا ولااا علينااا – حنن الااذين يربانااا رابا ااذا
اإلعالم – أن ناوي هنا يا ما أتفق على تسااسيت بالساالاة
الرابعة إىل مص ا ااال يأدو و أدس و أنس ا ااا هو الس ا االاة
األوىلو و هذا ألن احد االسلحة االستراتيجي ة البالغ ة االهمي ة
لما له من تاثي ر على الجماهي ر في مختلف المجاالت السياسية
 ،و االقتص ا ا ا ا ا ااادية الثقافية و االلتساعية و و لقد اس تمد
اإلعالم اهميت ه من كون ه يقوم على تزوي د الن اس ب االخب ار
الص حيحة والمعلومات الس ليمة والحقائق الثابتة التي تس اعد
الجماهير على تكوين راي عام مس تنير ، 9فال يمكن في القرنين
االخيرين تص ور مجتمعات متطورة بدون وس ائل إعالم متطورة
( ص حافة  ،راديو و تلفزيون ) فهي تسا ا ا ا ا ااتهدك األفراد و
املؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااات ب عادة تص ا ا ا ااني كليا ا و لز يا ا و إعادة
تشكيلها و تصنيفها مبا حيقق هلا اإلستسرار و التواص .
وقد حصر الدك تور دمحم السيد في ك تابه " الصحافة بين
التاريخ واالدب " وظائ ف اإلعالم في اإلخبار و التفسق التولي
و التثقيف 2فالوظيفة اإلخبارية تعتمد على الخبر كعمود فقري
الي خدمة إعالمية اين تسعى وسائل اإلعالم جاهدة للبحث عن
االخبار و التقاطها و السبق إليها ونشرها ،الن غيابها يؤدي إلى
عزلنا عن العالم وال نستاي أن نفهم ما يجري حولنا .اما
الوظيفة التفسيرية فمهمتها هي الشرح و اإلقناع و التفسير و
حشد الجماهير بحكم ان الخبر ال يكون له في ك ثير من االحيان
اي معنى ومدلول بدون توضيح او تفسير وهذا هو جوهر
الصناعة اإلعالمية المعاصرة ،اما عن الوظيفة التوجيهية فهي
تنحصر في توفير رصيد مشترك من المعرفة و يرشد االفراد
جمةل العلوم الاجامتعية
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الجم اهير وعن االخالق الع ام ة للمواطنين و هي ق ادرة على
تحقيق ذلك". 1
و تعتبر الصحف اليومية إحدى اهم الوسائل
الجماهيرية للتثقيف و و التي ال يستطيع الفرد االستغناء عنها،
ولقد اكدت جل انشغاالت الصحافة على قيمة الثقافة و دورها
في تنمية المجتمع و تطويره في جميع المجاالت  ،وبانها معيار
للتقدم ،وهذا ما حتم على اإلعالم المطبوع ان يفي باقصى قدر
ممكن من االحتياجات الضرورية للمجتمع ،ويحاول إشباع
رغباته ،حيث ساهمت الصحافة المك توبة في إحداث تحوالت
عميقة داخل االمم ،وإقامة شبكات تبادل جديدة  ،واحدثت
تغييرا في شروط نقل المعرفة  ،ونشرت الثقافة على نطاق شعبي
واسع كما عملت على تعزيز المع ارف والدراية الفنية ،6و بذلك
اكدت مكانتها كسلطة رابعة تمثل ضمير الشعب ونبض الشارع
ودفاع الجماهير عن مصالحها فالمطبوع الدوري الذي يصدر في
مواعيد دورية سواء كانت مواعيد يومية ام اسبوعية ام نصف
شهرية ام سنوية ام نصف سنوية 5يرتبط بتادية رسالة سامية
ترتفع عن الرب ح  ،كم ا ان القائمين عليها يمثلون رسل التوعية
واإلرشاد في عصرنا الحالي  ،حيث يتحمل مهنيو اإلعالم
مسؤولياتهم بصورة جديدة متزايدة في اإلسهام اإليجابي لتعبئة
الراي العام و إيقاظه ،ولذلك نجد ان الصحيفة اليوم تشكل احد
العناصر االساسية للحياة الفكرية والثقافية عند الشعوب نظرا
لسهولة الحصول عليها وإمكانية قراءتها في كل زمان و مكان ،
كما ان للكلمة المطبوعة مزايا عديدة فهي اك ثر ثباتا في الذاكرة
وذات تاثير طويل المدى
ويتجسد اهتمام الصحيفة بالجانب الثقافي فيها بما
يعرف بالصفحات الثقافية و التي يختلف عددها من صفحة إلى
صفحتين  ،ومن جريدة إلى اخرى  ،يومية كانت ام اسبوعية،
وتقوم هذه الصفح ات بنشر و معالج ة كل مال ه صلة بعالم
الثقاف ة والفكر  ،فما من جريدة او مجلة تصدر إال وتخصص
للثقافة ركنا خاصا إذ تعد الصفحة الثقافية " ذلك الحيز من
االعمدة و الصفحات الذي تكرسه الصحيفة اليومية او المجلة
االسبوعية لبحث شؤون االدب والفن  ،و متابعة اخبارهما ،
ومنها الزاوية التي تحاول ان تضع القارئ يوما بعد يوم في جل
ما يحدث في الساحة الثقافية محليا وعالميا 1فالصفحة الثقافية
جمةل العلوم الاجامتعية

اليومية تؤدي الجانب اال كبر من االحتياجات الفكرية للفرد و
تشكل غذاء مفيدا لروحه ،وعلى غرار الصفحات االخرى للجريدة
تضم هذه الصفح ة مجموع ة من المحاور التي تشمل جميع
مظاهر الثقافة من ادب  ،مسرح و سينما  ،وموسيقى  ،وفنون
تشكيلية ومنوعات ،
و إلى وقت ليس بالقصير خضعت الك تابات في الصفحة
الثقافية في الجزائر إلى النصوص الرسمية و عملت الجريدة على
تكرار توصيات الصوت اإلعالمي الواحد فيما يتعلق بالثقافة
اليومية لحمايتها و منح كل الشروط لديمومتها و مسايرة ركب
الحضارة و التقدم في العالم ،و لهذا شهدت الصحافة الوطنية
انتعاشا خال ل السبعينيات ولمعت اسماء صحف ثقافية في
فضاء اإلعالم منها  :الشعب الثقافي  ،والوحدة الثقافية وغيرها
 ،لكن هذا الوعي باهمية الصفحة الثقافية لم يدم طويال على
الرغم من دخول الجزائر مجال التعددية السياسية التي فتحت
المجال امام التعددية اإلعالمي ة  ،حيث لوح ظ تناقص في
االهتم ام بهذه الصفحة فبعدما كانت ثرية في ابوابها  ،غنية
بمادتها التحريرية واستقلت عن باقي الصفحات باسم خاص
بدعي  :الركن الثقافي ،اضحت تتضاءل كما ونوعا ،وهذا يتضح
اك ثر إذا اردنا ان نقارن بين الصفحة الثقافية اليوم وبين ما كانت
عليه باالمس فنادرا ما نجد في الصحيفة اليومية موضوعا ثقافيا
هادفا يؤكد معالم الثقافة بكل ابعادها وبمجموع محاورها ويرقى
بفكر الفرد إلى مستويات عليا إذ نجد الركن الثقافي اليوم يقتصر
في الغالب االعم على مجرد اخبار االنشطة الثقافية واالمسيات
واخبار متفرقة و مختصرة عن بعض الفنانين باإلضافة إلى
إعالنات عن افتتاح او اختتام مهرجانات فنية او اخبار لنشاطات
بعض الجمعيات  ،ونادرا ما نقرا في هذه الصفحات دراسات
آ
ثقافية واضحة او قراءات لظواهر فكرية و تحليالت و نقد الراء
نعيشها في الساحة الثقافية و ال يفاجا القارئ احيانا بتحويل هذا
الركن الثقافي او الصفحة الثقافية إلى صفحة إعالنية إشهارية
وهذا يدفعنا إلى القول إن وضعية الصحافة الثقافية في يومنا
الحالي تتسم بنوع من القصور والالمباالة من ناحية االداء
اإلعالمي و الذي يرجع اساسا إلى نقص المنتوج الثقافي من
جهة ،وطغيان االحداث السياسية والفنية من جهة اخرى ،
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باإلضافة إلى ضعف سياسة الجرائد اليومية التي لم تول اهتماما
كبيرا بقطاع الثقافة .
و بناء على هذا سنسلط الضوء على المجال الثقافي لما
يحتله من اهمية بالغة التاثير على مجتمعنا و على المستوى
العام لقرائنا حيث ال يمكن تصور الثقافة من دون تعبير او
إيصال معلومات من خالل وسائل اإلعالم كما انه ال سبيل إلى
نجاح اية وسيلة إعالمية دون زاد ثقافي يشد اهتمام الجمهور
إليها وما االتهامات التي وجهت مؤخرا لوسائل اإلعالم
الجماهيري عموما إال دليل على ان هناك نقصا في االداء
اإلعالمي و السيما الصحف -في راي الناقدين – لكونها ساعدت
على نشر و ترويج الثقافة المبتذلة بدال من الثقافة الجادة وانها
تقدم مواد إعالمية تافهة تعتمد على اإلثارة والتشويق بدال من
العمق وهذا االمر في رايهم الذي اصاب الحياة الثقافية بالعقم
واالنحطاط الثقافي وادى إلى تنميط الذوق وتعميم انماط الحياة
والتشجيع على التقليد السلبي مما اثر على قدرة الفرد على
االبتكار والنقد والتحليل ،من خالل كل ما تقدم اردنا ان نبين
آ
اهمية الركن الثقافي في الصحف من خالل التساؤل االتي :ما هو
الدور الثقافي المنوط بالصحافة الجزائرية ؟ .وسنجيب على هذا
آ
التساؤل من خالل المحاور االتية:
* اهمية الموضوع.
 -9الدور الثقافي للصحافة
 -8الدور الثقافي ،الفني والجمالي
 -1الدور الثقافي العلمي
 -6الدور الثقافي االجتماعي
 -5مواصفات الصفحة الثقافية في الجزائر
أ
اهميـة الموضوع
آ
إن الص حافة الثقافية في االونة االخيرة طرحت العديد
من القض ايا التي جعلت منها مس الة بالغة االهمية وقض ية
تس تدعي النظر إليها فهي مرش حة للقيام بمس ؤوليات عديدة
وادوار مختلفة وبالتالي فإن إختيارنا للركن الثقافي المتض من
في الصحافة الثقافية المك توبة نابع من اهمية الموضوع في حد
ذاته ،وس نتعرض إلى اهم النقاط التي تؤكد على اهمية موض وع
آ
الطرح الثقافي ،ونذكرها كاالتي:
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* إن موض وع المش كالت الثقافية في الجزائر ،موض وع
آ
حديث النش اة حيث طرحت الثقافة خاص ة في االونة االخيرة
مع تسييس الرساالت اإلعالمية.
* نقص اهتمام وس ائل اإلعالم خاص ة منها الص حف
اليومي ة بوظيف ة ه ام ة هي وظيف ة التثقيف والتربي ة والتوعي ة
مق ارن ة مع الوظ ائ ف االخرى مع العلم ان له ذه الوظيف ة من
الدور ما يجعل منها إعالما متخصصا بذاته.
* نقص الدراس ات واالبحاث في هذا المجال خاص ة
وانن ا في عص ر م ا يعرف ب العولم ة الثق افي ة فنحن بح اج ة إلى
دراس ة تؤكد على وض عية الثقافة في إعالمنا ومحاولة إيض اح اننا
في ح اج ة إلى ال دف اع عن الهوي ة الثق افي ة حم ايته ا و ك ااذا
آ
حالتنا إىل اإلرتقاء بذوق االفراد وتوسيع افاقهم الثقافية.
ـ-9الدور الثقافي للصحافة
إن لكل مجتمع إنس اني ثقافته التي تميزه عن غيره من
المجتمع ات من خالل ما تحمله هذه الثقافة من قيم و عادات
وس لوك ات ومع ارف مختلف ة وانم اط و طرائق احلي اااة و التي
يك تسبها الفرد من حيث هو عضو في مجتمعه  ،ورغم ما تحمله
الثق اف ة من اهمي ة ب الغ ة  ،وام ام التحوالت والتطورات العميق ة
التي تش هدها مختلف الجماعات اإلنس انية في ش تى المجاالت ،
بات من اال كيد انها لم تعد ترفا فكريا و لم تعد حكرا على طبقة
اجتم اعي ة معين ة ،فق د اص بح من الض روري إع ادة النظر في
تص ورن ا للثق اف ة ،إذ ينبغي علين ا اال ننظر إليه ا على انه ا اح د
متطلبات الكماليات  ،وإنما هي ض رورة حيوية من ض رورات
الحياة التي يتحتم تزويد جميع افراد المجتمع بها ،و هنا تكمن
وظائ ف وس ائل اإلعالم وخاص ة الص حاف ة الثقافي ة ومدى
اهميتها في ضمان المشاركة الفعلية لجمهورها المتلقي من اجل
البناء الحض اري المطلوب والجزائر من الدول التي لم تدرك ان
الباعث الحض اري والتطور االجتماعي الي مجتمع يتطلب اوال
وقبل كل شيء الك ثير من العناي ة واالهتمام بالمجال الثقافي
في المي دان اإلعالمي و نقص د التركيز على البرامج اإلذاعي ة ،
والتلفزيونية والص فحات الثقافية في الجرائد  ،ومهما تنوعت
واختلف ت اس الي ب العملي ة التثقيفي ة ف إن ه يبقى للص حيف ة
باعتبارها وس يلة إعالمية بحتة – خص ائص ها التي تميزها عن
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غيرها من وس ائل اإلعالم االخرى – فهي تمنح للقارئ الفرص ة
للت ام ل والتفكير والرجوع إلى م ا قرا والتمعن في ه ،فض ال عن
انها اك ثر الوس ائل طواعية إلدراكه ،فهو يلجا إليها وقت ما ش اء
 ،فالحالة النفس ية للقارئ و مزاجيته مرتبطة ارتباطا واض حا
بالرغبة في القراءة  ،والص حيفة في هذه الحالة تخض ع لهوى
المتلقي ،وتس تطيع مس ايرة حالته النفس ية دون إلزام وارتباط
بوقت محدد او ظروف معينة .
و انطالقا من اهمية الص حافة المك توبة وخص ائص ها
الفريدة وجب على اإلعالميين الثقافيين تجديد اس اليب الدفاع
عن ثق افتن ا واص بح إلزام ا على خط ابن ا الثق افي ان يح دد
إس تراتيجياته  ،وتك تيكاته واولوياته  ،ولم يعد كافيا ان نردد "
إن هللا جميل يحب الجمال " وان ديننا يحتفي بالتنوع الثقافي
آ
بدليل نزول القران على س بعة احرف ولم يعد كاك ما قيل في
مقام تاكيد اختالف االدب عن العلوم من ا نه يدرس لنفس ه و
يقصد به إلى تذوق الجمال الفني ،فدور الثقاف ة اك ث ر بك ثير من
تذوق الجمال لكونها مص درا اس اس يا للتنمية و المعرفة بجانب
وظيفته ا التربوي ة واالخالقي ة 9و ك ذا قب ل ان نتح دث عن دور
الثق افي الفني والجم الي  ،والعلمي واالجتم اعي علين ا ان ن درك
مجموعة من اساليب الدفاع عن ثقافتنا ابرزها :

 إبراز اتساع وظائ ف ما تحويه الثقافة ،فالمسرحيةتربية ،والشعر اداة لتطوير اللغة.
و لكل عنص ر او ش كل يرتبط بالثقافة دور في فهم اداء
و س يرورة المجتمع ذاته  ،فلم تعد وظيفة الثقافة كما كانت في
الماض ي محاكاة او إعادة اك تش افه فيك فينا – كما ص رحت
فيرجيني ا وولف – من ه ذا الواقع المزيف  ،فعلى الثق اف ة ان
تنزل من عليائها والزهو بحس اس ية الفن المفرطة يف مالحظة ما
يص عب مالحظته  ،إن على الثقافة مواجهة المص اعب فاوال ان
عليه ا ان تداف ع عن وجودها بدافع غريزة حب البقاء في وقت
آ
اص بحت فيه الثقافة س لعة تباع و تش ترى و لقد ان االوان ان
تتبرا الثقافة من وظيفتها الديكورية في خدمة المعابد والقص ور
والص الونات وحان لها ان تتخلص من انحيازها للنخبة لتلتحم
ب الجم اهير وعليه ا ان تح دث الجم اهير على ان تتخلص هي
االخرى من س لبي اته ا التي ترس خ ت ل ديه ا بفع ل اإلعالم
ال ج م اه ي ري غ ي ر ال م دروس و غ ي ر ال واع ي ب اه م ي ة م ح ت واه
الثق افي 9"........و انطالق ا من ه ذه الب داي ة ارادت الب احث ة ان
تورد في ه ذا الفص ل ال دور الثق افي الفني الجم الي والعلمي
واالجتماعي المنوط بالصحف اليومي ة او بعب ارة اخرى ما يجب
ان يك ون في كل ص فحة ثقافية نظرا الهمية االدوار الثالثة :
الفني ة والجم الي ة والعلمي ة  ،واالجتم اعي ة التي يق دمه ا الركن
الثقافي ،وارتات الباحثة إدراج هذا المخطط النموذجي الهمية
االدوار او المحتوى الثق افي ب ادواره الثالث ة (النموذج ادن اه
مقترح لركن ثقافي ناجح) .

 اهمية الفنون في إقامة صناعة ثقافية عربية. إعادة طرح ان ثقافتنا تفوق النصوص الشكليةوالرموز.
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المحتوى الثقافي
الصحف

الدور الفني والجمالي
عطاء ثقافي
إدراك قيمة الفكر والفن
والتذوق الجمالي
عطاء
ثقافي فني
جمالي

الدور االجتماعي
عطاء ثقافي

الدور العلمي
عطاء ثقافي
توضيح وتبسيط اهم االختراعات
واالك تشافات صور التقدم التكنولوجي
آ
والياته

تعميق القيم والمعايير
االجتماعية ومحاولة التنشئة
االجتماعية
عطاء
ثقافي
اجتماعي

عطاء ثقافي
علمي

تنمية اجتماعية

تنمية علمية

تنمية فنية ادبية

تنمي ة ثقافي ة وتط ور ثقافي

-8الدور الثقافي الفني والجمالي

ومس توى إدراكهم لواقع مجتمعهم وم دى ص دق نبوءاتهم ،
فالفن هو المحرك األوو للثقافة وقوة دفع اس اس ية للحركة
آ
الثقافية فإن نش ط نش طت الثقافة ،والفن هو المراة العاكس ة
للثقافة الخاص ة بمجتمع معين  ،وهو المدافع عن مواقفها في
ص راع القوى االجتماعية والمتحدث ب مسها في حوار الثقافات
".1
و يلح ه ذا المطل ب – اقص د الفن – على الت اكي د
بض رورة التنمي ة الثق افي ة في ج انبه ا الجم الي والفني ولع ل
اإلعالم هو الوحي د ال ذي ب إمك ان ه تج دي د وتطوير الط اق ات
اإلب داعي ة وخلق روح المب ادرة  ،فبتطبيق ثق اف ة فني ة واعي ة
آ
نس تطيع ان نرس م معالم الطريق لغد اخر افض ل والس يما على
مس توى الثقافات الش عبية الجماهيرية 90و فيما نجد من يعتبر
الفن والجم ال وظيف ة روحي ة تض اف إلى وظ ائ ف اإلعالم من

كثقا ممن يرى ان الح دي ث عن الفن و الجم ال هو
ض رب من الرفاهية الفكرية ويتجاه اولويات وحقائق واقعنا،
لكن نبي ل على يؤك د على " ان ازم ة الفن ل دين ا هي م دخ ل
اس اس ي لفهم الك ثير من االزم ات االجتم اعي ة االخرى ف ازم ة
فنونن ا ع ام ل ب ارز وراء ازم ة التربي ة والتنمي ة واإلعالم والقيم و
الس لوكات وازمة الفنان هي ازمة المهندس والطبيب والمدرس
 ...ك ت ب بال قراءة ،مس ارح بال جمهور  ،مع ارض بال زوار،
مواهب تتبدد وال تجد من يرعاها وهذا إن دل على ش يء فإنما
يدل على غياب الوعي بدور الثقافة إلى جانبها الفني و الجمالي
 ،فمعرفة الفنون تس هم بقدر كبير في التنظير الثقافي ،والفن
هو طليع ة الثق اف ة و يتوقف اداء الثق اف ة على اداء فن انيه ا
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 -9-8عالقة الفن بالقتصاد

خالل إش اع ة القيم الجم الي ة بين الجم اهير به دف تطهير
نفس يتهم و خلق روح فنية عالية لديهم 99نجد من يؤكد على ان
الفن اس مى من كونه اداة ثانوية تختص بالجمال واإلبداع بل
هو اداة تربوية مطالبة بنقل المعرفة الموروثة عن اال جداد من
آ
جي ل الخر  ،وتس اهم في التربي ة الفكري ة والفني ة مع ا ،فهو
يعكس مك تس بات المجتمع الثقافية ويس اهم في ص هر الفرد في
قالبه االجتماعي الموروث.98
إن الفنون من قبل افترض ت متلقيا س لبيا ينص ت إلى
الموسيقى ،ويصغي إلى الشعر ،ويشاهد االشكال ويحوم حول
الك ت ل المنحوت ة ،فلق د تع امل ت مع المتلقي انطالق ا من
حواس ه ،فكان ان ركزت على اإلدراك البص ري او على المبدع،
واغفل ت المتلقي لكن الفنون اليوم تس عى إلى مخ اطب ة عق ل
المتلقي بصورة سافرة ،إن هذه النقطة هي الركيزة التي يجب ان
تبدا منها وس ائل اإلعالم والس يما الركن الثقافي في الص حف من
اجل تحويل المتلقي الس لبي إلى متامل عقلي متفاعل إيجابي
فمبدع ومشارك.
على اإلعالميين المختص ين بمجال الثقافة إدراك انه
لكل فن نس خته التفاعلية  ،فهناك موس يقى تفاعلية ،وس ينما
تفاعلية ،وش عر تفاعلي ،ومس رح تفاعلي  ...ومس ؤوليتهم تكمن
في دعوة المتلقي كي يحرك المنحوت ات ويتح اور مع الش اعر
ويتحكم في نوعية الموسيقى الراقية ويشارك الممثل اداءه و و
كذلك تسند لإلعالميي في اجملال الثقايف مهستي كا:
 تنمية اذواقه الفنية بتوفير الخلفية المعرفية الالزمةلتذوق المعنى بصورة اعمق.
 عرض االعم ال الفني ة في س ي اق ات اش م ل معالتحليل المنطقي والموضوعي.91
وليتمكن الق ائم ب اإلعالم إتم ام مهمت ه ال ا ا اااه الفن
الجم الي طبع ا من خالل ص فحت ه الثق افي ة علي ه ان ي درك ان
هن اك دور ثق ااايف ب الغ االهمي ة في ه ذا المج ال ،وذل ك نظرا
لعالقة الفن باالقتص اد والس ياس ة وعالقته كذلك بالثقافات
االخرى وفيما ياتي نورد كل عالقة على حدى.

نجد منتجات اإلبداع الفني قائمة على منتجات ص ناعة
الثق اف ة خ اص ة فيم ا يتعلق ب الس ينم ا والموس يقى والفن
التش كيلي ،فقد اص بحت رعاية الفن فرعا من فروع العالقات
العامة والتسويق للشركات االقتصادية و إن النسا االقتصادي
الس ياس ي لص ناعة الس ينما في هوليود ينتش ر في كل اتجاه من
تعليب س لع الموس يقى وتوزيعها إلى تص نيع اعمال الفلكلور
البدوية باسلوب إنتاج الجملة.
-8-8عالقة الفن بالمنظومة السياسية
برعت الس ياس ة في اس تخدام س الح الفن لتوجيه وعي
جم اهيره ا و يف فرض االلتزام على الفن كي يبقى في إط ار
اإليديولوجية الس ائدة واكبر مثال ما تفعله الواليات المتحدة
االمريكية من اس تغالل ثقلها الس ياس ي لحماية إنتاجها الفني
عالميا.
 -1-8عالقة الفن بالثقافات أالخرى
يمثل توجه المزج بين الفنون ،غناء مساارح و سااينسا
و ش ا ا ا ا ااعر و قها من أهم مس ا ا ا ا ااؤوليات اإلعالم املكتو
فكلها لها عالقة بالمس ار في اإلنتاج الثقافي عموما ،ولذا كان
من اهم مس ؤولي ات اإلعالم المك توب خ اص ة اتج اه ه ذه
العالقات:
• التركيز على التراث اإلنس اني من حي ث التنظير ل ه
والبحث في خفاياه.
• يتناول ميزان المدفوعات الرمزية" الش كلية" ،بين
تمازج الثقافات من يفرتض ممن؟
وكل االم ور المتعلقة بالملكي ة الفكرية المش اع ة
الخاص ة بالفنون الش عبية عرض اإلنتاج الفني وإحداث التفاعل
والمش ارك ة مع جمهور المتلقين وهم في ح اج ة إلى توعيتهم
ب اهمي ة الفنون في التك ام ل المعرفي وتربي ة االخالق  .96والن
اإلعالم الجماهيري يلعب دورا ثقافيا رئيس يا في دعم الفن فهو
بهدف إلى تحقيق العديد من غاياته من خالل الدور الموكل له
ويشمل على سبيل المثال " أهم األدوار " :
-9تنمية الذوق والتذوق الفني والجمالي لدى الجماهير.
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الفني والجم الي عن طريق تق ديم الفنون المختلف ة والمتع ة
الفنية.

-8إلقاء االضواء على المبدعين من اجل تشجيعهم على
مداومة الجهد اإلبداعي.

 -6-8الركن الثقافي والمسرح

-1اإلعالم من خالل نشره لإلنتاج الفني حيث يعد
منفذا رئيسيا.

إن المس رح من اهم الفنون حي ث يقوم ب دور ه ام في
تش كيل الراي العام ،وهو مزيج من مجموعة من الفنون مثل
االدب والموس يقى ،فهو فن الجماهي ر ،لذا على الركن الثقافي
ان يعي ذلك ويهتم بنقل االعمال المس رحية الجيدة ،ويش يد
بها من خالل تعليقات معينة او في اي قالب ص حفي يس تطيع
من خالل ه ان ينق ل إلى جمهوره ا هم إيج ابي ات اال عم ال
المسرحية واهدافها السامية.

-6إقامة همزة الوصل بين ثقافة العامة وثقافة النخبة
بهدف االرتقاء بثقافة العامة وجعل ثقافة النخبة اك ثر وعيا
بمسؤولياتها الاه الجماهير الخاصة بها.
-5تعميق التذوق الفني والجمالي من خالل تفاعل
المتلقي إيجابيا مع االعمال الثقافية في الصحف اليومية.
-1تشجيع اإلبداع الفني القائم على مزج التراث العربي
اإلسالمي.

 -5-8الركن الثقافي والسينما
لقد اص بحت الس ينما اداة فعالة في نش ر المعرفة و
تطوير الفكر والذوق ،وهي بقدر ما تؤدي دورها كوسيلة ترفيهية
تس تطيع ان تنهض بدور إيجابي في المجال الثقافي ،وتقتض ي
هذه النظرة ان يس هم الركن الثقافي في الص حف باالنتش ا ا ا ااار
الواس ع في إيص ال و تقديم اهم محتويات الس ينما للمش اهد
ال ذي ال يج د مك ان ا في دور العرض لإلنت اج الس ينم ائي 99و
كذلك ادراج اهم االنتق ادات نحو اي إنتاج سينمائي ال يتماشى
و ثقافتنا الذاتية مع ذكر االهداف والغايات االس اس ية لذلك
اإلنت اج  ،وم ا اخطر م ا يع اني من ه المش اه د اليوم دون وعي
وإدراك ،ف العص ر الح دي ث يحم ل في طي ات ه الك ثير من
التغيرات ،وعلى الركن الثقافي – اقص د معد الركن – ان يكون
واعيا بما يدور حوله من تلك التغيرات.

-9إبراز دور الفن في صناعة الثقافة واهمية هذه
الصناعة في عملية التنمية.
-9إعطاء مساحة إعالمية اكبر لمبدعينا من اجل
تشجيعهم على المشاركة في عملية التنمية االجتماعية وعرض
هذا اإلنتاج الفني في سياقات ثقافية اوسع.95
و تعتبر القيم الفنية والجمالية جزءا اس اس يا في البيئة
النفس ية للفرد وانطالقا من هذه المس ؤوليات المذكورة اعاله
وج ب على الركن الثق افي في الص حف من خالل محتوي ات ه
ومض امينه ان يؤثر في تنمية اإلحس اس بالقيم الفنية والجمالية
التي تعتبر جزءا اس اس يا يف البيئة النفس ية للفرد ،هذا من
جهة ،و من جهة اخرى يجب ان يس عى إلى تحقيق الرفع من
مس توى التذوق الفني ومس توى اإلحس اس بالجمال مع التاكيد
أ
على القيم للمجتمع ،91ويعتبر الركن الثقافي الناقل لجه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
الفنون فهو ينش ر مقاالت و خيرب عن المس رحيات والس نيما و
يعرض اعم ال الفن انين من ك ت اب وتش كيليين ومعم اريين و
رس امين  ...و يقدم عروض الفنون الش عبية المختلفة ويعرض
ك ثيرا من الك تب التي تصدرها المطابع المحلي ة او العالمية .وال
ش ك ان ثراء الركن الثقافي مرده إلى ثراء اإلنتاج الفني ،فهو من
لهة يروج لذلك الن تاج ويدعمه بالخبرة الفنية ،ويس اهم في
تحقيق االهداف الثقافية للمجتمع ،والرفع من مس تواه التذوقي

جمةل العلوم الاجامتعية

 -1--8الركن الثقافي والثقافة الموسيقية
الموس يقى اش د الفنون تاثيرا في النفس واش دها تمردا
ع ل ى ال ت ح ل ي ل ،ف ه ي ف ي ج وه ره ا ال ت دي ن بش يء ل ع ال م
الملموس ات وال لع الم اللغ ة  ...هي ببساط ة فن يهز المشاعر
بقوة ولغ ة مثلى للع اطف ة ،وه دفه ا ترجم ة المش اعر وح االت
نفسية معينة ،99والصعوب ة التي يمكن ان يواجهه ا معد الركن
الثق افي هي كيفي ة انتق اء الموس يقى الراقي ة واله دف ليس
الموس يقى بعينها إنما هو إدراج العمل الموس يقي كإنتاج فني
وإبداعي.
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 إلقاء الضوء على تجارب العلماء والخبراء فيالمجاالت العلمية والتكنولوجية والتصدي لمظاهر الالعلمية
وادعياء العلم واشباه ذلك

 -9-8الركن الثقافي والفنون التشكيلية
إن تنمية حاسة التذوق الجمالي وإدراك القيم الجمالية
تتطل ب عن اي ة ب الفن التش كيلي ف الركن الثق افي يه دف إلى
الوصول لمفهوم التذوق الفني والجمالي ،وذلك من خالل إبراز
بعض الصور الفوتوغرافية للمعالم الخاصة بالفن التشكيلي ،او
المعارض ،او المتاحف من اجل إتاحة الفرص ة لمعايش ة روائع
الفن وتنمية اإلحساس بقيم الجمال لدى القارئ.91
وت اكي دا على فكرة التثقيف عن طريق الفن وج ب على
الركن الثق افي إحي اء التراث التش كيلي ب إع ادة تق ديم ه برؤي ة
عربية معاص رة والتعريف بالتراث الفني التش كيلي مع إجراء
احاديث حول مختلف جوانب اإلبداع الفني وض رورة االهتمام
بالنقد الفني الن هذا الفن له دور في تشكيل الوجدان.

 إبراز الجوانب السلبية في المجتمع وحياة االفرادنتيجة لعدم إتباع وسائل العلم ومناهجه.
آ
 طرح االث ار االجتماعي ة للعلم والتكنولوجيا مثلتلك المتعلقة بعالقة السلطة الحاكمة بالمواطنين وقضايا
الديمقراطية ،كطرح ثقافي علمي ال سياسي .89والركن الثقافي
عندما يعكس التطور االجتماعي في المجتمع إنما يساعد على
عسلية انتشار المخترعات الجديدة على اداء وظيفتها فإذا
كانت التغيرات التكنولوجية قد دخلت المجتمع الحديث فإن
انتشارها يحتاج إلى ان تعد المصانع مثال العمال المهرة
والمهندسين اال ك فاء فهي بهذا تفوق الدور البسيط الذي عهدناه
من خالل محتويات الركن الثقافي طبعا ،وهي بهذا تبشر
بالتغير االجتماعي ولو نسبيا وتعمل على توجيه االنظار إليه
وإعداد العقول له ".88

 -1الدور الثقافي العلمي
آ
لق د س اد ارك ان الص حف ط ابع اس تعراض اخر
االك تش افات واإلنجازات دون إبراز النواحي التطبيقية لتوظيف
هذه االك تشافات واإلنجازات ،ونجد هذه الصحف تخصص لهذا
المجال مس احة في ص فحتها الثقافية ،لكنه ال يكون بص فة
منتظم ة وث ابت ة وال يحت ل مس اح ة كبيرة رغم اهمي ة ه ذا
االس تعراض ،فإش ارة االنبهار بالعلم وإنجازاته لدى المتلقي
سالح ذو حدين:
فمن ج ان ب تعمق ل دي ه نزع ة تبجي ل العلم و احترام
آ
الفكر  ،ومن جانب اخر يولد لديه الشعور بصعوبة لحاقنا به او
ب انقط اع ص لت ه بواقعن ا  ،ويقول ال دك تور نبي ل علي في ه ذا
المج ال  :نحن بح اج ة إلى برامج ثق افي ة وارك ان ثق افي ة علمي ة
تخاطب جمهورنا في الوقت نفس ه الذي تخاطب فيه مس تويات
العقول المختلفة وعلى هاته البرامج او االركان إدراك الفرق بين
" التبس يط العلمي " و" التثقيف العلمي" فالتبس يط ما هو إال
عنص ر واحد في عملية التثقيف التي تش مل إلى جانب مجموعة
من الوظ ائ ف واالدوار الثق افي ة التي من المفروض ان تقوم به ا
تلك البرامج او االركان :80

و كما يقول " س ميث " إن مس ؤولية اإلعالم االولى هي
ان يفهم الفرد م ا يجري حول ه في الع الم ال ذي نعيش في ه،
ليكون مهي ا في ك ل لحظ ة الي تغيير يح دث داخ ل محيط ه،
وليكون ك ذل ك مكيف ا مع بقي ة االفراد من بني جنس ه و يقوم
بالركب الحض اري  81"...ا ما الدك تور مندور فإنه يقول في هذا
آ
المجال  :بان اال لة ال عقل لها بطبيعتها وال قلب وال ض مير حتى
قال المفكرون إن العلم من الممكن دائما ان تس ترقه اس البه ،
فبالرغم من ان العلم يص در عن اس مى ملكة ملكه ا اإلنس ان
وهي العقل إال أننا ك ثيرا ما نرى مك تش فات تس تخدم ض د
اإلنس ان بدال من ان تس تخدم في خدمته وتس خير قوى الطبيعة
و نزوا ااا لص الح ه 86ول ذا على الركن الثق افي ان يكون واعي ا
خالل تقديم محتوياته بما ينفع الفرد و ال يضره.
 -6الدور الثقافي الجتماعي
مهم ا تع ددت الثق اف ة وادواره ا تبقى هي التعبير الحي
عن ض رورة الحياة المميزة للجماعة وهي مجموعة من العادات
والتقاليد التي يعترف بكونها مقبولة في جماعة معينة كما يمكن

 إبراز كيفية مساهمة العلم في حل المشكالتالقائمة.
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آ
متابعة اثارها في كل دوائر النش اط اإلنس اني كالحقوق الفن،
والدين ،والسياسة والمعرفة الفكرية والعقلية بكل صورها.
فكم ا ان الفرد يول د داخ ل مجتمع م ا فهو يول د ايض ا
داخل ثقافة خاص ة ،فالثقافة هي اإلطار االس اس ي الذي ينمو
في ه الفرد فهي التي تؤثر في ه و و على افك اره ،ومعتق دات ه،
ومعلوم ات ه ومه ارات ه وخبرات ه ودوافع ه وطرق تعبيره عن
انفعاالته ورغباته ،كما تحدد له القيم والمعايير التي يس ترش د
بها ،وتفرض عليه التقاليد التي يتمس ك بها ،واي اختالل في
الثقافة س يؤدي إلى اختال ل ش خص ية الفرد 85و ان بدون
الحياة الثقافية ال يكون لدينا افراد بل كائنات حية عض وية او
ذوات سيكوبولوجية.81
و لذا من اجل الوص ول إلى مجتمع ذي بنى س ليمة و
قواعد ص حيحة  ،و فرد ذي ش خص ية متزنة علينا ان نؤكد على
دور عملي ة التثقيف وما تحمل ه من عناص ر لتنمية المجتمع
وتطويره وتش مل التثقيف على االك تس اب والتعلم وتحدث تلك
العملية من خالل ما يستوعبه الفرد من اساطير  ،وفن ،وادب
 ،وش عائر دينية وتش كل هذه الجوانب مص ادر إلش ارات ثقافية
يتقبلها الفرد دائما و باس تمرار ك تيار غير محس وس ،ثم يتجمع
بعض ها مع بعض لتش كل في نهاية االتجاهات القيم والتص ورات
على الع الم المحيط ب ه  ،ويتمثله ا الفرد ويتص رف تبع ا له ا
وتعمل وسائل اإلعالم على توصيلها للفرد وترسيخها في وجدانه
فيص بح مطبوعا ومياال للتفكير  ،والفعل في المحتوى الثقافي
المقدم للقراء له دور في س لوك االفراد وفي االس تقرار االجتماعي
انطالق ا مم ا يق دم ه من توجيه ات وإرش ادات وحتى انم اط
الس لوك الذي يليق بها  ،وهذا المحتوى الثقافي هو جزء من
الرس ائل اإلعالمية التي تبثها وس ائل اإلعالم  ،ومهما تعددت
اس الي ب التثقيف و تنوع ت ف ان الكلم ة المطبوع ة تحت ل
الص دارة في نش ر المحتوى الثق افي من خالل ركنه ا ال ذي
تخص ص ه للثقافة بكل عناص رها واش كالها  ،ويس عى هذ الركن
من خالل محتوي ات ه إلى ب ث االفك ار والمعلوم ات والقيم التي
تح افظ على ثق اف ة المجتمع  ،وتس اع د على تطبيع افراده
وتنشئتهم على المبادئ القويمة التي تسود في محيطهم فوظيفة
التنشئة االجتماعية تتصل بخلق الجو الحضاري المال ئم للتقدم
والنهض ة عن طريق التوعية الش املة للمجتمع كما يس عى الركن
جمةل العلوم الاجامتعية

الثقافي إلى تكامل المجتمع بتنمية االتفاق العام ووحدة الفكر
بين افراده وجماعاته ويقوم بتثبيت القيم والمبادئ واالتجاهات
والعم ل على ص ي انته ا والمح افظ ة عليه ا  ،كم ا يقوم بعملي ة
التثقيف من خالل تطبيع الن اس على ع ادات االم ة و تق الي د
الحض ارة وطقوس ها وانماط س لوكها مما يهيئ للفرد اس اليب
التعامل مع الناس  ،والتكيف مع المجتمع فالفرد في المجتمع
يت اثر ب االس رة وال دين والتق الي د ونظ ام ال دول ة والجم اع ات،
وهكذا يض ع اإلعالم نص ب عينه حين يقدم المادة الثقافية
آ
إعادة بناء القيم والعادات على النحو االتي:89
ا-قيم التواصل االجتماعي وما يرتبط بذلك من عادات
اجتماعية بين مختلف الفائت والطبقات االجتماعية.
ب-قيم التواصل الفكري عن طريق اللغة والكلمة
وعادات المثقفين والمتعلمين في التواصل مع بعضهم
والتواصل مع غيرهم.
ج-القيم والعادات المرتبطة بالكيان البيولوجي
والصحة والبقاء.
د-القيم والعادات االقتصادية و كسا يرتأا بالعلم و
اإلنتاج و املكانة االجتماعية.
ه -القيم الدينية من ممارسات وسلوكات تساهم في
التنظيم االجتماعي.
إضافة إلى هذه المحتويات فان الدور الثقافي االجتماعي
يقوم باس تثارة القوى النض الية للجمهور المتلقي من اجل ان
آ
يعملوا بحماس اكبر في س بيل تحقيق امالهم في حياة افض ل،
ويمكن ان ينبههم إلى مش اكلهم العامة ،ويش ركهم في مناقش تها
وحلوله ا ويس اع دهم على التخلص من الك ثير من رواس ب
ومخلفات الماض ي االس تعماري خاص ة  ،مثل االمية وض يق
االفق والتعص ب والجمود  ،ويقض ي على الوعي الزائ ف فيس اعد
القارئ على تنمية عقله من اجل السعي إلى المعرف ة الج ادة
االص يلة  ،ولذا على القائمين في الركن الثقافي اختيار وانتقاء
المعلومات والموضوعات والقصص  ،والمسرحيات  ،والسينما
التي تفيد والتي يرونها ال تفيد.89
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املعنونة ب  :الركن الثقافي للص حف اليومية الثقافية ،18والتي
آ
خلصت إلى مجموعة من المواصفات نوجزها في النقاط االتية:

كم ا علي ه ان يتميز ب اهتم ام ات عقلي ة وفكري ة ال النزع ة
التحليلي ة وفرض انفس هم وافك ارهم على ثق اف ة المجتمع
يحرفونه ا او يش وهون ك ثيرا من جوانبه ا الن ك ل كلم ة وفع ل
واعتقاد يخفي وراءه الس لوك والمعايير الش ائعة في المجتمع
الواحد ،ولذا وجب على اإلعالميين الثقافيين ان يكون لديهم
رص ي د كبير من المعرف ة حول اش ك ال الثق اف ة التي تس ود
المجتمع س واء كانت و عادات وام تقاليد و ص ناعة و عقائد
دينية ،ام معمارا ،ام قيما س ياس ة ،ام فنا واعرافا كي يص لوا في
االخير إلى التنمية الثقافية االجتماعية.81
و لعل اكبر هدف تس عى إليه الص حف من خالل ركنها
الثقافي هو محاولة تنش يط الس احة الثقافية و جعلها تعيش في
ديناميكية مس تم رة حتى يكون هناك تواص ل بين االجيال ،
كم ا ينبغي عليه ا توظيف ك ل العن اص ر الثق افي ة من فلكلور و
عادات و تقاليد في خدمة المجتمع و إحياءها و إعادة االعتبار
لها  ،وزرع قيم ثقافية تخدم المجتمع و جعله يتماش ى مع كل
مراح ل التطور ،فهي ت دعوه إلى التمس ك بثق افت ه واالهتم ام
بتراثه و تذكيره بتاريخه المجيد ،كما ان للقيم الثقافية دورا في
تطوي ر و ازده ار ذلك المجتمع  ،وزرع ثقافة العمل والتعبئة
لخ دم ة التنمي ة عن طريق فهم المجتمع و طبيعت ه و اتج اه ات ه
الفكرية و قيمه بحيث يش عر الفرد ان هذه الوس يلة تعبر عن
بيئته و عن قيمه من اجل الوص ول إلى خلق المش اركة الفعالة
بين افراد المجتمع.10

 -1هناك نقص واضح في اإلهتمام بالركن الثقافي ،وال
سيما في فائت انماط التحرير.
 -2إن اإلهتمام بالعناوين والصور كنمط تيبوغرافي ،غير
موجود ،فالعناوين ال تزال تمتاز بالرتابة والروتين ،واغلب
الصور المعروضة معضسها من االرشيف ،وعليه فالوعي
بالعناصر التيبوغرافية مفقود غالبا.
من اهم االشكال والقوالب الصحفية التي تعتمد عليها
الصفحة الثقافية في الصحف الجزائرية هما قالب الخبر بالدرجة
االولى ثم المقال بدرجة اقل.
 -4اما عن المصادر الصحفية المعتمدة فإن الصحفي
مصدر اساس في جمع االخبار.
 -2و ركزت وظيفة المضمون في الصفحة الثقافية على
الدور الثقافي الفني بدرجة كبيرة ،واحيانا نجد الدور الثقافي
اإللتساعي بدرجة اقل.
 -6و فيسا يخص مجاالت المواضيع الثقافية في الصفحة
الثقافية فنجدها تحتوي على مسرح ،وسينما ،وموسيقى،
واحيانا نجد الجانب االدبي والفكري ،إال ان هناك تفاوتا في
درجة اإلهتمام اال كبر كان على الجانب الفني.
 -2و جند ان اللغة االدبية هي اال ك ثر إستعساال في هذا
الركن ،و قليال ما نجد لغة الثقافة الشعبية.

 -5مواصفات الصفحة الثقافية في الجزائر
إن موض وع المش كالت الثقافية في الجزائر ،موض وع
آ
حديث النش اة ،حيث طرحت الثقافة خاص ة في االونة االخيرة
مع تس ييس الرس االت اإلعالمية ،وهذا ما جعل الص حافة
الثقافية مس الة بالغة االهمية ،إال اننا نالحظ ان الدراس ات في
آ
المج ال الثق افي تتميز ب النقص والض ال ة ،وه ذا م ا اك ده دمحم
حجاب في قوله" :إن اإلهتمام بالمجال الثقافي مفقود ،وبالفعل
اصبحت مك تباتنا اإلعالمية تنعدم فيها مثل هذه الدراسات".19
وإذا اردنا ان نحدد مواص فات الص فحة الثقافية في
الجزائر ،فإننا نس تند إلى الدراس ة التي قامت بها الباحثة و
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وحقيقة إن المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل اإلعالم
الجماهيرية بالغة االهمية النها ال تقوم بمجرد نقل الثقافة و
نشرها ،بل انتقاء محتواها ،و لكي يتحقق لهذه الوسائل اداء
دورها الثقافي بفعالية و ك فاءة ال بد من إقدام المؤسسات
اإلعالمية على صناعة سياسة إعالمية جديدة و خاصة في شقها
الثقافي بحيث تتك فل تلك السياسة بكل الجوانب المادية و
المعنوية التي لها عالقة باإلعالم ،و ذلك الننا في اشد الحاجة
إلى تاكيد الذاتية الثقافية وإن كان هذا ال يعني التجمد إن صح
التعبير واالنغالق في إطار التراث القديم وإنما يتحقق من
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هذا اإلنتشار سيولد إرثا ثقافيا مشرتك و الذي بدوره يؤدي إلى
تكامل ثقافي وفتح حوار ثقافي مع باقي الثقافات االخرى دون
ان يك ون ذلك على حس اب ثقافتن ا المحلية ومعالمنا الخاصة
بثقافتنا اي يكون إحرتام مبني على إحرتام القيم والمبادئ،
آ
ولعل المخطط االتي يساعد على خلق ركن ثقافي يحمل كل
المعايير إلنجاح اهدافه ومقاصده:

التفاعل بين االصالة و التجديد اي االنفتاح على الثقافات االخرى
دعما للتواصل و اإلثراء.
مواجهة الغزو الثقافي وكل ما يهدد الهويات.
الحاجة إلى زيادة حجم المشاركة الشعبية في التنمية
الثقافية
وفي المقابل على القائمين بالركن الثقافي او الصفحة
الثقافية العمل على انتشار الثقافة بكل ما تحمله من ادوار الن

المصدر المرسل القالب الصحفي المستقبل

* يجب ذكر المصدر.
* التاكد من شخصية
المصدر
* الثقة والمصداقية

* الموضوع المناسب في
المناسب
الشكل
(ضرورة دراسة بنيات
التحرير الصحفي).
* تحديد االسس العملية
للتحرير والصياغة.

* دراسة االسس الفنية
للصحيفة.
* معرفة الجمهور
المستهدف
* إحترام الثقافة المحلية.
* ربط الخطاب الثقافي
بباقي المجاالت االخرى
* التوحيد بين الشكل
الفني والمضمون الن
العمل الفني له قوة
والفكرة لها ابعاد

* التاثير على المتلقي.
* التغيير المعرفي
والسلوكي واالتجاهي.
* فتح مجال للحوار
والمناظرة.

الرسالة

* محتوى ثقافي هادف.
* التنوع في الطرح من خالل االدوار الثالثة (فني،
علمي ،إجتماعي).
* إستخدام اللغة اإلعالمية.
* إستخدام اساليب اإلقناع واإلستماالت العاطفية
والعقلية.
* محتوى يتضمن القيم.

التق وي م

ذاتي

آ
* سبر االراء.
* ابحاث كمية ونوعية.
* التطلع إلى دراسات
محلية واجنبية

موضوعي
ان يتمتع بك فاءة ومهارة عالية واهم ما يجب ان يلم به نذكر*:
دراس ة االس س الفنية للص حيفة ونقص د بهذا العنص ر معرفة
عقلية القارئ ونفسيته وسلوكه البصري اثناء قراءته ونجد ضمن
هذا العنصر جمسوعة من األسس:

يرح المخطط
-9المص در :إن المص در مهم في ت دعيم المعلوم ات
واالخبار التي ننش رها وبالتالي ذكر ش خص ية المص در تزيد من
مصداقية معلوماتنا المقدمة وتمنحنا الثقة.
-8المرس ل :ونعني به الص حفي المحرر للركن الثقافي
والذي على عاتقه مس ؤولية المواض يع المطروحة ،ولذا وجب
جمةل العلوم الاجامتعية

ا-االس س الصــحفية :فالخبر هو الذي يهم اكبر عدد من
القراء وال بد ان يتوفر على عدة شروط هي:
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-1الق ال ب الص ـ ـ ــحفي :إن إختي ار الش ك ل او الجنس
الص حفي مهم في ص ياغة اي معلومات ،فكلما إختار الص حفي
الش كل المالئم لموض وعه كلسا كانت رس الته اك ثر تاثيرا
وإقناعا.
أ
* تحديد الس ــس العملية للتحرير والص ــياغة :ونقص د
بهذا العنصر هو إتأاع منهجيات التحرير وصياغة االخبار ،فإذا
كانت المعلومات التي نملكها لعلنا نص نع منها تحقيقا ص حفيا
س ليما وص حيحا ،فباعتمادنا على اهم االس س التي يقوم عليها
هذا القالب الص حفي فأكيد س تكون الص ياغة مقبولة ونص ل
إلى إقن اع المتلقي واإللم ام ب االخب ار كله ا ،الن اله دف االول
واالخير هو اإلعالم.

ا - 9 -الحداثة ،الن الخبر الجديد يثير اإلهتمام.
ا  - 8-القرب :فاالخبار التي تقرب من القارئ قربا مكانيا
او نفسيا اك ثر اهمية.
ا - 1 -الضخامة :إنتشار الخبر واتساعه عنصر هام.
 ---6الدللة والمغزى :إن االخب ار التي تتضمن اهدافا
وغ اي ات اك ثر اهمي ة وت اثيرا من االخب ار الخ الي ة من اي دالل ة
ومعنى.
ب-االس س النفس ـ ـ ــية :إن اغلب الدراس ات الحديثة
تعتم د على ه ذه االس س به دف الت اثير اك ثر على الق ارئ واهم
هذه االس س نذكر :الس ن ،واذواق القراء ،والعقلية ،والعادات
القرائية.

-6الرس الة :بالفعل على حد قول ماكلوهان "الرس الة
هي الوس يلة "فلكي تنجح الرس الة اإلعالمية الثقافية يجب ان
يكون المحتوى ه ادف ا كم ا يج ب ان يتوفر على مجموع ة من
اإلعتبارات نذكر اهمها:
أ
أ
 -6ا-ان يتض ـ ـ ــمن الطرح دورا من الدوار الثق ــافي ــة
التالية :الدور الثقافي الفني والجمالي والدور الثقافي اإلجتم اعي
والدور الثقافي العلمي ،الن االدوار الثالث بإمكانها ان تس اعد
في التنمية الثقافية الفكرية.

ج-االس س الفيزيولوجية :ونقص د به كيفي ة ك تابة
وإخراج المواض يع الثقافية بما فيها :حروف المتن ،والعناوين
وك ل م ا يخص العن اص ر التبوغرافي ة به دف تس هي ل عملي ة
القراءة ،وك ذا العم ل على ج ذب إنتب اه الق ارئ ومح اول ة الت اثير
علي ه ب إس تعم ال الفراغ ات البيض اء ،واال لوان ،والحروف
السوداء ،وكيفية توزيع النصوص على الصفحة.
د-االس س الفنية :إن اإلتجاه الحديث في فن اإلخراج
الص حفي هو إعتبار الص حيفة لوحة بيض اء غير محددة باالعمدة
تح دي دا ج ام دا يس تطيع المخرج ان يعرض االخب ار بنفس
الطريقة التي يعرض بها الفنان صورة او رسما ،والهدف المنشود
من اإلخراج الص حفي هو الوص ول إلى التن اس ق والتوافق
واإلنس جام ولذا من اجل ذلك يجب على المخرج الفني للركن
الثقافي:
أ
اول :محاولة التاكيد واإلبراز واللذان بدوركا يعتمدان
على مخس عناص ر هي :المس احة ،درلة الظل و السا ا ا ا ا ا اواد
الشك و اللون و الفرا ات البيضاء.

 -6ب ا للغــة :إن اللغ ة مهم ة في توص ي ل افك ارن ا
والمعلوم ات التي نود نقله ا وال س يم ا إن ك ان ت الرموز التي
نحمله ا تتفق والمس تقب ل ،واللغ ة اإلعالمي ة كم ا قلن ا س ابقا
موجه ة إلى جميع ش رائح المجتمع و با ا ااالتا ا اااو المف اهيم
المطروحة س ا ااتكون واض حة وال تحتاج إلى الش رح او يص عب
استيعابها ،وهي بالطبع بعيدة عن اللغة االدبية واللغة العلمية.
أ
 -6ج -إس تخدام الش ـ ـ ــواهد والدلة :كلما كان النص
الثقافي المطروح مس تندا إلى ش واهد و حجج و براهي كلسا
كان اك ثر تاثيرا وإقناعا.

ثانيا :تحليل الجمهور المستهدف ،اي معرفة خصائصه
الفنية بما في ذلك الميول واالتجاهات ،اإلحتياجات الخصائص
اإلج ت م اع ي ة م ث ال ب ط رح االم ث ل ة آاالت ي ة :م ن ه و ال ج م ه ور
المس تهدف في هذا الطرح؟ ماذا نريد ان نقول؟ لماذا نريد ان
نخاطب؟
جمةل العلوم الاجامتعية

-6د- -إس تخدام الس ـ ــتمالت العاطفية والعقلية :إن
إعتماد اس اليب عرض المحتوى الثقافي على اإلس تماالت يؤدي
إلى اإلقناع ،وهناك العديد من اإلعتبارات التي تؤدي إلى إختيار
اس لوب معين لتقديم النص اإلعالمي واس تخدام نوع معين من
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ال دراس ات الس ابق ة التي تتميز ب الن درة او بعض المق االت
المنشورة .التي اكدت على ان الركن الثقافي في الصحف اليومية
الجزائرية يتميز ب :
-9اإلفتقاد إلى اإلحس اس بالرس الة اإلعالمية الثقافية
ش كال ومض مونا ،وهذا الن المحتوى المطروح هو من النوع
الذي ال يثير الجدل ،بمعنى ال يرفع من مستوى الذوق وال يحط
منه.
-8غي اب اس الي ب اإلقن اع ومعي ار الج اذبي ة للرس الة
الثقافية.
-1غياب النقد الفني واالدبي.
-6هناك فصل بين الخطاب اإلعالمي الثقافي والخطاب
اإلعالمي والسياسي.
-5غياب عنصر التدعيم للقيم اإلجتماعية والعلمية.
ومن خالل هذه النقاط نس تطيع ان نؤكد على ان هذا
المخطط وضع من اجل تطبيقه على الصفحة الثقافية للصحف
الجزائري ة والتي الحظن ا انه ا ال زال ت تفتق د لإلهتم ام به ذا
المج ال ،وعلي ه نقول إن إس ق اط ه ذا المخطط على النموذج
الجزائري يكون متى ارادت اي ص حيفة كانت النهوض بالمجال
الثق افي واإلجتم اعي والوعي بض رورة وجود ركن ثق افي ث اب ت
وناجح لها.

اإلستماالت بما يتوافق مع طبيعة الموضوع وخصائص المتلقي.
فاإلس تماالت العاطفية تس تهدف التاثير في وج دان المتلقي
وانفعاالت ه وإث ارة حاج اته النفس ية واإلجتماعية ومخاطبة
حواس ه بما يحقق االهداف المرغوبة وتس تخدم في اس لوب
اإلس تماالت العاطفية :الش عارات والرموز بص يغة مش حونة
ومؤثرة .واالساليب اللغوية كذلك بما لها من تاثي ر على نفسية
المتلقي ام ا عن اإلستماالت العقلية فيعتمد فيها الصحفي على
بعض المقاربات و النظريات و ك ا ااذا على التسلسل المنطقي
لما يري د قول ه بعيدا عن االساليب اللغوية المؤثرة ،بل يعتمد
على العقل والمنطق في الطرح.
 -5القيم :إن اي محتوى ثق افي مطروح يج ب ان
يتض من قيمة معينة ليكون اك ثر فعالية واك ثر نجاعة ،كما ان
القيم لها دور بالغ االهمية في تفس ير اإلتجاه ومواجهة اي غزو
ثق افي محتم ل ،كم ا ان وجود قيم ة في المحتوى دلي ل على
اهمية الموضوع المطروح.
-5المستقب ل :إن الهدف االساسي من الركن الثقافي هو
محاولة تثقيف المتلقي عموما ،ولن نص ل إلى هذا الهدف إال
عن طريق مح اول ة التغيير في إتج اه ه ثم مح اول ة التغيير في
سلوكه.
-1التقوي م :إن عملية التقويم هي اهم عملية يمكن ان
تقيس مدى نجاح الركن او فش له ،كما انها وس يلة تس اعد القائم
ب اإلتص ال على معرف ة النق ائص الموجودة في ركن ه الثق افي
والرجوع إلى عملية التقويم مهم في المجال الثقافي النه يس اعد
على دعمه ومحاولة جذب القارئ إليه ،فعلى الص حفي ان يقوم
آ
بس بر االراء في كل خطوة يقوم بها كما يجب عليه اإلطالع على
الدراسات واإلتجاهات التي هي في مجال إختصاصه.

الخاتمـة
آ
إن الص ح اف ة الثق افي ة في االون ة االخيرة تنتظره ا
مس ؤوليات النها ليس ت حرة في تقديم كل ما ترغب به ،إنما
حريته ا مقي دة بح دود الحق والواج ب والنظ ام والمس ؤولي ة،
فهي مرش حة للقيام بالدور الرائد وخاص ة ،ونحن امام التدفق
المعلوم اتي اله ائ ل ال ذي نعيش ه اليوم وبم ا يحمل ه من ته دي د
على هويتنا الثقافية في اش د الحاجة إلى معالجة علمية فلس فية
من تص ميم إختص اص الركن الثقافي و الذي بدوره يحتاج إلى
مس ؤولية القائمين عليه ويتطلب منهم رفع مس تويات الك فاءة
الفكرية و اإللتزام الخلقي والحضاري الرصين والجاد لالضطالع
بعبء الرس الة التي تاتي في مقدمة متطلبات اإلحياء الثقافي
المنتظر وحقيقة ان الركن الثقافي في الصحف نراه يصنع تاريخا
ثقافيا اي نعم لكنه تراكمي يفتقد إلى الك ثير من الفواص ل ال

ه ــل يمكن اسـ ـ ـ ـق ــاح ه ــذا المخطط على النموذج
الجزائري؟
إن تطبيق هذا المخطط على الصفحة الثقافية للصحف
الجزائري ة متوقف على الخط اإلي ديولوجي للص حيف ة اوال ،ثم
مدى اإلهتمام والوعي باهمية الص حافة الثقافية بص فة عامة،
والص عوبة ال تكمن في اإلس قاط ،إنما في قابلية المطبق ،مع
العلم ان هذا المخطط اقترح بعد قراءة وتش خيص س واء في
جمةل العلوم الاجامتعية
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يجعلنا ندرك ان التاريخ الثقافي يمتاز بالتنامي و اإلس ا ا ا ا ااتسرارية
ينتج ثقافة إنش طارية تفتيتية و مل يجتمع على منظومة فكرية
ق اع دي ة "اللغ ة ،وال دين ،والوطن" ،ف المرجعي ة ك ان ت غير
واقعي ة ب ل دخيل ة تص نع اإل رتا و إننااا بااالفع ا نتهر
للفقر الثقااايف و املثقف الحقيقي هو ال ذي يح اول ان يص نع
قيم ا و يكرس التق الي د الن افع ة ويكون ض د الرداءة و نموذج
المثقف الفاعل هو الذي يض يف العطاء ويكون همزة الوص ل
وحلقة في س لس لة هذه الحلقة و اليت هي آلية إنتاج الثقافة
التي ال تؤمن وال تول د العنف و نس ت دل على قيم ة المج ال

جمةل العلوم الاجامتعية

الثقافي بك تاب عنوانه "اإلس تعداد للقرن الواحد و العش رين"
لص احبه "بول كندي" الذي جعل قوة اليابان في مثقفيها وفي
آ
س ياس تها الثقافية ،وفي اليات إنتاجها المعرفي ،حيث يذهب
االطفال إلى المدارس لفترة تص ل إلى  880يوما في الس نة هذا
الفع ل الثق افي نحت اج إلى ت دعيم ه ولف ت اإلنتب اه إلي ه في ركنن ا
الثقافي.
في االخير نقول إن المثقف مهم ا ك ان بطبيعت ه مزعج
الن خلخلة المجتمع من اسمى اهدافه والحقيقة من مقدساته.
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أمال همري

الملخص
إلى االتصال المسؤول الذي يعنى،تناولت هذه الدراسة التوجه من اإلعالم البيئي ك توجه حديث لدى المؤسسة االقتصادية
 هذا التوجه الذي بدا يعكس درجة عالية من الوعي،بنقل االثار البيئية والمجتمعية من المؤسسة لمختلف االطراف ذوي العالقة بها
وبالتحديد الوظيفة االتصالية التي بدات مالمحها،البيئي المتجسد بتطبيق منهج التنمية المستدامة لدى المؤسسات في مختلف وظائ فها
 إلى االتصال المسؤول بيئيا واجتماعيا، الذي يهدف لتحقيق المنفعة الجامحة والربح للمؤسسة،تتغير من الطابع التجاري البحت
آ
 وكيفية تطبيقها كمسار تنموي فعال، وضحنا من خالل هذا المقال مفهوم التنمية المستدامة واهم الياتها لدى المؤسسة،واخالقيا
.بالتركيز على مقاربة االتصال المسؤول الذي يحقق مسعاها
 المؤسسة، االطراف ذوي العالقة، التنمية المستدامة، االتصال المسؤول، الوعي البيئي، اإلعالم البيئي:الكلمات المفتاحية
.االقتصادية
Résumé
Cette étude traite l’orientation de l’information d’environnement en tant que récente attitude accordée à
l’institution économique, vers une communication responsable qui s’occupe de transfert des impacts
environnementaux et sociétaux de l’entreprise aux diverses parties prenantes. Ce régime qui a commencé de
refléter un degré de conscience environnemental de l’application d’approche de développement durable dans les
diverses activités des entreprises, notamment la fonction de la communication qui a débuté un changement de
caractère de commerce pur, vise à parvenir au meilleur bénéfice et revenu de l'institution vers la communication
responsable qui se concentre sur l'aspect environnementale, social et éthique.
nous avons expliqué à travers cet article le concept de développement durable et sont mécanismes et
comment les appliqué, en concentrant sur la communication responsable, qui réalise l'efficacité institutionnelle .

l’information d’environnement, Conscience environnemental, développement durable,
communication responsable, parties prenantes, la Société économique
Mots clé :

Summary
This study addressed to the orientation of the environmental information in the Economic institution, As a
recent draws to responsible communication which means the transfer of environmental and societal impacts from
the institution for the various stakeholders, This orientation began to reflect degree of institutional environmental
awareness ,To the application of sustainable development approaching various activities, especially the
institutional communication function which its features character began to change from purely commercial nature
, Which aims to achieve beneficial unbridled institution, «profit», To responsible communication which focuses
on ethical side by adoption of sustainable development approach, Through this theoretical study, we explain the
concept of sustainable development, and the most important mechanisms of applied in the institution practice,
which based on the responsible communication who achieve institutional effectiveness

Key words: Environmental Information, Environmental Awareness, Responsible Communication, Sustainable

Development, Stakeholders, Economic Institution
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اعتبارية ،فالوعي هو نقطة التحول إلحداث التغيير في حماية
البيئة لهذا فاهم هدف يركز عليه اإلعالم البيئي هو خلق الوعي
البيئي وتحفيزه للمشاركة الفعالة في مشاريع التنمية والبيئة
للحفاظ على حقوق االجيال القادمة والعيش في بيئة صحية
وسليمة.
من خالل هذا المقال نستهدف التعرف على مفهوم
الوعي البيئي لدى المؤسسة التي تعتبر ك قطاع هام ومؤثر في
حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة عبر وظيفة االتصال
المسؤول تجاه مختلف االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة،
فالوعي البيئي في المؤسسة يتجسد من خالل سلوك المؤسسة
في إتباع خطة لإلعالم البيئي واالتصال البيئي لنقل السياسة
البيئية التي تطبقها المؤسسة عبر مختلف الوسائط االتصالية،
ومن خالل رصد التراث المعرفي في هذا المجال فاإلعالم البيئي
بدا يتطور لدى المؤسسة باالنتقال من وظيفة اإلعالم التي
تتضمن نقل معلومات بيئية عن نشاط المؤسسة ومنتجاتها إلى
اتصال بيئي شامل او ما يسمى باالتصال المسؤول الذي يعكس
عملية تفاعل ومشاركة بين المؤسسة وجميع االطراف ذوي
العالقة بها سواءا في محيط المؤسسة الداخلي او محيط
المؤسسة الخارجي "كالعمال  ،المستهلكين  ،الموردين ،
المساهمين  ،ومنظمات المجتمع المدني".
فالتطبيق الفعال للسياسة البيئية في المؤسسة
االقتصادية يتطلب عملية اتصالية تشاركية تفاعلية لتحقيق
االلتزام الفعال بمنهج التنمية المستدامة  ،هذا المفهوم الذي
اصبح من اهم التحديات التي تواجه المؤسسات االقتصادية،
خصوصا بعد اتهامها بانها المتهم رقم واحد فيها الت إليه البيئة
من دمار واستنزاف للموارد الطبيعية ،فبعد ظهور مفهوم
التنمية المستدامة في تقرير برونتالند(*)«تقرير مستقبلنا
المشترك سنة ،»9199بدا هذا المفهومفي االنتشار على
مستوى الدول ،حيث خصصت استراتيجيات لتطبيق التنمية
المستدامة في اقتصادياتها ،وذلك باالعتماد على محاور
االجندة .)*( 89
ثم انتشر هذا المفهوم على مستوى المؤسسات
االقتصادية ،التي تعتبر من اهم االطراف الفاعلة في تحقيق
التنمية المستدامة ،وهنا نخص بالذكر المؤسسات االقتصادية

مقدمة
جاء اإلعالم البيئي نتيجة للضغوط االجتماعية
واالقتصادية والسياسية على البيئة ومكوناتها وعناصرها،
وانتشار الكوارث وحوادث التلوث البيئي والتغيرات المناخية
واالحتباس الحراري ،فبعد دق ناقوس الخطر من خالل
الدراسات البيئية لحالة البيئة العالمية ك تقرير نادي روما
"حدود النمو"  ،9198والتقارير البيئية المختلفة التي انجزت
على مستوى العالم منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي،
باتت الحاجة الملحة للوعي البيئي والتحرك نحو خدمة البيئة
وقضاياها على المستوى العالمي والحفاظ على حقوق االجيال
القادمة ،فهذه الظروف والسياقات االجتماعية واالقتصادية
العالمية ولدت حاجة ملحة للمجتمعات للتعرف على االخبار
البيئية ،وشغف االطالع على تاثير هذه المشاكل البيئية او
باالحرى الكوارث البيئية المتنامية التي تزحف لتنال من االرض
بكل ما فيها ،وتخل بسالمة النظام البيئي.
ظهر مصطلح اإلعالم البيئي واخذ بالتطور المتواتر في
التعريف والمفهوم واالستخداممنذ سبعينيات القرن الماضي،
فبعدما كان نقال للخبر البيئيواإلثارة الصحفية لمزيد من
المبيعات ،اصبح له سياسات وخطط ووظائ ف لتحقيق اهداف
مختلفة ،فكما لإلعالم للحديث «اإلعالم التنموي» دور في
مساعدة الناس على تكوين راي صائب في مضمون الواقع،
اصبح اإلعالم البيئي اداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية
من خالل إحاطة الجمهور المتلقي والمستهدف للرسالة والمادة
اإلعالمية البيئية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية
الصحيحة بما يسهم في تاصيل التنمية البيئية المستدامة.9
واإلعالم البيئي هو إعالم متخصص يوجه رسالته
ويوظفها في خدمة قضايا البيئة ،مستخدما في ذلك العديد من
الوسائل والقنوات االتصالية للوصول إلى الجمهور ،وتزايدت
آ
الحاجة إليه في االونة االخيرة بالتزامن مع تعاظم االهتمام
الدولي بالبيئة ،وظهور الك ثير من المشكالت البيئية في ك ثير
من دول العالم،فعند الحديث عن اإلعالم البيئي ال يمكن ان
نغفل نقطة اساسية تتمثل في الوعي البيئي الذي يعتبر من اهم
المكونات االساسية التي توجه السلوك البيئي اإليجابي لدى
الفرد او حتى المؤسسات ككيانات معنوية او شخصيات
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والوعي البيئي لدى المؤسسة يتجسد في إدراك دور
المؤسسة في تقليل االثار البيئية الضارة على البيئة والمجتمع
من خالل إعداد دراسة التاثير على البيئة ،Etude d’impact
والتقييم المستمر لدرجة المخاطر البيئية والتقليل من اثرها
وااللتزام بمسؤوليتها تجاه مختلف االطراف ذوي العالقة بها،
اي االطراف الذين يتاثرون بنشاطات المؤسسة والتحاور معهم
واالستجابة النشغاالتهم.
فدرجة الوعي المؤسساتي لدى المؤسسة بعالقتها
بالبيئة ادى إلى ظهور مختصين في مجاالت االتصال والتنمية
المستدامة على مستوى المؤسسات االقتصادية الغربية،
وظهور مخابر بحث تتماشى مع هذه التوجهات البحثية
الجديدة ،لذا فتطور المؤسسات في الوقت الراهن اصبح مرهون
بتحديات االتصال المسؤول والوعي البيئي كمفهوم يتطلب
ممارسة واقعية لدى المؤسسات في انشطتها اإلعالمية
االتصالية وسلوكياتها البيئية ،لذا سوف نتعرف في هذا المقال
على اإلعالم البيئي واهدافه ،وكيفية االنتقال من المستوى
اإلعالمي البيئي الخاص بعملية نقل المعلومات البيئية عبر
وسائل اإلعالم المختلفة إلى المستوى االتصالي الذي يحقق
عملية التفاعل االتصالي وإحداث التغيير من خالل التوجه إلى
نمط اتصالي خاص موجه لالطراف ذوي العالقة  ،يسمى
باالتصال المسؤول المتعلق بتطبيق التنمية المستدامة على
مستوى المؤسسات االقتصادية كاهم االطراف الفاعلة في
انشطة المؤسسة في الشق االول من المقال ،كما سندرج
عنصر خاص بالوعي البيئي كمفهوم اساسي يبلور توجهات
آ
المؤسسة لتطبيق التنمية المستدامة عبر جملة من اال ليات
والوسائل على المستوى الداخلي للمؤسسة "تجاه العمال"
وعلى المستوى الخارجي "تجاه المحيط الخارجي المؤثر" ،
سنتطرق ايضا إلى كيفية تطبيق سياسة االتصال المسؤول
حول منهج التنمية في الممارسات االتصالية للمؤسسة من
خالل االتصاالت البيئية الموجهة لالطراف ذوي العالقة
بالمؤسسة الذين يعتبرون جمهور الرسالة االتصالية البيئية
"المسؤولة" ،اما في الشق االخير من المقال فقد تناولنا التنمية
المستدامة وكيفية تطبيقها عمليا لدى المؤسسة االقتصادية
آ
كمنهج واهم اليات تطبيقها في انشطة المؤسسة ،في االخير

ذات الطابع الصناعي التي تحدث نشاطاتها الصناعية اثار ضارة
بالبيئة والمجتمع ،ومع تنامي الوعي بمسؤوليات مختلف
االطراف تجاه حماية البيئة ،بدات المؤسسات االقتصادية
تتوجه لتطبيق التنمية المستدامة ،من خالل دمج مختلف
ابعادها في انشطتها من خالل التزامها بإجراءات تطبيق التنمية
المستدامة بمختلف ابعادها االقتصادية ،االجتماعية ،والبيئية.
ويتحدد مدى وعي المؤسسة بتطبيق التنمية
المستدامة ،من خالل سلوكها البيئي فسلوكيات المؤسسة
البيئية قد تكون دفاعية ،حيث يتجسد الهدف الوحيد لهذا
السلوك في تحقيق الربح دون مراعاة البيئة ،إذ تنظر المؤسسة
لالستثمارات البيئية على انها تكلفة غير مفيدة ،ويجب تجنبها
لتعارضها مع مصلحتها االقتصادية ،وهو السلوك السائد لدى
اغلب المؤسسات االقتصادية الصناعية حسب مختلف
الدراسات في هذا المجال ،كما يوجدسلوكبيئي مساير يتجسد
من خالل االمتثال وااللتزام بالمعايير التي تفرضها التشريعات
البيئية فقط ،اما النمط الذي يكاديكون غائب فهو «السلوك
الواعي»،فعدد المؤسسات التي تنتهج هذا السلوك قليل ،عادة
ما يهدف هذا السلوك إلى تحقيق اهداف بيئية من خالل
االلتزام الطوعي الواعي والمسؤول ،وذلك من منطلق قيم
اجتماعية وثقافية سائدةوليس من وجهة نظر قانونية ،حيث
تصبح المعطيات البيئية فيه جزءا اساسيا من استراتيجية
المؤسسة 1.
فالسلوك الواعي لدى المؤسسة ينطلق من فكرة الوعي
البيئي واحترام البيئة اوال قبل اإلنسان كمبدا خلقي ،ويعرف
الوعي البيئي :على انه إدراك الفرد لدوره في مواجهة المشكالت
البيئية ،وهو ايضا مساعدة الفائت االجتماعية على اك تساب
الوعي بالبيئة ومشكالتها من حيث اسبابها ووسائل حلها،6
والوعي البيئي نوعان:
أ
ا -الوعي الوقائي :هو الذي يمنع حدوث المشكلة
البيئية.
ب-الوعي العالجي :هو الذي يواجه به الفرد
المشكالت البيئية الناتجة عن سوء استخدامه لعناصر البيئة
المختلفة.5
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أ أ
-2-1-1اهم اهداف العالم البيئي

استنبطنا العالقة بين االتصال المسؤول والتنمية المستدامة
في المؤسسة االقتصادية

 تحقيق الوعي البيئي وتنمية الحس بالبيئة لدى كلمتلقي للرسالة اإلعالمية البيئية ،حتى يصبحوا مواطنين
فاعلين ويكونوا من عوامل التنمية المستدامة المتواصلة
بمحافظتهم على البيئة من خالل إثراء معارفهم والتاثير في
اتجاهاتهم وسلوكياتهم تجاه البيئة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
 تنمية القدرات البيئية وحمايتها بما يتحقق معهتكييف وظيفي سليم اجتماعيا وحيويا للمواطنين ،ينتج عنه
ترشيد السلوك البيئي في تعامل اإلنسان مع محيطه وتحفيزه
للمشاركة بمشروعات البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
 استخدام وسائل اإلعالم جميعها لتوعية اإلنسانوإمداده بكل المعلومات التي من شانها ان تعمل على ترشيد
سلوكه ،وترتقي به إلى مستوى المسؤولية للمحافظة التلقائية
3
على البيئة والعمل على تنمية قدراتها.
 إشراك جميع الفاعلين البيئيين بتداول المعلوماتالبيئية ،باعتبارها معلومات اساسية لفهم بيئتهم المحيطة
بهم ،وعدم حصر المعلومات البيئية لدى اال كاديميين
والمختصين ،سواء كانت إيجابية تتضمن حلول لحماية البيئية
وطرق ووسائل مبتكرة لعالج البيئة ،او عبارة عن معلومات
تشخيصية سلبية عن وضع البيئة ومختلف العوامل المسببة
لالزمة البيئية والخروقات الالاخالقية التي تصيب البيئة من
خالل رصد التقارير البيئية العالمية سنويا  ،فالمعلومة البيئية
اصبحت حق من حقوق اإلنسان  ،حيث اصبحت تصنف
ضمن حقوق الجيل الثالث لحقوق اإلنسان .

-1التوجه من العالم البيئي الى التصال المس ول
أ
 -1-1العالم البيئي المفهوم والهداف
-1 -1-1مفهوم العالم البيئي
عرفه البنك الدولي"La banque mondiale " :بانه
نقل المعلومات البيئية من اجل إثراء معارف الجمهور والتاثير
على ارائه وسلوكياته تجاه البيئة "،ويقصد به المادة اإلعالمية
في وسائل اإلعالم ،التي تعنى بقضايا البيئة واسبابها وابعادها
وحلول عالجها بهدف التاثير على الجمهور وتوعيته وتعديل
سلوكه تجاه حماية البيئة ".6
"وهو ذلك اإلعالم الذي يسعى إلى تحقيق اغراض
حماية البيئة من خالل خطة إعالمية موضوعية على اسس
علمية سليمة ،تستخدم فيها كافة وسائل اإلعالم ،وتخاطب
مجموعة بعينها من الناس او عدة مجموعات مستهدفة ،ويتم
اثناء هذه الخطة وبعدها تقييم اداء هذه الوسائل ومدى
2
تحقيقها لالهداف البيئية لهذه الخطة اإلعالمية".
اإلعالم البيئي هو اإلعالم المتخصص في حماية البيئة
واإلرشاد البيئي للمحافظة على البيئة ،وبالتالي على حياة
اإلنسان والكائنات الحية المختلفة والحفاظ على الطبيعة
ومحتوياتها والمحافظة على الثروات البيئية.
من هنا فإن لإلعالم دورا رئيسيا واساسيا إلى جانب
المؤسسات والوسائل والعوامل االخرى في الحفاظ على البيئة
وحمايتها ،فاإلعالم البيئي تعبير مركب من مفهومين هما:
العالم والبيئة

-2-1مفهوم الوعي البيئي ومكوناته
 1-2-1مفهوم الوعي البيئي :هو اساس اإلدراك واساس
وجود اإلنسان ،فال معنى للحياة بدون وعي موجه ومسير
لمعارف اإلنسان وانفعاالته وسلوكياته ،وردت العديد من
التعاريف لمفهوم الوعي بشكل عام نورد اهمها في ما يلي:
تعريف عبد هللا بوجالل ":الوعي هو حصاد إدراك الناس
وتصوراتهم للعالم المحيط بهم ،بما يشتمل عليه من عالقات
.
بالطبيعة وباإلنسان وباالفكار." ..

ويعتبر اإلعالم احد المقومات االساسية في الحفاظ
على البيئة ،حيث يتوقف إيجاد الوعي البيئي واك تساب المعرفة
الالزمين لتغيير االتجاهات والنوايا نحو القضايا البيئية ،على
نقل المعلومات وعلى استعداد الجمهور نفسه ليكون اداة في
التوعية لنشر القيم الجديدة ،او الدعوة للتخلي عن سلوكيات
قائمة.
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"والوعي هو اعلى اشكال انعكاس الواقع الموضوعي،
وهو كامن في اإلنسان وحده دون بقية الكائنات ،والوعي هو
المجمل الكلي للعمليات العقلية التي تشترك إيجابيا في فهم
اإلنسان للعالم الموضوعي ولوجوده الشخصي ،ويرجع اصال
إلى نشاط الناس اإلنتاجي االجتماعي".11
إن الوعي البيئي هو حاصل دمج مفهومي الوعي
والبيئة ويعرفه ) (William Iltelsonعلى انه »:إدراك الفرد
لدوره في مواجهة البيئة. «11
كما يعرف الوعي البيئي على انه » :ذلك المفهوم الذي
يهتم بتزويد االفراد بالمعارف البيئية االساسية والمهارات
واالحاسيس واالتجاهات البيئية المرغوبة ،بحيث تمكنهم من
االندماج الفعال مع بيئتهم التي يعيشون فيها ،في إطار تحملهم
المسؤولية البيئية المنشودة التي تضمن الحفاظ على البيئة من
12
اجل الحياة الحاضرة والمستقبلية".
وتتفق تعريفات الوعي البيئي المختلفة على ضرورة
تحديد مسؤولية االفراد تجاه البيئة ومن ثمة ضرورة صقل
معارفهم ومعلوماتهم حيال مشكالتها بما يؤهلهم للتعامل
اإليجابي مع مشكالتها ،ويقلل تاثيرات هذه المشكالت كوعي
عالجي ،او يمنع حدوثها من االساس في ضوء تسلحهم
بالمعلومات واالفكار والقيم واالتجاهات السليمة ،او ما يمكن
ان يشكل اساس الوعي الجماهيري الوقائي حيال قضايا البيئة
13
ومشكالتها
ويترجم وعي اإلنسان عادة إلى سلوكيات معينة تكون
إما إيجابية وتعكس تفكيره وفهمه اإليجابي للواقع  ،او سلبية
تعكس قصور فهمه ووعيه للواقع والوعي هو حركة مستمرة
بوجود اإلنسان وتشكل عالقاته بكل ما حوله من متغيرات
بيئية اجتماعية اقتصادية وسياسية ،فاولى اشكال الوعي
اإلنساني تبدا بإدراك البيئة المحيطة باإلنسان بما تشمله من
مكونات فيزيقية ،ثم يتطور وعي اإلنسان في إطار الجماعة
ليندمج اناه الشخصي مع االنوات االجتماعية حسب جورج
هربيرت ميد ،فيتشكل الوعي االجتماعي لدى الفرد ،وفي
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مستوى اخر من مستويات الوعي التي تتميز بنضج الوعي
االجتماعي واندماجه في قضايا سياسية ،يتشكل الوعي
السياسي بإدراك حقوق الفرد وواجباته تجاه وطنه ،لكن
المستوى االساسي لمختلف هذه االشكال من الوعي هو الوعي
البيئي ،الن البيئة وما تشمله من مكونات مادية وغير مادية
تشمل اإلنسان والبيئة في عالقة تفاعلية بين البيئة الفيزيقية
والسلوكيات اإلنسانية في إطار المجتمع وممارساته وانشطته
السياسية االقتصادية والثقافية ،....ومن بين اشكال الوعي
التي سوف نركز عليها في دراستنا الوعي البيئي المختص
بالمجال المؤسساتي وسلوكيات المؤسسة تجاه حماية البيئة
آ
من خالل تطبيق جملة من اال ليات والوسائل في إطار منهج
التنمية المستدامة ،وكذا مختلف السلوكيات االتصالية
المسؤولة لدى المؤسسة االقتصادية في هذا اإلطار " .
-2-2-1مكونات الوعي البيئي
من خالل قراءتنا للتعاريف السابقة نستخلص بان
الوعي البيئي يعني معرفة الفرد وفهمه لما يحصل للبيئة
المحيطة به  ،والوعي البيئي لدى االفراد ال يتشكل ذاتيا وإنما
يصبح الفرد واعيا بيئيا بمساعدة مؤسسات معينة ،بالنسبة
لمكونات الوعي البيئي تتكون من  3مكونات "ثقافة بيئية،
تربية بيئية  ،وإعالم بيئي" ،كل هذه العناصر تشكل الوعي
البيئي بالنسبة للمؤسسات والهيائت المخولة باإلعالم البيئي
ونشر الوعي البيئي ال تعتبر وسائل اإلعالم وحدها فقط
المؤسسة الك فيلة بنشر الوعي البيئي ،فعملية تكوين الوعي
ونشره تشترك فيها العديد من مؤسسات المجتمع من اهمها
كافة مؤسسات التنشئة االجتماعية حيث ان تحقيق الوعي
البيئي هو الثمرة النهائية لتكامل ادوار جميع الفاعلين في
تحقيق الوعي البيئي الذي يتكونفي اصله من ثالثة حلقات
آ
منفصالت و متداخالت في ان واحد وهي موضحة كما في
الشكل البياني التالي:
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يكل بياني رقم 1:يوضح مكونات الوعي البيئي
الثقافة البيئية

التعليم البيئي

العالم البيئي

المصدر :من اعداد يخصي
أ
-3-1اسباب التوجه من العالم البيئي الى التصال
المس ول لدى الم سسة

تجدر اإلشارة إلى ان مفهوم الوعي البيئي ارتبط بمفهوم
البيئة التي اتسعت مجاالتها إلى المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،ولم تعد محصورة في عناصرها
البيولوجية والفيزيائية بحيث اصبحت اهداف الوعي البيئي هي
التعريف بالتاثيرات البيئية المختلفة على الكائنات الحية
والبيئية مما ينعكس على النظام البيئي إما إيجابيا او سلبيا
14
وبشكل مباشر حوا نوعية الحياة.
"إذن من خالل عرض هذا العنصر الهام جدا والمؤثر
في توجه كل الفاعلين لحماية البيئة بما فيهم قطاع المؤسسات
االقتصادية ك قطاع هام ومؤثر فمؤشر الوعي البيئي لديها يتجسد
من خالل سلوكيات معينة ك تبني منهج التنمية المستدامة،
آ
تبني عالمات بيئية  ،منتجات صديقة للبيئة ،تطبيق اليات
ووسائل معينة لحماية البيئة ك تسيير النفايات الطاقة الماء
والموارد الطبيعية ،ممارسات إعالمية واتصالية خاصة تثبت
المسؤولية االجتماعية والبيئية لدى المؤسسة تجاه الجمهور
المستقبل للرسالة االتصالية "االطراف ذوي العالقة" من خالل
استعمال اإلقناع حول معلومات حقيقية وغير مظللة  ،وفي هذا
اإلطار فاإلعالم البيئي الذي يشمل عملية نقل المعلومات
السليمة والثابتة لتكوين راي عام تجاه القضايا البيئية لن
يك تمل دوره إال بممارسات اتصالية تحقق التفاعل والمشاركة
والحوار مع مختلف االطراف الذين تمس المؤسسة االقتصادية
مصالحهم ،وفيما يلي عرض تفصيلي لتاثير سياسة االتصال
المسؤول كمفهوم مستجد في علوم اإلعالم واالتصال تزامن
ظهوره مع ظهور مجال التنمية المستدامة ".تحليل شخصي"
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تعتبروسائل اإلعالم بكافة اشكالها المصدر الرئيسي
للمعلومات حول البيئة فلها اثر كبير في تشكيل االهتمامات
البيئية لدى مختلف قطاعات السكان ،إذ ينبغي على القطاع
اإلعالمي ان يتناول باستمرار قضايا البيئة المطروحة .لتحقيق
ثالثة اهداف اساسية معرفية وإدراكية وسلوكية تجاه البيئة من
خالل تفعيل عالقة الفاعلين البيئيين بها ،فالمعلومة البيئية
تخص كل من المواطنين ،المؤسسات االقتصادية ،ورجال
الصناعة والقيادات البيئية في الدول ،ولعل القطاع الذي سوف
نركز عليه في هذا المقال المؤسسة االقتصادية التي تعتبر من
اهم االطراف الفاعلة التي قد تسهم في حماية البيئية كما قد
تسهم في تدميرها من خالل سلوكها البيئي ،حيث سوف نركز
من خالل طرحنا على السلوك البيئي اإليجابي الذي يسهم في
حماية البيئة وتحقيق هدف بعيد المدى اال وهو التنمية
المستدامة لدى المؤسسة ،هذا الهدف الذي تحول من خالل
تطبيق إجراءات معينة واإلعالم عنها ،من عملية إعالمية تنقل
المعلومات إلى ممارسات اتصالية مسؤولة ال تتضمن البعد
اإلعالمي فقط ،بل شملت بعد اتصالي يهدف إلى التاثير في
االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة ،لذا سوف ينصب اهتمامنا
على البعد االتصالي المسؤول في العنصر التالي من المقال.
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- 8.التصال المس ول في الم سسة" الرهانات
المبادئ والوسائل"

النقد من خالل عدم ثقة االطراف ذوي العالقة عن اثار انشطة
المؤسسات على البيئة ،لذا فاالتصال المسؤول اصبح كعنصر
فاعل لمواجهة هذه الرهانات البيئية واالجتماعية والمجتمعية،
فاالطراف ذوي العالقة بالمؤسسة ،ينتظرون من المؤسسات
ان تستعمل الوسائل الالزمة لاللتزام بمسؤوليتهم البيئية
واالجتماعية في نشاطاتهم 99.
ويتعلق االتصال المسؤول في المؤسسة باالتصال
بطريقة مسؤولة تتفهم ان طبيعة هذا االتصال ال تنحصر فقط
في المواضيع البيئية ،بل تشمل االتصال حول كل ما هو
مسؤول ،فلتصبح المؤسسة مسؤولة ال تعتمد فقط على توجه
التنمية المستدامة بل تستعمل بعض العمليات االتصالية
الخاصة اللتزام المؤسسة بمسؤوليتها على المستوى البيئي وعلى
مستوى الروابط االجتماعية الخالقيات التجارة والصحة العامة.
وبصفة عامة يشمل االتصال المسؤول على النقاط
التالية:
 التزام المؤسسة بتوجه التنمية المستدامة واحترامالتزامها من خالل المسؤولية االجتماعية والبيئية.
 اعتماد إستراتيجية اتصالية داخلية لتحسيس العمالحول منهج التنمية المستدامة بالمؤسسة وكيفية تطبيقها.
 اإلعالم باستهداف جميع االطراف ذوي العالقةكمنظمات المجتمع المدني ،وسائل اإلعالم ،والمستهلكين.

في ظل المنتظرات الجديدة لالطراف ذوي العالقة
ومختلف ضغوطاتهم على المؤسسات االقتصادية ،ظهر
االتصال المسؤول في مواجهة المشاكل االجتماعية والبيئية
المرتبطة بانشطة المؤسسات االقتصادية ،بظهور المسؤولية
االجتماعية والبيئية ليعبر عن توجهات تطبيق التنمية
المستدامة بالمؤسسات االقتصادية95 .
ويعرف االتصال المسؤول بانه االتصال الذي ياخذ
بعين االعتبار الجوانب البيئية واالجتماعية والمجتمعية في
الرسائل وطرق نقل الرسائل االتصالية التي توجهها المؤسسة
االقتصادية لالطراف ذوي العالقة بها والتي تعكس التزامها
تجاههم ،ويشمل االتصال المسؤول على نقطتين اساسيتين:
 -1من جهة يتعلق باالتصال بطريقة مسؤولة ،بما في
ذلك االخذ بعين االعتبار المستقبلين لالتصال الذين
تستهدفهم المؤسسة بهذه النشاطات االتصالية" .االطراف ذوي
العالقة ".
 -2ومن جهة اخرى يتعلق باالتصال حول المواضيع
المسؤولة التي تتوجه لتكون محترمة للجوانب االجتماعية
والبيئية ،وتكون صادقة وتعكس حقائق واضحة وفي هذا
اإلطار تستعمل المؤسسة اإلعالن بما لديه من تاثير كبير على
المجتمع ،لغايات إيجابية في منطق فعالية المؤسسة،
فاالتصال المسؤول ال ينحصر فقط في اإلعالن ،بل يتعلق
بجميع اشكال االتصال المختلفة "منتجات ،خدمات ،اتصال
داخلي ،خارجي " و في وسائل اإلعالم وخارج وسائل اإلعالم،
حيث يستعمل مختلف قنوات االتصال بما في ذلك مجموعة
الوسائل الرقمية" ،كمواقع االنترنيت ،الشبكات االجتماعية،
المدونات .91 "......
فتطور االتصال المسؤول جاء نتيجة للمنتظرات
الجديدة لمنظمات المجتمع المدني واالطراف ذوي العالقة،
الذين دخلوا في البحث عن النمو المستدام وضرورة احترام
المؤسسات مختلف ابعاد التنمية المستدامة في ممارستها
خصوصا البعد البيئي ،فهذا الوعي بهذه التوجهات يعكس عدم
رضاهم ،عن الطرق التقليدية لالتصال للمؤسسات حيث تلقت
جمةل العلوم الاجامتعية

أمال همري

حيث تستعمل المؤسسة اإلعالم البيئي بمختلف
وسائل وتقنيات االتصال الخارجي في المؤسسة التي تتمثل:
ا -وسائل العالقات العامة مع الصحافة.
ب-وسائل العالقات العامة.
ج-الوسائل التكنولوجية الحديثة لالتصال.
13
د-الهوية المرئية واالعمال الخيرية والرعاية.
فاالتصال المسؤول كرهان وضع المؤسسات امام
التزامات اتصالية جديدة ،لتعديل سياستها االتصالية السابقة
خصوصا فيما يتعلق ب :الرسائل إذ ينبغي اخذ رسائل معينة "
رسائل مسؤولة " ،حول الدعائم "الوسائل" ،وحول المضامين
والمحتويات.
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-9-8رهانات التصال المس ول في الم سسة
القتصادية

طرق اإلنتاج والتنقل ،في هذه الحالة فاالقتصاد في الموارد
يسمح بتخفيض التكاليف وبهذا تحقق المؤسسة فعالية اكبر.

ال يجب ان نعتبر ان االتصال المسؤول ك قيد
للمؤسسة لكن يجب ان نعتبره وسيلة لتطوير المؤسسة ،فعلى
جميع المؤسسات التي تهمل تطبيقه ان تدرك قيمة االمتيازات
التي يحققها هذا االتصال للمؤسسة في جميع المجاالت ،ومن
اهم الرهانات التي تتعلق بتطبيق هذا النوع من االتصال في
ممارسة االنشطة االتصالية للمؤسسة ما يلي:

 تحفيز العمال :يجب علينا تسطير الجانباإليجابي الذي نستطيع رؤيته من خالل وضع مكان
الستراتيجية االتصال المسؤول بداخل المؤسسة ،وهذا ما
يسمح بتحفيز ودمج فريق العمل بإعطائهم جميع اإليجابيات
التي تتعلق بمسار المؤسسة لتطبيق التنمية المستدامة ،هذه
اإليجابيات التي تسمح بجمع ك فاءتهم في العمل وقيمهم نحو
هدف محدد يعمل على تحقيق االلتزام بمسؤوليتهم لتحقيق
اهداف المؤسسة.

 سمعة الم سسة :في ظل المنتظرات الجديدةلالطراف ذوي العالقة تجاه المؤسسة ،انتبهت المؤسسة إلى
اهمية االخذ بعين االعتبار هذه المنتظرات وإال ستعتبر مؤسسة
غير مسؤولة ،وهو ما سيؤثر على سمعتها ونظرا للمخاطر التي
تشكلها ضغوطات االطراف ذوي العالقة على صورة المؤسسة
التي تعكس سمعتها ،اصبحت تتوجه في انشطتها بتطبيقات
جيدة لالتصال المسؤول ،وذلك باالستجابة لمنتظرات
االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة والحوار معهم باالعتماد على
سياسة اتصالية مسؤولة تعمل على بث ونشر قيم تعكس صورة
إيجابية عن المؤسسة و تعكس استثمار مستدام للمؤسسة في
اوقات ومراحل االزمات التي تمر بها المؤسسة ،خصوصا في
ظل المنافسة القوية بين المؤسسات فاالتصال حول االلتزامات
المسؤولة ،اصبح يعد عامل الختالف وتميز المؤسسة من
خالل نقل صورة مسؤولة عن المؤسسة تعكس سمعة طيبة
عنها تجاه االطراف ذوي العالقة بها.
أ
 تحقيق فعالية اكبر :يسمح االتصال المسؤولبتحقيق فعالية اكبر للحمالت االتصالية ،بفضل االستهداف
المحدد لرسائل اك ثر تناسقا ووسائل اك ثر تكيفا تحث على
اإلبداع و ينتج عنها اكبر قدر من الوفاء واالمانة بفضل ثقة
االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة الذين انخرطوا في قيم
المؤسسة ،ويسمح االتصال المسؤول ايضا بتحقيق االقتصاد
في الموارد ،حتى وإن لم يكن المبدا االساسي له ،فمن المبادئ
االساسية لالتصال المسؤول هي اختيار وسائل النشر التي
تتكيف مع البيئة ،خصوصا من خالل اختيار الدعائم ،واختيار

جمةل العلوم الاجامتعية

 الوقاية من المخاطر القانونية :يسمح االتصالالمسؤول بتقليص المخاطر القانونية على المؤسسات ،من
خالل توضيح منهجها ومسارها وتطبيقاتها المسؤولة في
نشاطاتها ،لمنع التضليل الذي قد يمس سمعتها خصوصا فيما
يتعلق بتقليص تكاليف الحمالت اإلعالنية ،االضرار المتوقعة،
فممارسة تطبيقات االتصال المسؤول تخفض من هذا النوع من
المخاطر فالشفافية وخصوصا في المجال القانوني ضرورية،
بتوضيح التزام المؤسسة بتطبيق التشريعات والقوانين80 .
 - 8- 8مبادئ التصال المس ول الوسائلأ
والدوات
أ
اول :مبادئ التصال المس ول :ينبغي االلتزام
بالمبادئ التالية وتجنب العقبات التالية في السياسة االتصالية
المسؤولة:
 تجنب الخداع ،الغش ،والتضليل واعتمادالشفافية من خالل المطابقة بين االقوال واالفعال الذي تاخذ
التزامات كمية قابلة للقياس ،وصحيحة لها مصداقية
وموضوعية ،وزمن محدد فإذا كانت التغيرات بالتزامات
المؤسسة غير دالة فال داعي لالتصال ،النه قد يوقع المؤسسة
فيما يعرف بالغسيل االخضر  ،Green wachingالذي يعتبر
كنوع من التالعب بالجمهور وتضليله ببث معلومات ال تعكس
التزام المؤسسة لذا يجب تطبيق الموضوعية ووضوح
المعلومات واستمراريتها80.
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 اإلعالم البيئي حول شروط تصنيع المنتجاتوالخدمات وحول استعمالها وشرح وعرض اثار نشاطات
المؤسسة على البيئة والجماعات المحلية.
 تخطيط االهداف االتصالية القصيرة ،المتوسطةاالجل ،والطويلة االجل.
 عرض نتائج تطبيق منهج التنمية المستدامة؛ منخالل عرض معلومة واضحة وشاملة وتعتمد على المقارنة من
سنة الخرى.
 تفضيل ترويج السلوكيات التي لها تاثير إيجابي علىالبيئة والمجتمع
 توقع منتظرات المجتمع المدني ،وفتح حوار معاالطراف ذوي العالقة بالمؤسسة وعرض مسعى المؤسسة تجاه
مختلف االطراف ذوي العالقة " وتوضيح ان المؤسسة تتفهم
منتظراتهم ودعوتهم للتفاعل والحوار مع المؤسسة.
 ال تستعمل االدلة والبراهين اإليكولوجيةوالمواطنة ،حتى تجد المؤسسة حقا مزايا إيجابية وهادفة
 استعمال الدعائم التقليدية واإلليك ترونية التيتسمح بعرض تقرير التنمية المستدامة ،وفتح قنوات للتفاعل
مع االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة89 .
أ
ثانيا :وسائل وادوات التصال المس ول

المبذولة في مجال البيئة والوسائل المسخرة لذلك" ،كما تضم
عادة مستخلص اإلدارة الذي يتمثل في مجلة المديرية.
فالمؤسسة مطالبة بان تفصح في سياستها االتصالية
حول توجهاتها لتطبيق التنمية المستدامة فهي مطالبة بان
تفصح عن اي نشاط يتعلق بالبيئة او المجتمع في سياستها
أ
االتصالية ففي عام  9119اعلنت انيتا روديك " Anita Roddik
تقول "احلم بوضعية المؤسسة التي يكون فيها كل مساهم،
يتهيا الخذ قلمه في كل مرة لوضع تقرير الحسابات السنوية
للمؤسسة لك تابة بعض االشياء مثل ":ان كل شيء في
الحسابات السنوية للمؤسسة جيد ،لكن اين هي تفاصيل
التقرير البيئي؟ وكيف بإمكاني المشاركة في المجتمع؟ واين هو
التقرير االجتماعي للمؤسسة؟
إذن من مقولة انيتا نستنتج ان واقع ممارسة التنمية
المستدامة يتطلب االلتزام باكبر قدر من الشفافية  ،فالحصول
على خطابات اجتماعية مسؤولة عن المؤسسة من خالل
المواثيق االخالقية واالدلة الموجهة ،هي شيء يثبت من خالل
نشر المعلومات النوعية والمدققة والمراجعة للقانون بدمج
إلتزام المؤسسة لممارسات التنمية المستدامة ،لإلشارة تقرير
التنمية المستدامة ،ال ينحصر فقط ،في وضع افضل االنشطة
اإليجابية التي حققتها المؤسسة في المجال االجتماعي والبيئي،
بل وفي مجال عالقتها مع الجماعات المختلفة من مختلف
االطراف ذوي العالقة بها ،فباإلضافة للتقرير السنوي للتنمية
المستدامة الذي يشمل كال من التقارير االجتماعية والبيئية
النشطة المؤسسة  ،فالرعاية واالعمال الخيرية تعتبر كاداة
لالتصال تجاه االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة.

تقرير التنمية المستدامة هو الوسيلة الوحيدة التي
تسمح بتثمين مسعى التنمية المستدامة ،ومن اهم تقارير
التنمية المستدامة بالمؤسسة هو تقرير المسؤولية االجتماعية
والبيئية لنشاطات المؤسسة
أ
ا-تقرير المس ولية الجتماعية والبيئية

فاإلبال واالتصال هو المفتاح االساسي لتطبيق التنمية
المستدامة والتحاور مع االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة،
حيث ان هذه الممارسة تتطلب الصبر لتحقيق النتائج
المرجوة ،فالمعلومات االجتماعية والبيئية ،على المستوى
العالمي هي تحدي جديد بالنسبة للمؤسسات التي تسير في
منهج التنمية المستدامة حيث تتم مساعدتها في هذا اإلطار
بمبادرات دولية مختلفة " كمبادرة التقارير العالمية " global
22
.reporting initiative

يعد نشر تقارير حول المسؤولية االجتماعية والبيئية
استجابة لضغوط مختلف االطراف الفاعلة في المجتمع ،والتي
تريد التعرف على السياسات البيئية واالجتماعية للمؤسسة
باإلضافة إلى ان بعض القوانين التي تفرض على المؤسسات التي
تعمل في قطاعات معينة كالقطاعات الصناعية التي تلوث البيئة
نشر تقارير مماثلة تعالج هذه التقارير العديد من المواضيع مثل
"االداء المالي البيئي ،نشاط مجلس اإلدارة ،العالقة مع
المجتمع والعمال واالطراف ذوي العالقة ،إضافة إلى الجهود
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أ
ج-العالمة البيئية واليكولوجية كاداة لالتصال
المس ول

ب-العالن البيئي
اإلعالن االخضر هو نوع من اإلعالنات ذو توجه بيئي
إذ يعتبر واسطة بين سياسات المؤسسات وفلسفتها البيئية
والجمهور ،يتصف هذا اإلعالن بالتركيز على ترويج قيم وثقافة
استهالك صديقة للبيئة ،واالبتعاد عن االبتذال االستهالكي
السريع ويبرز دور وسائل اإلعالم هنا في إبراز البيئة الصحية
للمستهلك ،وإقناعه بالمساهمة في الحفاظ على البيئة من
خالل شراء واستخدام منتجات غير ضارة بالبيئة81.
يمكن ان نشير إلى مجموعة من اإلعالنات البيئية التي
تعرض في القنوات العربية "كإعالن بيو اك تيفيا ،إعالنات مواد
التنظيف" ،ويمكن اإلشارة إلى إعالن ديتول الذي يقضى على
الجراثيم ،إعالنات لمواد كهر ومنزلية ترشد في استعمال الطاقة
وال تسبب التلوث البيئي.
فاإلعالن البيئي وسيلة لنقل الرسالة البيئية للمستهلك
بان توجه المؤسسة توجه بيئي ويراعي احترام البيئة في
منتجاتها وطريقة صناعتها بطريقة تقلل االثر البيئي على البيئة
والمستهلك  ،والتوجه لإلعالن البيئي كطريقة لالتصال
المسؤول هو توجه رائد لدى المؤسسات خصوصا المؤسسات
االوروبية التي وعت جيدا قيمة تاثير اإلعالن البيئي كنشاط
اتصالي مسؤول على المستهلك بخلق صورة للعالمة البيئية
للمؤسسة  ،وعلى المؤسسة بوضع مكانة تنافسية في السوق
فالبعد البيئي لدى المؤسسات اصبح معيار للتنافسية والتموقع
لدى المؤسسات االوروبية التي شهدت موجة من الوعي بتطبيق
التنمية المستدامة  ،بإنتاج منتجات بيئية
فالمنتج االخضر الذي يعتبر اساس العملية االتصالية
اإلعالنية البيئية هو" :ذلك المنتج الذي يستخدم المواد
الصديقة للبيئة ،مع ضرورة متابعته خالل مراحل دورة حياته
لضمان بقائه ضمن االلتزامات البيئية ،وهذا يشمل عدم
استخدام المواد الحافظة السامة ،استخدام الحد االدنى من
الطاقة ،استخدام عبوات قابلة لالسترجاع ،فعلى سبيل المثال
قد تقوم المؤسسة بتسويق منتجات خضراء متنوعة مثل :اطعمة
صحية خالية من الدهون ،اجهزة إلك ترونية تعمل بالطاقة
القابلة للتجديد ،بطاريات قابلة إلعادة الشحن وتدوم فترة
زمنية طويلة جدا.86
جمةل العلوم الاجامتعية
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هي عالمة او شهادة متعلقة بمنتج معين مسلمة من
طرف شهادة منظمة ،وطنية او عالمية ،تضمن هذه العالمة بان
المؤسسة التي تحصلت على الشهادة او العالمة البيئية ،تنتج
منتج يراعي تخفيض االثر على البيئة.
فالعالمة البيئية عادة ما تستعمل كاداة مساعدة في
العملية االتصالية والترويجية البيئية لدفع الزبون نحو تفضيل
المنتجات اال ك ثر احتراما للبيئة ،حيث تعطي فكرة للزبائن قبل
قيامهم بشراء المنتج ،بان المنتج اخضر ويتطابق مع المعايير
البيئية "تعريف شخصي"
د-التسويق البيئي
ظهر هذا المفهوم تزامنا مع تزايد االهتمام العالمي
بحماية حقوق المستهلك وظهور حركات منظمة ،ذات توجه
بيئي تهدف إلى تحقيق حقوق الناس في العيش في بيئة نظيفة
آ
وامنة ،حيث مهدت هذه الحركات الطريق لظهور مفهوم
التسويق االخضر.
 ويعرف التسويق االخضر على انه عملية متكاملةتهدف إلى التاثير في تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم نحو
التوجه إلى طلب منتجات غير ضارة بالبيئة ،وتعديل عاداتهم
االستهالكية بما ينسجم مع ذلك ،والعمل على تقديم منتجات
ترضي هذا التوجه بحيث تكون المحصلة النهائية هي الحفاظ
على البيئة وحماية المستهلك85.
ال يوجد تعريف واحد لمفهوم التسويق االخضر لكن
جزء كبير من المراجع ترتبط بوصف كيف تقوم المؤسسات
بالتكيف مع الطلب المتزايد للمستهلكين للحصول على
منتجات تحترم البيئة ،ويلتزم التسويق االخضر بنقل صورة
محترمة للمؤسسة لذا فهو من اهم ادوات االتصال المسؤول.
بعد تعرفنا على مختلف وسائل وادوات االتصال
المسؤول سوف نتعرف على المتغير االساسي الذي يشمل
سياسة االتصال المسؤول اال وهي الرسالة االتصالية التي تتعلق
بتبني منهج التنمية المستدامة ،فماهي التنمية المستدامة؟
أ
وماهي اهم اليات تطبيقها لدى الم سسة؟
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أ
أ
-1مفهوم التنمية المستدامة ،البعاد والهداف
أ
اول- :مفهوم التنمية المستدامة وسياقها التاريخي
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حيث عرفتها" :على انها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر
دون اإلخالل بقدرة االجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"81.
ويعرفها التحاد العالمي للحفاظ على للطبيعة "على
انها التنمية التي تاخذ بعين االعتبار البيئة االقتصاد والمجتمع.
"89

يعتبر مفهوم التنمية المستدامة مفهوم واسع التداول
فلم يعد المشكل في غياب التعاريف ،بل في تعددها ووجهة
نظرها فقد عرفت" بالتنمية المتجددة والقابلة لالستمرار "،
التنمية التي ال تتعارض مع البيئة ،والتنمية التي تضع نهاية
لعقلية ال نهائية الموارد الطبيعية وغير الطبيعية ،غير ان هذه
التعاريف تفتقد للمرجعية لذا سنركز على التعاريف التي تتسم
بالمرجعية.
فاشهر تعريف للتنمية المستدامة هو تعريف جروهاليم
برونتالند ،إذ يعتبر تعريفها المرجع المعتمد في اغلب الدراسات

 محطات تاريخية لتطور الهتمام العالمي بالتنميةالمستدامة :نظرا لتشعب اإلطار التاريخي حاولنا من خالل
مجهودنا الشخصي ان نلخص هذه المراحل في الشكل البياني
التالي من خالل الترجمة واإلضافة الشخصية للباحث لمحطات
تاريخية حديثة للتنمية المستدامة ،لم ترد في المرجع الذي
اعتمد فيه على الترجمة:

يكل بياني رقم ( :)2التطور التاريخي للتنمية المستدامة
 2111مؤتمر مكافحة التغير المناخي كانكون – المكسيك

 211.مؤتمر التغير المناخي لالمم المتحدة للتغير المناخي بكوبنهاقن
 2112المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية ببالي – اندونيسيا
 2114مؤتمر عالمي حول الطاقات المتجددة بمدينة بون اال لمانية
2002المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة بجوهانزبور
1..2بروتوكول كيوتو (rio+ 1997القمة الثانية لالرض( 5
 1..2المؤتمر الدولي الرابع حول المراة في بيكين.
1..2القمة العالمية حول التنمية االجتماعية في كوبنهاغن،
 1..4اتفاقية محاربة التصحر ،المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية في القاهرة
1..3المؤتمر العالمي حول حقوق اإلنسان في فيينا السويسرية
1992قمة االرض بريو دي جانيرو
 1.32اللجنة العالمية للبيئة والتنمية :تقرير" مستقبلنا المشترك"
 1983إنشاء اللجنة العالمية للبيئة والتنمية)(CMED
 1.32تقرير برنامج االمم المتحدة للبيئة
 1.31ظهور مصطلح التنمية المستدامة
 1.22نادي روما :تقرير حدود النمو ،ومؤتمر ستوكهولم
1968إنشاء نادي روما

اعدادا خشيص بترصف من Source28 :Alain Jounot ; RSE et developpement durable ,afnor ,2010 ,p9.

أ
ثانيا :ابعاد التنمية المستدامةمفهوم التنمية المستدامة يركز على ثالثة ابعاد اساسية متكاملة ومتداخلة فيما بينما نختصرها
في الشكل البياني التالي:
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أ
أ
يكل بياني رقم " " 01البعاد الساسية للتـنمية المستدامة
-

م
-

–

ا

-

-

Source29 : Christian Brodhag, colloque INaisese, Le développement durable « international assosiation of
investors in social economy » Mullouse 23 mai 2002.page 11

ج-تعزيز وعي السـ ــكان بالمشـ ــكالت البيئية القائمة:
من خالل تنمية إحس اس هم بالمس ؤولية تجاهها ،وحثهم على
المش ارك ة الف اعل ة في إيج اد حلول من اس ب ة له ا من خالل
مش ارك تهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومش اريع
التنمية المستدامة.

يتضح من المخطط التالي ان ابعاد التنمية المستدامة
هي ثالثة ابعاد اس اس ية متكاملة ومتفاعلة ،وتتجس د في البعد
البيئي وكل ما يتعلق بحماية البيئة ،والبعد االقتص ادي و ما
يتعلق بتحقيق النمو االقتصادي ،واخيرا البعد االجتماعي وكل
م ا يتعلق بتحقيق الع دال ة االجتم اعي ة إذن يمكن التعبير عن
ابعاد التنمية المس تدامة بالمعادلة التالية :نمو اقتص ـ ـ ــادي +
حماية البيئة +عدالة اجتماعية = تنمية مستدامة
أ
ثـالثـا -اهـداف التنميـة المسـ ـ ـ ـتـدامـة :تس عي التنمي ة
آ
المس تدامة من خالل الياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من
االهداف تتمثل فيما يلي:
أ
أ
ا -تحقيق نوعيــة حيــاة افصـ ـ ـ ــل للسـ ـ ـ ـكــان :تح اول
التنمي ة المس ت دام ة من خالل عملي ات التخطيط وتنفي ذ
الس ياس ات التنموية لتحس ين نوعية حياة الس كان في المجتمع
اقتص اديا واجتماعيا ونفس يا وروحيا ،عن طريق التركيز على
الجوان ب النوعي ة للنمو ال على الجوان ب الكمي ة للنمو وتكون
هذه التنمية بشكل عادل ومقبول وديموقراطي.

د-تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد
تتعامل التنمية المس تدامة مع الموارد الطبيعية على
انها موارد محدودة ،لذلك تحول دون استنزافها او تدميرها
أ
ه-ربط التكنولوجي ــا الح ــديث ــة ب ــاه ــداف المجتمع:
تحاول التنمية المس تدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما
يخ دم اه داف المجتمع ،من خالل توعي ة الس ك ان ب اهمي ة
التقنيات المختلفة في المجال التنموي ،وكيفية اس تخدامها في
تحسين نوعية حياة المجتمع.
و-احــداث تغيير مس ـ ـ ــتمر ومنــاسـ ـ ـ ـ ـب في حــاجــات
أ
واولويات المجتمع :وبطريقة تالئم إمكانيته وتس مح بتحقيق
التوازن الذي يفعل التنمية اإلقتص ادية مع الس يطرة على جميع
المشكالت البيئية ووضع الحلول المناسبة لها10 .

ب-احترام البيئة الطبيعية :التنمية المس تدامة تركز
على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة ،وتتعامل مع النظم
البيئية ومحتواها على اس اس انها حياة اإلنس ان ،إنها ببس اطة
تنمية تس توعب العالقة الحس اس ة بين البيئة الطبيعية والبيئة
المبنية
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 -6التنمية المسـ ــتدامة كرهان جديد في الم س ـ ـسـ ــة
القتصادية
بعد تعرفنا على مفهوم التنمية المس تدامة من حيث
المفهوم االبعاد واالهداف س نتعرف على التنمية المس تدامة
كرهان في المؤسسة ،حيث يعتقد الك ثير من الباحثين في هذا
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المج ال ان انته اج التنمي ة المس ت دام ة في ظ ل الص عوب ات
االقتص ادي ة ال يعتبر خي ارا من بين الخي ارات المطروح ة ام ام
المؤس س ات االقتص ادية بل هو خيار ابعد من ذلك فهو غير
مفروض عليه ا إال ان اختي ار انته اج ه من طرف المؤس س ات
يمنحها جملة من االمتيازات ،ش ريطة ان يس تطيع ص احب
المؤس س ة االس تفادة من الفرص التي قد يمنحها له هذا الخيار،
إن انتهاج التنمية المس تدامة بالنس بة للمؤس س ة االقتص ادية
يعتبر بالنس بة للمؤس س ة احد الوس ائل التي تس مح لها بإعادة
تحديد اس تراتيجياتها الطويلة المدى ويعتبر ايض ا احد الوس ائل
التي تحس ن تنافس يتها على المدى القص ير والمتوس ط  .فوفقا
لدراس ة اجريت في فرنس ا ش هر مارس  8001في  01دول
اوروبي ة ،19ف إن العين ة التي اجري ت معه ا ال دراس ة ترى ان
للتنمي ة المس ت دام ة جمل ة من االنعك اس ات اإليج ابي ة على
المؤسسة ولعل اهمها:
 %96من العينة ترى ان المؤس س ة التي تنتهج التنمية
المس تدامة تكون لديها القدرة على اس تقطاب يد عاملة مؤهلة
قصد توظيفها.
 %89يرون انه ا تس اع دهم على تحس ين عالق اتهم
باصحاب رؤوس االموال "،المستثمرين ،الماليين "
 %11يرون انها اداة من ادوات تحفيز العمال.
 %69يرون انه ا تس اع د على تحس ين العالق ة مع
الحركات الجمعوية ومع المنظمات الغير حكومية.
 %51يرون انه ا تس اع د على تحس ين العالق ة مع
السلطات العمومية ومع الجماعات المحلية.
 %18يرون انها تس اعد على تحس ين ص ورة المؤس س ة
امام المستهلكين.
ومن بين الممارس ات الحس نة التي تس اعد على انتهاج
التنمية المستدامة:
 التقييم ال دوري وال دائم الحتي اج ات العم ال منالدورات التكوينية لفائدة كامل عمال المؤسسة.
 تش جيع ومك اف اة ك ل عملي ات اإلب داع من داخ لالمؤس س ة واك تس اب حقوق ملكي ة العملي ات اإلب داعي ة
والحصول على شهادتها.
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 ويمكننا تلخيص فوائد توجه المؤسسة االقتصاديةلمنهج التنمية المستدامة في العناصر التالية:
التنمية المستدامة عامل من عوامل بقاء الم سسةتسعى بعض المؤسسات مهما كان شكلها إلى االهتمام بتطبيق
سياسة التنمية المستدامة ،وذلك عندما تحاول جاهدة ضمان
بق ائه ا في ظ ل بيئ ة ومحيط متقل ب ،ويكون ذل ك بمح اول ة
االحتفاظ بنفس اص حاب الملكية وعدم اللجوء إلى االس تدانة
الف ائ ق ة عن اللزوم ،او االعتم اد على التموي ل ال ذاتي بتطبيق
س ياس ة للتنمية المس تدامة ،ومن بين العوامل التي يجب على
المؤس س ة االهتمام بها والتي من ش انها ان تحقق بقاءها ما
يلي18":
 االقتصاد في استهالك الطاقة والموارد الطبيعية التوفيق بين االداء االقتص ادي وتلبي ة رغب اتوتطلعات المجتمع واالداء البيئي واالجتماعي.
 تقوية وتدعيم الدعم الجتماعي :إن الدور االجتماعيللمؤس س ة يلزمها بان تتحمل مس ؤولياتها االجتماعية للمس اهمة
في الحياة االجتماعية ،ونتيجة للطلب المتزايد فإن المؤسسات
يج ب ان تعق د عالق ات وطي دة بين ك ل الف اعلين المحليين،
باإلض افة إلى مس اهمتها في التنمية االقتص ادية ،فهي مطالبة
بتحس ين مس توى المعيش ة ويلعب دور ديناميكي في الحياة
المجتمعية المحلية ،فهي بذلك مكان لالندماج االجتماعي.
أ
الحوار مع الطراف ذوي العالقة :إن اهم م ا يالحظعلى المؤس س ات انها ال تعطي لعمليات االتص ال االهتمام
الكافي فهناك نوع من التقص ير من جانبها في هذا المجال،
فهي بذلك ال يمكنها التعرف على مدى االهتمام الذي يخص به
الغير المؤس س ة ،حيث إن ممارس ة التنمية المس تدامة على
مس توى المؤس س ات تتطلب االتص ال بإش راك االطراف ذوي
العالق ة في ه ذه العملي ة وهم ك ل االش خ اص والجه ات التي
تربطها بالمؤس س ة مص لحة س واء كان بش كل مباش ر او غير
مباش ر وينتظرون من المؤس س ة اس لوب جديد في االتص ال من
خالل الشفافية في االتصال.
 تلبية الرغبات والمتطلبات المتزايدة للمسـ ـ ــتهلكينوالعمال :من بين اهم الص عوبات التي تعاني منها المؤس س ات
االقتص ادية والخاص ة بمواردها البش رية هي انها ال تس تطيع
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اختيار افرادها والحص ول على وفائهم " ،ففي اس تطالع للراي
اجري في فرنس ا س نة  8001هناك  %91من الفرنس يين يرون
انه على المؤس س ة ان تهتم بعمالها وانه عليها واجبات تجاههم
وان ه ذه الواجب ات ت اتي قب ل التزام اته ا تج اه الزب ائن ،في
اس تطالع اخر للراي حوالي  %19يرون ان دور المؤس س ة ليس
اقتصادي فقط بل يجب ان يكون ايضا دور جواري وتضامني".
--5اليات تطبيق التنمية المسـ ــتدامة في الم س ـ ـسـ ــة
القتصادية
لتطبيق س ياس ة التنمية المس تدامة على مس توى
المؤس س ة االقتص ادية توجد العديد من اال ليات التي تحقق بها
المؤس س ة هذا التوجه ومن اهم اال ليات التي س وف نتناولها في
هذا العنصر ما يلي:

والس المة المهنية ،لتمكين الجهات المطبقة لهذا النظام من
التحكم في المخاطر المتص لة بالص حة والس المة المهنية
وتحسين ادائها.
المواص فات القياس ية  :SA 8000والتي تخص الجانب
االجتماعي والذي يصف نظام اإلدارة المسؤول اجتماعيا11.
المواص ــفة القياس ــية المس ــتقبلية حول المسـ ـ وليةالجتماعية للم سسات ايزو81000 :
وهي مب ادرة تقوم منظم ة اإليزو بوض عه ا وتطويره ا
واله دف من ورائه ا هو "توفير الريـ ـ ـ ـ ــاد والتوجي ــه حول
المسـ ـ ـ ـ ولية الجتماعية" ،ومن المرتقب ان يتم إص دار هذه
الموصفة بشكل رسمي في شهر ديسمبر من سنة16 8009.
من خالل تص نيف ابعاد هذه المعايير يتض ح لنا انها
تجس د اجزاء مح ددة فقط من التنمي ة المس ت دام ة ،وتج در
اإلشارة إلى ان المواصفات التي تحقق البعد االقتصادي للتنمية
المس تدامة تتجس د في مواص فة اإليزو  ،1009اما مواص فة
اإليزو  ،96009فهي تتعلق بالبعد البيئي للتنمية المس تدامة،
في حين تجس د المواص ف ة  OHSAS99009التي تتعلق
الصحة والسالمة المهنية البعد االجتماعي للتنمية المستدامة.

-9--5المعــايير والمواصـ ـ ـ ـفــات القيــاسـ ـ ـ ـيــة المتعلقــة
بالتنمية المستدامة
ال يوجد لحد الس اعة معيار موحد يش مل كيفية إدارة
التنمية المس تدامة كما ال توجد مواص فات قياس ية يمكن من
خاللها الحص ول على ش هادات مخص ص ة للتنمية المس تدامة،
فما هو موجود ال يشمل إال اجزاء من رهانات التنمية المستدامة
واهم هذه المعايير تتمثل في:

وفيما يلي سوف نقدم عرض مختصر الهم المعايير التي
تس هم في تحقيق التنمي ة المس ت دام ة في المؤس س ات
االقتصادية ،المتمثلة في نظم إدارة البيئة من خالل المواصفة
إيزو  ،960009والمواص ف ة إيزو  81000حول المس ؤولي ة
االجتماعية.

 المواصفة ايزو  :96009التي تصف نظام إدارة البيئةوالذي من خالله يمكن تاكيد وإثبات ان المؤس س ة تمارس
نش اطها وفق ما هو منص وص عليه قانونا وانها تحترم البيئة
وتحافظ عليها.
 -نظام ادارة الجودة "8000 " :ISO 9001

 -نظم ادارة البيئة وسلسلة اليزو :96009

هو نظام يهدف إلى تحس ين اس لوب اإلدارة في س بيل
تحقيق جودة ذات مس توى ع ال ،تس تطيع من خالله ا
المؤس س ة ان تنظم عملياتها وتدير مواردها كي تحقق الجودة
وتحسنها بشكل اقتصادي في كافة االنشطة التي تقوم بها.
 نظام الص ـ ـ ــحة والس ـ ـ ــالمة المهنية-18001:2007

تعتبر المواص ف ة إيزو  96009من اهم المواص ف ات
واك ثرها ش يوعا ض من مجموعة اإليزو  ،96000وتش تمل هذه
المواص فة القياس ية على المكونات االس اس ية لنظام اإلدارة
البيئية داخل المؤس س ة ،ويبدا هذا النظام من التزام اإلدارة
العلي ا للمؤس س ة ب إدخ ال البع د البيئي في اس الي ب إدارة
انش طتها المختلفة بدءا من عملية اإلنتاج والتص نيع إلى مرحلة
تس ويق الس لع من خالل س ياس ة مك توبة ومعلنة داخل
المؤس س ة وخارجها ،وتش مل المواص فة إيزو  96009برنامج

BS OHSAS

وهو نظ ام إدارة الص ح ة والس الم ة المهني ة يح دد
المتطلب ات التي يج ب توافره ا في اي نظ ام إلدارة الص ح ة

جمةل العلوم الاجامتعية
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اإلدارة البيئي ة ال ذي يش م ل اإلجراءات المطبق ة للح د من
التاثيرات السلبية لنشاط المؤسسة على البيئة.
يحقق تطبيق هذه المواص فة للمؤس س ة عدة امتيازات
فوفق المس ح الذي اجرته إحدى الهيائت الدولية المتخص ص ة
في مجال البيئة لمجموعة من المؤس س ات التي طبقت نظام
اإليزو  ،96000ان كافة هذه المؤس س ات قد اس تفادت بش كل
فعلي من تطبيق نظام إدارة البيئة ومن نتائج هذه الدراس ة ما
يلي % 15 :من المؤس س ات حس نت س معتها% 19اس تفادة
ماديا وبشكل مباشر.
% 60حس ن ت عالق اته ا مع االطراف ذوي العالق ة
ب المؤس س ة% 89 . .حص ل ت على ميزة إيج ابي ة مق اب ل
المنافسين.
 %81س اهمت الش هادة في اإلبقاء على المؤس س ة من
االنهيار %98 ..حسنت ظروف العمل لديهم.
قد تكون بعض المؤس س ات معتادة على التعامل مع
القض ايا البيئة بش كل فردي مثل تطبيق ض بط االنبعاثات
والتلوث الضوضائي ،ومع ذلك فإن الفوائد التي قد تتحقق من
تطبيق ش امل لنظام إدارة بيئي تفوق بك ثير الفوائد المحدودة
التي تجنيها المؤس س ات من تنفيذ بعض التطبيقات البيئية
منعزلة.15
وبالتالي فإن حص ول المؤس س ة على ش هادة المطابقة
وفق المواص فات العالمية إلدارة البيئة إيزو  96000والتزامها
بالتطبيق المس تمر لهذه المواص فات من ش انه تحس ين عالقة
المؤس س ة بالبيئة ،وتقليل االثار البيئية الناتجة عن ممارس ة
النشاط اإلنتاجي وبهذا تسهم المؤسسة في تحقيق البعد البيئي
للتنمية المستدامة.

االطراف ذوي العالقة كما تحترم القوانين الس ارية المفعول،
وتكون ملتزمة مع المعايير الدولية في سلوكياتها.
وتعرف المواص ف ة إيزو  81000على انه ا" :يـ ـ ـ ـكــل
أ
جديد للمراقبة الجتماعية ،وهي اداة مهمة لتنظيم وتحقيق
المس ولية الجتماعية".
تدمج المؤس س ات الرهانات التي تتعلق بالمس ؤولية
االجتماعية في نشاطاتها وعالقاتها كما يلي:
الرهــانــات البيئيــة :تش م ل التغير المن اخي ،انبع اث
الغازات المس ببة لالحتباس الحراري ،تلوث الهواء ،وال ماء،
والتنوع البيولوجي.
الرهانات الجتماعية :وتتعلق بش روط العمل ،الحالة
الجيدة للعمال صحيا ،التكوين ،االجور.
الرهــانــات المجتمعيــة :تنبثق عن قض اي ا المجتمع،
مث ل احترام االش خ اص ،عرض التنوع ،مك افح ة االنم اط
الجامدة تقديم انش طة لمس اعدة االش خاص الذين يعانون من
صعوبات ،انشطة الرعاية.11
أ
الرغنوميا وتطبيق مواصفات ادارة السالمة والصحة
المهنية ISO 18000
ع ل م االرغ ن وم ي ا ه و ع ل م ال وق اي ة م ن ح وادث
وتكنولوجيات العمل داخل المؤس س ة االقتص ادية يبحث في
آ
كيفيات واليات ض مان الص حة والس المة واالمان لبيئة العمال
والموظفين كطرف ف اع ل ذي عالق ة ب التنمية المس ت دام ة من
خالل توفير وس ائ ل ص ديق ة للبيئ ة ،وفي ه ذا اإلط ار برزت
مواص فات إلدارة الص حة والس المة المهنية للعمال داخل
المؤس س ة بحي ث ظهرت انظم ة اإلدارة الموح دة تتض من
تفاص يل متطلبات إدارة الس المة والص حة المهنية داخل
المؤس س ة وض عت هذه المعايير س نة  1999وتم تطويرها س نة
 2002لتاخذ شكلها النهائي في ماي2005

المواصـ ـ ـ ـف ــة ال ــدولي ــة :ايزو  :81000تم نش ر ه ذه
المواص ف ة في نوفمبر  8090و تختص ه ذه المواص ف ة
ب المس ؤولي ة االجتم اعي ة ،وهي تعبر عن اختص ار " ،RSE
المس ـ ـ ولية الجتماعية للم س ـ ـسـ ــات " ،وتتحدد المس ؤولية
االجتم اعي ة للمؤس س ات إزاء ت اثير قراراته ا وانش طته ا على
المجتمع والبيئة ،حيث تترجم هذه المسؤولية بسلوك اخالقي
وش فاف يس اهم في تحقيق التنمية المس تدامة ويتفهم حالة
المجتمع وص حته ،حيث تاخذ المؤس س ة في حس ابها توقعات
جمةل العلوم الاجامتعية
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وتعرف ادارة الصـ ـ ــحة والسـ ـ ــالمة المهنية على ":انها
اإلدارة التي تقع عليها مس ؤوليات وواجبات اإلدارة والتوجيه
والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لكل ما يتعلق باالمن والس المة
المهنية في المؤس س ة ،ووض ع القواعد والتعليمات الفنية
لض م ان س الم ة الع املين والممتلك ات والبيئ ة ووض ع
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إس تراتيجية س واء في برامج التدريب او التثقيف والوعي التي
يمكن من خاللها االرتقاء بمس توى اداء العاملين ،ومس توى
وضع السالمة المهنية للوصول إلى معايير الجودة في السالمة
المهنية.
أ
أ
من واجبات ادارة انظمة المن والسـ ــالمة المهنية ما
يلي:

إذن من خالل التعرف على نظام الس المة والص حة
المهنية ،يتض ح لنا انه يس اهم في تحقيق التنمية االجتماعية
التي تعتبر من اهم ابعاد التنمية المس تدامة على المس توى
الداخلي للمؤس س ات ،فاالهتمام بص حة وس المة الموارد
البش رية على مس توى المؤس س ة يس هم في تحقيق االس تقرار
وينعكس على االداء بش ك ل ع ام ويحقق اس ت دام ة الموارد
البشرية والحفاظ عليها امنة.

 تعتم د على القواع د واإلجراءات والتعليم ات الفني ةواإلرش ادات بش ان تنفيذ س ياس ة االمن والس المة في العمل
وذلك باالعتماد على اس س االمن والس المة والجودة واالرتقاء
بها إلى المعايير الموضوعة من قبل المؤسسة.
 وض ع معايير لالمن والس المة والص حة المهنية والعملعلى منع االس باب التي قد تؤدى إلى اإلص ابة او حوادث اثناء
العمل.
 عمل تقييم وتخمين وتحليل للمخاطر س واء لمقر العملآ
او اال الت والواجبات والمتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات
االمن والسالمة المهنية.
 الت اك د من التزام الع املين ب ارت داء تجهيزات الوق اي ةالشخصية اثناء العمل.
 وضع برامج تدريب للعاملين الجدد لتعريفهم باساسياتاالمن والسالمة المهنية في عملهم .
القيام بعمل دورات في السالمة المهنية سواء التخصصيةوالعامة للعاملين في المؤسسة.
نش ر الوعي والتثقيف في االمن والس المة المهنية عنطريق اللوحات اإلرشادية والمنشورات والك تيبات.
أ
أ
أ
اهــداف ادارة انظمــة المن والس ـ ـ ــالمــة المهنيــة :ومناهدافها ما يلي:
آ
 تحقيق بيئة امنة للعمل خاليه من المخاطر ومحص نةمن مصادر المخاطر - .المحافظة على صحة وارواح العاملين.
 المحافظة على الممتلكات الخاص ة بالمؤس س ة- .المحافظة على سالمة البيئة
 تطبيق نظام إدارة الجودة- .اعتماد المعايير الدولية فيالسالمة المهنية.
 نشر الوعي حول السالمة المهنية والصحة وجعلها عنصرا32
محوريا في ثقافة العمال.
جمةل العلوم الاجامتعية
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 8-5تبني تكنولوجي ــات ال نت ــاج النظيف ك ــا لي ــة
لتحقيق التنمية المستدامة
نش ات تقني ة اإلنت اج االنظف ك إح دى تكنولوجي ات
اإلنت اج المطورة لتقلي ل االثر على البيئ ة في الوالي ات المتح دة
االمريكية وعدد من دول اوروبا في ثمانينات القرن الماض ي،
هدفها إيجاد فرص للص ناعة والمنتجين الرئيس يين لتحقيق
مك اس ب م الي ة من وراء التحس ين ات البيئي ة ،ويع د اإلنت اج
االنظف طريق ة لتطبيق التنمي ة المس ت دام ة ،وهو تطبيق
متواص ل إلس تراتيجي ة بيئي ة وق ائي ة متك امل ة العملي ات
والمنتجات من اجل تقليل المخاطر المتص لة باإلنس ان والبيئة
وترتبط مباش رة بعملية التص نيع التي تقلل االثار البيئية من
آ
خالل التجهيزات واال الت التي ال تلوث البيئ ة وال تس تنزف
موارد كبيرة.
اإلنتاج االنظف يهتم بكل من العملية اإلنتاجية بحد
ذاته ا كم ا يهتم من ن احي ة اخرى ب المنتج ات ففيم ا يتعلق
بعمليات اإلنتاج فهي تختص بالحفاظ على المواد الخام والطاقة
واس تبع اد المواد الخ ام الس ام ة ،وتقلي ل ك اف ة االنبع اث ات
آ
والنفايات الناتجة كما وكيفا .فهذه اال لية تحقق عدة مكاس ب
للمؤس س ة ،فهي تس هم في زيادة ارباحها بزيادة اإلنتاج ،دون
إلحاق الض رر بالبيئة المحيطة ،فالبعد البيئي هو بعد اس اس ي
آ
في تكنولوجي ات اإلنت اج النظيف ل ذا تعتبر من اهم اال لي ات
لتطبيق التنمية المس تدامة ،خص وص ا لدى المؤس س ات
االقتصادية الصناعية.
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 1-5تس ـ ـ ــيير النف ــاي ــات ك ــالي ــة لتحقيق ا لتنمي ــة
المستدامة

أمال همري

المنطلق ظهرت فكرة إدارة وتس يير النف اي ات والتي تعني
اس تخدام مجموعة من الطرق او التقنيات من ا جل الحد من
آ
االثار الس لبية الناجمة عن النفايات بص ورها المختلفة ،ص لبة،
س ائلة ،او غازية 19.وفي إطار تس يير النفايات ظهر مفهوم
يعمل على تحقيق االستدامة بطريقة رشيدة في تسيير النفايات
وهو مفهوم "القواعد الذهبية االربعة .R4

إن احد التحديات التي تواجه المؤسسات اإلنتاجية في
الوقت الحاض ر هو ازدياد كمية النفايات والمخلفات وبالتالي
وجب على المؤس س ة ان تبحث عن حلول ،وبدائل قص د
التقلي ل من النف اي ات او التخلص النه ائي منه ا ومن ه ذا

الشكل البياني رقم  :06يوضح القاعدة الذهبية لتسيير النفايات
تسيير النفايات المستدام" "R4

التخفيض من النفايات وتقليلها
Réduction

إعادة استخدام النفايات
Reuse

االسترجاع
Recovery

التدوير او الرسكلة
Reecycling

المصدر :من اعداد يخصي
 القواع د ال ذهبي ة االربع ة  ،R4وهي  6طرق تتبعلتس يير النفايات مهما كان نوعها "طبية ،ص لبة ،س ائلة."......
وهي كما يلي11 :

معينة مثال درجة حرارة ومدة احتراق معينة وذلك للتحكم في
االنبع اث ات وم دى مط ابقته ا لقوانين البيئ ة " ،وتتميز ه ذه
آ
الطريق ة ب التخلص االمن من  %10من المواد الص لب ة،
وتحويله ا إلى ط اق ة حراري ة تس تخ دم لتولي د البخ ار او الط اق ة
الكهربائية ،او إنتاج طاقة حرارية.
أ
 التــدوير او الرس ـ ـ ــكلــة  :Reecyclingهي طريق ةالس ترجاع المواد النافعة من النفايات بحيث يتم فص ل هذه
المواد ومعالجتها ثم إعادة تص نيعها اي تص بح هذه النفايات
كم ادة خ ام " م ادة اولي ة " لص ن اع ة منتوج ج دي د ومن اك ثر
النف اي ات التي يمكن االس تف ادة منه ا في عملي ة الت دوير هي:
البالس تيك ،الورق ،الكرتون  ....وتعتبر افض ل طريقة إلعادة
الت دوير في الفص ل من المنبع بحي ث تقوم المؤس س ات
الص ن اعي ة بوض ع ك ل نوع من انواع النف اي ات في ح اوي ات
خاص ة ،وذلك بالتعاون مع بلديات او مؤس س ات خاص ة
تستثمر في إعادة تدوير النفايات ....

 التخفيض من النف ــاي ــات وتقليله ــا :Réductionوالمقص ود هنا هو تقليل المواد الخام المس تخدمة وينتج عن
ذل ك تقلي ل النف اي ات ويتم ذل ك ب اس تخ دام مواد خ ام تنتج
نف اي ات اق ل ،او عن طريق الح د من المواد المس تخ دم ة في
عمليات التعبئة والتغليف كمواد البالستيك والورق.
 اعادة اس ـ ـ ــتخدام النفايات  :Reuseعلى س بيلالمثال ال الحص ر فإن إعادة اس تخدام المياه العادية المنزلية
المعالجة في الزراعة والص ناعة ،تؤدي إلى ترش يد اس تهالك
المياه والحد من االستخراج الجائر من المياه الجوفية.
 السـ ــترجاع  : Recoveryويقص د بذلك التخلصآ
االمن من النفايات الخطيرة ،س واء كانت ص لبة او س ائلة
ونفايات طبية بحرقها تحت ظروف تش غيل معينة مثل درجة
حرارة وم دة الحرق ،من اج ل ض م ان حم اي ة البيئ ة من ك ل
النفايات الصلبة والسائلة والغازية التي ال يمكن االستفادة منها
 ،ويجب التخلص منها بما يتوافق مع المعايير البيئية وبالطرق
المالئم ة عن طريق الحرق في ام اكن مغلق ة  ،وتح ت ظروف

جمةل العلوم الاجامتعية

-6-5العالم ــات البيئي ــة ك ــالي ــة لتحقيق التنمي ــة
المستدامة في الم سسة
من اجل إيصال المعلومات إلى الزبائن بان المنتجات
التي يش ترونها اخذت بعين االعتبار معايير بيئية واجتماعية،
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لتلبية اهتمامات المس تهلكين المتص اعدة نحو االهتمام بالبيئة
اي انتجت في ظروف عمل س ليمة وانها اس توعبت االهتمامات
والص ح ة واالمن ،تمنح ه ذه الش ه ادات من طرف منظمات
البيئية بش كل متزايد فنجد ،هناك عدة تص نيفات تس تخدم في
حيادية مختص ة تعمل بش كل مس تقل لتلبية مطالب حماية
هذا المجال متمثلة في البطاقات اإلعالمية البيئية ،والعالمات
41
البيئة في القطاع االستهالكي .
اإليكولوجية ،حيث تس عى المؤس س ات الحاص لة على هذه
وهي عالم ة موجودة على المنتوج ت دل ب ان ه يحترم
المواصفات لتفعيل االتصال البيئي من خالل التركيز على تميز
المع ايير المطبق ة في حم اي ة البيئ ة مس اهم ة العالم ة البيئي ة
منتج اته ا بيئي ا عبر ه ذه العالم ات حي ث يعتق د المس تهل ك
تكون من خالل تقرير بيئي اي تحلي ل دورة حي اة المنتج
مباش رة عند رؤيتها انها تراعي تقليل االثر على البيئة ،وص نعت
ومتابعة االنحرافات البيئية التي قد تقع فيها المؤس س ة وفق
وفق ش روط بيئية ض من هذا المجال تلجا هذه المؤس س ات
االلتزام بمعايير معينة
المواطن ة التي تطبق منهج التنمي ة المس ت دام ة إلى وض ع
ففي فرنس ا العالمة البيئية ،NF environnement
عالمات او اش كال على اغلفة منتجاتها تؤكد بان هذه المنتجات
يتم الموافقة عليها من خالل عدة معايير اك ثر ص رامة ،حيث
بيئية.
يتم إعط اء ه ذه العالم ة وفق مق ارب ة طويل ة حتى يتم الوض ع
العالمات اإليكولوجية ايضا تمثل استخدام الملصقات
واإلعتماد النهائي لهذه العالمة ،كذلك نفس الش يئ بالنس بة
لتوعية المس تهلكين ان المنتج هو اك ثر امانا و ص ديق للبيئة
للعالم ة االوروبي ة المعتم دة في ع دة دول اوروبي ة– l’eco
مقارنة لمنتجات اخرى في نفس الفئة ،وض عت هذه العالمات
42
.label européen
والرموز الخضراء من قبل الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات
أ
يكل بياني رقم  :5ايهر العالمات البيئية العالمية

 -1التص ـ ـ ــال البيئي كـتوجه حديث لالتص ـ ـ ــال حول التنمية
المستدامة في الم سسة القتصادية

"كما ا نه المحرك االس اس ي للعمل البيئي ،وقاعدة
اس اس ية للنجاح في التقليل من المخاطر التي تهدد البيئة،
وهو االتص ال المعني بالرس الة والمض مون البيئي س واء كان
معلومات او اراء ،ويكون هدفه االس اس ي هو التعامل اإليجابي
مع البيئ ة من اج ل حم ايته ا والعم ل على إيج اد الحلول
لمش كالتها ،وهو العامل االس اس ي للعمل البيئي والتوعية
والتحس يس البيئي ،من خالل اعتماد انش طة اتص الية يمكن
آ
ان تحدث التغيير في المعارف االراء ،االتجاهات ،والسلوكيات
التي لها عالقة مباشرة بالبيئة.
تطرقن ا لتح دي د مفهوم االتص ال البيئي الن ه ي دخ ل
ض من الس ياس ة االتص الية البيئية للمؤس س ة من خالل التوعية
والتحس يس البيئي على مس توى االتص ال الداخلي للمؤس س ة،
وعلى مس توى االتص ال البيئي الخ ارجي ال ذي تس تعمل ه
المؤس س ة في اإلفص اح عن ادائها البيئي تجاه مختلف االطراف
ذوي العالقة بها.

ي ع رف االتص ال ال ب ي ئ ي ع ل ى ان ه" :االس ت ع م ال
االس تراتيجي والمخطط للعملي ات واالنش ط ة االتص الي ة،
ومخرجات وس ائل اإلعالم من اجل النقل الفعال للس ياس ة
البيئية الموض وعة لمش اركة الجمهور في وض ع المش اريع
الموجهة نحو االستدامة البيئية "61.
وهو ك ذل ك " االس تعم ال االس تراتيجي للتقني ات
اإلعالمي ة من اج ل ت دعيم الس ي اس ات والمش اريع البيئية
وترقيتها ،كما يعد نش اطا إس هاميا يهدف إلى إش راك كل
االطراف المعني ة ،ب العم ل ب دق ة وج دي ة اتج اه المجموع ات
موضوع التوعية ،وهو تهذيب وتشجيع سلوكيات العمل البيئي
من طرف االفراد ،وذلك بمس اندة تلك المش اريع وتش جيع
المشاركة فيها ".66

جمةل العلوم الاجامتعية

218

العدد  91ديسمرب 2192-

التوجه من العالم البييئ اىل التصال املسؤول يف اطار التمنية املس تدامة دلى املؤسسة الاقتصادية

أمال همري

االتص الية البيئية تحقق للمؤس س ات عدة مكاس ب فهي تس مح
فالتوجه لالتص ال البيئي لدى المؤس س ات كان بمثابة
بتعزيز ص ورة المؤس س ة عبر التاثير في الراي العام وتحس يس ه،
الخطوة االولى للتوجه لالتصال بطريقة مسؤولة لدى المؤسسة
ومن جهة اخرى يس هم االتص ال البيئي في المؤس س ة في
االقتص ادية ،هذا االتص ال الذي س وف نتعرف على اهم قواعده
تحسين االداء البيئي لمنتجاتها وتنافسيتها.65
واهميته لدى المؤسسة في ظل المنافسة والبقاء في ظل البيئة
أ
- 9-1الطراف ذوي العالقة بالم سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة كجمهور للرس ـ ـ ــالة
االقتص ادية التنافس ية الراهنة التي بدات تتوجه لالس تدامة
التصالية المس ولةparties prenantes :
ولاللتزام االخالقي تجاه البيئة والمجتمع س واء في نش اطاتها او
بع د ان تن اولن ا االنتق ال الت دريجي من اإلعالم البيئي
منتجاتها فاالتص ال البيئي لدى المؤس س ة انطلق من فكرة
إلى االتص ال المس ؤول ك توجه مؤس س اتي حديث حول
االتصال حول المعايير والمواصفات البيئية كاإليزو ،96009
ممارس ات التنمية المس تدامة بالمؤس س ة التي تتعلق بحماية
إلى االتص ال البيئي حول منتجات المؤس س ة والترويج للعالمة
البيئة ،يجب ان نتناول من هو الجمهور المس تهدف بالرس الة
البيئية ،وصوال للتسويق االخضر كنمط لالتصال المسؤول.
االتصالية المسؤولة وهم االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة فمن
حي ث يوج د ع دد كبير من الملص ق ات والعالم ات
هم االطراف ذوي العالقة بالمؤس س ة؟ يعرف فريمان االطراف
الخض راء ،المس تخدمة لتقديم ض مانات للزبون بان هذه
ذوي العالق ة ب المؤس س ة ":على انهم افراد او مجموع ة من
المنتجات التي يتم ش رائها تتطابق مع معايير بيئية واجتماعية
المؤس س ات يمكن ان يؤثروا ويت اثروا في تحقيق اه داف
معينة ،فالمؤس س ات االقتص ادية العالمية اص بحت اك ثر وعيا
المؤسسة61
بإدماج االتص ال البيئي في منهجها التس ويقي ،فالس ياس ة
أ
يكل بياني رقم " :"01يوضح الطراف ذوي العالقة بالم سسة.
المساهمين
والمستثمرين
اإلعالم
المستهلكين  /الزبائن

الباحثين
والتجمعات العلمية
الم سسة
الدارة النقابة
أ
العمال "الجراء"

المجتمع المدني

المنظمات غير
الحكومية

بنوك وتامينات
اإلدارات
الموردين

Thierry Rases, Bettina la ville, et autre : développement Durable-aspects stratégique et

47

Source :

opérationnels, édition Francis Lefebvre, 2010, paris. P16.

هم مجموعة من االفراد والمؤس س ات الذين يتواجدون
بمحيط المؤس س ة الداخلي والخارجي ،ويتاثرون بنش اطات
وقرارات المؤس س ة ،كم ا انهم يؤثرون فيه ا حي ث يمكنهم
الضغط على المؤسسة بما يتوافق مع مصالحهم ،فدائما تسعى
المؤس س ة إلى تقري ب وجه ات النظر مع االطراف ذوي
المص لحة ،والحوار معهم من خالل االتص ال بطريقة مس ؤولة
تس تجيب لمتطلباتهم فبهذا االتص ال تحدث المؤس س ة عقد مع
المجتمع بإض فاء الش رعية على نش اطاتها وإدراج نفس ها في
جمةل العلوم الاجامتعية

المجتمع بطريقة اخالقية الئ قة ،كما ان إغفال المؤس س ة لهم
قد يسبب ضغطا يتحول إلى ازمة قد تؤثر على استقرار واستمرار
المؤس س ة ،فالمدير الناجح هو المدير الذي يحدد ويس تجيب
لمطالب االطراف ذوي العالقة ويتواصل معهم بطريقة مسؤولة
تمتص ض غوطاتهم ومطالبهم البيئية المتمثلة في ض رورة تبني
منهج التنمية المس تدامة للحفاظ على البيئة لالجيال الحالية
واالجيال القادمة.

211

العدد  91ديسمرب 2192-

التوجه من العالم البييئ اىل التصال املسؤول يف اطار التمنية املس تدامة دلى املؤسسة الاقتصادية

-9.دور التصال المس ول في تحقيق التنمية
المستدامة في الم سسة القتصادية

أمال همري

المصلحة والحد من ضغوطاتهم وتحويلها إلى مكاسب
إستراتيجية تدعم وجود المؤسسة واستمرارها  ،وفي هذا اإلطار
يمكن ان نشير لمثال هام هو تجربة إحدى الشركات البرازيلية
االقتصادية التي تتاجر بتجارة الحطب  ،لتكسب دعم االطراف
ذوي المصلحة وباعتبار ان نشاطها التجاري مضاد للتنمية
المستدامة وحماية البيئة إال انها استعملت االتصال المسؤول
بترويج رسائل مضادة لنشاطها وحمالت اتصالية للتوعية
والتحسيس بحماية الغابات .
 يؤثر االتصال المسؤول على ارباح المؤسسة االقتصاديةبإمكانية دخول اسواق عالمية ،فمعايير التنمية المستدامة
كمعايير اإليزو  14111هي معايير دولية في االسواق العالمية،
فمع دخول المؤسسات االقتصادية الجزائرية مع اتفاقية
المنظمة العالمية للتجارة اصبحت التنمية المستدامة
والمواصفات والمعايير كسلسلة اإليزو  14111هي معايير اساسية
لدخول المنتجات الجزائرية االسواق االوروبية.
يؤثر االتصال المسؤول من حيث الناحية التسويقيةللمؤسسة بكسب شرائح من المستهلكين البيئيين او
المستهلكين المسؤولين الذين يملكون حس ووعي بيئي
بالمنتجات والعالمات البيئية ويبرز تاثير االتصال المسؤول من
خالل اإلعالم البيئي حول شروط تصنيع المنتجات ومكوناتها
وتاثيراتها الصحية والبيئية.
االتصال المسؤول ايضا من ناحية تدعيمه للوسائلاالتصالية في المؤسسة االقتصادية يدعم استعمال الوسائل
االتصالية الرقمية وترشيد استعمال الورق والحبر ،حيث يدعم
التواصل االخضر عبر اجهزة كمبيوتر صديقة للبيئة وتستهلك
اقل قدر ممكن من الطاقة الكهربائية ،فمن مهام قسم االتصال
المسؤول في المؤسسة توفير دعائم اتصالية مادية صديقة للبيئة
وتراعي تقليل االثر البيئي في مختلف االقسام اإلدارية بالمؤسسة

يلعب االتصال دورا هاما في إرساء وتطبيق منهج التنمية
المستدامة كسياسة مؤسساتية مسؤولة مجتمعيا ،في هذا اإلطار
تتجسد تاثيرات االتصال المسؤول على المؤسسة االقتصادية
فيما يتعلق بتبني منهج التنمية المستدامة فيما يلي:
االتصال المسؤول هو صوت المؤسسة الذي يعكسالتزام المؤسسة بمسؤوليتها االجتماعية والمجتمعية خصوصا
فيما يتعلق االمر باالتصال واإلعالم البيئي حول القضايا
والتاثيرات البيئية التي قد تشكلها المؤسسة االقتصادية على
المحيط الخارجي ،فرهان االتصال المسؤول هو رهان حول
سمعة المؤسسة وإدراجها في النسيج االجتماعي للمجتمع.
 يؤثر االتصال المسؤول على صورة المؤسسة بإضفاءصفة المؤسسة المواطنة التي تتواصل بشفافية حول تاثيراتها
البيئية واالجتماعية من خالل نشر تقارير دورية لتطبيق ونتائج
تطبيق التنمية المستدامة في المؤسسة  ،كما ان نشر معلومات
خاطئة ال تعكس نتائج واقعية للمؤسسة يسهم في وقوع
المؤسسة في الغسيل االخضر ، GREEN WACHINGاي
التضليل والتالعب الذي قد تتجاوز تاثيراته على المؤسسة مسالة
البقاء واالستمرار ،فما بنته المؤسسة االقتصادية من سياستها
في اجيال يمكن ان يدمر بتصرف غير مسؤول للمؤسسة
خصوصا إذا تعلق االمر بمواضيع حساسة اجتماعية بيئية
صحية.
يؤثر االتصال المسؤول حول التنمية المستدامة علىعالقة المؤسسة باالطراف ذوي المصلحة بها الذين يؤثرون في
سياساتها ويتاثرن بقراراتها  ،فااللتزام بالتنمية المستدامة من
خالل تطبيقاتها المختلفة في المؤسسة االقتصادية والتي اشرنا
لها سابقا في شق من هذا المقال  ،يسهم في كسب االطراف ذوي
أ
يكل بياني رقم  : 1يوضح تاثير التصال المس ول حول التنمية المستدامة في الم سسة القتصادية
االتصال المسؤول
المؤسسة
االقتصادية

االطراف ذوي
العالقة بالمؤسسة

المؤسسة المواطنة
المسؤولة

المصدر :من إعداد شخصي
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خاتمة

بعد ان اص بحت حقوق اإلنس ان البيئية هي الجيل الثالث من
حقوق اإلنسان.
ويس تعم ل ه ذا النمط من االتص ال مختلف ادوات
ووس ائل االتص ال كعلم إنس اني لنقل الرس الة االتص الية البيئية
التي تهدف لترقية حياة اإلنس ان وص حته والحفاظ على محيطه
عبر ع دة ادوات ووس ائ ل ك تقرير التنمي ة المس ت دام ة او
المس ؤولي ة االجتم اعي ة والبيئي ة ،اإلعالن البيئي للمنتج ات
البيئي ة التي تحترم البيئ ة والمس تهل ك ،العالم ة البيئي ة،
التسويق البيئي ......
كم ا ح اولن ا من خالل ه ذا المق ال إبراز القواع د
الن اجح ة للقي ام ب إتص ال مس ؤول ن اجح حول منهج التنمية
المس تدامة كممارس ة من خالل مبادئ االتص ال المس ؤول،
ب اإلض اف ة لعرض مختلف الطرق واإلجراءات التي تمكن اي
مؤسسة من االستفادة من اليات تطبيق التنمية المستدامة في
المؤس س ة بطريقة فعالة تحقق للمؤس س ة ايا كان نوعها عدة
مكاس ب خص وص ا على الص عيد التنافس ي المؤس س اتي في ظل
المنافسة العالمية والبقاء لالفضل.
في ختام المقالة قمنا بتحديد واس تنباط دور االتص ال
المس ؤول ك توج ه اتص الي ح دي ث ظهر بفع ل ظهور اإلعالم
البيئي في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية،
وص وال لتحقيق مؤس س ة مواطنة مس تدامة تحترم حقوق
آ
االجيال القادمة وحقها في بيئة نظيفة وص حية وامنة وموارد
عادلة.

تن اول ه ذا المق ال التوج ه من اإلعالم البيئي إلى
االتص ال المس ؤول في إطار التنمية المس تدامة كاهم الرهانات
التي تواجه المؤس س ات في ظل اال لفية الثالثة لكن في إطار
مؤس س اتي من حيث التطبيق والممارس ة ،حاول هذا المقال
ربط هذا المفهوم كممارس ة عملية باالتص ال بمختلف اش كاله
وادواته لدى المؤس س ة ،او ما يس مى باالتص ال المس ؤول الذي
يهدف للتطبيق الواض ح والش فاف لس ياس ة التنمية المس تدامة
ونقل االثار البيئية االجتماعية النش طة المؤس س ات لمختلف
االطراف ذوي العالقة بها ،نظرا الهمية هذا النمط من االتصال
في تحس ين ص ورة المؤس س ة وخلق ش رعية اجتماعية لها في
النس يج االجتماعي ،فاالتص ال المس ؤول هو عقد اجتماعي بين
المؤس س ة والمجتمع يض من تطور المؤس س ة وبقاءها دون
التاثير السلبي على المجتمع والبيئة.
حي ث ب دا تطور االهتم ام ب التنمي ة المس ت دام ة من
اإلعالم البيئي الذي وض ح خطورة المش اكل البيئية واثارها على
اإلنس ان والبيئ ة المحيط ة بع د دق ن اقوس الخطر من طرف
جم اع ات الخض ر ب اوروب ا في نه اي ة الس بعين ات وتطور ه ذا
المفهوم إلى توجه اتص الي مؤس س اتي بيئي اجتماعي ومجتمعي
يعكس درجة من الوعي حول رهانات التنمية المس تدامة التي
اص بحت حق لإلنس ان في بعض الدس اتير العالمية خص وص ا
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الهوامش

- 1د .سناء دمحم الجبور :اإلعالم البيئي ،ط ،1دار اسامة للنشر والتوزيع ،االردن ،2111 ،ص .12
 جروها ليم برونتالند :رئيسة وزراء النرويج سابقا ،هي اول من وضع تعريف رسمي للتنمية المستدامة ،وهو اشهر تعريف للتنمية المستدامة إذ
تعرفها على انها التنمية التي تاخذ بعين االعتبار حقوق االجيال الحالية دون المساومة على حقوق االجيال القادمة من تلبية احتياجاتهم ونصيبهم من
الموارد.
تعتبر االجندة  21او اجندة القرن الواحد والعشرين من اهم الوثائق التي انبثقت عن مؤتمر قمة االرض بريو دي جانيرو سنة  1..2حيث وضعت
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مرمي وايل
الملخص

 وذلك لما تؤديه من كبير دور في تحقيق الناتج،تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات اهمية في العديد من دول العالم
 والجزائر كغيرها من الدول، ومن اجل دعم وخلق فرص عمل يتم تبني سياسات وبرامج عدة،الداخلي الخام وتخفيض معدل البطالة
تطبق برنامج تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخطوة لتنمية هذا القطاع بعده خيارا استراتيجيا قادرا على اإلسهام في تحقيق
. الشيء الذي يجعل من هذا الموضوع موضع اهتمام هذه الدراسة،التنمية
. التنمية المستدامة، اإلسهام، التاهيل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الكلمات المفتاحية
Résumé
Dans beaucoup de pays, les Petites et Moyennes Entreprises représentent une importance, puisque elles ont
un rôle dans la réduction du taux de chômage et la réalisation de la croissance économique, pour cela on a adopté
plusieurs politiques et programmes qui sont pour le soutien et la création de l’emploi. L’Algérie est l’un de ses
pays, qui a adopté le programme de la mise à niveau comme démarche pour le développement de ce secteur. Alors
les PME sont devenues un choix stratégique, incontestable, pour atteindre les objectifs de développement, pour
cela, il est temps d’évaluer les programmes de développement, et le rôle des PME pour réaliser le développement
durable

Mots clés : Petites Et Moyennes Entreprises, Mise A Niveau, Contribution, Développement Durable.
Summary
In many countries, small and medium enterprises are very important because of the role they play in the
reduction of the rate of unemployment and achieving of economic growth.
For this reason, governments adopted a number of policies and programs to support and create new job
opportunities through these enterprises.
Algeria like other countries, adopted such a program to upgrade this sector as a necessary forward step to
the development of economy, which means that SMEs are now a strategic choice to ensure a sustainable and
durable economic growth.

Key words: Small And Medium Enterprises, Upgrade, Contribution, Sustainable Development .
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اسهام املؤسسات املؤهةل الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التمنية املس تدامة يف اجلزائر

أ
المشكلة واهميتها

مقدمة
ادت التحوالت االقتصادية التي يشهدها عالم االعمال
المعاصر ،المتمثلة في االتجاه المتزايد نحو االندماج في
االقتصاد العالمي ،والتقدم التكنولوجي الهائل وتحرير االسواق
من خالل العولمة ،إلى خلق مناخ تنافسي وتحديات جديدة
امام المؤسسات االقتصادية ،خاصة في الدول السائرة في
طريق النمو كالجزائر؛ حيث تعد المؤسسة االقتصادية ،بصفة
عامة ،المحرك االساس للتنمية والتطور االقتصادي .ومن بين
هذه المؤسسات برز بشكل جلي الدور الحيوي للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بعدها الغالبة في اقتصاديات كل البلدان،
فهي تمثل الحصة الكبرى في هذا القطاع ،وتشكل قاطرة
التنمية بما تتميز به من خصائص مرونة اإلدارة ،والقدرة على
التحكم في شروط اإلنتاج ،والسيطرة على قوى العرض والطلب
آ
التي تؤهلها لتكون من ابرز اليات تحقيق التنمية المستدامة،
حتى اصبح يعتمد على هذا النوع من المؤسسات في تنمية
االقتصاديات والتركيز عليها لما تملكه من فعالية وسرعة في
التاقلم مع متغيرات المحيط الخارجي للمؤسسة.
ونظرا لهذه االهمية منحت المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر اهتماما كبيرا نظرا للمكانة التي تامل ان
تحتلها كمحرك لخلق الثروة خارج المحروقات وإحداث مناصب
شغل دائمة .ومن هذا المنطلق يتمثل المدخل الصحيح إلعادة
هيكلة االقتصاد الجزائري وتكييفه مع متطلبات االسواق
الدولية في االهتمام البالغ بتاهيل هذه المؤسسات ومنحها الدور
القيادي في تعزيز التنمية المستدامة من خالل تحسين ودعم
قدراتها التنافسية وإكسابها لعناصر التسيير الراشد ،باعتماد
التقييس ،واالبتكار التكنولوجي ،واالرتقاء باإلنتاج الوطني إلى
آ
افاق معايير الجودة العالمية .ويعد برنامج تاهيل المؤسسات
منعطفا مهما في اإلصالحات االقتصادية في الجزائر؛ حيث كان
من ابرز اهدافه تحقيق النمو والتوازن على المستويين الجزئي
والكلي عن طريق تشجيع االستثمار ودعم إنشاء المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،وإكسابها مجموعة من المقومات التي
تحسن من ادائها ،وتعزز قدرتها التنافسية مما يحفز هذا القطاع
لرفع مكانته من خالل دعم النمو االقتصادي ،وتوفير فرص
العمل ،ومضاعفة القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.
جمةل العلوم الاجامتعية
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بناءا على ما تقدم يتضح ان تحقيق التنمية المستدامة
يتطلب مساهمة مؤسسات ترقى إلى مستوى المؤسسات
االجنبية ،وبالتالي عملية تاهيلها لتحسين ادائها وتعزيز قدرتها
التنافسية ضرورة ملحة في الوقت الحالي من اجل تطوير وتنمية
المؤسسات الجزائرية لضمان البقاء واالستمرارية في سوق
مفتوحة والمساهمة في النمو وتحقيق التنمية المستدامة ،ما
يطرح التساؤل التالي :كيف تتحقق التنمية المستدامة من
خالل المؤسسات المؤهلة؟
الدراسات السابقة
وفي هذا المجال يوجد ك ثير من الدراسات التي اسهمت
في معالجة هذا الموضوع وإثرائه ،على المستوى الدولي مثل
دراسة عالقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحقيق التنمية
 ،9وتقييم سياسات تاهيل مؤسسات جنوب المتوسط  .8وقد
تمت دراسة الموضوع على مستوى الوطن من عدة جوانب منها
ما اهتم بضرورة تاهيل المؤسسات نتيجة الشراكة االورو
متوسطة  ،1ومصادر تمويل هذا النوع من المؤسسات6
وإشكالية تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.5
وما يميز هذه الدراسة هو توضيحها للعالقة بين تاهيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجسيدها للتنمية المستدامة
من خالل تحقيقها للمؤشرات اإليجابية المتعارف عليها.
هدف الدراسة
يتمثل الهدف من دراسة المشكلة المطروحة في معرفة
مدى إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في
تحقيق التنمية المستدامة ،في ظل اإلصالحات التي تعيشها
الجزائر من خالل تقييم نجاعة برامج ال تاهيل ،واهدافها،
ومدى إسهامها في إنعاش االقتصاد الوطني.
منهج وفرضية الدراسة
ومن اجل تحقيق الهدف المذكور اعتمد المنهج الوصفي
الذي يقوم اساسا على توفير البيانات والمعلومات لتحليلها
وتفسيرها تفسيرا يتماشى واسلوب تحقيق الهدف المذكور .مع
العلم ان تشخيص المشكلة محل الدراسة استنادا إلى االدبيات
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المتوفرة قد يساعد على اعتماد القناعة التي مفادها ان "توفير
خلق مناخ مالئم لتطبيق برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر"
وهي الفرضية التي تعد تخمينا مناسبا يصبح من الضروري التاكد
من صحته على ارض الواقع.
ومن اجل ذلك تم تقسيم الموضوع إلى محاور تتمثل
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقومات تحقيق التنمية؛
وبرامج تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛
وتحليل نتائج برامج تاهيل المؤسسات الجزائرية ومدى تحقيق
التنمية المستدامة في الواقع.
أ
اول -الم سسات الصغيرة والمتوسطة ومقومات
تحقيق التنمية المستدامة
أ
ا-تعريف الم سسات الصغيرة والمتوسطة

وهي الخصائص التي من خالل تطبيقها يمكن الحديث عن
اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة .
ج -خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كما تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة
من الخصائص التي تمنحها مزايا تنافسية اهمها 1الك فاءة
والفعالية من خالل قدرتها على االداء واإلنجاز في وقت قصير
نسبيا ،العوائد السريعة والعالية حيث إنها سريعة دوران راس
المال ،القابلية للتجديد واالبتكار واإلسهام في التطور
التكنولوجي والبحث العلمي ،سهولة القيادة والتوجيه في
تحديد االهداف ،نظام معلوماتي بسيط وواضح إذ يتوفر فيها
االتصال المباشر ،االنتشار الجغرافي الواسع وخاصة في
المناطق الريفية للحد من الهجرة إلى المدينة ،ومن ثمة فهي
تسهم في التنمية الريفية ،حل مشكلة البطالة التي تعاني منها
معظم دول العالم باإلضافة إلى ترسيخ االمن االجتماعي لوجود
عالقة بين البطالة وزيادة نسبة الجريمة.

يختلف تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من
دولة إلى اخرى وتختلف المؤشرات المعتمد عليها حسب كل
دولة لعدم وجود إجماع حول تعريفها ،إذ تتوفر مجموعة من
المؤشرات المعتمدة التي تشكل اساسا لتعريفها والمتمثلة في
عدد العمال ،وحجم راس المال ،والتكنولوجيا المستخدمة
وحجم سوق المؤسسة .1ويعد تعريف االتحاد االوروبي االقرب
إلى الواقع العالمي حيث إن المؤسسة الصغيرة هي التي تشغل
اقل من  50اجيرا وتحقق رقم اعمال سنوي ال يتجاوز  9ماليين
اورو ،اما المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل اقل من 850
اجيرا والتي ال يتجاوز رقم اعمالها السنوي  60مليون اورو.9
أ
ب -اهمية الم سسات الصغيرة والمتوسطة

د -تعريف التاهيل
إن تاهيل المؤسسات مسار مستمر يستهدف تحضيرها
وتكييفها ومحيطها لمتطلبات التبادل الحر .وتهدف برامج
التاهيل إلى رفع القيود التي تعيق محيط االعمال (المؤسسات،
والقوانين...الخ) ،كما تحاول جعل المؤسسات اك ثر تنافسية
باالهتمام بالتكلفة  -الجودة -التجديد ،وجعلها قادرة على
مواكبة تغيرات السوق والتطورات التقنية .ويتعد بالهدف
االساس من تاهيل المؤسسات على المستوى الجزئي ان يكون
مجرد سياسة من سياسات ترقية االستثمارات او برنامجا من
برامج دعم وإنقاذ المؤسسات الصناعية الموجودة في وضعية
مالية صعبة بل هو مسار تطوير مستمر يعمل على إدخال
طريقة للتحسين والتقدم ،والتوقع والتنبؤ ،وتحديد نقاط
الضعف والقوة في المؤسسة ،كما انه ال ينحصر في استبدال
آ
اال الت ،والتجهيزات والعتاد او في إعادة تموقع النشاطات ،مما
يجعل من التاهيل مسارا متواصال من التمهين ،وتبصر
المعلومات بغية اك تساب سلوكات جديدة ،واساليب تسيير
ديناميكية ومتجددة.90

وتظهر اهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
توفير مناصب عمل ،تكوين قوة العمل الماهرة ،و دعم
المؤسسات الكبيرة لتزويدها بالعمالة الماهرة المك تسبة
للخبرة ،ونتيجة دعم الصادرات اصبحت قادرة على الدخول إلى
االسواق الخارجية بسبب تنوع منتجاتها وانخفاض تكلفتها،
وتنمية المناطق النائية (توفير فرص عمل لسكان هذه المناطق
وتحسين مستوى معيشتهم) والقدرة على مقاومة االضطرابات
االقتصادية لكونها تزيد في حجم االستثمار في حالة زيادة
الطلب وتخفض من حجم اإلنتاج في حالة الركود االقتصادي،
9
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أ
ثانيا -برامج تاهيل الم سسات الصغيرة والمتوسطة
في الجزائر
أ
ا -تعريف الم سسات الصغيرة والمتوسطة في
الجزائر

من اجل كل هذا يتم تطوير وترقية الدور المستقبلي
لهذا القطاع لما له من دور مهم في اقتصاديات الدول كما يتضح
إسهامها في التنمية في ارتفاع معدالت اإلنتاج بها مقارنة بالعمل
الوظيفي الحكومي ،وتعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المصدر الرئيس للتجديد واالبتكار ورفع الك فاءة اإلنتاجية؛
حيث تعمل على تقديم منتجات جديدة بعدها مصدرا لالفكار
الجديدة والمنتجات المبتكرة ،وتقديم الخبرة المتكاملة للعمال
بتنوع المهام والمسؤوليات وإظهار وتنمية الك فاءات والمبادرات
الفردية .ونظرا لصغر متطلباتها االستثمارية وبساطة تقنيات
اإلنتاج فهي اك ثر ك فاءة من المؤسسات الكبيرة في تعبئة
وتوظيف المدخرات المحلية ،وتنمية المهارات البشرية،
وبذلك يمكن عدها مصدرا مهما للتكوين الراسمالي ومشتال
للمهارات التنظيمية.99

يعرف المشرع الجزائري 91المؤسسة الصغيرة
والمتوسطة بانها مؤسسة إنتاج السلع و/او الخدمات تشغل من
 9إلى  850فردا ،ال يتجاوز رقم اعمالها السنوي ملياري دينار
جزائري او ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  500مليون
دينار .وتختلف في ذلك المؤسسة الصغيرة عن المؤسسة
المتوسطة التي تشغل ما بين  50إلى  850شخصا ،ويكون رقم
اعمالها ما بين  800و 8مليار دج ،او يكون مجموع حصيلتها
السنوية ما بين  900مليون دج و  500مليون دج 96 .وتشغل
المؤسسة الصغيرة ما بين  90إلى  61شخصا ،وال يتجاوز رقم
اعمالها  800مليون او ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 900
مليون دج95.
أ
ب -تعريف عملية التاهيل في الجزائر

و -البيئة المالئمة لعمل الم سسات
ويتطلب قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدور
المنوط بها توفر مناخ يشمل :98إنعاش النمو االقتصادي وإدراج
تطوير هذه المؤسسات ضمن حركية التطور والتكيف
التكنولوجي ،وتشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان
نشاطها ،وترقية نظام المعلومات ذات الطابع الصناعي،
والتجاري ،والتكنولوجي ،وتشجيع تنافسية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وتحسين ادائها ،والحث على وضع انظمة
جباية مكيفة خاصة بها ،وترقية اإلطار التشريعي والتنظيمي
المالئم لتنميتها ،وتسهيل حصولها على االدوات والخدمات
المالية المالئمة الحتياجاتها ،وتحسين اداء البنوك في معالجة
ملفاتها ،وترقية صادرات السلع والخدمات التي تنتجها
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع بروز محيط
اقتصادي ،وتقني ،وعلمي ،وقانوني يضمن لهذه المؤسسات
الدعم الضروري لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم.
آ
ولكي تتحقق هذه اال ليات البد من تطبيق برامج
التاهيل النها تعمل على تنمية هذا القطاع ،وتعالج النقائص
ونقاط الضعف التي يعاني منها للتشجيع على اإلنتاج والتصدير
ومن ثمة إنعاش االقتصاد الوطني والحفاظ على حصص
االجيال القادمة من الثروات الطبيعية التي تستنزف حاليا.
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وتترجم عملية التاهيل داخل المؤسسة الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر بشكل ملموس  91باعتماد ممارسات
جيدة في التسيير ،وهي ضرورية لكل تطور ،وتعزيز الموارد
البشرية (تاطير وتكوين متواصل) ،وإدراك افضل للسوق
وتموقع ال مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق إستراتيجية
تنمية ،والبحث الدائم على التجديد .ويمكن إضافة اعمال
تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرامية لالنتقال نحو
مراكز المصالح اال ك ثر تطورا على غرار ما يمارس بال مؤسسات
الصغيرة والمتوسطة االوروبية من بناء إستراتيجية مجموعة
مؤسسات (العناقيد) ،إنشاء خاليا تطوير منتجات جديدة،
وإدخال مفهوم الذكاء االقتصادي.
ويعرف برنامج التاهيل فعليا عبر هدفه الرئيس المتمثل
في مرافقة ال مؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من
تحسين تنافسيتها ،والتحاقها بالمعايير العالمية الموحدة
للتنظيم والتسيير بغية تدعيم وتاطير تنميتها المستقبلية حيث
يرتكز من الناحية االقتصادية الجزئية على  99فكرة التقدم
( )progrèsذلك ان تاهيل مؤسسة ما قد يعني جعلها تتقدم
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لكي تصبح على االقل في نفس مستوى تنافسية وك فاءة وفعالية
نظيراتها من المؤسسات ،وفكرة المقارنة او المعايرة
( )étalonnageبتقييم اداء المؤسسة بمثيالتها في القطاع على
المستوى المحلي او الدولي وتحديد موقعها التنافسي.
أ
ج -يروح النخراح في برنامج التاهيل

عن اسواق جديدة ،لكن تطبيق هذه البرامج واجه عدة عراقيل
انقصت من نجاعتها وتحقيقها الهدافها ومن بين ابرزها تاخر
انطالقها ،وعدم وضوح الصورة في نظر رؤساء المؤسسات
(صعوبة إقناعهم باهمية التاهيل) ،وعدم وجود ادوات إعالمية
تحسيسية فعالة ومك ثفة ،وعدم اداء الهيائت الممثلة والداعمة
للدور المنتظر منها.

اما شروط انخراط المؤسسات في هذا البرنامج فهي
كون المؤسسة تخضع للقانون الجزائري ،وتنتمي إلى القطاع
اإلنتاجي الصناعي او قطاع الخدمات الصناعية ،والتسجيل في
السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي ،وعدد العمال
الدائمين  80عامال على االقل بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية
و 90عمال على االقل بالنسبة لمؤسسات الخدمات الصناعية،
وتقديم معايير االداء المالي (صافي االصول موجب للسنة
الحالية او السابقة ،ونتيجة االستغالل موجبة لسنتين على
االقل من السنوات الثالث االخيرة).
99

و -برامج تاهيل المؤسسات الجزائرية
وقد شرع في تنفيذ اولى عمليات تاهيل المؤسسات
الصناعية سنة  9111في إطار التعاون مع منظمة االمم
المتحدة للتنمية الصناعية ،حيث قامت هذه االخيرة بتقديم
مساعدات مالية للجزائر قدرت قيمتها ب  9000811دوالر .وتم
االنطالق الفعلي في هذا البرنامج سنة  ،8009وقدر المبلغ
المخصص لتمويل هذا البرنامج ب  06مليار دج ،خصص منه
مبلغ  08مليار دج لتاهيل المؤسسات ،اما المبلغ المتبقي
فخصص لتحديث وإعادة تاهيل المناطق الصناعية89.

د -إجراءات تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ويهدف هذا البرنامج على مستوى المؤسسة إلى تشجيع
المؤسسات الصناعية من خالل تدابير مالية معينة من تحديث
ادوات إنتاجها والرفع من مستوى تنافسيتها بوضع انظمة
لإلنتاج والتنظيم والتسيير لتستجيب للمقاييس والمعايير
المعمول بها في القطاع .اما على مستوى المحيط المباشر
للمؤسسة فقد قامت وزارة الصناعة بتحديد عدة عمليات ارتات
بانها ذات طابع اولوي ،واهمها تاهيل المؤسسات واإلشهاد
بالمطابقة وفق المواصفات الدولية ،وإعادة تاهيل المناطق
الصناعية ومناطق النشاطات ،ودعم وسائل الضبط (التقييس
والملكية الصناعية ،والقياسة القانونية) ،وتطوير الخدمات
التكنولوجية للدعم واالستشارة لفائدة الصناعة.88

وتتلخص إجراءات تاهيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في المراحل التالية :91التشخيص االستراتيجي العام
لوضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خطة التاهيل
ومخطط التمويل ،وتبني برنامج التاهيل من طرف الوكالة
الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تنفيذ
ومتابعة خطة التاهيل ،ومنح المساعدات المالية ( %900من
تكلفة التشخيص االستراتيجي في حدود  100000دج%900 ،
من تكلفة االستثمارات غير المادية %80،من تكلفة
االستثمارات المادية).
أ
أ
ه -اهداف برنامج التاهيل
كما تهدف غالبية برامج وخطط التاهيل عموما لتحقيق
اهداف تتمثل في  80تحديث المحيط االقتصادي ،وتقوية
هياكل الدعم ،والتمكين لتطوير تنافسية المؤسسات ،وتطوير
التجهيزات ،وتطوير نظام التنظيم والتسيير ،وتطوير انظمة
اإلنتاج ،وتكوين العمال والمسيرين واإلداريين بالطرق
الحديثة ،ومساعدة المؤسسات على تحسين الجودة ،والعمل
بمعايير الجودة العالمية مثل "إيزو" ،وترقية وظيفة التسويق
وحث المؤسسات على استخدام مخططات التسويق ،والبحث
جمةل العلوم الاجامتعية
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كما قامت الجزائر بتجسيد برنامجين اساسين لتاهيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هما:
برنامج ميدا وهو مشترك ما بين اللجنة االوروبية ووزارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية
الجزائرية ،ويهدف هذا البرنامج إلى رفع فعالية ومردودية اكبر
عدد من هذه المؤسسات ووضع الشروط المالئمة لتطويرها
وحددت مدته ب  05سنوات بداية من شهر سبتمبر  8008إلى
218

العدد  91ديسمرب 2192-

اسهام املؤسسات املؤهةل الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التمنية املس تدامة يف اجلزائر

مرمي وايل

غاية ديسمبر  ،8009وقدرت ميزانيته ب  18,1مليون يورو،
ويسيره فريق مختلط من الخبراء االوروبيين والجزائريين،
ويوجه اساسا لتقوية وتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية
الخاصة ،وتتمثل غالبيتها في مؤسسات صغيرة ومتوسطة .ومن
اجل تحقيق هذا الهدف سعت نشاطات البرنامج إلى تحريك
وتطوير سلوك ومواقف التسيير للمقاول إزاء السوق،
وخصوصا عند ظهور السوق االورومتوسطي وكذا تقنيات وطرق
التسيير الجيدة والفعالة81.

االسواق ،وتعزيز قدرتها التنافسية من خالل تخفيض التكلفة،
وتحسين الجودة ،وتشجيع اإلبداع ،وتاهيل الموارد البشرية.
اما اهدافه الخاصة فعملت على تحديد ووضع مخطط اعمال
تطوير التنافسية ،وإعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتاهيلها،
والتفاوض حول مخططات ومصادر تمويل البرامج ،وتحضير
وتنفيذ ومتابعة برنامج التاهيل ،ووضع بنك للمعلومات يخص
هذه المؤسسات.
أ
ثالثا -برامج التاهيل المعتمدة في الجزائر

اما البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة  86فقد حظي بموافقة مجلس الحكومة ،وامتد على
مدار  01سنوات ،تم تنفيذه ابتداء من سنة  ،8001ومول من
طرف صندوق تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث
قدرت ميزانيته ب  01مليار دج .تمثلت اهدافه العامة في جعل
هذه المؤسسات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في

تهدف برامج تاهيل المؤسسات إلى تنمية وتطوير هذه
المؤسسات بهدف تحسين ادائها وتعزيز قدرتها التنافسية ،لهذا
سطرت عدة برامج تخدم هذه االهداف.
أ
أ
ا -برنامج تاهيل الم سسات الصناعية :انطلق سنة
 8009ومول ب  6مليار دج بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية
وإعادة تاهيل محيطها.
أ

جدول رقم ( :)09توزيع طلبات النخراح في برنامج تاهيل الم سسات الصناعية خالل الفترة  8009و8009
الم سسات الخاصة
الم سسات العمومية
طلبات الم سسات
المجموع
المستقبلة
611
916
811
المعالجة

811

999

689

المقبولة

951

959

190

المرفوضة

90

19

999

Source : Agence National de Développement des Petites et Moyennes Entreprises : Perspectives de la mise
à niveau des entreprises industrielle, aout 2008, page02 .

وحسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تقدمت  611مؤسسة صناعية بطلب االنخراط في
البرنامج منها  811عمومية و 916خاصة خالل الفترة -8009
 .8009وقد قبلت 190مؤسسة ،وهو ما يساوي  % 69,1من
إجمالي المؤسسات التي تقدمت بطلب االنخراط حسب القطاع.
ويحوز القطاع العام على نسبة  55,80%من إجمالي هذه
الملفات ،و 66,90 %للقطاع الخاص.
وبعد المعالجة تم قبول  11,5%من المؤسسات في
القطاع العمومي و 99%في القطاع الخاص ،ويعود التفاوت في
نسبة القبول بين القطاعين إلى التوجه نحو االهتمام
بالمؤسسات الخاصة بعدها محرك اقتصادي الي دولة .وتصل
جمةل العلوم الاجامتعية

نسبة الملفات المرفوضة في القطاع العام إلى  11,5%و91%

منها في القطاع الخاص ،ويرجع ذلك إلى شروط قبول
المؤسسات لالنخراط في هذا البرنامج والمتمثلة في الخضوع
للقانون الجزائري ،نتيجة االستغالل موجبة ،واالنتماء للقطاع
الصناعي وعدد العمال  80فاك ثر.
وكما هو معلوم فإن الهدف من برنامج تاهيل هذه
المؤسسات هو تحسين ادائها وتعزيز قدرتها التنافسية من
خالل الكشف عن نقاط قوة وضعف المؤسسة ،وتشجيع
اإلنجازات ومعالجة االنحرافات.
وكان نتيجة ذلك ان قامت  965مؤسسة لتطبيق برنامج
التاهيل فعليا ،منها  10مؤسسة عمومية و 55مؤسسة خاصة،
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وتم تنفيذ مخطط التاهيل كامال في  988مؤسسة عامة وخاصة،
واستفادت من اإلعانات والمساعدات المالية المقدمة من طرف
صندوق ترقية التنافسية وتقدر نسبة هذه المؤسسات ب
 11,6%من المؤسسات التي تم قبولها ،بينما  81مؤسسة
اقتصرت على مرحلة التشخيص ولم تنفذ مخطط التاهيل
وتساوي  09,60%من مجموع المؤسسات المقبولة.

و 100مؤسسة للفترة  8001و .)8009حيت تم قبول ما يقارب
 %69,9من مجموع المؤسسات المبرمج تاهيلها ،وتم تاهيل
 % 88,1من إجمالي المؤسسات المخطط تاهيلها.
ب -برنامج ميدا :هو برنامج مشترك بين اللجنة االوربية
ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية
الجزائرية ،ويهدف إلى تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الخاصة التي تنشط في القطاع الصناعي او قطاع الخدمات
الصناعية وتشغل اك ثر من  80عامال بهدف رفع فعاليتها
ومردوديتها ،باإلضافة إلى تقوية هذه المؤسسات لمواجهة
المنافسة الشديدة بظهور السوق االورومتوسطي.

وعلى العموم تبدو هذه االرقام ضعيفة بالمقارنة مع عدد
المؤسسات الصناعية حسب الرزنامة التي حددتها وزارة
الصناعة( )85حيث كانت تهدف إلى تاهيل ( 950مؤسسة خالل
الفترة  8000و ،8008و 800مؤسسة للفترة  8001و،8005
جدول رقم ( :)08الم

مرمي وايل

سسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في برنامج ميدا خالل الفترة  8008و8009

أ
مرحلة النخراح في برنامج التاهيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي

8950

المؤسسات التي تم دخولها الفعلي في البرنامج

665

المؤسسات التي تحصلت على التغطية المالية

19

المؤسسات التي اقتصرت على مرحلة التشخيص

805

المؤسسات التي تخلت عن البرنامج

991

عدد الم سسات

المصدر :وثيقة داخلية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ،ص .68
كما هو مبين في الجدول اعاله يصل عدد المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة التي تم دخولها في برنامج التاهيل إلى665
مؤسسة ،وهو ما يعادل نسبة  %80,9من مجموع المؤسسات
التي تنشط في القطاع الصناعي ،منها  805مؤسسة اقتصرت
على مرحلة التشخيص ولم تكمل عمليات التاهيل ،بينما
تحصلت 19مؤسسة على التغطية المالية ،وهذا يعني انها
اكملت عمليات التاهيل ،وتخلت باقي المؤسسات عن
البرنامج.
ومن المالحظ ان تاهيل  19مؤسسة من إجمالي 8950
مؤسسة تنشط في القطاع الصناعي ال يحقق االهداف المرجوة

جمةل العلوم الاجامتعية

منه ،وترجع اسباب ذلك لعدة صعوبات واجهت تطبيق هذا
البرنامج سواء تعلقت بالمؤسسات واصحابها ،ام بالقائمين على
البرنامج.
أ
ج -البرنامج الوطني لتاهيل الم سسات الصغيرة
والمتوسطة
يخص هذا البرنامج تاهيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة العامة والخاصة التي تشغل اقل من  80عامال ،وقد
حددت شروطه لتتماشى مع معايير مجمل المؤسسات الجزائرية
خاصة فيما يتعلق بمعيار عدد العمال.
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أ

جدول رقم ( :)01وضعية الم سسات المنخرطة في البرنامج الوطني لتاهيل الم سسات الصغيرة والمتوسطة 8005
و8001
طبيعة الم سسات
مؤسسات صغيرة ومتوسطة

الم سسات المتقدمة

الم سسات المقبولة

أ
الم سسات التي نفذت برنامج التاهيل

998

919

991

مؤسسات صغيرة جدا

801

919

90

المجموع

195

105

991

Source : Agence National de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, document interne, bilan
des actions des programmes nationaux de mise à niveau, rapport complet, 2008, page10.

مؤسسة تم تنفيذ برنامج التاهيل على  % 19,6منها ،و801

تقدمت  195مؤسسة بطلب االنخراط في البرنامج
الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتم تاهيل
 % 61,1منها ،وقدرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب 998

مؤسسة صغيرة جدا ونفذت  % 16,5منها عمليات التاهيل.

أ
جدول رقم( :)06توزيع الم سسات المقبولة في البرنامج الوطني للتاهيل حسب قطاع النشاح
النسبة

عدد الم سسات

قطاع النشاح
الصناعات الغذائية

91

81,99%

الميكانيك والمعادن

56

99,90%

مواد البناء/الخشب والفلين
الكيمياء /الصيدلة/الورق

69

95,91%

10

01,91%

الصناعات البالستيكية

11

98,99%

صناعة النسيج والجلود

80

01,55%

خدمات صناعية

95

06,19%

الكهرباء واإل لك ترونيك

90

01,89%

المجموع

105

900%

Source : Agence National de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, document interne, bilan
des actions des programmes nationaux de mise à niveau, rapport complet, 2008,page12 .

يتضح من خالل الجدول ان اكبر حصة من المؤسسات
المقبولة في برنامج التاهيل تعود لقطاع الصناعة ،يليه قطاع
الميكانيك والمعادن ،ثم قطاع البناء /الخشب والفلين ،اما
القطاعات االخرى فكانت نسبتها من برنامج التاهيل اقل رغم
اهمية هذه المؤسسات ودورها في إنعاش االقتصاد.
ويهدف البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة إلى تجنب سلبيات كل من البرنامجين السابقين
(برنامج تاهيل المؤسسات الصناعية وبرنامج ميدا) ،حيث فتح
مجاال اوسع للمؤسسات العامة والخاصة ،على حد سواء ،التي
تشغل اقل من  80عامال.
جمةل العلوم الاجامتعية

وعلى الرغم من توفر اإلمكانات إال ان عدد المؤسسات
التي انخرطت في البرنامج قليل مقارنة بعددها اإلجمالي في
الفترة التي تم فيها تجسيد البرنامج ( 191919مؤسسة سنة
 8001و 690151مؤسسة سنة  8009و 591581مؤسسة سنة
 8009و 599616مؤسسة سنة .)8001
رابعا -تحقيق التنمية المستدامة في الواقع :مدى
السهام
يترجم مدى اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة ما
تقدمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نتائج إيجابية على
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وللوقوف على مدى هذا اإلسهام من خالل حساب التغير في
البيانات المتوفرة في الواقع بين  8001و 8098تم استخدام
الصيغة I = ti+1/ ti

المستوى االقتصادي واالجتماعي .وتظهر اهمية هذه
المؤسسات في توفير مناصب عمل ،واإلسهام في الناتج والقيمة
المضافة ،ودعم الصادرات والدخول إلى االسواق الخارجية
بسبب تنوع منتجاتها وانخفاض تكلفتها ،وتنمية المناطق
حيث تمثل I :نسبة التغير ti-سنة االساس  ti+1 -سنة
النائية لتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق وتحسين
المقارنة .
مستوى معيشتهم ،وهي الخصائص التي من خالل تطبيقها
 -9عدد الم سسات والتشغيل
يمكن الحديث عن اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
جدول رقم( :)05التغير ( )%في عدد الم سسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل للفترة  8001و8098
السنة التغيرية
مصم
التشغيل

8001

8009

8009

8001

8090

8099

8098

)%900(191919
)900%( 9858909

%01,09
%09.91

%81,69
%91.11

%91,10
%00.69

% 5,90
%05.99

%1,50
%01.05

%90
1%09.9

المصدر :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  ،88،89،99،99،91،95،96للفترة 8001

.8098،

( )81

عدد المؤسسات ،وبذلك يصل متوسط زيادة التشغيل
إلى 11815عامال في السنة .وحسب السنة سجلت اكبر نسبة
تشغيل  91.11%سنة  ،8009واصغر  00.69%سنة ،8001
وبذلك يرجع الفضل في زيادة اليد العاملة إلى الزيادة السنوية
لعدد المؤسسات التي تسهم في خلق مناصب شغل جديدة،
ومن ثمة تتطابق الزيادة في عدد المؤسسات مع زيادة مناصب
العمل.

يحتوي الجدول على البيانات الخاصة بتعداد
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين على مستوى
الوطن في الفترة  8001و .8098وتساعد هذه البيانات في
الوقوف على تطور كل من عدد المؤسسات والتشغيل في الفترة
المذكورة ،ويمكن متابعة التطور من خالل حساب التغيرية
بين السنوات المتتالية بعد سنة  8001سنة اساس .وعلى
العموم وصل التغير اإلجمالي للمؤسسات إلى  11، 99%خالل
الفترة المالحظة ،وهو تطور إيجابي معتبر لحصول زيادة
متوسطة سنوية في عدد المؤسسات تقدر ب  55966مؤسسة .إال
ان هذه الزيادة شهدت تذبذبا بين السنوات ،حيث سجلت اكبر
نسبة زيادة  %81,69في عدد المؤسسات سنة  8009واصغر
نسبة تغير  05.9%في عدد المؤسسات سنة .8090

 -8الناتج الداخلي الخام
يعرف الناتج الداخلي الخام على انه القيمة اإلجمالية
إلنتاج الثروة (قيمة السلع والخدمات المنتجة) من قبل الوكالء
االقتصاديين المقيمين داخل التراب الوطني ،كما انه جملة
()89
الدخل الذي تحققه وسائل اإلنتاج ببلد ما.

اما التغير اإلجمالي للتشغيل فقدر ب  % 69,58خالل
نفس الفترة ،وهي زيادة محتشمة ال تصل إلى مستوى زيادة

جمةل العلوم الاجامتعية
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جدول رقم ( :)01التغير في الناتج الداخلي الخام بالمليار دينار جزائري حسب الطار القانوني للفترة  8001و8099
السنة
2011
2010
2001
2009
2001
2006
تغيرية القطاع
11.22%
11.31%
12.34%
11.2%
16.2%
)111%( 214,12
الخاص
العام

)111%( 2241,16

12.1.%

13.32%

16.42%

12.43%

1..23%

المجموع

)111%(3444,11

13.34%

11.12%

43. 14%

11.62%

11.11%

المصدر :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة .8098-8001
الهدف من استخدام معيار الناتج الداخلي الخام
للقطاعين تكمن في معرفة إسهام كل منهما في إنتاج الثروة
والتوصل إلى المكانة التي يحتالنها في االقتصاد ،بعده ترجمة
لما تنتجه البالد كل سنة.
وعلى مدار الفترة  2002و 2072كان إسهام القطاع
العام في الناتج الداخلي الخام اكبر من إسهام القطاع الخاص؛
الن ضعف الصادرات خارج قطاع المحروقات يرجع لهشاشة
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها مؤسسات
خدماتية اك ثر منها إنتاجية.
التغير اإلجمالي للناتج الداخلي الخام يقدر ب % 59,19
(حصة الناتج الداخلي الخام لسنة  8099حصة الناتج الداخلي
الخام  .)8001ويقدر التغير اإلجمالي لحصة القطاع العام ب
 99,61%وهي نسبة معتبرة ،حيث اكبر نسبة تغير 91,65%
سنة  ،8009واصغر نسبة  01,91%سنة  .8099اما التغير
اإلجمالي لحصة القطاع الخاص فيقدر ب  % 19,96وهي نسبة
محتشمة ،وتعد اكبر نسبة تغير  % 99,59سنة  ،8099واصغر
نسبة % 09,19سنة .8001

جمةل العلوم الاجامتعية

،80،99،99،91،95،96

وزارة الصناعة

ويبقى إسهام القطاع الخاص جد ضعيف مقارنة بإسهام
القطاع العام مع ان الدولة اتجهت للخصخصة وشجعت هذه
المؤسسات إلنعاش االقتصاد ،فاهمية برامج التاهيل تكمن في
عملها على تشجيع وتطوير المؤسسات اإلنتاجية من اجل
إسهامها في االقتصاد الوطني.
 -1القيمة المضافة
حسب المفهوم التجاري والصناعي للقيمة المضافة تعد
القيمة المضافة الثروة الحقيقية التي اضافتها المؤسسة مهما
كان نوعها بفعل عمليات استغاللها ( .)89وتترجم هذه القيمة
ضمن نشاطها وتعكس الفعالية التي تم بها دمج عناصر اإلنتاج،
فهي تقيس الوزن االقتصادي للمؤسسة وتشكل احسن معيار
لقياس حجمها ونموها وتكامل هياكلها اإلنتاجية.
يوضح الجدول الموالي إسهام كل قطاع اقتصادي في
القيمة المضافة والذي يمكن معرفة القطاع االعلى مساهمة
لتشجيعه وتحفيز القطاعات االخرى على زيادة نسبة إسهاماتهم.

271

العدد  91ديسمرب 2192-

اسهام املؤسسات املؤهةل الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التمنية املس تدامة يف اجلزائر

مرمي وايل

جدول رقم ( :)09التغير في تطور القيمة المضافة بالمليار دينار جزائري حسب القطاع القتصادي
السنة

2006

2001

2009

2001

2010

2011

أ
البناء واليغال العمومية

)111%( 641,2.

31، 1.%

11,12%

12، 31%

1.,23%

12,61%

)111%( 611,12

21,11%

13,23%

14,.4%

12,14%

12,32%

النقل والمواصالت

)111%( 243,23

63، 11%

14,12%

12,33%

13,12%

16,24%

خدمات الم سسات

)111%( 64,24

11,23%

13,13%

12,31%

24,13%

12,43%

الفندقة والطعام

)111%( 22,21

12,33%

12,.1%

12,62%

13,42%

16,12%

الصناعة الغذائية

)111%( 146,12

14,13%

12,.1%

14,24%

12,32%

12,32%

)111%( 2,22

12,3.-%

16,31%

11,31%

11,26%

11,33%

)111%( 223,32

14,36%

21,43%

14,2.%

11، 11%

12,.1%

تغيرية القطاع
الزراعة

صناعة الجلد
التجارة والتوزيع

المصدر :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة . 8099 -8001

80،99،99،91،95،96

وزارة الصناعة

يع د الميزان التج اري من المؤش رات االقتص ادي ة
المهم ة ،وهو مؤش ر يقيس مجم ل الفرق بين الص ادرات
(اإلنتاج) والواردات الخاص ة بالس لع في الدولة ( .)81حيث
يهدف إلى معرفة مدى تطور اإلنتاج من خالل تطور التص دير،
ومت ابع ة تغير االس تهالك لنفس الفترة من خالل ف اتورة
االستيراد.

تقوم البيانات القيمة المض افة التي يحققها كل قطاع
من س نة الخرى ،حيث إن اعلى قيمة مض افة هي التي يقدمها
قطاع النقل والمواص الت ،مع العلم انه قطاع خدماتي وليس
إنت اجي ،يلي ه قط اع التج ارة ،والزراع ة ،والبن اء واالش غ ال
العمومية ،ثم الص ناعات الغذائية على التوالي ،ثم تاتي بقية
القطاعات بإس هام ض ئيل مقارنة بالقطاعات االخرى .وهو ما
يدل على ان إسهام المؤسسات اإلنتاجية اقل بك ثير من إ سهام
المؤسسات الخدماتية.

وتتضح من خالل الجدول التالي قيمة فاتورة االستيراد
والتصدير ومؤشر الميزان التجاري

 -6الميزان التجاري
جدول رقم( :)09تطور قيمة الميزان التجاري (بالمليون دولر) للفترة  8090و .8098
السنة

التعيين
8001

السـتي ـراد

8009

8009

8001

8090

8099

)900%( 89651

89.1%

68.90%

00.15%

08.11 %

95.58%

09.90%

)900%( 56191

01%
01.85 %-

19.66%
89.99%

68.11 %-

85.19 %

81.59%

96.1%-

91 .999 %

11.98%

00.98%
11.90%-

التصدير
الميزان التجاري )900%( 11959

المصدر :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة .8098-8001

جمةل العلوم الاجامتعية
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وصل التغير اإلجمالي للميزان التجاري
وسجلت اكبر نسبة تغير  % 999,91سنة  ،8090واصغر نسبة
 -96,1%سنة .8001
ويقدر التغير اإلجمالي في فاتورة االستيراد ب .8,80%
اكبر نسبة  68,90%سنة  ،8009واصغر نسبة  09,90 %سنة

للمواصفات الطبيعية .ولكل منطقة جغرافية مميزات معينة
تقوم على جذب االستثمارات ،فالمناطق الشمالية (الساحلية)
تقع على البحر المتوسط وهو بوابة التجارة العالمية ،وكلما
بعدت المسافة عن الشمال قل االستثمار ،كذلك هو الحال
بالنسبة للك ثافة السكانية التي تزيد في الشمال وتقل كلما
اتجهنا جنوبا .حيث تسعى المؤسسات للتموقع في المناطق
التي تحتوي على االسواق او التي تقرب منها .وهذا ما يفسر غالء
االسعار في منطقة الجنوب ،حيث تعمل الدولة على تنمية
مناطق الجنوب الكبير والجنوب ،من خالل صيغ تشجيع
وخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
يتم توزيع عدد المؤسسات على مستوى الوطن وتنال
كل منطقة جغرافية حصتها حسب مميزاتها الجغرافية ،التي
تعد عامال من عوامل البيئة الخارجية للمؤسسة المتحكمة في
مستوى اإلنتاج .لكن هذا التوزيع ال تتحكم فيه الدولة وإنما
تعمل على إعادة التوازن بين مجموع هذه المناطق وتنمية
المناطق غير النامية ،ويوضح الجدول الموالي توزيع عدد
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن في اربع
مناطق جغرافية خالل الفترة .2072-2002

.% 69,19

.8098

ويقدر التغير اإلجمالي في التصدير ب  .% 07,34اكبر
نسبة تغير  37,44%سنة ،2002واصغر نسبة-42,33%
سنة . 2007
والمالحظ ان فاتورة االستيراد في ارتفاع متزايد مقابل
تذبذب فاتورة التصدير مع انه من المفروض ان فاتورة التصدير
هي التي تشهد هذا التزايد مع تطوير المؤسسات وتنميتها
ومشارك تها في تصدير المنتجات .اما وضع الميزان التجاري
"حالة فائض مستمر" فتكون له داللة واحدة هي تغطية العجز
والفرق بين الفاتورتين تتم بإسهام قطاع المحروقات.
 -5التوزيع الجغرافي للم سسات الصغيرة
والمتوسطة
قسمت الجزائر إلى اربع مناطق جغرافية وهي:
الشمال ،والجنوب ،والجنوب الكبير والهضاب العليا طبقا

جدول رقم ( )01توزيع الم سسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجهات الجغرافية للفترة  8001و .8098
المنطقة

8001

8009

8009

8001

8090

8099

8098

الشمال

911618

999910

911691

805959

891890

818116

869195

الجنوب

80901

88591

85011

89108

10951

18891

16511

الجنوب الكبير

5611

5196

1599

9059

9519

9915

9869

الهضاب العليا

90098

99111

11156

905095

998115

991961

989191

المجموع

811901

811161

18199

165108

111191

119919

680999

المصدر :نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  ،88،80،99،99،91،95،96وزارة الصناعة
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار للفترة .8098-8001
يتضح ان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
تزايد مستمر في مختلف انحاء الجهات الجغرافية ،فاعلى نسبة
من المؤسسات تتموقع في الشمال تليها منطقة الهضاب العليا،
ثم الجنوب واخيرا الجنوب الكبير .وتترجم هذه الزيادة بزيادة
اليد العاملة ويبرز االهتمام بتنمية المناطق الجنوبية من خالل
جمةل العلوم الاجامتعية

زيادة خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها ،مما يؤدي
إلىزيادة التشغيل في المنطقة وتنميتها.
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خامسا -تقييم النتائج

العام لعدم إسهام اإلعالم في التعريف ببرامج التاهيل،
وبيروقراطية التسيير.
وبما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احد الخيارات
االستراتيجية لالقتصاد الجزائري من اجل تنويع مصادر دخله
ومواجهة التحديات التي تنتظره محليا وخارجيا ،اصبح تاهيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اك ثر من ضرورة من اجل
تحسين موقعها في إطار االقتصاد التنافسي ،ومجاراة النسق
الذي تفرضه عولمة المبادالت الدولية لتشجيع المؤسسات
اإلنتاجية التي تنتج منتجا جزائريا ذا جودة ،وقادرا على
المنافسة وقابال للتصدير هذا ما سيسهم في تحقيق التنمية
المستدامة.
لهذا البد من تخصيص برامج تاهيل مصغرة لكل فئة
معينة من المؤسسات ،فالمضمون واإلمكانات المالية والمادية
لبرامج تاهيل المؤسسات الصغيرة جدا تختلف ،بالتاكيد ،عنها
في برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة ،وعنها في برامج تاهيل
المؤسسات المتوسطة ،وكل هذه البرامج تصب في برنامج
موحد خالل فترة زمنية محددة ،وهكذا يتم التوفيق بين شروط
البرامج ومواصفات المؤسسات ،كذلك عدم تبني تجارب اجنبية
وتطبيقها على المؤسسات الجزائرية ،بتشخيص وضعية وحالة
المؤسسات الجزائرية ووضع برامج تاهيل خاصة بمشاكلها
والصعوبات التي تواجهها ليتم االستفادة من تنفيذ البرامج،
وزيادة الحمالت التحسيسية في مختلف وسائل اإلعالم ،ونشر
الوعي باهمية وضرورة تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ودورها الريادي في االقتصاد الوطني باإلضافة إلى تكوين
وتدريب اصحاب القرار والعمال لزيادة الخبرة والك فاءة،
آ
وااللتزام باجال تنفيذ مراحل البرنامج ومحاولة تقليص العراقيل
اإلدارية من اجل ترقية وتطوير هذا القطاع.

يمكن القول ان النتائج المحققة تدل على ان إسهام
المؤسسات محدودة في القطاعين الخاص والعام ،وذلك لجملة
من العراقيل التي تواجه برامج التاهيل والصعوبات التي يعاني
منها هذا القطاع ،فالعدد الذي ينخرط في هذه البرامج قليل وال
يحقق االهداف المرجوة وهو احد اسباب عدم نجاحها.
وبالرجوع إلى الفرضية التي تقول ان " توفير وخلق
مناخ مالئم لتطبيق برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر "،
فقد تم اعتماد برامج تاهيل لتحسين اداء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية من خالل العمل على
المؤشرات المتمثلة في زيادة اليد العاملة ،وخلق قيمة مضافة،
واإلسهام في الناتج الداخلي الخام تحقق فائض في الميزان
التجاري  ،وتنمية المناطق الجنوبية ،وعلى الرغم من إيجابية
النتائج السابقة ال يمكن نفي ان هذه المؤسسات تنشط في
محيط يضع امامها ك ثيرا من العوائق والعراقيل التي تحد من
نشاطها وتقلل من نسبة إسهامها في التنمية المستدامة
كاالستقرار السياسي ،والبنية التحتية ،والبيئة االستثمارية
القانونية والجبائية ،وتوفر الك فاءات والمهارات ،باإلضافة إلى
الصعوبات التي تواجه تنفيذ برامج تاهيل المؤسسات وهي
عراقيل قد تخص المؤسسة كغياب الوعي لدى اصحاب
المؤسسات ،ونقص الخبرة ،وقد تتعلق بمضمون البرامج
كالشروط التي ال تتوافق وواقع قطاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وقد تخص تنفيذ البرنامج وتتمثل في تاخر انطالق
برامج التاهيل ،قلة الحمالت التحسيسية ،او تخص المناخ
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صالح ادلين بوجالل
الملخص

 الصحة، الضمان االجتماعي، في ميدان الضرائب،شملت الجزاءات اإلدارية كافة الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية
 كما ان سلطة العقاب لم تعد. النقل والمرور، القطاع المالي واالسواق، اإلعالم واالتصال، الثقافة، العمل والتكوين المهني،العامة
 بل شملت هيائت،حكرا على اإلدارة التقليدية المتمثلة في الهيائت المركزية وفروعها من هيائت عدم التركيز والهيائت غير المركزية
.اخرى وبالذات السلطات اإلدارية المستقلة والهيائت المهنية
وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكاالت دستورية ترتبط اساسا بمبدا الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات
 فقد استدعت الضرورة تدخل اإلدارة بمجموعة من الضمانات من،المرتبطة بحماية الحقوق والحريات االساسية المك فولة دستوريا
 وحماية،طرف الدساتير والفقه الدستوري واالجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية اإلدارية من جهة
.تلك الحقوق والحريات االساسية من جهة اخرى
. سلطة العقاب، الحريات، الحقوق، الجزاء اإلداري:الكلمات المفتاح

Résumé
Les sanctions administratives constituent l’une des expressions les plus manifestes des prérogatives de
puissance publique dont dispose l’administration. Il s’agit également d’un élément déterminant de régulation
sociale qui s’est renforcé ces dernières années avec le développement des autorités administratives indépendantes
dotées d’un tel pouvoir.
Sous l’influence des jurisprudences constitutionnelle, administrative, le prononcé de sanctions, qu’elles
soient pécuniaires, morales ou privatives de droits, fait toutefois l’objet d’un encadrement croissant, s’inspirant
des principes applicables en matière pénale, afin d’assurer un certain équilibre entre l’efficacité administratif et
une meilleure protection des droits des administrés

Mots clés : Sanction administrative, Droits, Libertés, Autorité de la répression.
Summary
In each system of law, the administrative sanctions take a distinct place along the criminal and civil
sanctions. Administrative sanctions are inflicted by administrative bodies to ensure the fulfillment of certain
obligations or restoring some legal conditions, such as withdrawing, suspending or denial of an advantage or
facility provided by law. The punitive character of these sanctions required the applicability of some law principles
from the criminal law into the administrative law, to ensure the protection against abuse in inflicting a punitive
sanction, and also guarantees for each person the right to a fair trial.

Key words: Administrative sanction, Rights, Liberties. Punishment authority.

2* أس تاذ حمارض “ب" بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية جامعة محمد ملني ابغني سطيف
2192-  ديسمرب91 العدد

278

جمةل العلوم الاجامتعية

اجلزاءات الدارية :بني رضورات الفعالية الدارية وقيود حامية احلقوق واحلرايت الساس ية -دراسة مقارنة -

مقدمة

وإذا كان هذا الزخم الذي تشهده قوانين الدول
الحديثة ،بما فيها القانون الجزائري ،في مجال العقوبات اإلدارية
تدعمه مجموعة من االعتبارات المرتبطة اساسا بالفعالية
اإلدارية ،فإنه من جهة اخرى انتج مجموعة من اإلشكاالت
الدستورية وبالذات من منظور تهديدها لمبدا الفصل بين
السلطات وضعف الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات
االساسية المك فولة دستوريا .إذ يرى فيها البعض تكريسا لدولة
البوليس لتحل محل دولة القانون ،فإذا كانت العقوبات اإلدارية
في اوقات االزمات مبررة ،فكيف يمكن االعتراف بهذه السلطة
القمعية في الحاالت العادية؟ فممارسة العقوبات اإلدارية يؤسس
لظهور ما يسمى بالقانون الجنائي المستعار او المستتر un
 pseudo-Droit pénalتاخذ فيه اإلدارة دور القاضي.
والواقع ان هذه اإلنتقادات والتساؤالت تعد جوهرية
تستدعي الوقوف عندها ،وتجعل من هذا الموضوع جديرا
باالهتمام والدراسة ،وقد حاولنا الخوض فيه من خالل اإلشكالية
أ
التالية :الى اي حد تمكن النظام الداري ذو الطبيعة العقابية
من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الدارية والقيود الدستورية
الخاصة بحماية الحقوق والحريات الفردية؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية ،قسمنا بحثنا هذا إلى
مطلبين ،نتناول من خالل المطلب االول اإلطار العام للجزاءات
اإلدارية ،ويكون المطلب الثاني مخصص لدراسة القيود
المتعلقة بحماية الحقوق والحريات كضوابط لسلطة فرض الجزاء
اإلداري.
أ
المطلب الول :الطار العام للجزاءات الدارية

ظهرت فكرة العقاب او الجزاء اإلداري منذ مدة طويلة في
جميع الدول ،حيث عرفت الجزاءات الضريبية ،والجزاءات
التاديبية المفروضة ضد الموظفين العموميين والتي اعتبرت من
قبيل العقوبات اإلدارية .لتشهد زخما كبيرا بعد عام  9160نتيجة
زيادتها الملفتة في الميدان اإلقتصادي ،تجسدت بالخصوص في
اللوائح الخاصة بالتموين التي شهدتها فترة الحرب العالمية
الثانية وما صاحبها من سيل من العقوبات اإلدارية .ليصدر فيما
بعد في إيطاليا قانون 1ماي  9119والذي تضمن القواعد
االساسية لتطبيق العقوبات اإلدارية ،تاله المشرع اال لماني
بإصدار تشريع جد مفصل في عام  9119حول المخالفات
اإلدارية ،وبالمثل فعل المشرع البلجيكي ايضا في عام 9199
اين وضع قانون لمعالجة الغرامات اإلدارية في الميدان
اإلجتماعي.
والمالحظ في الوقت الحالي ان الجزاءات اإلدارية
شملت كافة الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية ،في
ميدان الضرائب ،الضمان االجتماعي ،الصحة العامة ،العمل
والتكوين المهني ،الثقافة ،اإلعالم واالتصال ،القطاع المالي
واالسواق ،النقل والمرور .كما ان سلطة العقاب اتسعت لتشمل،
إلى جانب اإلدارة التقليدية ،السلطات اإلدارية المستقلة
والهيائت المهنية.
غير ان نظام القمع اإلداري في الجزائر كما في مصر او
فرنسا ،وعلى خالف الحال في بعض الدول االوربية مثل إيطاليا
والمانيا والبرتغال ،لم يكن محال إلطار معياري عام ،فهو ال يعرف
جردا للعقوبات التي يمكن ان توقعها اإلدارة -وإن كانت تلك
العقوبات غالبا ما تاخذ شكل غرامات مالية ،او عقوبات شخصية
تشمل ميدان الحقوق والحريات كسحب التراخيص او
اإلعتمادات او عقوبات عينية كغلق المؤسسات او هدم البنايات
او حتى المصادرات لالمالك الخاصة-كما ال يتضمن توحيدا
لإلجراءات المالزمة لتوقيع تلك العقوبات .فكل قانون ينفرد
بتحديد الجزاءات المعمول بها في حالة مخالفة االحكام
التنظيمية الواردة فيه ،كما يحدد السلطة المختصة بتوقيع ذلك
الجزاء ،وكيفية وطريقة الكشف عن الجرائم ،وإجراءات المالحقة
وسبل االنتصاف المتاحة.
جمةل العلوم الاجامتعية
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يتناول هذا المطلب تعريف الجزاء اإلداري ومبرراته
(الفرع االول) ،ثم يبحث في شروط توقيع الجزاء اإلداري (الفرع
الثاني).
أ
الفرع الول :تعريف الجزاء الداري ومبرراته
نعرض في هذا الجزء إلى كل من تعريف الجزاء اإلداري
(اوال) ،ثم مبررات توقيع الجزاءات اإلدارية (ثانيا).
أاول :تعريف الجزاء الداري
يمكن تعريف الجزاءات اإلدارية بانها ":تلك العقوبات
المرصودة لضمان االمتثال للقواعد الخاصة بسير المرافق
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العامة ،او القواعد الخاصة بسير مختلف االنشطة الخاضعة
لرقابة اإلدارة والمنظمة بموجب نصوص قانونية من اجل تحقيق
المصلحة العامة"  .9وعرفها المجلس الدستوري الفرنسي بانها":
تلك العقوبة التي تفرضها سلطة إدارية ،بموجب ما تملكه من
إمتيازات السلطة العامة ،بالقدر الالزم لتحقيق اهدافها ،مراعية
في ذلك النصوص القانونية الخاصة بحماية الحقوق والحريات
المك فولة بموجب الدستور"  .8ومن جهته ،عرف مجلس الدولة
الفرنسي الجزاء اإلداري بانه ":عبارة عن قرار إنفرادي صادر عن
سلطة إدارية بموجب ما تملكه من امتيازات السلطة العامة،
.1
والذي يفرض عقوبة على كل مخالفة للقوانين والتنظيمات"
إن مصطلح "الجزاء اإلداري" في الممارسة العملية عادة
ما يستخدم بمعناه الضيق ،اي ذلك الجزاء الذي يمارس من
خالل إطار قانوني عام وليس من خالل إطار قانوني خاص،
حيث يفترض هذا االخير وجود عالقات سابقة بين اإلدارة
والشخص المعاقب .6وبالتالي تخرج من نطاق هذا التعريف
الضيق الجزاءات التاديبية المفروضة على الموظفين في سياق
العالقات السلمية او العقوبات التي تفرضها اإلدارة على
المتعاقدين معها.
هذا التعريف الضيق ربما يكون متوافقا إلى حد ما مع
تعريف لجنة وزراء مجلس اوربا ،إذ عرفت اللجنة الجزاءات
اإلدارية بانها " :اعمال إدارية تفرض عقوبة على االشخاص بسبب
سلوكهم المتعارض مع المعايير المنطبقة والتي تاخذ شكل غرامة
آ
مالية او اي تدبير عقابي اخر ماليا كان ام ال " .وعلى هذا النحو ال
تعتبر من قبيل العقوبات اإلدارية تلك التدابير المتخذة من
اإلدارة تنفيذا الحكام جنائية صادرة باإلدانة ،كما يخرج من
نطاقها العقوبات التاديبية.5

اإلدارية في مجال تشريع العمل وقانون  10جويلية 9199

بشان غلق المؤسسات لفرض إحترام قانون تنظيم االقتصاد
واالسعار.1
• يسمح هذا النظام لإلدارات المتخصصة باتخاذ التدابير
المناسبة في مواجهة الجرائم التي ترتكب في قطاعات غالبا ما
تتميز بجوانب تقنية عالية تنظمها اإلدارة ذاتها بموجب
التنظيمات واللوائح وتعمل على مراقبتها ،والتي قد تعجز الجهات
القضائية من مسايرتها وفهم منظومتها .فعلى سبيل المثال تملك
هيائت الضرائب والضمان االجتماعي المتخصصة القدرات
البشرية والفنية الك تشاف المحتالين .9ونفس الشيء ينطبق على
قطاعات التامين ،التمويل ،الطاقة والنشاط السمعي البصري ...
الخ.
* استكمال النقائص التي يشهدها نظام العدالة الجنائية
التقليدية ،بدليل ان هناك حاالت تنطبع فيها الجريمة بالصفتين
الجنائية واإلدارية في الوقت نفسه ،غير ان المتابعة الجزائية قد
تتعطل لمجرد خطا إجرائي بسيط من رجال الضبطية القضائية،
فهنا ال تمنع االحكام الصادرة بالبراءة وال تكون لها حجية في
مواجهة المتابعة اإلدارية عن ذات السلوك.
* يسمح نظام الجزاءات اإلدارية باالستجابة السريعة
لكل السلوكيات والمخالفات التي تتميز بعدم خطورتها وك ثرتها
في الوقت نفسه بحيث قد يعجز نظام العقوبات التقليدي على
مواجهتها على نحو فعال ،وهذا حال العقوبات التي تفرض إداريا
بمناسبة المخالفات التي ترتكب اثناء مباريات كرة القدم من
طرف جماعات المناصرين ،كرمي مقذوفات او العاب نارية على
ارضية المالعب ،او التلفظ بعبارات عنصرية او بعبارات تخدش
الحياء العام.9
* تنسجم الجزاءات اإلدارية مع التوجه الجديد للفلسفة
الجنائية ،والتي تحاول التقليل إلى اكبر حد ممكن من سياسة
التجريم والعقاب او ما يسميه الفقه بسياسة "الردة عن التجريم"
 ،1فضال عن عدم إدراج الجزاء اإلداري ضمن صحيفة السوابق
القضائية للشخص المعني .90ومقابل ذلك ،ورد في قانون المرور
الجزائري في مادته  909بان المخالفات في مجال سالمة المرور
في الطرق تقيد في صحيفة المخالفات الخاصة بالمرور.

ثانيا :مبررات توقيع الجزاءات الدارية
يعود التطور الكبير للجزاءات اإلدارية إلى مجموعة من
االعتبارات ،اهمها:
* إن العقوبات اإلدارية تتمتع بالقدرة على القمع السريع
والفعال مقارنة بنظام العدالة الجنائية التقليدية ،وبالذات من
منظور سرعة تبنيها ومرونتها .وهذه االعتبارات هي التي عولت
عليها الحكومة البلجيكية مثال خالل االعمال التحضيرية التي
صاحبت صدور قانون  90جوان  9199المتعلق بالغرامات
جمةل العلوم الاجامتعية
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* اخيرا ،فإن إرادة العقاب المباشر لالشخاص المعنوية
في الدول التي ال تتبنى نظام المسؤولية الجنائية للشخص
المعنوي يمكنها ايضا ان تفسر اللجوء إلى نظام الجزاءات غير
الجنائية.99

اثير التساؤل ايضا بشان الجزاءات الموقعة من قبل
الهيائت ذات الطبيعة الخاصة كالمنظمات المهنية ،وحول ما إذا
كان باإلمكان اعتبارها من قبيل الجزاءات اإلدارية ،والمستقر
لدى القضاء اإلداري الفرنسي انها كذلك ،ما دامت تلك الهيائت
تساهم في تسيير مرفق عام ،ويظهر عملها هذا وكانه يندرج ضمن
امتيازات السلطة العامة .96كما اكد من جهته مجلس الدولة
الجزائري على الطبيعة اإلدارية لهذه المنظمات ،حيث بين ان
منظمة المحامين هي هيئة مهنية تتمتع بصالحيات سلطة
عمومية بموجب اختصاصاتها.95 .

الفرع الثاني :يروح توقيع الجزاء الداري
استقر القضاء على ضرورة توفر شرطين اساسيين للحكم
على كون الجزاء إداري وهما :صدور الجزاء عن إرادة منفردة
لسلطة إدارية تعمل بموجب إمتيازات السلطة العامة (اوال) وان
يكون الغرض من القرار الصادر عن اإلدارة هو العقاب (ثانيا).
أ
اول :صدور الجزاء عن ارادة منفردة لسلطة ادارية
تعمل بموجب امتيازات السلطة العامة

-8طبيعة النص العقابي
يبقى الشرط االساسي لتمتع اإلدارة بسلطة الجزاء هو ان
يمنحها المشرع تلك السلطة ،فهذا شرط مسبق يجب ان يتوافر.
فبسبب ما يمثله منح اإلدارة لسلطة توقيع الجزاء من تهديد
للحريات االساسية ،فإن المشرع وحده هو من يملك الحق في
منح اإلدارة وتزويدها بسلطة الجزاء في مواجهة اي مخالفة
للقوانين والتنظيمات.91
غير انه إذا كانت السلطة التشريعية من حيث المبدا
هي المخولة دستوريا بوضع القاعدة القانونية ذات الطبيعة
الردعية ،فهذا ال يمنع من تدخل السلطة التنفيذية لسن هذا
النوع من القواعد .في الواقع ،يمثل قرار مجلس الدولة الفرنسي
الصادر بتاريخ  9جويلية  ،8006في قضية " وزير الداخلية
واالمن العام والحريات المحلية ضد السيد بن قرو" ،99دليال على
تمتع السلطة التنفيذية باهلية التنصيص على الجزاءات اإلدارية،
فقد بين المجلس من خالل هذا القرار ان السلطة التنفيذية
وبالذات الوزير االول يعد مؤهال لفرض مثل هذه العقوبة ،إذ انه
بموجب مرسوم صادر عن الوزير االول بتاريخ  99اوت  9115تم
التنصيص على عقوبة سحب البطاقة المهنية .فكان موقف
مجلس الدولة ان مبدا شرعية العقوبة يتطلب ان تكون العقوبة
مدرجة في نص وليس بالضرورة ان يكون مصدر هذا النص قانون.
فإذا ما سمح القانون لسلطة تنفيذية بالحق في تنظيم بعض
المسائل المتعلقة بسير المهنة ،فإن هذه السلطة التنظيمية
تصبح مؤهلة لفرض جزاءات إدارية مرتبطة بطبيعتها بهذا
التنظيم ،حتى ولو لم يتم التنصيص في القانون على هذه
الجزاءات .نتيجة لهذا التوجه ،وجد مجلس الدولة ان بإمكان

يطرح هذا الشرط في الحقيقة ثالثة مشكالت رئيسية،

وهي :تحديد الهيائت اإلدارية المخولة بتوقيع الجزاء ،إضافة إلى
طبيعة النص المتضمن للعقاب ،لكن االخطر من ذلك هو مبدا
الفصل بين السلطات ذات الطبيعة الدستورية ،وما إذا كان
الدستور يتيح لهذه الهيائت اإلدارية تلك السلطة العقابية ام ال؟
-9الهيائت الدارية المخولة توقيع الجزاء
يصدر الجزاء من حيث المبدا عن سلطة إدارية تابعة
للدولة ،والمتمثلة في الوزراء والوالة او المحافظين ورؤساء
البلديات .كما يصدر ايضا عن السلطات اإلدارية المستقلة ما
دامت تتصرف وفقا المتيازات السلطة العامة ،ولم يظهر هذا
النوع من السلطات في القانون الجزائري ،إال مع بداية سنوات
التسعينيات ،ومن امثلة تلك السلطات نجد مجلس المنافسة
المنشا بموجب االمر  01/01المؤرخ في  91جويلية 98 8001
والذي يتدخل لمنع الممارسات واالفعال المدبرة التي من شانها
اإلخالل بحرية المنافسة والهيمنة على السوق .وهناك ايضا
سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية (قانون
رقم )01/8000؛ مجلس النقد والقرض (قانون )90/10؛ لجنة
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (مرسوم تشريعي رقم )90/11؛
لجنة اإلشراف على التامينات (قانون  06/01المعدل والمتمم
لالمر  09/15المتعلق بالتامينات)؛ سلطة ضبط النشاط
السمعي البصري (قانون اإلعالم رقم .91 )05/98
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الوزير االول ان يفرض عقوبة سحب البطاقة المهنية على الرغم
من عدم التنصيص على هذه العقوبة في قانون  80جانفي
 ،9115فما دام النشاط تنظيمي بحت فإن السلطة التنفيذية
بإمكانها فرض الجزاء .99
مع ذلك ،فإنه يمنع على السلطة التنفيذية التدخل في
الحالة التي يكون فيها إصدار النص العقابي يندرج ضمن المجال
الحصري الختصاصات السلطة التشريعية .ففي هذا الصدد قضى
مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  8009/09/91في قضية
Fédération
de
"فيدرالية االستشفاء الخاص
 "l’hospitalisation privéeبان شروط ممارسة النشاط بالنسبة
للمستشفيات الخاصة يعود إلى القانون بموجب المادة  16من
الدستور ،فوحده القانون من يحدد العناصر المشكلة لمخالفة
صاحب الترخيص لإللتزامات التي تفرضها المادةR. 6114-11من
قانون الصحة العمومية والتي ينجم عنها تعليق او سحب
الترخيص.91
أ
أ
-1اهلية الدارة لتوقيع الجزاء ومبدا الفصل بين
السلطات

على انه ":ال يمكن ان يدان او يعاقب اي شخص بمناسبة
ارتكاب افعال ال تمثل جريمة او مخالفة إدارية في الوقت الذي
ارتكبت فيه ،وذلك بالنظر إلى النص القانوني الساري المفعول
وقت ارتكابها" .وفي نفس السياق تحظر الفقرة الثالثة من نفس
المادة على اإلدارة توقيع العقوبات السالبة للحرية .اما الدستور
البرتغالي لسنة ُ 9191في ةف ِّرق ةب ْين المخالفات الجزائية
واإلدارية ،ةف ةن ُّ
ص المادة  9/919منه يعطي الحق للمشرع
الوطني او الجهوي اختصاصا في تحديد النظام العام للمخالفات
التاديبية واالفعال غير المشروعة واإلجراءات الواجب احترامها
.80
لكن يبقى اإلشكال مطروحا بالنسبة للدول التي تفتقد
نصوصها الدستورية إلى نصوص صريحة بهذا الشان .ففي فرنسا
مثال ،سمحت الفرصة للمجلس الدستوري اك ثر من مرة
لمواجهة هذه اإلشكالية ،حيث اصدر في عام  9198قراره رقم
 955-98اين اعترف المجلس لإلدارة بحق توقيع العقوبات في
المجال الضريبي ،مؤكدا على ان مبدا عدم الرجعية ال يطبق
فقط على العقوبات التي تنطق بها الهيائت القضائية وإنما
يشمل كل جزاء ذي طبيعة عقابية حتى ولو اسند المشرع مهمة
اتخاذه إلى جهة غير قضائية.89
عاد المجلس الدستوري الفرنسي مرة اخرى بتاريخ
 9191/09/99ليؤكد بصورة صريحة على دستورية سلطة
توقيع العقوبات من جانب الهيائت اإلدارية المستقلة ،بمناسبة
النظر في دستورية القانون المتضمن إنشاء المجلس االعلى
لالتصال السمعي البصري  ،CSAفقرر المجلس ،بانه يمكن ان
يعهد إلى سلطة إدارية مستقلة بمهمة السهر على احترام
المبادئ الواردة في هذا القانون ،على ان تمكن في سبيل ذلك
بسلطة عقابية دون ان يكون هناك مساس بمبدا الفصل بين
السلطات.88
اخيرا ،فصل المجلس الدستوري الفرنسي بشكل
نهائي في دستورية الجزاءات اإلدارية ،81حيث اكد في قراره رقم
 810/91بتاريخ  9191/09/89المتعلق بلجنة عمليات
البورصة عدم تعارض الجزاءات اإلدارية مع الحقوق الدستورية
ومنها الحق في التقاضي ،مادامت هذه السلطة الممنوحة
لإلدارة تندرج ضمن ممارستها المتيازات السلطة العامة وال

يمارس اختصاص فرض تطبيق القانون مبدئيا من طرف
السلطة القضائية ،حسب المادة  961من دستور الجزائر لعام
 9111التي تنص على اختصاص القضاة بإصدار االحكام .كما ان
السلطة القضائية حسب نص المادة  911من الدستور نفسه
تهدف إلى حماية المجتمع والحريات ،وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على حقوقه االساسية .نتيجة لذلك ،اثير جدل
واسع حول مدى دستورية منح اإلدارة سلطة فرض جزاءات
إدارية خارج نطاق سلطتها التقليدية في المجال التاديبي وحقها
في فرض جزاءات على المتعاقدين معها كالموردين .إذ كان
العائق الدستوري المثار يتمثل في مبدا الفصل بين السلطات ذو
الطبيعة الدستورية ،فاإلدارة تخرق هذا المبدا حين تجتمع لديها
سلطتي التنظيم والعقاب في الوقت نفسه بما يمثله ذلك من
اعتداء على اختصاص اصيل للسلطة القضائية.
إن االعتراضات السابقة ال تثار مبدئيا في الدول التي
تبنت فكرة القمع اإلداري دستوريا كإسبانيا والبرتغال ،إذ ان
الدستور اإلسباني لسنة  9199قد اعطى مكانا للعقوبات
اإلدارية ،وفي هذا الصدد نصت الفقرة االولى من المادة 85
جمةل العلوم الاجامتعية

صالح ادلين بوجالل

282

العدد  91ديسمرب 2192-

اجلزاءات الدارية :بني رضورات الفعالية الدارية وقيود حامية احلقوق واحلرايت الساس ية -دراسة مقارنة -

ارتكاب جرائم مرورية اخرى ،غير ان ذات المجلس يعتبر ان
خصم النقاط من رخصة السياقة يشكل عقوبة إدارية نتيجة
المخالفة المرتكبة من السائق اك ثر منها كوسيلة لمنع المخالفة
المستقبلية وتجنب تكرارها.81
اك ثر من ذلك هناك تدابير تهدف إلى الجزاء وإلى الوقاية
في الوقت نفسه ،ومثالها ما ورد في المادة  90من االمر رقم -95
 69المؤرخ في  9195/01/99المتعلق باستغالل المشروبات
الكحولية ،حيث ان الوالي يملك االمر بغلق إداري للمخمرة او
للمطعم لمدة ال تتعدى ستة اشهر إما كاثر لمخالفة القوانين
والقواعد المتعلقة بهذه المؤسسات ،وإما بغرض الحفاظ على
آ
نظام وصحة السكان وحفاظا على االداب العامة.89
في احيان اخرى تصعب التفرقة بالنظر إلى اختالف
وجهة النظر القضائية ذاتها ،فسحب رخصة السياقة ُعدت من
قبل القاضي اإلداري جز ًاء (عقاب السائق على جريمة) ،بينما
اعتبرها القاضي العادي من قبيل التدابير الوقائية المخصصة
لسالمة مستخدمي الطريق .89اما في حاالت اخرى ،يكيف ذات
التدبير ،ومن قبل ذات القاضي ،بكونه جز ًاء واحيانا اخرى بكونه
تدبيرا وقائيا ،كحالة إعادة التشجير التي يمكن ان تفرض من قبل
اإلدارة على المالك بموجب المادة  191من قانون الغابات
الفرنسي ،حيث اعتبر جز ًاء اول االمر (حكم  ،)9199/98/91ثم
ُعد من قبيل التدابير التحفظية (حكم .81 )9199/09/81
إن مجلس الدولة الفرنسي في الحقيقة كان يدرك
صعوبة التمييز هذه ،فركز على خطورة اإلجراء المتخذ من اإلدارة،
لذا اشترط إحترام مبدا الوجاهية بغض النظر عن تكييف التدبير
كونه جز ًاء ام تدبيرا من تدابير الضبط اإلداري (حكم كاكون
 Caquantبتاريخ  96جانفي .10 )9155

تمس بالحريات العامة ،على اعتبار ان السلطة القضائية هي
الحارسة للحريات الفردية .ليضيف المجلس انه " :ال مبدا
آ
الفصل بين السلطات ،وال اي مبدا دستوري اخر ،يمثل عقبة
امام االعتراف للسلطة اإلدارية التي تتصرف في نطاق ما تتمتع
به من امتيازات السلطة بممارسة سلطة الجزاء".86
آ
اما في الجزائر ،فالمالحظ انه لم يعرض إلى االن اي
طلب بشان فحص مدى دستورية الجزاءات اإلدارية التي توقعها
الهيائت اإلدارية ،على الرغم من ك ثرة وتنوع النصوص ذات
الصلة .لكن مع ذلك ،يمكن القول عموما ان المجلس الدستوري
الجزائري ال يرى تعارضا بين هذه الجزاءات ونصوص الدستور
آ
الجزائري على االقل من خالل االراء التي ادلى بها بشان القوانين
العضوية التي تمت المصادقة عليها من البرلمان (المادة 981
من الدستور) .من ذلك ،الراي الذي ادلى به المجلس تحت
رقم / 08ر .م .د  98 /المؤرخ في  09جانفي  ،8098والمتعلق
بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باإلعالم للدستور،
حيث لم يبدي تحفظاته بشان الصالحيات التي يمكن ان تخول
لسلطة ضبط النشاط السمعي البصري بموجب القانون المتعلق
بالنشاط السمعي البصري إستنادا إلى احكام المادة  15من
القانون العضوي المتعلق باإلعالم ،على انه اشترط اال يتضمن
هذا القانون عند إعداده احكاما تمس بصالحيات مؤسسات او
سلطات اخرى وال يتطلب تطبيقه إقحام هذه االخيرة او
تدخلها.85
ثانيا :الغرض من القرار الصادر عن الدارة هو العقاب
تختلف الجزاءات اإلدارية ذات الطبيعة القمعية عن
تدابير الضبط اإلداري ،حيث انهدف هذه االخيرة يعد وقائيا
اساسا للحفاظ على النظام العام بمكوناته الثالثة وهي الصحة
العامة والسكينة العامة واالمن العام .فالفرق بينهما يقوم اساسا
على الغرض من القرارات ذات الصلة ،إذ ان بعض التدابير يمكن
ان تكون وفقا للظروف من طبيعة عقابية وفي ظل معطيات
اخرى قد تعد مجرد تدبير من تدابير الضبط اإلداري.
تمثل المخالفات المرورية في هذا الصدد ،مثاال مثيرا
لالهتمام ،فمجلس الدولة الفرنسي يكيف تعليق رخصة السياقة
على انها تدبير من تدابير الضبط اإلداري حتى ولو كانت مقترنة
بارتكاب جريمة ،ما دام الهدف االساسي منها هو الوقاية ومنع
جمةل العلوم الاجامتعية
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الدستوري الفرنسي .19فوحده المشرع المكل ُف وصاحب
االختصاص دستوريا للتنصيص على مثل هذه العقوبات ذات
الطبيعة الجنائية .كما ال يمكن ان تمتد السلطة العقابية لتلك
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الممتلكات الخاصة ،إذ يبقى هذا النوع من الجزاءات اختصاصا
اصيال للقاضي دون سواه ،مثلما هو الشان في مصر (دستور
الجمهورية العربية المصرية لعام  ،9199المادة  .)11غير انه
تجدر المالحظة ان بعض التشريعات ال ترى مانعا من منح
اإلدارة سلطة إصدار عقوبة المصادرة ،ومن ذلك المشرع
اال لماني بموجب القانون الصادر بتاريخ  8جانفي 9195
(المادة  ،)89وبالمثل فعل المشرع اإليطالي في القانون رقم
 191لعام .18 9199
اما بالنسبة للدستور الجزائري لعام  ،9111فالمالحظ
ان المادة  19منه إك تفت بالتنصيص على عدم جوازية حجز اي
مطبوع او تسجيل او اية وسيلة اخرى من وسائل التبليغ
واإلعالم إال بمقتضى امر قضائي ،هذا يعني بمفهوم المخالفة انه
خارج إطار هذه الحاالت تبقى المصادرة ممكنة دون حاجة إلى
امر قضائي .وفي الواقع ،إن قانون الضرائب غير المباشرة،
الصادر بموجب االمر  906/91بتاريخ  1ديسمبر 9191
المعدل والمتمم ،ةت ةضم ةن عقوبة المصادرة إداريا ضمن احكام
نص المادة  585عن كل مخالفة يتم قمعها بموجب المادتين
 581و 586من نفس القانون.11
خارج هذا اإلطار ،فإن نظام الجزاءات اإلدارية محكوم
بمجموعة من القيود والضمانات لحماية الحقوق والحريات
تنقسم إلى ضمانات موضوعية (الفرع االول) واخرى إجرائية
(الفرع الثاني).
أ
الفرع الول :الضمانات الموضوعية

يستند هذا المبدا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والمواطن والذي بمقتضاه ال يمكن الحد ان يعاقب إال بمقتضى
قانون يجرم ذلك الفعل وصادر قبل ارتكاب تلك الجريمة .16إن
هذا المبدا يتمتع إلى جانب ذلك بقيمة دستورية ،إذ ورد في
المادة  960من دستور الجزائر لعام  9111ان" :اساس القضاء
الشرعية والمساواة " واضافت المادة  968ما يلي ":تخضع
العقوبات الجزائية إلى الشرعية  ." ...من جهته استهل قانون
العقوبات الجزائري مواده بالتنصيص على هذا المبدا ،حيث
نصت المادة االولى منه على ما يلي " :ال جريمة وال عقوبة وال
تدابير امن إال بنص " ،واضافت المادة  61منه انه " :ال إدانة
إال بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم".
إن هذا المبدا ينطبق على القانون اإلداري مثلما ينطبق
على القانون الجنائي ،إذ ينبغي ان يعلم الشخص مسبقا
بالجريمة والعقوبة اإلدارية المقررة لها بموجب نص قانوني
صريح ،فمبدا شرعية التجريم يعني ان العناصر المكونة للفعل
الجرمي يجب ان تكون واضحة ودقيقة وكاملة ،مثلما بين ذلك
مجلس الدولة الفرنسي في قضية " شركة بريجيست" .15كما قرر
المجلس الدستوري الفرنسي ايضا بتاريخ  85فيفري  9118بانه
يجب ان تكون الجريمة متميزة بالوضوح الكافي والدقة
الستبعاد اي تعسف .مع ذلك ،اظهر المجلس بعض المرونة،
ة
حين بين انه خارج نطاق القانون الجنائي ،فإن اشتراط وجود
تعريف للجرائم التي يعاقب عليها إداريا ُي ةع ُّد كافيا بالرجوع إلى
التزامات صاحب الترخيص اإلداري الممنوح في إطار القوانين
والتنظيمات المعمول بها .11فكان هذا ما تبناه مجلس الدولة
الفرنسي بمناسبة القرار الصادر بتاريخ  9جويلية  ،8006في
قضية " وزير الداخلية واالمن العام والحريات المحلية ضد
السيد بن قرو" ،حيث قضى المجلس بان المخالفات او الجرائم
ً
استناد إلى اإللتزامات المحددة في
اإلدارية يمكن تحديدها
القوانين والتنظيمات التي تنظم النشاط او المهنة التي يزاولها
الشخص.19
كما يفرض مبدا شرعية العقاب ان تكون العقوبة مدرجة
في نص ،وهذا يعني انه إذا ما ارتكب خطا او مخالفة للقوانين
والتنظيمات ،فإن اإلدارة ال تستطيع ان تسلط عقوبة غير تلك
المنصوص عليها صراحة في صلب النص القانوني.19

ينبغي على المشرع وهو بصدد منح هذه السلطة
العقابية لإلدارة ان يراعي الحماية الواجبة للحقوق والحريات
الدستورية ،وفي هذا الصدد تطرح جملة من اإلشكاليات
بخصوص كل من مبداي شرعية التجريم والعقاب وعدم رجعية
القوانين (اوال) ،قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين
ومشكلة الجمع بين العقوبات (ثانيا) ومبدا شخصية العقوبة
(ثالثا).
أ
أ
اول :مبداي يرعية التجريم والعقاب وعدم رجعية
القوانين
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يرتبط مبدا الشرعية من جهة اخرى بمبدا عدم رجعية
القانون ،فاالصل هو التطبيق الفوري للقانون الجديد وعدم
تطبيقه باثر رجعي ك قاعدة عامة إال إذا كان اصلحا للمتهم ،وفي
هذا الصدد نصت المادة  8من قانون العقوبات الجزائري على
انه ":ال يسري قانون العقوبات على الماضي إال ما كان منه اقل
شدة" .فال يسري بذلك قانون العقوبات إال على الجرائم المرتكبة
منذ دخوله حيز التنفيذ اي من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية
إال على ما كان منه اقل شدة.
إن مبدا عدم الرجعية ال يرتبط فقط بالعقوبات التي
تطبقها المحاكم الجنائية ،ولكنه يمتد إلى اي جزاء ذا طبيعة
عقابية حتى لو ترك المشرع سلطة إصدار الجزاء إلى هيئة غير
قضائية ،مثلما استقر عليه القضاء اإلداري في فرنسا.11

هذا التفسير الواسع لقاعدة "عدم جواز محاكمة الشخص
مرتين " يمكن ان يكون تاثيره خطيرا على نظام العقوبات
اإلدارية ،وبخاصة نظام الغرامات والزيادات في الضرائب والتي
ك ثيرا ما تكون موازية للعقوبات الجنائية إذا ما توافرت النية
التحايلية .لهذا كان موقف قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
ثابتا في هذه المسالة ،إذ قرر ان إزدواجية اإلجراءات يمكن ان
تؤدي إلى الجمع بين العقوبات غير انها تخضع لمبدا التناسب،
فال مجال لتطبيق مبدا عدم جواز محاكمة الشخص نفسه مرتين
ومعاقبته بسبب نفس الوقائع بخصوص الجمع بين العقوبات
الجنائية والعقوبات اإلدارية .66بالمثل ،قضت المحكمة
الدستورية البلجيكية بتاريخ  8009/01/99ان مبدا عدم جواز
محاكمة الشخص مرتين ال يمنع المشرع من الجمع بين العقوبات
الجنائية والضريبية ،ما دامت المخالفتين تتمايزين من وجهة
نظر العنصر المعنوي لكل منهما .فالمحكمة الدستورية
البلجيكية حافظت على مبدا الحرية المتاحة للسلطة التشريعية
في اختيار هذه الوسيلة او تلك كاداة للردع .كما ذكرت المحكمة
بانه عندما يرى المشرع بضرورة قمع بعض االنتهاكات لاللتزامات
القانونية المفروضة ،فوحده المشرع من يقرر ما إذا كانت العقوبة
الالزمة جنائية او إدارية.65
آ
من جانب اخر ،قررت محكمة النقض البلجيكية بان
المبدا العام لعدم جواز محاكمة الشخص مرتين ال يعتبر منتهكا
في الحالة التي ال تكون فيها العناصر المشكلة للمخالفتين هي
نفسها وينطبق هذا المعيار على العنصرين المادي والمعنوي.
تاسيسا على ذلك ،قررت المحكمة ان هذا المبدا ال يتعارض مع
الجمع بين العقوبات الجنائية واإلدارية في مسالة البطالة .61اما
في فرنسا ،فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  81ديسمبر
 8009بان قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين ال يمكن ان
تكون عائ قا في وجه إصدار عقوبات ضريبية موازية للعقوبة التي
يصدرها القاضي الجنائي .غير انه ال يمكن الجمع بين العقوبات
اإلدارية فيما بينها ،والحال هنا ،بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي
يتعلق بمبدا عام للقانون ،غير ان هذا المبدا يبقى من طبيعة "
دون التشريعية  ."infra-législativeوهذا يعني ان نفس
المخالفة ال يمكن ان تكون محال لعقوبتين إداريتين ،ما لم ينص
القانون على خالف ذلك.69

ثانيا :قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين
ومشكلة الجمع بين العقوبات
يقصد بمبدا عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل مرتين
عدم جواز اتخاذ اإلجراءات القانونية او معاقبة الشخص مرة ثانية
بعد صدور حكم نهائي ببراءته او إدانته إثر دعوى جنائية بحقه.
وفي الحقيقة ،إن ك ثيرا من دساتير الدول قد اضفت الصفة
الدستورية عليه عندما نصت عليه ضمن نصوصها التي تقضي
بتوفير ضمانات قانونية للمتهم ،ومن تلك الدساتير مثال الدستور
االمريكي لعام  9991ضمن التعديل الخامس الذي ورد عليه،
والدستور الهندي والدستور العراقي لعام .60 8005
اما بشان مسالة الجمع بين العقوبات الجنائية
والعقوبات اإلدارية ،فقد اصدرت الدائرة الكبرى للمحكمة
االوروبية لحقوق اإلنسان في  90فيفري  8001في قضية "
زولوتوخين  "Zolotoukhineحكما الفتا بشانهما في القانون
الروسي ،69حيث كرست المحكمة تفسيرا واسعا للمادة  6من
البروتوكول رقم  9الملحق باالتفاقية االوربية لحقوق اإلنسان،
ُم ةب ِّي ةنة ان هذه المادة تعني حظر مقاضاة او محاكمة شخص ما عن
جريمة ثانية طالما انها تنبع من نفس الوقائع ،68وبغض النظر
اختالف التكيفات القانونية للجريمة (جريمة إدارية او جريمة
جنائية) .والقول بعكس ذلك ،حسب ذات المحكمة ،من شانه
ان يضعف من الضمانات القانونية الواردة في المادة  6المذكورة
اعاله.61
جمةل العلوم الاجامتعية

صالح ادلين بوجالل

281

العدد  91ديسمرب 2192-

اجلزاءات الدارية :بني رضورات الفعالية الدارية وقيود حامية احلقوق واحلرايت الساس ية -دراسة مقارنة -

في الجزائر ،وحسب القانون رقم  96/09المؤرخ في
الموافق  91اوت  8009المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر
الطرق وسالمتها وامنها والمعدل بموجب االمر  01/01المؤرخ
في  88جويلية  ،8001يبدوا ان قاعدة عدم الجمع بين العقوبات
ال تطبق بشان جمع العقوبات اإلدارية مع العقوبات الجنائية،
فقد تضمن قانون المرور الجزائري في مادتيه  95و  91ان
الغرامات الجنائية الموقعة على المخالفين الحكام المواد 91
و 91مكرر ،وكذا االحكام المتعلقة بالنقل الخاضع للرخصة ال
تخل بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات اإلدارية المنصوص
عليها في هذا القانون.
بالمقابل ،تضمنت المادة  09/115من قانون الجمارك
الجزائري رقم  09/91المؤرخ في  89جويلية  9191المعدل
والمتمم بموجب القانون رقم  90/19المؤرخ في  88اوت 9119
ان المصالحة الجمركية التي تتم قبل صدور الحكم الجنائي
النهائي سببا إلنقضاء الدعويين العمومية والجبائية ،فهنا ال
نتصور إمكانية صدور عقوبتين إدارية وجنائية في الوقت نفسه.
فإذا تمت المصالحة الجمركية على مستوى إدارة الجمارك قبل
إخطار السلطات القضائية فإنه يترتب عليها حفظ القضية على
مستوى اإلدارة وال ترسل إلى النيابة .اما في الحالة التي تتم فيها
المصالحة بعد إخطار النيابة فإنه تبعا لمبدا المالئمة تتصرف
النيابة في القضية سواء بالحفظ او تحريك الدعوى العمومية،
وهذا بإحالتها إما على التحقيق وإما على المحكمة ،وبالتالي تكون
هاتين الجهتين هما المختصتين في اتخاذ اإلجراءات المناسبة،
فإذا تمت المصالحة يصدر قاضي التحقيق ا ًمرا بان ال وجه
للمتابعة او يصدر قاضي الحكم حكما يقضي فيه بانقضاء الدعوى
العمومية ،وإذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت فإنه يخلى
سبيله.69
أ
ثالثا :مبدا يخصية العقوبة

العقوبات الجزائري في المواد من  99مكرر إلى  99مكرر
والهمية هذا المبدا فقد نصت معظم الدساتير عليه انطالقا من
آ
الحرص على حماية الحريات وحصر اثار الجريمة في اضيق نطاق
ممكن ومن ذلك الدستور الجزائري ،حيث نصت المادة 968
منه على ان العقوبات الجزائية تخضع إلى مبدا الشخصية إلى
جانب مبدا الشرعية.
إن مبدا شخصية العقوبة ينطبق على العقوبات اإلدارية
المفروضة على االشخاص الطبيعية اي االفراد ،فوفاة الشخص
المتابع تؤدي إلى وقف إجراءات المتابعة ،وتمنع بالنتيجة فرض
عقوبات على ورثة الشخص المتوفى عن افعال او مخالفات
ارتكبها هذا االخير.50
مع ذلك ثمة استثناء على هذا المبدا ينبغي اإلشارة إليه
في المجال الضريبي ،حيث اوردت المادة  1/9911من التقنين
العام للضرائب الفرنسي ،انه في حالة وفاة الشخص صاحب
المخالفة ،او إذا تعلق االمر بشركة ،في حالة حلها ،فإن الغرامات
او الزيادة او فوائد التاخير تشكل عبائ على التركة او على
التصفية .59وفي سويسرا ،تضمنت المادة  910من قرار المجلس
الفيدرالي السويسري بشان تحصيل الضرائب الفيدرالية ان
الدعوى تستمر في مواجهة الورثة ،إذا ما توفي المخالف ،وان
هؤالء يسالون عن قيمة الضرائب وقيمة الغرامة.58
اما في الجزائر ،فوفقا للمادة  900من قانون المرور
الجزائري ،يكون صاحب بطاقة تسجيل المركبة مسؤوال مدنيا
عن المخالفات للتنظيم الخاص بوقوف المركبات التي يترتب
عليها دفع غرامة ال غير ،إال إذا اثبت وجود قوة قاهرة او قدم
معلومات تسمح بالكشف عن مرتكب المخالفة الحقيقي .وعندما
تكون بطاقة تسجيل المركبة معدة بإسم شخص معنوي ،فإن
المسؤولية المدنية ،تقع ضمن الشروط نفسها ،على عاتق
الشخص المعنوي .كما تضمن قانون الجمارك الجزائري في نص
المادة  195ان اصحاب البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات
مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجمركية
والمصادرات والغرامات والمصاريف .ووفقا للمادة  819من
القانون ذاته ،إذا توفي المستفيد من المصالحة قبل تسديد
المبلغ المتفق عليه يجوز إلدارة الجمارك ان ترفع دعوى قضائية
ضد الورثة لتحصيل مستحقاتها من التركة.
.1

يعني مبدا شخصية العقوبة في ابسط صوره اال تصيب
العقوبة غير الجاني الذي تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون غيره
من الناس ،فالم العقوبة ال ينال إال شخص المحكوم عليه شريكا
كان ام فاعال .61وهو ال يتعارض مع مسؤولية الشخص المعنوي
عن االنشطة غير المشروعة التي يرتكبها ممثلوه للقوانين
والتنظيمات اإلدارية بل والجنائية ايضا ،مثلما ورد في قانون
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إن حق ة
المت ةابع في اصطحاب محامي من جهة اخرى ،ال
يلزم اإلدارة بتعيين محام له عند عجزه عن توكيل محامي ،كما انها
ال يلزمها بتاجيل إجراءات التحقيق لحين حضور المدافع .واك ثر
من ذلك ،نص القانون اال لماني لعام  9195ان رجال اإلدارة اثناء
التحقيق غير ملزمين بتنبيه شخص ة
المت ةابع بالجريمة اإلدارية بان
من حقه توكيل محام للدفاع عنه .10وربما هذا ما يستفاد ايضا من
نص المادة  959من دستور الجزائر لعام  9111حين بي ةنت ان
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية ،بمعنى انه خارج
نطاق المتابعات الجزائية ال يلتزم القضاء او اإلدارة بتعيين محام
للمتابع امام جهة قضائية او إدارية.
من جهته ،كرس المشرع الجزائري مبدا الوجاهية والحق
في اإلطالع على الملف وتقديم المالحظات الك تابية في االمر رقم
 01/01المتعلق بالمنافسة (المادتين  ،)55 ،10وفي القانون
رقم  01-8000المتعلق بالبريد والمواصالت (المادة ،)9/19
وكذلك في القانون رقم  09/08المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز
بالقنوات (المادة  .19 )961وإذا كان االمر رقم  99/01المتعلق
بالنقد والقرض 18لم بتضمن اإلشارة إلى هذه الضمانة ،واك تفى
بالنص على إتاحة الفرصة لمسيري المؤسسة الخاضعة لرقابة
اللجنة بتقديم تفسيراتهم (مادة  ،)999غير انه بموج باالمر رقم
المعدل
والمتمم لقانون النقد والقرض ادرج المشرع
ِّ 06 /90
ِّ
نص المادة  996مكرر ،ومن خاللها اتيحت اإلمكانية للممثل
القانوني للكيان المصرفي المعني بقرارات اللجنة المصرفية
لالطالع على الوثائق المثبتة للمخالفات المنسوبة إليه وبحقه في
تقديم مالحظاته ،مع إمكانية االستعانة بوكيل .11اما في القانون
رقم  09-15المتعلق بالتامينات المعدل والمتمم بموجب
القانون  06-01بتاريخ  8001/08/80والمنظم لعمل لجنة
اإلشراف على التامينات ،فلم يتم ُّ
التعرض إلى هذه الضمانات إال
في الحالة التي ال يمكن فيها للوزير سحب الترخيص إال بعد إعذار
شركة التامين ،فهنا تمنح هذه االخيرة الحق في تقديم مالحظاتها
مك توبة في اجل شهر من تاريخ إستالم اإلعذار (المادة .)889
كما اجاز المشرع الجزائري ،بموجب المادة  19من
القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل بموجب القانون
 ،06/01لكل شخص تم استدعاؤه االستعانة بمستشار من
اختياره اثناء إجراء التحقيق ،وكذلك حقه في االستعانة بمدافع

الفرع الثاني :الضمانات الجرائية
يتمتع المحكومين ،إلى جانب الضمانات الموضوعية
على النحو السالف ذكره ،بضمانات اخرى من طبيعة إجرائية
تتمثل اساسا في ضمانة احترام حقوق الدفاع (اوال)ووجود سبل
الطعن اإلدارية والقضائية (ثانيا).
أ
اول :احترام حقوق الدفاع
يفرض المبدا الدستوري الخاص بحقوق الدفاع نفسه
على الجهاز اإلداري دون حاجة إلى التنصيص عليه من طرف
المشرع ،وعليه ينبغي على الهيئة اإلدارية الفارضة للجزاء اإلداري
ان تحترم حقوق الدفاع وهي في ذلك تكون تحت رقابة
القاضي .51هذا وقد تناول دستور الجزائر لعام  9111هذا المبدا
مبينا ان الحق في الدفاع معترف به.
في نص المادة ِّ 959
من المبادئ االساسية في النظام القضائي ان اإلجراءات
التي يباشرها احد الخصوم يجب ان تتم في مواجهة الطرف
آ
االخر ،فيجب إعالنه بالطلبات الموجهة له وتمكينه من االوراق
آ
التي يقدمها خصمه تاييدا لها .56بمعنى اخر يجب مواجهة
الخصوم لبعضهم البعض بادعاءاتهم ودفوعهم وال يجوز
للمحكمة الفصل بحكم ما لم يحضر الخصم الموجه له االدعاء
آ
لسماعه وإبداء اراءه فيه وال يجوز سماع خصم إال بحضور خصمه
وبعد استدعائه.55
بتطبيق هذا المبدا على إجراءات فرض الجزاء اإلداري،
فإن الشخص ة
المت ةابع بالجريمة اإلدارية يتمتع بحقه في معرفة
طبيعة واسباب متابعته ،وحقه في الحصول على مهلة إلعداد
دفاعه وتقديمه لإلدارة ،وحقه في سماع اقواله من الجهة اإلدارية.
مثلما تم تكريسه تشريعيا في فرنسا ،51وايضا من خالل احكام
مجلس الدولة الفرنسي بشان الغرامات اإلدارية التي تقررها لجنة
المنافسة غير المشروعة  .59لكن مع ذلك ،يبدو ان مجلس الدولة
الفرنسي يرفض احترام مبدا الوجاهية إذا تعلق االمر بجزاءات
ضريبية ،وقد اطردت احكامه على ذلك منذ عام  .9191كما
اضاف ذات المجلس بان هذا المبدا ال يسري في حالة ما إذا كان
الجزاء ال ينطوي على خطورة كبيرة او إذا كان نتيجة تلقائية للجزاء
الجنائي او التاديبي ،59كما ان السلطة اإلدارية غير ملزمة باحترام
هذا المبدا في الحاالت اإلستعجالية او الظروف االستثنائية.51
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اثناء ممارسة اللجنة لسلطتها القمعية (المادة  51من القانون
نفسه).
اما بالنسبة للقوانين االخرى التي تفتقد نصوصها إلى
مثل هذه الضمانات ،فإنه ال يبقى امام المتهم سوى اإلستناد إلى
القواعد العامة ونصوص الدستور ،وهذا ما تبناه مجلس الدولة
الجزائري مثال بالنسبة للقرارات التي تتخذها اللجنة المصرفية.
كما ان ذات المجلس اعتمد مثال على القانون الداخلي للجنة
المصرفية لإلقرار بهذا الحق للماثلين امامها .16

تكون منازعاتها من اختصاص القاضي العادي ،وايضا الجزاءات
الصادرة من طرف سلطة االسواق المالية في مواجهة غير
المهنيين.19
اما في بلجيكا ،فإن الجهات القضائية التي تنظر في
الطعون ضد القرارات اإلدارية ذات الصفة العقابية هي المحاكم
العادية او شعبة المنازعات بمجلس الدولة .غير ان االختالف بين
الجهتين يتمثل في ان اختصاص مجلس الدولة يبقى قائما سواء
نص القانون صراحة على الطعن امامه ام ال ،بينما اختصاص
المحاكم العادية مرهون دائما بوجود نص قانوني صريح يخولها
مثل هذا االختصاص.11
في الجزائر ،إذا كان االصل ان الطعون القضائية ضد
القرارات اإلدارية ذات الطبيعة الجزائية تكون امام الجهات
القضائية اإلدارية سواء المحاكم اإلدارية ( المادة  909من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية) او مجلس الدولة ( المادة  1من
القانون العضوي  ،09-19والمادة  109من قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية) ،فإن االختصاص قد يؤول إلى القضاء العادي
مثلما هو الحال بالنسبة لقرارات مجلس المنافسة ،إذ بموجب
المادة  09/11من االمر  01/01المتعلق بالمنافسة تكون
القرارات الصادرة عن المجلس محال للطعن القضائي امام مجلس
قضاء الجزائر العاصمة ،وبالذات الغرفة الفاصلة في المواد
التجارية.
بالمقابل ،ومن اجل التخفيف من الشدة الناتجة عن
النفاذ الفوري للعقوبة ،فإن الشخص محل العقوبة يمكنه
االستناد إلى المادة  L. 521-1من قانون القضاء اإلداري الفرنسي،
اين يمكن للقاضي اإلداري بموجبها تعليق تنفيذ القرار اإلداري
إذا استدعت حالة االستعجال ذلك ،او كانت هناك شكوك
جدية حول شرعيته .90وهو نفس توجه المشرع الجزائري في
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (المواد  ،)189-191كما ان
المادة  18من القانون  99/09المؤرخ في  89جوان 8009
المتعلق باالجانب اجازت للقاضي اإلستعجالي إصدار امر بوقف
تنفيذ قرار اإلبعاد في حالة االستعجال القصوى ،كما في حالة
االب االجنبي او االم االجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم بالجزائر
إذا اثبت انه يساهم في تربية ورعاية هذا اإلبن او حالة االجنبي
اليتيم القاصر .99

ثانيا :وجود سبل الطعن الدارية والقضائية
يتمتع الشخص المعني بالقرار اإلداري العقابي بالحق
في الطعن اإلداري امام ُم ْ
ص ِّدر القرار ذاته (تظلم إداري والئي)
مثلما نصت على ذلك المادة  910من قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية ،ويبقى هذا الطعن جائزا حتى في حالة عدم وجود نص،
إال إذا وجد نص يقرر خالف ذلك .15اما بالنسبة للطعن القضائي،
فقد نص الدستور الجزائري لعام  9111في مادته  961على ان
القضاء ينظر في الطعون في قرارات السلطات اإلدارية .وبالمثل
قرر المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ  99جانفي  ،9191بانه
للقبول بتمتع المجلس االعلى للسمعي البصري ينبغي ان تكون
القرارات الصادرة عن هذا االخير قابلة للطعن القضائي .كما ان
المحكمة االوربية لحقوق اإلنسان لم ترفض من حيث المبدا
خيار القمع او الردع اإلداري الذي اختاره ك ثير من الدول ،على ان
.11
يكون خاضعا للمراجعة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة
في فرنسا ،يكون مجلس الدولة الفرنسي مختصا
بالطعون ضد القرارات الصادرة عن الهيائت ذات االختصاص
الوطني ،اما الجزاءات الصادرة عن الهيائت اإلدارية المحلية
(رئيس البلدية ،رؤساء المجالس العامة والجهوية  )...او من رؤساء
الهيائت اإلدارية لعدم التركيز (رؤساء الدوائر ).فتكون من
اختصاص المحاكم اإلدارية اساسا .بالمقابل ،تكون القرارات
ذات الطابع العقابي محال للطعن امام القاضي العادي –
وبالتحديد امام محكمة استئناف باريس – متى تعلق االمر
بقرارات مجلس المنافسة (المادة  L. 464-8من القانون التجاري
الفرنسي) او تلك الصادرة عن مجلس البيع اإلرادي للمنقوالت في
المزادات العمومية ( L. 321-23من القانون التجاري الفرنسي) .19
كما يختص القاضي العادي بالطعون في القرارات الضريبية التي
جمةل العلوم الاجامتعية
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من جهة اخرى ،اوضحت محكمة حقوق اإلنسان
االوربية بان القاضي المكلف برقابة الجزاء ينبغي ان يكون مزودا
بسلطة إعادة النظر في الموضوع ككل (مسائل الواقع والقانون)
 .98بما يعني ،ان القاضي ال يملك فقط سلطة إلغاء الجزاء ،وإنما
يمتد اختصاصه إلى تعديله ليسترجع في النهاية مهمته
واختصاصاته من اإلدارة .فيستطيع القاضي تعديل قيمة الغرامة
المالية إذا ما تبين له عدم وجود تناسب بين الجزاء والمخالفة
المرتكبة .ومثل هذا التوجه ،هو ما ةعبر عنه المجلس الدستوري
الفرنسي في قراره بتاريخ  99جانفي  ،9191حيث بين ان كل
قرار إداري ذا طابع جزائي ينبغي ان يكون محال للطعن امام
مجلس الدولة باعتباره قاض كامل (سلطة النظر في الموضوع
وفي القانون وسلطة اإللغاء والتعديل) .91
تعززت هذه السلطة المخولة للقاضي اإلداري حتى في
دعاوى تجاوز السلطة ،ففي قضية " شركة  ،" ATOMقضى
مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  91فيفري  8001بان القاضي
الفاصل في الطعن ضد قرار إداري عقابي يملك سلطة القضاء
الكامل .وبالتالي فإنه يمكنه إصدار حكم بالعقوبة بدال عن
اإلدارة ،وإذا لزم االمر تطبيق القانون الجديد اال ك ثر خفة والذي
دخل حيز النفاذ بين تاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ الحكم
عليه .96بل إن القاضي اإلداري يستطيع استبدال النص القانوني
الذي استندت إليه اإلدارة كسبب للعقوبة ،بل وايضا إستبدال
التسبيب الذي استندت إليه اإلدارة ،بشرط ان يكون هذا
االستبدال بموجب طلب من اإلدارة المعنية خالل التحقيق في
القضية ،وبشرط ايضا ان يتمتع الشخص المعاقب بنفس
الضمانات اإلجرائية ،واال يتضمن الحكم الصادر عن القاضي
عقوبة اشد.95
اما في الجزائر ،فينحصر دور المحاكم اإلدارية او مجلس
الدول في إلغاء القرارات اإلدارية دون ان يتدخل في تعديل تلك
القرارات بالنسبة لدعاوى اإللغاء (المواد  909ق إ م إ 109 ،ق إ
م إ 1 ،من القانون العضوي رقم  )09-19وهذا ما تاكد من خالل
احكام مجلس الدولة .91وحتى بمناسبة دعاوى القضاء الكامل
التي تنظر فيها المحاكم اإلدارية (م  909ق إ م إ) ،فإن سلطات
القاضي مهما اتسعت ال تصل إلى حد إحالل القاضي محل اإلدارة
وقيامه بتعديل مضامين قراراتها.
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اخيرا ،تجدر اإلشارة إلى ان القانون الجزائري المتعلق
بالتامين سالف الذكر اورد ان القرارات التي تكون محل طعن امام
مجلس الدولة تتعلق فقط بالحالة التي تقوم فيها لجنة اإلشراف
على التامينات بتعيين المتصرف المؤقت الذي يحل محل
هيائت تسيير شركة التامين قصد الحفاظ على امالك الشركة
وتصحيح وضعيتها 99دون باقي القرارات ،فهل هذا يعني ان هذا
النوع من القرارات محصن ضد الرقابة القضائية؟ اإلجابة تكون
بالنفي نظرا الن الطعن القضائي ممكن في كل القرارات اإلدارية
مثلما ورد في المادة  961من الدستور الجزائري ،وايضا استنادا
إلى النهج الذي اعتمده مجلس الدولة بمناسبة القرارات التاديبية
الصادرة عن المجلس االعلى للقضاء.99
خاتمة
نخلص في ختام دراستنا هذه بشان الجزاءات اإلدارية
بين مبررات الفعالية اإلدارية وقيود حماية الحقوق والحريات
االساسية إلى جملة من النتائج ،تتمثل ابرزها فيما يلي:
• قبول مختلف التشريعات بسلطة اإلدارة في فرض
الجزاءات اإلدارية ،إدراكا منها لفعالية هذا النوع من الجزاءات
ومسايرته لمنطق التسيير اإلداري المتميز اساسا بالمرونة
وسرعة اتخاذ القرار والتطور الدائم والمتواصل للنشاط اإلداري.
إضافة إلى تماشي هذا التوجه مع مستجدات الفلسفة العقابية.
• إقرار مختلف الدول بدستورية الجزاءات اإلدارية،
وبالذات من منظور مبدا الفصل بين السلطات ،ما دامت تلك
الهيائت اإلدارية تسهم في تسيير مرافق عمومية وما يتيحه لها
هذا النوع من االنشطة من امتيازات للسلطة العامة.
• سلطة اإلدارة في فرض الجزاء اإلداري ،مرهونة
اساسا بوجود نص قانوني مسبق سواء كان مصدره تشريعي ام
الئحي.
• اإلقرار بسلطة اإلدارة في فرض الجزاء اإلداري،
مرهون ايضا بجملة من القيود الموضوعية ،تتمثل اساسا في
إحترام المبادئ الدستورية الضامنة للحقوق والحريات
االساسية وبالذات مبادئ شرعية التجريم والعقاب ،ومبدا عدم
رجعية القوانين إال إذا اصلحا للمتهم ،ومبدا شخصية العقوبة.
• إن النظام العقابي اإلداري مستقل من حيث المبدا
عن النظام العقابي الجنائي ،وبالتالي يمكن متابعة الشخص
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عن نفس السلوك إداريا وقضائيا دون ان تصطدم هذه
المتابعات بمبدا عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس
السلوك .إال في بعض الحاالت ،وضمن شروط دقيقة ،كما هو
الحال بالنسبة لنظام المصالحة اإلدارية الوارد في قانون
الجمارك الجزائري.
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• حقوق الدفاع مك فولة من حيث المبدا لكل شخص
يكون محال للمتابعة اإلدارية ،غير ان هذه الحقوق ال تتماثل
كليا مع تلك الممنوحة للشخص محل المتابعة الجنائية.
• القرارات اإلدارية ذات الطبيعة العقابية ،كغيرها
من القرارات اإلدارية ،تبقى خاضعة لرقابة القاضي باعتباره
قاضيا كامال ،غير ان اختصاص الرقابة القضائية ليس حكرا على
القاضي اإلداري وإنما يشاركه في ذلك القاضي العادي.
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 حيث اقر المجلس الدستوري، بشان قانون المنافسة غير المشروعة1.32/11/23 ونفس االمر ينطبق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ
.بدستورية الجزاءات اإلدارية في الحاالت التي توجد فيها عالقة بين اإلدارة وصاحب الشان كالموردين والمستفيدين من رخص لممارسة نشاط مهني
:انظر
.32  ص، مرجع سابق،غنام دمحم غنام
 من خالل هذا القرار، إذ فهم البعض،243/33  وتعود اهمية هذا القرار إلى الغموض الذي اك تنف القرار السابق الصادر عن المجلس رقم.23
 بان السلطة القمعية التي ُخ ِّولت للمجلس االعلى للسمعي البصري إنما يعود سببها لوجود عالقة سابقة بين المجلس والشخص المعاقب في إطار،االخير
.نظام التراخيص التي يمنحها المجلس
24. « Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur
constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique,
puisse exercer un pouvoir de sanction … »
V. Conseil Constitutionnel, Décision n° 89/260 DC, 28 Juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché
financier, para. 6. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html (04/08/2013)
 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي،2112  يناير سنة13  عام الموافق1433  صفر14 المؤرخ في12 /  د. م. ر/ 12  راي المجلس الدستوري رقم.22
.2112  يناير12  مؤرخة في،2  العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المتعلق باإلعالم للدستور
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26. Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, « Les sanctions Administratives », Courrier Juridique des Affaires
Sociales et des Sports, no. 88, Septembre/Octobre 2011, Paris, p. 2.
 في قضية والي والية،2112/1./23  جلسة،116 1.2  ملف رقم، الغرفة االولى، مجلس الدولة: انظر، بمناسبة تطبيق هذا النص القانوني.22
..2-.6  ص،2113 ،3  العدد، مجلة مجلس الدولة، ف مصطفى.الجزائر ضد ب
.26  ص، مرجع سابق، غنام دمحم غنام.23
.112 ص، مرجع سابق، دمحم سامي الشوا.2.
.26  ص، مرجع سابق، غنام دمحم غنام.31
31. « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait

obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un
pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et,
d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés
constitutionnellement garantis »
V. Conseil constitutionnel, déc. n° 89-260 DC, Op. Cit., para. 6.
.23-22  ص، مرجع سابق، غنام دمحم غنام: انظر.32
ط المصادرة بشكل عام/2  فقد ةعرفت المادة،2116  فيفري21  المؤرخ في، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته11/16  اما في القانون رقم.33
 مؤرخة في،14  العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: راجع.بانها التجريد الدائم من الممتلكات بامر صادر عن هيئة قضائية
.2116  مارس3
.1.43  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن لعام3  المادة: انظر.34
35. Conseil d’ Etat, 9 octobre 1996, Société Prigest, n° 1703636. Cité par :
Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 2.
36. Conseil Constitutionnel, décision n° 92-307 DC, 25 février 1992 ; Conseil Constitutionnel, décision n° 88/248 DC. Cité
par : Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 2.
37. Ibid., p. 2.
38. Ibid., p. 2.
: انظر على سبيل المثال في القضايا التالية.3.
Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n° 295847, SCEA de Caltot et autres ; Conseil d’Etat, 16 février 2009, n° 274000, Société ATOM.
 مجلة جامعة تكريت،" "مبدا عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين في القانون الوطني والدولي الجنائي، رجب علي حسن.41
.111-113  ص،2111 ،2  السنة،3  العدد،للعلوم القانونية والسياسية
 جدير بالذكر ان المحكمة صنفت هذه العقوبات اإلدارية بكونها من طبيعة جنائية بعد ان بينت مفهوم" المادة الجنائية " بالمعنى المقصود.41
 التكييف القانوني للجريمة/1: ووضعت ثالثة معايير اساسية للوصل إلى هذا المفهوم وهي،في االتفاقية االوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات االساسية
: انظر. خطورة العقوبة التي قد يخضع لها المدانون/3  طبيعة الجريمة؛/2 في القانون المحلي؛
Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009, Requête no 14939/03, para. 53.
42. Ibid., para. 82.
43. Ibid., para. 81.
44. Conseil Constitutionnel, Décision n° 89-260 DC, Op. Cit. Para. 16.
 وهذا يعني ان ال إمكانية الجتماع،غير ان المجلس قرر بان الجمع بين العقوبات ال يكون ممكنا إال بين العقوبات اإلدارية غير المالية والعقوبات الجنائية
: راجع قرار المجلس التالي.العقوبة اإلدارية المالية مع العقوبة الجنائية
Conseil Constitutionnel, Décision n° 96-378 DC, 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications, para. 15.
Disponible à l’adresse suivante:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis1959/1996/96-378-dc/decision-n-96-378-dc-du-23-juillet-1996.10818.html (01/02/2014)
: راجع على الخصوص احكام المحكمة الدستورية البلجيكية التالية.42
Cour constitutionnel, arrêt n° 91/2008, du 18 juin 2008 ; Cour constitutionnel. arrêt n° 44/2011, B.38 ;Cour constitutionnel, arrêt n°
67/2007, du 26 avril 2007 ; Cour constitutionnel, arrêt n° 119/2009, du 16 juillet 2009.
Cité par : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.
46. Cass. 25 mai 2011, P.11.01.99.F. Cité par : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.
47. Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 4.
، جامعة قسنطينة، رسالة لنيل درجة دك توراه دولة في القانون الجنائي، المصالحة في القانون الجزائي والقانون المقارن، احسن بوسقيعة.43
.316  ص،1..2
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 .4.علي عبد القادر القهوجي ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،الدار الجامعية ،بيروت ،1.32 ،ص .21.
50. Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 4.
51. Fondation pour le Droit Continental , Op. Cit. p. 9.
 .22غنام دمحم غنام ،مرجع سابق ،ص .31
53. Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC, 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration.
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis)1959/1997/97-389-dc/decision-n-97-389-dc-du-22-avril-1997.11137.html(01/02/2014
وبالنسبة لقضاء مجلس الدولة الفرنسي انظر بالذات إلى القرار الصادر بتاريخ  2ماي  1.44في قضية " ارملة ترومبييه غرافييهVeuve Trompier-Gravier
"" .انظر:
Conseil d'Etat, section, 05 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier, n° 69751 (Analyse). Disponible à l’adresse suivante :
http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/5-mai-1944-dame-veuve-trompier-gravier.html(01/02/2014).
 .24احمد ابو الوفا ،اصول المحاكمات المدنية ،الطبعة الرابعة ،الدار الجامعية ،بيروت ،1.3. ،ص .23-22
 .22وقد اورد المشرع الجزائري هذا المبدا في صلب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،حيث نصت المادة  3من ق.إ.م .إعلى انه …'':يلتزم
الخصوم والقاضي بمبدا الوجاهية… .''.كما تبنت المادة  3/6من االتفاقية االوربية لحقوق اإلنسان ذات المبدا.
 .26تنص المادة L.365-2من القانون التجاري الفرنسي على ان المقرر العام المكلف بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة لوجود مخالفة للحق في
المنافسة من طرف شركة ينبغي عليه ان يعلم الطرف المشتكى منه بالشكوى المرفوعة ضده.
 .22غنام دمحم غنام ،مرجع سابق ،ص .131
 .23غير ان المجلس الدستوري الفرنسي قرر عكس ذلك ،حيث بين بان القانون يخالف الدستور إذا لم يك فل احترام حق الدفاع ،وقد تعلق االمر
بجزاء ضريبي .وهو نفس توجه اللجنة االوربية لحقوق اإلنسان التي تستوجب تطبيق المادة  6من االتفاقية االوربية لحقوق اإلنسان على الجزاءات الضريبية،
وايدت محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه.
انظر :غنام دمحم غنام ،مرجع سابق ،ص.131 ،12.
59. Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 4.
 .61غنام دمحم غنام ،مرجع سابق ،ص.123
 .61القانون رقم  11/12المؤرخ في  2فبراير سنة  ،2112يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،13مؤرخة في  6فبراير .2112
 .62االمر رقم  11-13المؤرخ في  26اوت  ،2113المتعلق بالنقد والقرض ُالم ةعدل ُ
والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ،العدد  ،22مؤرخة في  22سبتمبر .2113
 .63االمر  14/11المؤرخ في  26اوت  ،2111يعدل ويتمم االمر رقم  11/13المؤرخ في  26اوت سنة  ،2113المتعلق بالنقد والقرض ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،21مؤرخة في  1سبتمبر .2111
 .64مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،قضية رقم  112 111بتاريخ  " ،2111/12/13يونيون بنك" ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه؛ مجلس الدولة،
الغرفة الثالثة ،قضية رقم  1322بتاريخ  " ،1.../12/1.إتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة مساهمة (يونيون بنك) ضد محافظ البنك المركزي.
نقال عن :احمد اعراب ،السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون االعمال ،كلية الحقوق ،جامعة ادمحم
بوقرة – بومرداس ،-السنة الجامعية  ،2112-2116ص .146
 .62دمحم سامي الشوا ،مرجع سابق ،ص .243
66. Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt, 10 février 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, requête
n°. 7299/75 ; 7496/76), para. 14. Disponible à l’adresse suivante :
)http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57422(04/08/2013
67. Fondation pour le Droit Continental , Op. Cit. p. 10.
68. Maison du Droit Vietnamo-Française, Op. Cit., p. 2.
69. E.WILLEMART, Op. Cit., p. 15.
70. Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 4.
 .21نفس االمر تضمنه االمر  13/13المتعلق بالمنافسة ،حيث وإن اكدت المادة  12/63ان الطعون القضائية ضد قرارات مجلس المنافسة ليس
لديها اي اثر موقف ،إال ان رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة يملك إصدار امر بوقف تنفيذ قرارات المجلس المتخذة بموجب احكام المادتين  42و46
عندما تقتضي ذلك الظروف والوقائع الخطيرة.
72. Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt, 10 février 1983, Op. Cit. Para. 29.
73. Fondation pour le Droit Continental , Op. Cit. p. 2.
74. Administration Sanitaire, Sociale et des Sports, Op. Cit., p. 4.
75. Ibid., p. 4.
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 .26مجلس الدولة ،قضية والي والية الجزائر ضد ب .ف مصطفى ،مرجع سابق ،ص ..2-.6
 .22ورد في الفقرة الثالثة من المادة  213المعدلة ما يلي ...« :تكون قرارات لجنة اإلشراف على التامينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة
للطعن امام مجلس الدولة» .وجدير بالذكر ان هذه اللجنة تملك سلطة توقيع العقوبات المالية ،كما تملك بموجب المادة  241سلطة توقيع العقوبات غير
المالية كاإلنذار والتوبيخ ،وهذا دون تحديد الحاالت التي يتم فيها القيام بذلك .اما صالحيات سحب االعتماد من إحدى شركات التامين وإعادة التامين او
فروع شركات التامين االجنبية او تحويل مبالغها المالية فإنها من اختصاص وزير المالية.
78. Rachid Zouaimia, « Le Statut Juridique de la Commission de Supervision des Assurances », Idara, Revue de l’Ecole
Nationale d’Administration, n° 31, 2006, Algérie, pp. 38-39.
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حورية واسع
الملخص

اثبت إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسالفيا السابقة ورواندا إمكانية إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية
 وفي الوقت الذي اتجه فيه دارسو القانون الدولي الجنائي إلى التركيز على تطور االجتهاد القضائي لهاتين.على المستوى الدولي
 وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقويم تطبيق. فإن مبدا شرعية العقوبة حظي باهتمام اقل،المحكمتين المتعلق مبدا شرعية الجريمة
.هذا المبدا من خالل العقوبات المقررة من طرف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمعايير المستخدمة في تقديرها
. المحاكم الجناية الدولية،العقوبات، الجرائم الدولية، شرعية العقوبة:الكلمات المفتاحية
Résumé
La Mise en place des Tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda a prouvé
que la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle est possible sur le plan international. Alors que les
spécialistes de droit international pénal insistent sur le développement de la jurisprudence à propos de la légalité
des crimes, il n’en est pas de même, pour ce qui est du principe de légalité des peines .Cette étude tente d’évaluer
les peines prononcées par ces tribunaux et les critères utilisés.

Mots clés : Principe de Légalité, Crimes Internationaux, Peines.

Summary
The establishment of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda showed
that the implementation of individual criminal responsibility is possible at international level; and while the
international criminal law specialists set their studies on the development of the jurisprudence of the courts on the
principle of legality of crimes, it is not the same, in terms of the principle of legality of sentences .This study
attempts to evaluate the sentences imposed by the courts and the criteria used to support them.

Keywords: Legality principle, International crimes, Penalties.

.2* أس تاذة مساعدة – قسم أ – بقسم احلقوق لكلية احلقوق و العلوم الس ياس ية جامعة محمد ملني دابغني سطيف
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تقومي مبدأ رشعية العقوبة يف قضاء احملامك اجلنائية ادلولية اخلاصة

• الرجوع إلى العقوبات المطبقة في المحاكم
الداخلية ليوغسالفيا السابقة ورواندا.
• المعيار المتعلق بخطورة الجريمة.
• المعايير المرتبطة بكل من الظروف المخففة
والمشددة للعقوبة.

مقدمة
شهد المجتمع الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة إنشاء
محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين من طرف مجلس االمن
 :االولى بموجب القرارين  909الصادر بتاريخ  88فيفري 9111
و 989الصادر بتاريخ  85ماي  9111واسند إليها مهمة متابعة
المسؤولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني في
إقليم يوغسالفيا السابقة منذ سنة ،9119والثانية بموجب
القرار  155الصادر بتاريخ  9نوفمبر  ،9116واوكل إليها متابعة
االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني في إقليم رواندا
واالقاليم المجاورة لها خالل الفترة الممتدة بين  09جانفي و19
ديسمبر .9116
وككل هيائت التقاضي الجنائية كان ينتظر منهما إنفاذ
المسؤولية الجنائية الفردية وتطبيق المبادئ التي تقوم عليها
مختلف االنظمة القانونية في محاكمة المجرمين وتاتي في
طليعة هذه المبادئ مبدا ال جريمة وال عقوبة دون نص nullum
 crimen sine lege nulla poena sine legeوالذي يقتضي
وجود نص قانوني يحدد الجريمة والعقوبة المطابقة لها تعزيزا
لسلطة الردع من جهة ،وحماية للفرد من تعسف القاضي من
جهة اخرى ،النه بإقرار هذا المبدا يتم العلم مسبقا بما هو
محظور وما هي العقوبة التي يتعرض لها الفرد في حالة ارتكابه.
وقد ظهر في مختلف الك تابات التي تتعلق بالقانون
الدولي الجنائي اهتمام الك تاب ببيان احترام المحاكم الجنائية
الدولية الخاصة لمبدا شرعية الجريمة دون ان يحظى الشق
آ
االخر من المبدا والذي يتعلق بالعقوبة باالهتمام ذاته ،خاصة
انه ال يوجد على المستوى الدولي اي تفصيل دقيق للعقوبات
عن الجرائم الدولية سواء في االتفاقيات او في االنظمة االساسية
المنشئة للمحاكم الجنائية الدولية.

لكن قبل دراسة هذه المعايير يفرض التاصيل القانوني
الرجوع إلى النصوص الدولية للكشف عن االعتراف بمبدا شرعية
العقوبة على المستوى الدولي لتبرير المطالبة باحترامه من
طرف العدالة الدولية.
أ
أ
اول :تكريس القانون الدولي لمبدا يرعية العقوبة
ظهر مبدا الشرعية الول مرة في إعالن حقوق اإلنسان
والمواطن سنة  ،9991فالجل حماية حقوق اإلنسان وحريته
خول هذا اإلعالن الفرنسي للقانون وحده النص على الجرائم
وتحديد العقوبات المناسبة لها .9ثم اصبح هذا المبدا االساس
لكل نظام قانوني جنائي يحترم الحقوق االساسية للكائن
البشري إذ تقره معظم الدول في تشريعاتها الوطنية.
اما على المستوى الدولي فقد اك تمل االعتراف به إلى
آ
درجة ان هناك من اعتبره من القواعد االمرة jus cogens
8خاصة وان اتفاقية فينا تعرف هذه االخيرة بانها القواعد
المقبولة والمعترف بها من قبل الجماعة الدولية ككل باعتبارها
قواعد ال يسمح بانتهاكها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة قانونية
دولية مثلها وتملك الطبيعة نفسها .1فضال عن ان كل
االتفاقيات العامة المتعلقة بحقوق اإلنسان تشير إلى مبدا
الشرعية ،حيث يوجد في المقام االول اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان المعتمد في  90ديسمبر  9169الذي خص نص المادة
الحادية عشر ( )99منه للضمانات والحقوق الممنوحة
للمتهمين خالل المحاكمة الجنائية ،وقد ورد في الفقرة الثانية
من هذه المادة انه ال يمكن ان يدان احد عن فعل او إهمال لم
يكن مجرما بموجب قانون وطني او دولي اثناء ارتكابه ،كما ال
يمكن ان يخضع لعقوبة اشد من العقوبة التي كانت مطبقة اثناء
ارتكابه الفعل المجرم .وقد تكرر مضمون هذا النص ثانيا في
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  6والذي استند إليه
تقرير االمين العام لالمم المتحدة السابق في إنشاء المحاكم

مشكلة الدراسة
تاتي هذه الدراسة كمحاولة لتقويم مدى احترام
المحكمتين الخاصتين بيوغسالفيا السابقة ورواندا لمبدا شرعية
العقوبة ،وال يتسنى هذا التقويم إال من خالل فحص مختلف
المعايير التي استند إليها قضاة المحكمتين في تحديد العقوبة
والمتمثلة فيما يلي:

جمةل العلوم الاجامتعية
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الجنائية الدولية الخاصة ،حيث احال هذا التقرير صراحة
للعهد والحترام حقوق اإلنسان الواردة فيه.5
كما ياتي في المقام الثالث احترام مبدا الشرعية حتى
وقت الحرب حيث نصت عليه المادة ( )11من اتفاقية جنيف
الثالثة بمناسبة محاكمة اسرى الحرب ،وكذا المادة  95من
البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة .9199
ولم يهمل القانون الدولي تكريس مبدا الشرعية ايضا
على المستوى اإلقليمي ،حيث ورد النص عليه تباعا في المادة
السابعة من االتفاقية االوربية لحقوق اإلنسان المعتمدة في
نوفمبر  ،9150وكذا المادة التاسعة من االتفاقية االمريكية
لحقوق اإلنسان المعتمدة في  88نوفمبر  ،9115ثم المادة
السابعة من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
المعتمد في  89جوان  .9199ومن ثمة يعد االعتراف بمبدا
الشرعية من خالل النصوص االساسية المتعلقة بحقوق
اإلنسان سواء العالمية منها او اإلقليمية مبررا كافيا في حد ذاته
العتباره شرطا مهما لالعتراف باي نظام قانوني سواء كان وطنيا
او دوليا.1
وهذا ما انتبه إليه االمين العام لالمم المتحدة في تقريره
الخاص بإنشاء المحاكم الخاصة ،حيث اشار إلى ان مبدا شرعية
الجريمة يتطلب من المحكمة الدولية ان تطبق قواعد القانون
الدولي اإلنساني التي تعد بال شك جزءا من القانون العرفي مما
ال يثير مشكلة عدم انضمام كل الدول لالتفاقيات الخاصة،
وهذا يظهر االهمية الخاصة للمحكمة الدولية التي تتابع
االشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي
اإلنساني.9
في حين ان مبدا شرعية العقوبة يتصادف مع عدة
مشاكل الختالف مواقف الدول بشان العقوبات ،مما نتج عنه
ان القواعد الدولية الخاصة بالعقاب جاءت عامة .9وتركت
للمحاكم سلطة تقديرية واسعة ،مما اثار مجددا االعتبارات
المتعلقة بمبدا الشرعية.1
أ
ثانيا :تقويم تطبيق مبدا يرعية العقوبة من خالل
الستناد الى العقوبات المطبقة في المحاكم الداخلية
ليوغسالفيا السابقة ورواندا.

جمةل العلوم الاجامتعية

عند إنشاء المحكمتين الدوليتين الخاصتين
بيوغسالفيا السابقة ورواندا ،كان تطور القانون الدولي لحقوق
اإلنسان قد بلغ اوجه بشان نبذ عقوبة اإلعدام ،ومن ثم كانت
العقوبة الوحيدة التي يتعين على قضاة المحكمتين النطق بها-
وفقا للنظامين االساسيين -هي عقوبة السجن سواء كان محدد
المدة او مدى الحياة .90لكن مقتضيات مبدا شرعية العقوبة تثير
نقصا في دقة النصوص التاسيسية المعتمدة ،حيث نجد انها لم
تبين الحد االدنى لعقوبة السجن على غرار ما تفعل معظم
التشريعات الداخلية ،99كما لم تضبط بشكل واضح عقوبة
السجن المؤبد كحد اقصى ،وهذا ما يفسر اإلضافة التي وضعها
محررو النظامين االساسيين للمحكمتين في نص المادة 86
الخاص بيوغسالفيا السابقة ونص المادة  81الخاص برواندا،
حيث احالت قضاة غرفة المحاكمة عند تحديدهم للعقوبة إلى
االستعانة بالممارسة والرجوع إلى مجموعة العقوبات المطبقة
في المحاكم الداخلية حسب الحالة في كل من يوغسالفيا
السابقة ورواندا ؛ وقد راى االستاذ  William Schabasفي هذه
الحالة احتراما لمبدا شرعية العقوبة.98
لكن كال المحكمتين لم تر اي التزام بمطابقة الممارسة
الوطنية تماما ،إذ اخذت هذه اإلحالة على سبيل االستدالل
فقط ،واوجدت مبررات إلمكانية التحول عن تطبيقها .91ويعد
هذا االجتهاد القضائي خروجا عن االعمال التحضيرية التي
افضت إلى إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا
السابقة ،إذ ايدت بعض الدول مثل إيطاليا ،وروسيا وهولندا
ان تطبق عقوبة السجن وفقا للقوانين الوطنية الموجودة مسبقا
بخصوص الجرائم المرتكبة في يوغسالفيا السابقة  96لكن في
الوقت ذاته يمكن اإلشادة بالنتيجة التي حققها هذا االجتهاد
النه سمح بتخفيف التناقض الموجود بين القوانين الداخلية
آ
المعمول بها انذاك في رواندا والتي كانت تعاقب كل من
يرتكب إبادة االجناس او اي افعال ذات خطورة جسيمة بعقوبة
اإلعدام وبين النظام االساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا
الذي لم ينص على هذه العقوبة مما يتيح احترام القانون الدولي
الذي يتجه إلى استبعاد تطبيق عقوبة اإلعدام.95
كما ان االستناد إلى العقوبات المطبقة في المحاكم
الداخلية على سبيل االستدالل فقط كان له من جهة اخرى تاثير
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الدولية ،على خالف االنظمة الجنائية الداخلية حيث يتم ضبط
سلم العقوبات بحسب خطورة الجريمة .80ورغم ان قضاة
المحكمتين قد ارتبطوا بهذا المعيار ،فإن االجتهاد القضائي لم
يضع إطارا واضحا يتعلق بمختلف الجرائم المعاقب عليها .وقد
تم بيان ذلك في قضية  Furundzijaحيث ورد عن غرفة
االستئناف للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة انه
من المبكر الحديث عن والدة نظام للعقوبة او عن التناسق
الذي تتضمنه الممارسة الخاصة بتحديد العقوبة .وإذا كانت
بعض المسائل تتدخل في تحديدها حقا ،فإنه سيتم معالجتها
مستقبال ،كما ان بعضها لم يتم التطرق إليه بعد .89
وترتبط مع معيار خطورة الجريمة مشكلة اخرى تتمثل
في كون الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائية الدولية تندرج
تحت تجريم واسع بوصفها جرائم حرب او جرائم ضد اإلنسانية
او جريمة إبادة االجناس ،ومن ثم فعدم وجود نص دقيق
بشانها يقود بال شك إلى غياب التناسق في االجتهاد القضائي
ووضع تدرج للعقوبات يمتاز بتسهيل تحديد مدة العقوبة
وتخفيف التباين في االحكام  88والواقع ان االفتقار إلى التدرج
الرسمي بين الجرائم الدولية دفع المحكمتين إلى اعتماد مقاربة
تقوم على دراسة كل قضية على حدة  case by case 81فبالنظر
إلى جريمة إبادة االجناس -مثال -التي تتفرد بالقصد الخاص
الذي يقتضي ان ترتكب هذه الجريمة بنية "تدمير كلي او جزئي
لمجموعة وطنية ،إثنية ،او عرقية او دينية" 86فهي تشكل
بحسب طبيعتها ذات الخطورة القصوى ،الجريمة التي تتطلب
العقاب اال ك ثر شدة ،ورغم ذلك فإن بعض مرتكبي الجرائم ضد
اإلنسانية تم عقابهم بعقوبات اشد من عقوبات مرتكبي اإلبادة،
إذ عاقبت غرفة المحاكمة للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا
السابقة  Mitar Vasiljevicبعشرين ( )80سنة سجنا بتهمة
جريمة ضد اإلنسانية وانتهاك قوانين واعراف الحرب.85
في حين عاقبت المحكمة الدولية الخاصة برواندا
 Serushagoبخمس عشرة ( )95سنة سجنا بتهمة اإلبادة
معتبرة ان جريمة اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية من طبيعة
متماثلة في الخطورة .81ويضاف إلى هذا االمر غياب التناسق
بين االحكام فيما يتعلق بالتدرج بين جرائم الحرب والجرائم
ضد اإلنسانية ،إذ ان اعتبار المحكمتين لهذين الصنفين من

غير منصف بالنسبة لبعض المحاكمين  ،ففيما يخص المحكمة
الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة-مثال -فرضت في بعض
الحاالت عقوبات تفوق اربعين سنة وهو الحد االقصى الماخوذ
به في التشريع اليوغسالفي بعد إلغاء عقوبة اإلعدام في اوائل
التسعينات،91وهذا يطرح إشكاال في التعامل مع مبدا شرعية
العقوبة ،وإن كان قضاة المحكمة قد حاولوا تلطيف حدة هذه
الحجة التي اثيرت مرات عديدة من طرف الدفاع بان بينوا ان
مرتكب الجريمة كان يمكن ان يدان عن االفعال المنسوبة إليه
بعقوبة اإلعدام قبل ان يتم إلغاؤها ك تبرير لفرض عقوبات سجن
تفوق الحد المنصوص عليه في قانون العقوبات اليوغسالفي.99
كما تمت اإلشارة في هذا السياق إلى انه توجد اختالفات شديدة
االهمية بين المتابعات الجنائية التي تتم في إطار المجتمع
الداخلي وبين المتابعات التي تتم على المستوى الدولي ،خاصة
من حيث طبيعة االعتداءات المرتكبة والمجال الذي ترتكب
فيه .99والواقع ان احترام حقوق الدفاع -خاصة تلك المبنية على
مبدا شرعية العقوبة-تبقى محل استفهام إذا اوكل امر مراعاته
وفقا لمعيارين عامين يتمثالن في عقوبة السجن مدى الحياة
كحد اقصى ،واإلحالة إلى عقوبات السجن المطبقة من طرف
المحاكم الداخلية.91
أ
ثالثا :تقويم تطبيق مبدا يرعية العقوبة من خالل
اعتماد معيار خطورة الجريمة
يعتبر معيار خطورة الجريمة من اهم المعايير في
تحديد العقوبة في التشريعات الداخلية ،اما في سياق القانون
الدولي الجنائي فإنه يفترض ان الجرائم اال ك ثر خطورة فقط هي
المتابع بشانها ،فالمحاكم الجنائية الدولية انشئت لتحاكم عن
"االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني" و "الجرائم
اال ك ثر خطورة التي تمس الجماعة الدولية باكملها" .وحسب
نص المادة  )8( 86من النظام االساسي للمحكمة الخاصة
بيوغسالفيا السابقة ونص المادة  )8( 81من النظام االساسي
للمحكمة الدولية الخاصة برواندا فإنه يتعين على قضاة غرفة
المحاكمة ،عند تحديد العقوبة ،ان ياخذوا في االعتبار خطورة
الجريمة والحالة الشخصية للمدان .وتعد اإلحالة إلى هذا
المعيار جد مهمة ،الن القانون الدولي الجنائي ال يوجد فيه اي
تدرج بين مختلف الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائية
جمةل العلوم الاجامتعية
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التاكد ،حتى ولو كانت هذه المعايير وظروف الجريمة نفسها،
ان اخذها في االعتبار كان متشابها؟ وبعبارة اخرى ما هو الظرف
المشدد الذي يقود ،في وقائع متماثلة ،إلى التشدد ذاته في
العقوبة؟  18اما فيما يتعلق بالظروف المخففة ،فقد كانت قواعد
اإلجراءات واإلثبات اك ثر دقة نوعا ما النها نصت انه من بين
الظروف يتوجب خصوصا االخذ في االعتبار اهمية التعاون
الذي يوفره المتهم للمدعي العام  ،11وفيما عدا هذا التوضيح
يمكن ان تثار االسئلة نفسها التي تطرح بخصوص الظروف
المشددة الن الهدف المتوخى هو تلطيف تحكم القضاة واحترام
مبدا شرعية العقوبة .16
وبالرجوع إلى نص المادة السابعة من النظام االساسي
للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة والمادة السادسة
من النظام االساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا ،يالحظ
من جهة ان بعض الحاالت ال يمكن ان تؤخذ كظروف مشددة
وهي الصفة الرسمية سواء كرئيس دولة او حكومة او موظف
سامي ،ومن جهة اخرى ينص النظامان االساسيان للمحكمتين
انه عندما يتصرف المتهم بامر من الحكومة او ممن هو اعلى منه
درجة ،فإن ذلك ال يعفيه من المسؤولية الجنائية لكن يمكن
ان يؤخذ كسبب لتخفيف العقوبة ،فضال على ان القضاة قد
اوضحوا ان الظروف المخففة ال تنتقص من خطورة الجريمة
وإنما تخفض في العقوبة التي ينبغي تاسيسها على االفتراض
االقرب إلى الصواب.15
والواقع ان الظروف المخففة للعقوبة تعد ك ثيرة سواء
ما تعلق منها بالظروف المتالزمة مع الجرائم المحاكم بشانها
مثل حالة المتهم الذي ال يمارس فعليا سلطة او انه لم يكن طرفا
في الجريمة إال بصفة محدودة ،11او ما تعلق بالحالة الشخصية
للمدان التي برزت في االجتهاد القضائي تطويرا الحكام
النظامين االساسيين للمحكمتين في هذا المجال مثل السن19
او الحالة العائلية للمتهمين  .19ولكن كل هذه الظروف لم يتم
ذكرها بدقة في النصوص التاسيسية للمحكمتين وإنما خضع
تقديرها -سواء على مستوى اخذها في االعتبار او على مستوى
تحديد مدة العقوبة -إلى السلطة التقديرية للقضاة وحدها وال
توجد اي رقابة يمكن ان تمارس على هذه السلطة سوى رقابة
غرفة االستئناف  .11فعلى سبيل المثال كان اعتبار سن مرتكب

الجرائم ذوي خطورة متماثلة من حيث المبدا لم يفلت من
الجدال ،حيث دافع بعضهم عن وجود تدرج اساسه الخطورة
آ
اللصيقة بين مختلف الجرائم ،بينما استند البعض االخر إلى
آ
ظروف اخرى كحجم اال الم المتسببة والتي تعتبر اك ثر اهمية من
تكييف االعتداء .89وقد انعكس هذا االختالف في االحكام التي
اصدرتها المحكمتان،إذ اعتبرت غرفة المحاكمة للمحكمة
الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة ان خطورة الجرائم ضد
اإلنسانية تفوق خطورة جريمة الحرب ،ومن ثمة تتطلب عقوبة
اشد .89في حين ورد في تقدير غرفة االستئناف انه ال يوجد اي
تاسيس لمثل هذا التمييز ،فالعقوبات تعد واحدة ،وظروف كل
قضية هي التي تسمح بتحديدها .81وهكذا كانت بقية االحكام
تغطي التباين في المواقف بين معارض لوجود التدرج في
الخطورة بين الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ،وبين مؤيد
لوجود هذا التدرج.10
واذا كان قبول المحكمتين المرن للقناعات المختلفة
أ
قد قلص الهمية القانونية لتدرج الجرائم الدولية ،19فانه في
أ
أ
الوقة نفسه قد اثر سلبا على مبدا يرعية العقوبة من خالل
أ
التناقض في الحكام الناجم عن عدم استناد القضاة على
نصوص واضحة تحدد ضوابط استخدام معيار خطورة
الجريمة في تحديد العقوبة.
أ
رابعا :تقويم مبدا يرعية العقوبة من خالل اعتماد
معيار الظروف المخففة والمشددة
اشارت المادة  8/86من النظام االساسي للمحكمة
الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة والمادة  8 /81من النظام
االساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا انه يتعين على
القضاة عند تحديد العقوبة ان ياخذوا في االعتبار الحالة
الشخصية للمدان .وقد ادرجت قواعد اإلجراءات واإلثبات
بدورها هذا المعيار في الظروف المشددة والمخففة التي تؤخذ
في االعتبار عند النطق بالعقوبة .والواقع ان إدراج مثل هذا
النص البسيط يطرح إشكاال فيما يخص مبدا شرعية العقوبة،
الن عدم وجود نص بالمعنى الضيق  stricto sensuلهذه
الظروف يفتح المجال لتحكم القضاة .إذ كيف يمكن التاكد من
إتباع المعايير نفسها فيما يتعلق بالظروف المشددة من قبل
محكمتين مختلفتين تطورتا في نسقين متباينين ،وكيف يمكن
جمةل العلوم الاجامتعية
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أ
التاسيسية للمحاكم الدولية الخاصة الى عدم التناسق في
أ
اخذها في العتبار بين القضايا.65
اما فيما يخص الظروف المشددة فإنه يمكن تصنيفها
وفقا الجتهاد المحاكم الدولية الخاصة إلى ثالثة اصناف:61
الظروف المشددة المتعلقة بالمتهم مثل التعسف في استعمال
السلطة او استغالل الثقة  .69والظروف المتعلقة بالجرائم مثل
حجم الجريمة واتساعها ،69والوسائل ذات القسوة المتميزة
التي تستعمل في ارتكاب الجرائم او االسلوب الذي تم به تنفيذ
الجريمة .61والظروف التي تتعلق بالضحايا او المجني عليهم
مثل عدد الضحايا  50والصدمة النفسية التي يتعرضون إليها.59
وقد اثار االجتهاد القضائي بالنسبة إلى هذه الظروف بعض
االستفسارات منها ما يتعلق بجريمة اإلبادة التي ادرجتها محكمة
رواندا كظرف مشدد  58رغم ان إبادة االجناس تعد في حد ذاتها
فعال مجرما يتطابق مع خطورة الجريمة كما هي وال يمكن
اعتبارها في الوقت نفسه ظرفا مشددا كما سبق ان وصفت
المحكمة هذه الجريمة بانها "جريمة الجرائم" في عدد من
القضايا.
كما انه بالرجوع إلى احكام المحكمتين يظهر ان هناك
آ
مشكال اخر تطرحه العالقة بين الظروف المشددة والظروف
المخففة ،ففي االحكام التي صدرت عن محكمة رواندا اجرت
الغرف مقارنة بين الظروف التي يمكن ان تشدد العقوبة مع تلك
التي يمكن ان تخففها ثم اوضحت بان االولى تتغلب على الثانية
ولذلك فإن الظروف المخففة ال يمكن ان تؤخذ في االعتبار في
تحديد العقوبة .51ويعد هذا خروجا عما هو سائد في معظم
االنظمة القانونية ،حيث ياخذ القضاة في االعتبار الجريمة ذاتها
ثم يطبقون عليها الظروف المشددة وكذا الظروف المخففة اي
انهم يدرسون كل الوقائع التي تحيط بالفعل اإلجرامي للوصول
إلى عقوبة خاصة.56

الجريمة كظرف مخفف للعقوبة صعب التقدير ،إذ حسب
اجتهاد قضاة المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة في
قضية  Furundzijaتم تخفيض العقوبة المحكوم بها على المتهم
باعتباره يبلغ من العمر  81سنة  ،60في حين استخدم صغر
السن كظرف يفيد في تخفيض العقوبة في قضية Serushago
من طرف المحكمة الدولية الخاصة برواندا رغم ان المتهم كان
يبلغ من العمر عند ارتكابه االفعال المنسوبة اليه  19سنة ،مما
يثير إشكاال حول السن المعتمد كظرف مخفف نتيجة هذا
التباين في قضاء المحكمتين .وقد يؤسس هذا االختالف على
ربط القضية بالسياق الخاص للنزاع الذي افضى إلى إنشاء
المحكمتين ،والواقع ان هذا الربط ايضا يطرح بدوره تساؤال
حول اخذه في االعتبار عند تحديد العقوبة ،إذ استخدم السياق
المتعلق بحالة الحرب في تخفيض العقوبة المقررة في بعض
القضايا مثل قضية  ،69 Tadicفي حين انه في معظم القضايا
لم يؤخذ في االعتبار هذا السياق لتبرير بسيط يتمثل في ان
مثل هذه المحاكم ال ينبغي ان تحكم إال في سياق خارج
المعتاد .68كما ان االختالف في االخذ بالظروف المخففة يعد
اخطر فيما يخص ظرف االستقامة والسلوك الحسن ،إذ ان
المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة اعتبرت ان كون
المتهم شخصا ذا سلوك حسن قبل النزاع يعد ظرفا مخففا،
وبالنظر إلى العقوبة التي حكم بها على  Biljana Plavsicوالتي
هي إحدى عشر ( )99سنة عن تهمة جريمة ضد اإلنسانية يبدو
ان العقوبة قد خفضت فعليا.61
لكن على خالف ذلك ،اعتبرت المحكمة نفسها في
أ
قضية  Tadicان كون المتهم" رجال يحترم الشرعية ،مس ول،
ناضجا ،متعاطفا وذكيا" فان هذا يشدد في العقاب عوض
أ
أ
أ
التخفيف ،لنه بمجرد ان مثل هذا الرجل امكنه ارتكاب مثل
أ
هذى الجرائم ،فان المر يتطلب من جهته سوء نية وعدوانية
أ
أ
اكبر مقارنة بالرجال الذين هم اقل منه تعقال وحكمة.66
فالستقامة اذن كانة درفا متلونا مع غياب النص الواضح.
أ
أ
وهذى المثلة تدل على انه ل يوجد توضيح يربط بين الظروف
أ
المخففة ومدة العقوبة مما يصعب تقديرها،وقد ادى عدم
النص على هذى الظروف بصفة حصرية في النصوص

جمةل العلوم الاجامتعية

في حين اخذت المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا
السابقة في االعتبار كل الظروف المخففة والمشددة ،ففي قضية
– Nikolicمثال-عرضت غرفة المحاكمة كل ما يهدد المدان
بالنظر إلى الظروف المشددة اي العقوبة القصوى ثم طبقت
الظروف المخففة بهدف تخفيض العقوبة .55وبالرغم من ان
التعامل المختلف مع العالقة بين هذه الظروف يمكن ان يقود
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أ
خامسا :تاثير استخدام المعايير المعتمدة على
العقوبات المقررة

إلى عقوبة متماثلة فإن الطريقة في المعالجة تبدو غير متناسقة
تماما خاصة فيما يتعلق بتاهيل المجرم وإبعاده عن مسرح
الجريمة ،اللذين يعتبران من اهداف الجزاء الجنائي ،النه في
اغلب االنظمة القانونية تعد الظروف المخففة هي الدليل الذي
يرشد إلى وجود اسباب التاهيل (كالسن والمحيط العائلي
والسلوك )...او ما يلزم من الوقت إلى إبعاد المجرم ،فإذا
وضعت هذه الظروف جانبا بحجة ان الظروف المشددة تتغلب
عليها ،فإنه ال يمكن تحقيق هذه االهداف الن القضاة ال
ياخذونها في االعتبار عند تحديد العقوبة ،ولذلك كان من
االفضل للمحكمة الدولية الخاصة برواندا ان تقضي بان
الظروف المخففة لم يكن لها وزن ذو قيمة فيما يخص الجريمة
المرتكبة ،وال يمكن تبعا لهذا تخفيف العقوبة بصفة ملحوظة
كما فعلت ذلك المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة
في قضية.51 Tadic

إن كل االختالفات السابق ذكرها نجمت عن غياب
النصوص الدقيقة حول شرعية العقوبة فادت إلى وجود تباين
في العقوبات المحكوم بها (انظر الجدول البياني لبعض
العقوبات) .ويضاف إلى ذلك االختالف الكبير بين العقوبة
المقررة في غرفة المحاكمة والعقوبة المحكوم بها من قبل غرفة
االستئناف مثلما كان الحال في قضية - Blaskicمثال -التي
نظرتها المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة حيث
حكم عليه في غرفة المحاكمة بخمس واربعين( )65سنة سجنا
ثم خفضت في غرفة االستئناف إلى تسع سنوات فقط مما يظهر
وجود ثغرة في الطريقة المعتمدة لتقرير العقوبة .59وهذا هو ما
اوضحته المحكمة نفسها من انه يصعب وضع قواعد توجيهية
لالجتهاد القضائي في المحاكم الخاصة.

أ
وفيما ياتي جدول بياني لبعض العقوبات المطبقة من طرف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة
اسم المدان
Milomir Stakic
Dario kordic

Hazim Delic
Dragoljub Kunarac
Radomir Kovac
Stevan Todorovic
Tihomir Blaskic

الجريمة المنسوبة إليه
اربع جرائم ضد اإلنسانية وجريمة انتهاك قوانين واعراف
الحرب
اربع جرائم ضد اإلنسانية وخمس جرائم انتهاك قوانين
واعراف الحرب وثالث جرائم خطيرة ضد اتفاقيات جنيف
افعال اغتصاب واالفعال الالإنسانية
التعذيب واالغتصاب
التعذيب واالغتصاب
افعال قاسية وغير إنسانية
افعال قاسية وغير إنسانية

خاتمة

22سنة سجنا ( 12ديسمبر )2114

 13سنة سجنا ( 3افريل )2113
 23سنة سجنا (  12جوان )2112
 21سنة سجنا ( 12جوان )2112
 11سنوات سجنا ( 31جويلية )2111
 42سنة سجنا ( 3مارس  )2111تم تخفيضها فيما بعد
امام غرفة االستئناف إلى  .سنوات ( 2.جويلية )2114

المتعلق بشرعية العقوبة بقي مفتقدا لكل توضيح سواء في
االتفاقيات الدولية او في االنظمة االساسية المنشئة للمحاكم
الجنائية الدولية الخاصة ،وهذا ما دفع بقضاة هذه المحاكم إلى
مواجهة مجموعة من المعايير اثناء الفصل في القضايا .وقد
اتضح من خالل هذه الدراسة صعوبة التعامل مع هذه المعايير
حسب النتائج المبينة ادناه:

كرست االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
مبدا الشرعية كضمانة لمحاكمة عادلة تعزيزا لسلطة الردع ضد
ارتكاب الجرائم من جهة وضبطا لسلطة القضاة كي ال تنزلق إلى
التعسف من جهة اخرى .وإذا كان الشق االول من هذا المبدا
الذي يقتضي انه ال جريمة دون نص قد احيط بجملة من
النصوص في القانون الدولي الجنائي فإن الشق الثاني من المبدا
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تحديدها قد افضى إلى وجود اختالفات واضحة بين العقوبات
المحكوم بها من ِّقبل المحكمتين الدوليتين الخاصتين
بيوغسالفيا السابقة ورواندا.

• إن المعيار االول الذي يستند إلى الممارسة
المعتمدة في القضاء الداخلي تميز بالعمومية التي تتنافى مع
دقة شرعية العقوبة حيث تطلب التقدير هنا الموازنة بين عقوبة
السجن مدى الحياة ومراعاة عقوبات السجن المطبقة في
المحاكم الداخلية مما افضى في نهاية المطاف إلى استخدام هذا
المعيار على سبيل االستدالل فقط.
• تصادم المعيار الثاني المتعلق بخطورة الجريمة
مع انعدام وجود تدرج رسمي بين الجرائم التي تختص بها
المحاكم الجنائية الدولية مما دفع القضاة إلى اعتماد مقاربة
تقوم على دراسة كل قضية على حدة  case by caseوهذا ما
انجر عنه صعوبة في تحديد مدة العقوبة كان سيسهلها اعتماد
سلم للعقوبات المعمول به في معظم االنظمة القانونية.
• اظهر االجتهاد القضائي للمحاكم الدولية الخاصة
تباينا كبيرا في التعامل مع المعيار الثالث الخاص باالستعانة
بالظروف المخففة والظروف المشددة في تحديد العقوبة ،الن
االنظمة االساسية لم تضع نصوصا دقيقة تبين هذه الظروف مما
يوسع مجال السلطة التقديرية للقضاة.

وإذا كان النظام القانوني المعتمد في هاتين
المحكمتين قد تميز بالمزج بين النظام االنجلوسكسوني الذي
تحكمه السوابق القضائية والنظام الرومانو جرماني الذي
يحكمه القانون ،فإن القاضي في هاتين المحكمتين ،كما عبر
عنه  ،Damien Scaliaقد تحرر من السوابق ولم يبق ما يحكمه
سوى قانون فقير جدا ،النه وجد نفسه في إطار عرف دولي
ليست له تقاليد وال وفرة في السوابق .اللهم إال بعض النصوص
التي يعوزها الترابط والدقة التي يمتاز بها القانون الجنائي
الداخلي.
وبما ان هذه العدالة في طور التكوين ،فإن المستقبل
ك فيل بان يزودها بالحلول المالئمة لما هو مطروح من إشكاالت
قانونية بحيث تضمن حقوق الضحايا وحقوق المدانين على
السواء الن "العدالة المنصفة "حسب القانون الدولي لحقوق
اإلنسان هي التي تقوم على احترام مبدا الشرعية.

والواقع ان غياب النصوص الدقيقة حول شرعية
العقوبة واختالف تعامل القضاة مع المعايير المعتمدة في
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"…It is thus premature to speak of an emerging « penal regime » and the coherence in sentencing practice that this
denotes. It is true that certain
issues relating to sentencing have now been dealt with in some depth ;
however still others have not yet been addressed .The Chamber finds that ,at
This stage, it is not possible to identify an established «penal regime»…."
Prosecutor v.furundzija ,Case n° IT-95-17/1-A,Judgement in the Appeals
Chamber (Jul .21.2000) para.237.
22. Damien Scalia, Op.Cit. p.196.
23. Robert Cryer and Others, Op.Cit. p.498.
24. Prosecutor v.Kambanda, Case n° ICTR-97-23 Judgement in the Trial Chamber (Sept.4 , 1998),paras.16and 42
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31. Robert Cryer and others, Op.Cit. p.499.
32. Damien Scalia, Op.cit. p.199.
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34. Damien Scalia, Op.cit. p.199.
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if anything aggravates more than mitigates: for such man to have committed these crimes requires an even greater evil will
on his part than that for lesser men"
Prosecutor v.Tadic, Case n°IT-94-1-T, Sentencing Judgement in the Trial Chamber (Jul. 14, 1997), para.59
45. Damien Scalia, Op.cit., p.202.
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العيايش ش تواح
الملخص

 زيادة على هذا، بشان البيع الدولي للبضائع9116 يكشف هذا البحث عن بعض االحكام العامة لقانون الهاي الموحد لسنة
 والتي يتوقف عليها فتح الطريق لتطبيق قواعد مادية،يدرس مسالة جوهرية من مسائل القانون المادي الموحد لعقود البيع الدولي
. من خالل محاولة شرح معايير دولية عقود بيع البضائع التي اعتمدها.اعدت خصيصا للبيع الذي يتصف بالدولية
 معايير الدولية، البيع الدولي، قانون الموحد:الكلمات المفتاحية
Résume
Cette recherche dévoile quelques jugements généraux relatifs à la loi unifiée du tribunal de Lahaye
du 1964 concernant la vente internationale des marchandises, cette réflexion étudie aussi la question importante
du droit matériel .Celui-ci a unifié les contrats de vente internationale, dont dépend le cheminement pour
l'application des règles de vente, taxée d'internationaliste, à travers l’explication des normes d'internationalité des
contrats cités plus haut.
Mots clés : Loi Uniforme, Vente Internationale Des Marchandises, Critères D'internationalité

Summary
This research reveals some of the general rules of The Hague uniform laws in 1964, which concern the
international sale of goods In addition to that; it deals with a fundamental issue on the physical unified law of the
international sale contracts upon which the way to the application of the rules, conducted for the international sale,
is open. And this would be through the application of the criteria of the international sale of goods contracts that
have been granted.

Keywords: Hague Uniform Laws, International Sale Of Goods, Criteria Of The International Sale

2* أس تاذ مساعد ”أ" بقسم احلقوق لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية جامعة محمد ملني دابغني سطيف
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آ
 ،9116لك ل من اث ار وتكوين عقود البيع ال دولي لالش ي اء
المنقولة المادية.
ومن الجدير بالذكر بخص وص الدراس ات المتوفرة في
الفقه العربي والفرنس ي حول موض وع هذا المقال انها ال تغطي
كافة جوانب الموض وع بالش كل الذي اخترناه لدراس ته،
فالمالحظ بشانها تقصيرها في إبراز نظرة واضحة وشاملة لنظام
معي ار دولي ة عق د البيع في ق انون اله اي الموح د ،ن اهي ك عن
مروره ا مرور الكرام على مس ال ة م دى نج اح ه ذا الق انون في
تحقيق اهدافه.
وتتمحور إش كالية بحث هذا الموض وع حول تحديد
طبيعة نظام معيار دولية عقد البيع في قانون الهاي الموحد،
وبيان مدى نجاح ضوابطه في ضمان تطبيق واسع لهذا القانون
على ضوء ما استقر عليه الفقه العربي والفرنسي في هذا الشان.
ولمعالجة هذه اإلش كالية قس منا هذا الموض وع إلى
مطلبين ،تن اولن ا في المطل ب االول بعض االحك ام الع ام ة عن
ق انون اله اي الموح د ،وفي المطل ب الث اني معي ار دولي ة عق د
البيع في قانون الهاي الموحد.
أ أ
المطل ــب الول :احك ــام ع ــام ــة عن ق ــانون له ــاي
الموحد

مقدمة
الثابت اليوم ان توحيد القانون الحاكم للتجارة الدولية
اض حى واقعا ملموس ا في التش ريع الدولي ،ولعل الس بب
الجوهري في ذلك ،االس تجابة لرغبة مؤس س ات التجارة الدولية
في إزالة كل القيود القانونية الناجمة عن تباين حلول القوانين
التي وض عته ا ال دول لتنظيم المس ائ ل الخ اص ة بتج ارته ا
الخ ارجي ة ،الن من ش انه ا اإلخالل ب االمن التج اري ال دولي
وإش اع ة ال اس تقرار المع امالت التج اري ة ال دولي ة ،وإح داث
اضطرابات في السوق التجاري الدولي.
ولما كان هذا التباين في غير ص الح التجارة الدولية،
ود لمنظمات دولية واسعة
فال عجب إذن ان نشهد جه
النط اق لتحطيم ه ذه القيود ،وتوحي د ق انون التج ارة ال دولي ة
دا عالميا او إقليميا ،بهدف تنمية التعامل التجاري
توحي
ال دولي وحم اي ة رج ال االعم ال ال دوليين من المخ اطر التي ق د
تنجم عن تطبيق القوانين الوطني ة المختلف ة التي يجهلون
احكامها.
ومن ثم ،ال اح د يمكن ه ان يش ك في اهمي ة توحي د
ق انون البيع ال دولي ب اعتب اره فرع من فروع ق انون التج ارة
الدولية ،و من الطبيعي إذن ان تتجه جهود المنظمات الدولية
منذ بداية حركة توحيد القانون الخاص نحو توحيد احكام البيع
الدولي للبض ائع ،لما لعقد البيع من اهمية خاص ة تفوق اهمية
آ
اي عقد اخر ،فهو بحق على المستوى الدولي الوسيلة القانونية
آ
المثلى لتحقيق التبادل الدولي وتنميته ،و الية اعمال لحماية
رجال االعمال الدوليين من المخاطر التي قد تنجم عن تطبيق
القوانين الوطني ة المختلف ة التي يجهلون احك امه ا ،وله ذا
يص دق وص فنا لهذا العقد " بدم التجارة الدولية " و "بالحجر
االساسي للنظام القانوني لمعامالت التجارة الدولية ".
وقد س ارت جهود التوحيد في إتجاهين :اإلتجاه االول
عمل على وض ع قواعد إس ناد موحدة لتحديد القانون الواجب
التطبيق على مس ائل البيع الدولي عند قيام نزاع بش انها ،بينما
اإلتج اه الث اني تولى مهم ة وض ع قواع د م ادي ة موح دة للبيع
الدولي للبضائع.
ومن اهم ثم ار جهود التوحي د في إط ار اإلتج اه الث اني
تل ك القوانين الموح دة الن اش ئ ة عن إتف اقي ات اله اي لس ن ة
جمةل العلوم الاجامتعية

ق انون اله اي الموح د ،مص طلح اطلقن اه على ثمرة
جهود عم ل المعه د ال دولي لتوحي د الق انون الخ اص على م دار
ازي د من ربع قرن في مج ال توحي د القواع د الم ادي ة للبيع
الدولي ،يتض من اس س توحيد القواعد المنظمة للبيوع الدولية
للبض ائع بنيت عليها مبادرات منظمات دولية االخرى إش تغلت
في هذا المجال.
وش رح االحكام العامة المتعلقة بقانون الهاي الموحد
في نظري ،يتطلب منا توض يح نش اة هذا القانون ،وتحديد
اهميته ،وكذا بيان مصيره بعد إقرار قانون فيينا الموحد.
وعلي ه نتطرق في الفرع االول لنش اة ق انون اله اي
الموح د ،وفي الفرع الث اني الهمي ة ق انون اله اي الموح د ،وفي
الفرع الثالث لتقييم قانون الهاي الموحد.
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أ
أ
الفرع الول :نشاة قانون لهاي الموحد

للدول التي ص ادقت عليها بتاريخ ،9196/9/99 :تض منت
مائة و واحد مادة.

ب دات الجهود ال دولي ة لتوحي د القواع د الموض وعي ة
للبيع ال دولي س ن ة  ،9181برع اي ة المعه د ال دولي لتوحي د
القانون الخاص ،9الذي شكل في البداية لجنة من كبار الفقهاء
يمثلون مختلف النظم الق انوني ة الموجودة في الع الم لوض ع
مش روع ق انون موح د للبيع ال دولي ،وب الفع ل ق ام ت اللجن ة
آ
بإعداد هذا المش روع وقص رته على اثار البيع فقط دون باقي
آ
مس ائ ل عق د البيع ،الن توحي د اث ار البيع في تق دير اعض اء
اللجنة اس هل من توحيد باقي مس ائل عقد البيع االخرى. 8
والالفت للنظر ان اللبنة االولى لهذا المش روع هي الدراس ة التي
قام بها الفقيه اال لماني  Ernst Rabelحول توحيد قانون البيع
الدولي.
وفي س نة  9119احال المعهد المش روع على عص بة
االمم الس تطالع راي ال دول حول ه ،فج اءت ردوده ا بعض ه ا
آ
ً
مؤيدا والبعض االخر معارض ًا للمش روع ،وبعد دراس ة المعهد
لهذه الردود ش كل لجنة مص غرة متكونة من اعض اء اللجنة
ً
مشروعا ً
جديدا في افريل .9119
االولى صاغت
ولكن نش وب الحرب الع المي ة الث اني ة ادى إلى توقف مس ار
اس تكمال المش روع ،وبعد نهاية الحرب واص ل المعهد جهوده
في التوحيد بالتنسيق مع الحكومة الهولندية ،وتوصل في سنة
آ
 9111إلى وض ع مش روع إتفاقية اخر يتعلق بتكوين البيع إلى
آ
جانب المش روع االول الخاص باثار البيع .وفي س نة 9116
دع ت الحكوم ة الهولن دي ة إلى عق د مؤتمر دبلوم اس ي بم دين ة
الهاي لمناقشة المشروعين خالل فترة النصف االول من شهر
افريل من نفس الس نة .وقد اس تجابت لهذه الدعوة  89دولة و
 1منظمات دولية ،1ولم يش ارك اإلتحاد الس وفييتي في اش غال
ه ذا المؤتمر ،ولم تمث ل الوالي ات المتح دة االمريكي ة إال في
س اع ة مت اخرة ،في حين ان دول الع الم الث ال ث ك ان ت هي
الغائب اال كبر عن اشغال المؤتمر6
و اس فر المؤتمر عن إبرام إتفاقيتين دوليتين بتاريخ /01 /09
 ،5 9116وهما :

 اإلتفاقية الثانية :تض منت القانون الموحد بش انتكوين عقود البيع الدولي لالش ياء المنقولة المادية ،دخلت
حيز النف اذ ب النس ب ة لل دول التي ص ادق ت عليه ا بت اريخ:
 ،9198/9/81واحتوت على ثالثة عشر مادة.
وقي ل في تبرير ع دم دمج اإلتف اقيتين في اتف اقي ة واح دة ب ان
الفص ل بينهما كان مقص و ًرا لص الح فكرة التوحيد ،إذ قد تالئم
إح داه ا بعض ال دول ،وال تالئم دوال اخرى .ف إذا ادمج ت
اإلتفاقيتان فإن مثل هذه الدول تضطر إلى اإلعراض عنها ،وفي
هذا الفصل مكسب واضح لضمان تطبيق واسع لكليهما . 1
أ
الفــرع الثاني :اهمية قانون لهاي الموحد
تتجلى اهمي ة ق انون اله اي الموح د من حي ث كون ه
منفذا ر ً
ً
ئيسيا إلعراض قضاة المحاكم التجارية عن تطبيق قواعد
تنازع القوانين للفص ل في المنازعات الخاص ة بمواض يعه .وهذا
ما يس تفاد من نص المادة  6منه .عالوة على الطبيعة المادية
آ
لقواعده الس يما تلك الخاص ة باثار العقد إتجاه المتعاقدين،
والتي في نظر بعض الفقهاء افض ل بك ثير من تلك المنص وص
عليها في القوانين الوطنية . 9
ويض يف الفقيه الفرنس ي  René Davidمبر ًزا االهمية
الخاص ة لهذا القانون بان " ...المجموعة الخاص ة التي ش كلتها
لجن ة االمم المتح دة للق انون التج اري ال دولي ،اقترح ت في
اجتم اعه ا بجنيف في ديس مبر  9190تع ديالت ه ام ة ج ًدا
للمواد من  9إلى  99من اإلتف اقي ة الرئيس ي ة لق انون اله اي
الموحد اي اإلتفاقية االولى  ،وجديد النقاش ات التي دارت في
الجول ة الرابع ة للجن ة ،يظهر في فكرة التوازن بين مص الح
المش ترين ومص الح البائعين ،وفي فكرة مراعاة مبدا حس ن
الني ة في ه ذا الق انون ،وعلي ه ال يحم ل ه ذا الق انون اي ص ل ة
معارض ة للدول االش تراكية وال ينذر باي خطر يتربص بدول
العالم الثالث" .كما بين ايض ًا بان اإلتفاقيات المكونة لقانون
اله اي الموح د لس ن ة  ،9116ق د تجنب ت عن قص د ع دم
المس اس بمس ائل النظام العام ذات االهمية الخاص ة بالنس بة
لمختلف الدول ،وقد جاءت بقواعد تكميلية إلرادة االطراف.9
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االمر الالفت لالنتباه ان قانون الهاي الموحد ال يتعلق
إال بالبيع الدولي ،وهذه الص فة تس تخلص من التس مية التي
اطلق ت علي ه ،فهو ق انون موح د للبيع ال دولي ،وله ذا ك ان من
المنطقي ان يس ته ل احك ام ه ببي ان نظ ام مع ايير دولي ة البيع
الذي يرسم الحدود بين البيع الدولي الخاضع له والبيع الوطني
الخارج عن نطاقه.
وس نش رح في الفرع االول :طبيعة نظام معيار دولية
عق د البيع في ه ذا الق انون ،وفي الفرع الث اني :ض وابط نظ ام
معيار دولية عقد البيع في هذا القانون.
أ
الفرع الول :طبيعة نظام معيار دولية عقد البيع في
قانون لهاي الموحد

وتظهر اهمية قانون الهاي الموحد على وجه الخصوص
في كون ه المص در الت اريخي لق انون فيين ا الموح د ،ولم يكن
كذلك فحس ب ،وإنما كان مص د ًرا من المص ادر الهامة التي
اعتمدت عليها اليونسترال  Unictralفي صياغة إتفاقيات دولية
اخرى صدرت عنها تنظيم مواضيع هامة في التجارة الدولية 1
الفرع الثالث :تقييم قانون لهاي الموحد
بالرغم من كون هذا القانون الخطوة االولى نحو توحيد
شامل لقواعد البيع الدولي ،إال انه لم يعرف إال ً
ً
محدودا،
نجاحا
ويحكم عليه غالبية الفقه بالفش ل ،إذ لم يدخل حيز النفاذ
سوى في تسع دول كما ذكرنا في الصفحة السابقة ،ويظهر هذا
النجاح القليل براي الفقيه  Philippe Kahnفي تلك المفاهيم
التقني ة للتج ارة ال دولي ة التي اخ ذ به ا .90وفي تل ك االجته ادات
القض ائية الك ثيرة التي ص درت حوله من قبل المحاكم اال لمانية
التي لم تلقى اي إهتمام حتى على مس توى الدول االخرى التي
ص ادقت عليه ،وهذا دليل على فقدانه الص فات التي من ش انها
قانونا ً
ان تجعله ً
عالميا لتجار البيع.99
زيادة على هذا ،يمكننا تفس ير عدم نجاح قانون الهاي
آ
الموحد بعدة اسباب نطرحها كاالتي:
 -9النطاق الموض وعي الض يق لقانون الهاي الموحد،
حي ث اس تبع د الع دي د من عقود البيع الج اري العم ل به ا في
نطاق التجارة الدولية.
 -8فتحه الباب امام الدول المتعاقدة لتنويع تحفظاتها
عليه.
 -1التطبيق القض ائي المحدود لهذا القانون في الدول
التي صادقت عليه باستثناء المانيا.
-6عدم مش اركة الدول االش تراكية ودول العالم الثالث
في تحضيره.98
واهم ما يمكن قوله بص دد اس باب فش ل هذا القانون،
هو ب دا ال دول التي ش ارك ت في إع داده ،وحتى تل ك التي
ص ادق ت علي ه إتخ اذ إجراءات التخلي عن ه ،لتتمكن من
المساهمة في إعداد قانون فيينا الموحد91

بعد نقاش ات حادة في مؤتمر الهاي حول طبيعة نظام
المع ايير الواج ب االخ ذ به ا لتعيين دولي ة عق د البيع ،بحي ث
آ
آ
انقس مت اراء المؤتمرين إلى عدة اراء :فمنهم من راى ض رورة
وض ع نظام معايير لدولية عقد البيع بش كل واض ح وص ريح
وكاف يؤمن االنتشار الواسع لهذا القانون ،ومنهم من راى عدم
ض رورة تحديد معنى الدولية اص ًال اي ص رف النظر عن هذه
المس الة بش كل نهائي في اص ل هذا القانون اس وة باالتفاقيات
الخاص ة بقواعد التنازع في مجال البيع الدولي الس يما على وجه
الخص وص إتفاقية الهاي لس نة  9155حول القانون الواجب
التطبيق على البيوع الدولية للمنقوالت المادية.96
ومنهم من ب دى ل ه ان ه ال وجود لمعي ار خ اص ب البيع
آ
الدولي واخر خاص بالبيع الداخلي ،وان كل ما في االمر هو ان
المس الة تتعلق بالتكييف والقاض ي هو الذي يتولى تكييف كل
واقع ة ق انوني ة طبق ًا لق انون ه ،ف إذا تبين ل ه ان إخض اع البيع
آ
للقانون االجنبي يلحق فاض رار بالقواعد االمرة في قانونه الوطني
ً
داخليا .اما
اس تبعده وطبق قانونه الوطني ،اي ان البيع يكون
إذا ك ان تطبيق الق انون االجنبي ليس من ش ان ه ان يض ر
آ
بالقواعد االمرة في قانونه ،فهنا يطبق القانون االجنبي ويكون
البيع ً
دوليا.95
آ
وفي الرد على اراء هؤالء المؤتمرين يص ف جانب من
آ
الفقه " ارائهم هذه بالفاس دة فس اد ال يحتاج لبيان ،الن االمر
يتعلق بمس ال ة جوهري ة يتوقف عليه ا فتح الطريق لتطبيق
قواعد موض وعية اعدت خص يص ًا للبيع الدولي ،بحيث إذا
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انتفت ص فة الدولية فيه ظل البيع خاض ًعا للقانون الوطني
الواج ب التطبيق وال مح ل للقي اس على إتف اقي ات تن ازع
القوانين في مجال البيع ،الن تعيين ص فة البيع فيها ليس ام ًرا
ً
جوهريا ،إذ ال يتوقف تطبيق قاعدة التنازع الموحدة على ص فة
البيع ،وإنما على وجود قوانين تتنازع فيما بينها لوجود عنص ر
اجنبي في العقد ،ويختلف الوض ع عندما يتعلق االمر بقاعدة
موض وعي ة يتوقف تطبيقه ا على توافر ص ف ة معين ة في البيع
ك ال دولي ة ،إذ يكون من الجوهري عن دئ ذ تعيين ه ذه الص ف ة
مادام وجودها هو الذي يعطي اإلش ارة الخض راء لتطبيق تلك
القاعدة ".91
وعليه ،بعد ان ايقن واض عو قانون الهاي الموحد عدم
جدوى التجاذبات الفقهية حول مس ا لة مفص لية في إعمال
القانون الموحد ،وتامين تطبيق اوس ع له في العالم ،اختاروا
حس م المس الة وقرروا ان نظام المعيار المفض ل لتحديد دولية
عقود البيع هو نظ ام المعي ار الج امع بين ض ابطين لل دولي ة،
آ
االول ش خص ي واالخر موض وعي .فحس ب هذا النظام الذي
اعتم ده ق انون اله اي الموح د المع ايير المقبول ة لتح دي د دولي ة
العقد ال تكون ش خص ية فقط بمعنى تتعلق باالطراف ،وإنما
موض وعية ايض ًا بمعنى تتص ل بالجوانب الخاص ة للعالقة
التعاقدية .99ومن ش ان هذا النظام ان يحقق ش مولية قانون
الهاي الموحد لكل بيع دولي يهم التجارة الدولية دون تفريط
او إفراط.99

خالل الجولة الس ابعة لمؤتمر الهاي للقانون الدولي
الخاص بحث المؤتمرين مس الة تحديد الض ابط المالئم الذي
يكون الض ابط االس اس ي لتح دي د دولي ة البيع ،وتوافق ت
محاوالتهم على اس تبعاد ربطه بجنس ية المتعاقدين ،وهذا ما
عبرت عن ه الفقرة الث الث ة من الم ادة االولى من ق انون اله اي
آ
الموحد الثار البيع بقولها " ان تطبيق القانون الموحد ال يعتمد
على جنسية االطراف" ،ويرجع سبب استبعاد ضابط الجنسية
إلى تباين القوانين الوطنية بش انها ً
تباينا يخش ى معه اض طراب
الحدود الفاصلة بين قانون الهاي الموحد والقوانين الوطنية.80
غير ان واض عي قانون الهاي الموحد ادركوا ض رورة
االحتكام لواقع البيع من حيث كونه يجري بين التجار ،لذلك
فض لوا لتعيين دولية عقد البيع ض ابط مناس ب لهذا الواقع،
وهو ض ابط اختالف اماكن عمل اطراف البيع ،نص ت عليه
آ
الفقرة االولى من الم ادة االولى المش ار إليه ا اعاله ك االتي:
"يطبق القانون الموحد على عقود بيع االش ياء المنقولة المادية
المبرم ة بين اطراف توج د ام اكن عملهم في دول مختلف ة ".89
وتض يف الفقرة الثانية من نفس المادة بانه " إذا لم يكن الحد
االطراف مكان عمل ،فالعبرة تكون بمحل اإلقامة العادية ".
والمس تخلص من نص ي ه اتين الفقرتين ان البيع ال
يكون دولي ًا إال إذا وج دت ام اكن العم ل او مح ال اإلق ام ة
المعتادة لكل من البائع والمش تري على ا قاليم دول مختلفة
بغض النظر عن جنس ية كل منهما ،او ص فة الدول المختلفة
متع اق دة ك ان ت او ال ،والعبرة في ح ال ة كون مك ان عم ل اح د
االطراف غير معروف بمحل إقامته العادية إلعمال هذا الضابط.
وعلي ه ،يتعين على قض اء ال دول ة المتع اق دة تطبيق
ق انون اله اي الموح د على ك ل نزاع يترت ب على عق د بيع توج د
اماكن عمل طرفيه في دول مختلفة سواء كانت متعاقدة او غير
متعاقدة ،ومهما كانت جنس يتهما ،حتى ولو كان من مواطني
دولة غير متعاقدة ،وذلك متى توافر احد الضوابط الموضوعية
االخرى.88
وه ذه الحقيق ة ك ان ق د ادركه ا الفقي ه  Khanقب ل إبرام
قانون الهاي الموحد في مقال نش ره س نة  ،9119إذ اعتبر ان
البيع في االص ل يكون دولي ًا في ك ل مرة تكون فيه ا مراكز
االعمال التجارية لكل من البائع والمش تري موجودة على إقليم

الفرع الثاني :ض ـ ـ ــوابط نظام معيار دولية عقد البيع
في قانون لهاي الموحد
من المس تقر عليه ً
فقها وقض ًاء ان ض وابط معيار دولية
عقد البيع في قانون الهاي الموحد نوعين ض ابط ش خص ي
يتعلق باش خاص البيع من حيث ان يكون لهم اماكن عمل في
دول مختلفة ،وض ابط موض وعي يتعلق بالبيع ذاته يتالف من
ثالث عناصر تتعلق بعقد البيع ذاته ،من حيث ظروف إبرامه و
تنفيذه و محله.91
ا ً
وال :الضابط الشخصيً ،
وثانيا :الضابط
وسوف نشرح
الموضوعي.
أا ً
ول :الضابط الشخصي
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حدود الدولة  ،81وهي كما نصت عليها الفقرة االولى من المادة
االولى من هذا القانون ثالثة عناصر:

دول م خ ت ل ف ة ،واي ق ن ب وج ود "م ج ت م ع دول ي ل ل ب ائ ع ي ن
والمش ترين" يحكم ه ق انون ذاتي يض ع ه ه ذا المجتمع
ه ،ولكي ال تتشتت رؤيته هذه بدى له ان هذا
ويطبق
ً
الضابط عام جدا ،و وافق على فكرة تقييده.81
وبالفعل قام صانعي قانون الهاي الموحد بتقييد دولية
عقد البيع في حالتين :الحالة االولى ،نصت عليها المادة الثالثة
ً
"خالفا لما هو منص وص عليه
من هذا القانون ،إذ ورد فيها بانه
في المادة االولى من القانون الموحد ،يجوز لكل دولة ان تقرر
عند إيداع وثائق التص ديق على اإلتفاقية او اإلنض مام إليها انها
س وف ال تطبق الق انون الموح د إال إذا ك ان ت ام اكن عم ل
االطراف او محال إقامتهم عند عدم وجود هذه االماكن موجودة
في إقليم دولة متعاقدة مختلفة" .86ويفهم من نص هذه المادة
ان ه يجوز ل دول ة م ا ان تعلن وق ت إي داع وثيق ة الموافق ة على
القانون الموحد بانها ال تطبقه إال إذا كانت ا ماكن عمل طرفي
العق د او مواطنهم المعت ادة توج د في دول مختلف ة ومتع اق دة
في نفس الوق ت ،ام ا إذا ك ان ت موجودة في دول ة مختلف ة غير
دوليا ً
متعاقدة فعقد البيع ال يعد ً
وفقا لهذه المادة.
وبخص وص الحالة الثانية التي تنحص ر فيها ص فة
ال دولي ة عن العق د ،فتتمث ل في إعالن دولت ان او اك ثر من
ال دول المتع اق دة انهم ا ق د اتفق ا فيم ا بينهم ا على اال تعتبر ك ل
دولة بالنس بة الخرى دولة مختلفة فيما يتعلق بالش رط المش ار
إليه في الفقرة االولى والثانية من المادة االولى من قانون الهاي
الموحد بخص وص مكان عمل اطراف العقد او محل إقامتهم.
ً
تطبيقا لذلك في هذه الحالة ،فإن هذه الدول ال
وبالتالي فإنه
تعتبر دول مختلف ة فيم ا يتعلق ب ام اكن عم ل االطراف ومح ال
إق امتهم الع ادي ة ،متى ق ام ت ه ذه ال دول به ذا اإلعالن ،ولكن
بش رط ان يكون هذا اإلعالن ص حيح وس اري ،وبالتالي ً
طبقا
لذلك تنحسر عن العقد صفة الدولية.85
ً
ثانيا :الضابط الموضوعي

 -9وقوع البيع على س ـ ـ ــلع تكون عند ابرام عقد البيع
أ أ
محال للنقل من دولة الى اخرى او تكون بعد ابرام البيع محال
لمثل هذا النقل :فهذا العنصر يتضمن امرين هما:
ا -ان العقد يتض من بيع س لع يتم نقلها بحرا من
دولة إلى اخرى.
ب -ان العقد يتض من بيع س لع س وف يتم نقلها او
حملها من إقليم دولة إلى إقليم دولة اخرى ،فإن توافر اي امر
من هذين االمرين مع الض ابط الش خص ي س واء كان مطلقا او
مقيدا ،فإن العقد يعد عق د بيع دولي .ولقد تطلب راي في
الفق ه ش روط ص ح ة له ذا العنص ر من عن اص ر الض ابط
الموض وعي ،وهي ان تكون عملية النقل حقيقة حيث يكون
كل طرف من اطراف العقد عالما بض رورة تحققه ،وإال ال يمكن
اعتباره مرتبط بالعقد ،فليس مجرد ش حن البض ائع على الس فن
يجعل النقل قد تم.89
-8صـ ـ ـ ــدور اليجــاب والقبول في دولتين مختلفتين:
وهذا العنصر واضح ،وبالمثال يتضح اك ثر كان يصدر اإليجاب
في دولة (ا) ،وان يص در القبول في دولة (ب) .وهكذا يكون
اإليجاب والقبول قد ص درا في دولتين مختلفتين .وال يش ترط
ان تكون ال دول ة (ا) او ال دول ة (ب) هي مك ان عم ل اي من
الموجب او القابل ،كما ال يش ترط ان تكون اي من الدولتين
ال م ت ق دم ت ي ن ه ي دول ة م ح ل اإلق ام ة ال ع ادي ة الي م ن
المتعاقدين.89
 -1تسليم الشيء المبيع في دولة غير تلك التي صدر
فيها اليجاب والقبول :ويكون البيع وفقا لهذا العنص ر دوليا
ولو لم يقتضي انتقال المبيع من دولة إلى اخرى .81ومثال ذلك
ان تكون لش ركة س وناطراك النفطية مقرها بالجزائر العاص مة
بض اعة نفطية مخزونة في احد المس تودعات بتونس وتجري
بينها و بين ش ركة مقرها بميالنو (ايطاليا) مفاوض ات بش ان
ش رائها وترس ل س وناطراك الجزائرية مندوبا عنها إلى ميالنو
إلجراء المف اوض ات ،ثم يتم اإليج اب والقبول بميالنو و يبرم
عقد البيع على ان يكون تس ليم البض اعة في المكان المخزونة

لم يك تفي قانون الهاي الموحد بالض ابط الش خص ي
لتق دير ثبوت دولي ة عق د البيع ،وإنم ا علقه ا على توافر اح د
عناص ر الض ابط الموض وعي ،التي تجتمع حول فكرة مش تركة
هي احتواء البيع على عنص ر خارجي يقتض ي حدوث امر خارج
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واض حة ،بس بب فقدانه المؤهالت الكافية لكي يص بح قانونا
عالميا لتجار البيع ،ومع ذلك ال ينكر اهميته كمص در تاريخي
لقانون فيينا الموحد .ومن اقوى االس باب التي ادت إلى فش ل
ه ذا الق انون ع دم اخ ذه في االعتب ار تنوع النظم االجتم اعي ة
واالقتص ادية والقانونية الس ائدة في العالم ،والس يما تلك
السائدة في الدول االشتراكية ودول العالم الثالث.
 تبني ق انون اله اي الموح د نظ ام المعي ار الج امعبين الض ابط الش خص ي والض ابط الموض وعي لتعيين دولية
عقد البيع ،المعبر عن المعيار القانوني االقتص ادي احدث ما
اجمع عليه الفقه والقض اء بص دد تحديد دولية العقد .غير ان
تب اين تطبيق ات ه ذا النظ ام من دول ة إلى اخرى ادى إلى تع دد
تعريف ات دولي ة عق د البيع ،االمر ال ذي يتن اقض مع غ اي ة
التوحيد التي يس عى قانون الهاي الموحد لبلوغها ،ومع ذلك
نس جل بان وجود تحديد لدولية عقد البيع في قانون الهاي
الموحد حتى ولو كان ناقصا خير من عدم وجوده اصال.
 اس تبع اد ق انون اله اي الموح د قواع د الق انونال دولي الخ اص كض ابط تكميلي لتح دي د دولي ة عقود بيع
البضائع.

فيه ،اي في تونس .فهذا البيع ال يتض من انتقال الش يء المبيع
من دول ة إلى اخرى ،ومع ذل ك يعتبر دولي ا .ويظ ل ك ذل ك ولو
ثبت ان الشركة االيطالية ال تنوي إخراج المبيع من تونس ،كما
إذا كانت تريد إعادة بيعه فيها.
الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بع د التعرف على بعض احك ام ق انون اله اي الموح د،
وعلى نظرته لش ان مس الة معيار دولية عقد البيع ،توص لنا إلى
النتائج التالية:
 ب الرغم من حجم الص عوب ات التي اع اق ت ميالداول قانون موحد للقواعد المادية لعقود البيع الدولي للبضائع،
إال انه ا لم تحبط عزيم ة المجتمع ال دولي في العم ل على بلو
ه ذا اله دف ،إذ تمكن من ب الفع ل في ب داي ة الربع الث ال ث من
القرن الم اض ي من إقرار ق انون اله اي الموح د لعقود البيع
ال دولي للمنقوالت الم ادي ة كخطوة اولى نحو توحي د ش ام ل
لقواعد هذه العقود.
 إجم اع فق ه الق انون التج اري ال دولي على الحكمعلى هذا القانون بالفش ل في تحقيق اهدافه ،حتى وان كانت
مالمح احترام ه للمب ادئ التي تحكم عقود التج ارة ال دولي ة
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الهوامش
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جعفر عداةل
الملخص

 بداية مرحلة،تشكل سياسات دول االتحاد االوروبي التي بدات تعتمدها تجاه منطقة المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة
،-اقتصاديا وسياسيا-  حيث تسعى دول االتحاد االوروبي إلى تاكيد وجودها على الصعيد العالمي،جديدة من إدارة العالقات الدولية
 وكذلك في ظل تسييس العالقات االقتصادية،وبخاصة في ظل تزايد روابط اال عتماد المتبادل بين االقتصاديات الوطنية واإلقليمية
 اخذت دول االتحاد االوروبي تبحث لنفسها في المنطقة المغاربية ومن خالل ادوات سياسية واقتصادية وامنية،الدولية بدرجة كبيرة
.عن ارتباطات لتدعيم النفوذ او لتحقيق مكاسب سياسية تهدف من خاللها إلى تفعيل مركزها الدولي الصاعد
، االتحاد من اجل المتوسط، سياسة الجوار االوروبية، متوسطية، الشراكة االوربي، االتحاد االوروبي:الكلمات المفتاحية
.المغرب العربي
Résumé
Apres la fin de la guerre froide, Les politiques des pays de l'Union Européenne adoptées envers la région
du Maghreb Arabe, constituent une nouvelle phase de la gestion des relations internationales. L'Union Européenne
cherche à confirmer sa présence au sein du Maghreb, par l’amplification des échanges tant sur le plan économique
que sur le plan politique, en l’occurrence dans la stratégie de la croissance des liens d’interdépendance entre
l’économie nationale et régionale. La mise en œuvre de cette politique vise à obtenir des acquis politiques qui
pourraient activer leur stature internationale.

Mots Clés : Union Européenne, Partenariat Euro, Méditerranéenne, Politique de voisinage Européenne - Union

pour la méditerrané - Maghreb arabe.
Summary
The European union countries policies towards the Maghreb region took another dimension after the cold
war in regulating international relations where they attempted to confirm their position internationally ,politically
and economically mainly with the increase of mutual exchange between national and regional economies and the
politicization of economic relations. The European Union countries are seeking new linkages to maintain their
influence and to gain more political profits, through political, economic and security means to boost their
internationally promoting role.

European union, Euro,Mediterranean partnership, European proximity politics , union for the
Mediterranean,Maghreb.
Keywords:
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تطور س ياسات دول الاحتاد الاورويب بعد احلرب الباردة يف منطقة املغرب العريب

أ
-9البع ــد المتوس ـ ـ ــطي في العالق ــات الوروبي ــة -
المغاربية.
يمكن إجمال اهم العوامل التي ادت باإلتحاد االوروبي
إلى التفكير في إيجاد س ياس ة متوس طية جديدة ،خص وص ا مع
دول المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة إلى:9
 خش ية الدول االوروبية من توس ع الحركة االص وليةفي ش مال إفريقيا وامتدادها إلى الدول االوروبية .حيث تش كل
الجاليات شمال إفريقية مجتمع ات خاصة بها .ومعالجة هذه
الظواهر تمكن في مس اعدة دول الجنوب على تطوير انظمتها
الس ياس ية وتنمية اقتص ادياتها لرفع التحديات االجتماعية
والثقافية التي تواجهها.
 عودة ال ديغولي ة إلى فرنس ا والرغب ة في رد االعتب ارلل دور الفرنس ي عربي ا إفريقي ا ودولي ا وإلى تفعي ل المجموع ة
االوروبي ة على الص عي دين اإلقليمي وال دولي ومن جه ة اخرى
ي اتي التفكير في تعزيز النزع ة االس تقاللي ة الوروب ا وتحريره ا
تدريجيا من الضغوط االمريكية.
 التن اقض الكبير بين المش روع االمريكي والتفكيراالوروبي حول إعادة تشكيل النظام اإلقليمي لمنطقي المتوسط
والش رق االوس ط .فالواليات المتحدة تفردت منذ حرب الخليج
الثانية بتزعم حركة الس الم ووض ع المش اريع إلعادة ترتيب
المنطقة وفق معايير النظام الجديد الذي تتزعمه.
وحتى بداية التس عينات ،بدت المحاوالت الرامية إلى
إقامة حوار جماعي على الص عيد المتوس طي مترددة وقاص رة في
معظم االحي ان على إص دار إعالن ات مش ترك ة حول االمن
والتع اون في المنطق ة ،ثم جرت تحوالت مهم ة على اك ثر من
ص عيد ادت إلى ظهور عوامل حس مت تردد اإلتحاد االوروبي
وساعدته على بلورة سياسية متوسطة شاملة:8
 اتاح س قوط وانهيار االتحاد الس وفيتي فرص ة لعودةحوض المتوس ط كما كان منطقة نفوذ اوروبية ،بعد ان كانت
منطق ة للص راع على النفوذ بين الوالي ات المتح دة واالتح اد
السوفيتي.
آ
 ازال تعاظم االمال في تس وية س ليمة للص راع العربي-اإلس رائيلي بعد حرب الخليج الثانية عقبة كبيرة كانت تحول
دائم ا دون تطوير التع اون المتوس طي ،ففي نوفمبر 9119

تمهيـ ــد
س عت دول االتحاد االوروبي منذ نهاية الحرب الباردة
إلع ادة نفوذه ا ال دولي في المن اطق التي ك ان ت تش ك ل محورا
اس اس يا للس ياس ات االوروبية في فترة ما قبل الحرب العالمية
الثانية  ،فقد كان بين اوروبا و المنطقة العربية عموما عدد من
الروابط الت اريخي ة تميزت بحلق ات متص ل ة من التف اعالت
المتنوعة وش كل التحول في الس ياس ة االوروبية تجاه المنطقة
المغاربية  ،بعد الحرب الباردة و الذي ترجم بش كل واض ح في
مؤتمر الش راكة االوروبية –المتوس طية الذي عقد في برش لونة
اإلس بانية عام 9115بداية لتدخل اوروبي جديد في المنطقة
الجنوبية للمتوس ط ،يرتكز علي س ياس ة التعاون االقتص ادي و
االمني ،ويهدف إلي تحقيق الس ياس ات االوروبية في المنطقة.
كما ش كل هذا التوجه الجديد تطبيقا عمليا لالس تراتيجيات
االوروبي ة الرامي ة إلي زي ادة مس توي ت دخله ا في المن اطق
اإلقليمية المتاخمة للقارة االوروبية.
وانطالق ا من اهمي ة منطق ة المتوس ط بص ف ة ع ام ة
ومنطقة المغرب العربي بش كل خاص عمل االتحاد االوروبي
علي تطوير سياسات التعاون بين ضفتي المتوسط اين شهدت
نموا تص اعديا تحت مس ميات مختلفة من الش راكة االورو-
متوس طية إلى س ياس ة الجوار االوروبية وص وال إلى االتحاد من
اجل المتوس ط بهدف إنش اء منطقة للس الم واالزدهار واالمن
وتحرير التجارة.
علي ه تطرح الورق ة البحثي ة اإلش ك الي ة الت الي ة م ا هي
اإلبعاد الحقيقية لس ياس ات االتحاد االوروبي في منطقة المغرب
العربي بعد نهاية الحرب الباردة؟
ولإلجابة عن اإلش كالية الس ابقة جاءت الدراس ة في
شكل مجموعة من العناصر
البعد المتوسطي في العالقات االوروبية المغاربية.إعالن برش لون ة ص يغ ة ج دي دة لعالق ات اوروبي ةمغاربية.
س ي اس ة الجوار االوروبي ة وعالقته ا ب دول المغربالعربي.
االتحاد من اجل المتوس ط وتطور العالقات المغاربيةاالوروبية.
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انعقد مؤتمر مدريد الذي حض رته جميع الدول العربية الول
مرة وفي س بتمبر  9111تم إبرام (تفاق اوس لو) بين إس رائيل
ومنظمة التحرير الفلسطينية.
 ادى تغيير موازين القوى داخ ل اوروب ا ،بع د تحققالوح دة اال لم اني ة وحس م قض ي ة توس يع االتح اد االوروبي
وانفتاحه على دول وس ط وش رق اوروبا إلى زيادة إحس اس
البعض بالحاجة إلى س ياس ة اوروبية متوس طية لموازنة س ياس ة
االندفاع نحو الشرق والشمال وتعاظم النفوذ اال لماني هناك.
إضافة إلى "بروز نظريات واستراتيجيات جديد في ظل
التحوالت التي ش ه ده ا النظ ام الع المي وعولم ة االقتص اد
وتاثيراتها الس لبية على دول العالم الثالث ،ومنها "بروز فكرة
أ
ال دول ة الح اجزة بتعبير (جون كريس توف روف ان) او ال دول ة
المحورية بتعبير (بول كنيدي) والتي هي دولة من الجنوب تقع
على خط تماس مباش رة مع الش مال (حالة الدول المغاربية في
حوض المتوس ط والمكس يك بالنس بة للواليات المتحدة)
لتش كل تخوم الثنائية الجديدة ش مال – جنوب .تكون وض عية
هذه الدول الحاجزة او المحورية ،امتص اص التوترات القادمة
من الجنوب وإض عافها .حتى ال تص ل إلى قلعة الش مال،
ومقابل هذا تس تفيد من بعض االمتيازات التي تس اعدها على
اداء هذا الدور وفقط (الشراكة االورومتوسطية ،اتفاقية التبادل
الحر لش مال امريكا " .1")ALENAويمكن تحديد وتلخيص
دور الدولة الحاجزة في ض مان اس تقرار الش مال ،ومهما يكن
حجم ال دول ة الح اجزة الجنوبي ة وموارده ا وت اريخه ا ونظ امه ا
الس ياس ي ،فهي حين تالمس التخم تملك ش يائ ال يقدر بثمن.
ثروة ال تنفذ هي مس اهمتها في حفظ امن الش مال وهو الش يء
الذي يؤهلها لالنخراط في ترتيبات اقتص ادية جغرافية هدفها
منع تطور الالتوازنات (االقتص ادية ،الديموغرافية )...وإض عاف
حركيتها كي التصل إلى الشمال".6
أ
-8اعالن بري ـ ـ ــلونة :ص ـ ـ ــيغة جديدة لعالقات اوربية
أ
مغاربية من منظور اوربي
9-8تعريف الشراكة الورو-متوسطية
تعد الش راكة االورو-متوس طية إحدى الوس ائل العلمية
الفع ال ة لت دعيم المص الح االقتص ادي ة المتب ادل ة بين ال دول
المساهمة من خالل اال ستغالل المشترك لإلمكانيات والموارد
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المت اح ة في ه ذه ال دول ،كم ا انه ا تمث ل إح دى الوس ائ ل
االساسية لتحقيق التكامل االقتصادي
وتوحي القراءة الواض ح ة لكلم ة االورو-متوس طي ة
بتواج د طرفين ،االول يض م دول االتح اد االوروبي والث اني
يمثل الدول المتوس طية ،مما يعني ان هناك مش روع ش راكة
قائم بين االتحاد االوروبي من ش مال المتوس ط ودول الض فة
الجنوبية للمتوسط.5
يري ناص ف حتى "ان الش راكة االورو-متوس طية نهج
اروبي للتع اون مع دول ك ان ت كله ا اوتقريب ا والي ام د قري ب
ض م ن م ن ط ق ة ال ن ف وذ االوروب ي ة ب اس واق ه ا وم وارده ا
االولية"،وبالنس بة الوروبا "الش راكة تعني مص الح مش تركة بين
الطرفين وهي تعني ايض ا توس يع الدعم المالي للدول النامية
من اجل مس اعدتها علي تجاوز مش الها وبالتالي الدعوة إلي
االنض مام واالندماج في االقتص اد العالمي"،اما دول الجنوب
فتعني لهم الش راكة مع االتحاد االوروبي"تلك االداة الجوهرية
لمواكب ة التغيرات الع المي ة والتحوالت الج دي دة وه ذا يتطل ب
منه ا إص الح ات وتغيرات ج ذري ة في هي اكله ا االقتص ادي ة
والس ياس ية واالجتماعية"،وعليه فالش راكة بين الطرفين تبنى
علي التقارب و التعاون في جميع المجاالت دون استثناء،إضافة
إلي تحديد المص الح و االهداف لكل اإلطراف المش اركة
بشكل واضح.
وض م مؤتمر برش لون ة لع ام  9115جميع ال دول
االوروبية االعض اء في االتحاد االوروبي مع  98دولة من ش رق
وجنوب المتوس ط،كان من بينها ثماني دول عربية هي :مص ر،
االردن ،س وريا ،لبنان فلس طين تونس ،الجزائر والمغرب .اما
ال دول االربع االخرى غير العربي ة فك ان ت تركي ا ،إس رائي ل
قبرص ،و مالطا ورفض االتحاد االوروبي توجيه الدعوة إلى ليبيا
للمش اركة في هذا المؤتمر بس بب العقوبات التي كان مجلس
االمن قد فرض ها عليها عام  ،9118بس بب المالبس ات التي
اح اط ت بعملي ة إس ق اط ط ائرة امريكي ة فوق م دين ة لوك اربي
االس ك تلندية عام  9199واخرى فرنس ية فوق ص حراء النيجر
عام 9191من خالل عمل إرهابي اتهمت ليبيا بالض لوع فيه.
وقد ظل االتحاد االوروبي ملتزما بتطبيق هذه العقوبات إلى ان
تم تعليقه ا في افري ل  ،9111وبع د ذل ك ب اي ام وج ه رئيس
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االجتم اع الوزاري المنعق د في ش توتغ ارت دعوة إلى ليبي ا
باعتبارها (ض يفا خاص ا) على رائس ة المؤتمر وحض رت ليبيا
االجتماع الوزاري بصفة مراقب.
ويالحظ على تش كيل مؤتمر برش لونة مش اركة الس لطة
الفلس طينية مس اواة مع الدول االخرى ،على رغم انها ليس ت
حكومة لدولة مس تقلة بعد واالردن على الرغم من انها ليس ت
دولة متوس طة بالمعنى الجغرافي ،ودعوة موريتانيا للمش اركة
كعض و مراقب ،اي ان جميع الدول العربية الش مالية ش اركت
في المؤتمر باس تثناء ليبيا ،كما ش اركت دولتين غير عربيتين
هم ا قبرص وم الط ا اللتين انض م ام ا لالتح اد االوروبي في م اي
 ،8006وك ذا تركي ا التي انطلق ت المف اوض ات معه ا من اج ل
االنضمام لالتحاد االوروبي.
وقد عكس إعالن مؤتمر برش لونة رؤية االتحاد االوروبي
لم ا يج ب ان تكون علي ه عالقت ه ب دول حوض المتوس ط،
خصوصا الدول المغاربية وهي رؤية حاولت إحداث نقله نوعية
في نمط العالق ة الس ابق ة التي ك ان ت تربط ه به ذه ال دول من
ثالث زوايا:1
أ
 الزاوية الولى :تحويل ص يغة هذه العالقة من ص يغةقائمة على التعاون إلى صيغة قائمة على المشاركة.
 الزاوية الثانية :وض ع إطار قانوني ومؤس س يحكمويح دد توجه اته ا االس اس ي ة من حي ث االلتزام ات والحقوق
والواجب ات الملق اة على ع اتق الطرفين ،االتح اد االوروبي من
آ
جهة كك تلة واالخر الدول المعنية منفردة.
 الزاوية الثالثة :تحويل هذه العالقة من اقتص ادية اوفنية إلى عالقة ش املة تتض من الس ياس ة واالمن الثقافة
واالجتماع ،إلى االمور التقنية والفنية.
وفي ه ذا اإلط ار ح دد إعالن برش لون ة ثالث ة ابع اد
للعالقة الجديدة المبنية على المش اركة وهي :البعد الس ياس ي
واالمني ،البع د االقتص ادي والم الي ،والبع د االجتم اعي
والثقافي واإلنساني.
أ
-8-8المحور السـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ــي والمني :اعتبر اإلعالن ان
تحقيق الس الم واالس تقرار واالمن في منطقة البحر المتوس ط
يجب ان يكون هو االساس الي تعاون بين دول الحوض وحدد
االلتزام بين الدول المش اركة بالمبادئ المنص وص عليها في
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ميثاق االمم المتحدة ،واهمها تس وية الخالفات البينية بالطرق
الس لمية ،عدم جواز االس تيالء على اراض ي الغير بالقوة واحترام
حقوق الش عوب في المس اواة وتقرير المص ير ،وعدم التدخل
في الش ؤون الداخلية للدول على المس توى القطري ،بترس يخ
قيم الحري ة وال ديمقراطي ة ودول ة الق انون ،واعترف في الوق ت
نفس ه بخص وص يات ثقافية واجتماعية للدول تعطيها الحق في
اختيار االس لوب الذي يمكن من خالله تحديد مض امين هذه
القيم وطريقة وض عها موض ع التطبيق .9ووض ع اإلعالن خطة
آ
آ
عم ل والي ات لتحقيق االه داف المش ترك ة من خالل الي ات
محددة حددها على النحو التالي:
 حوار س ياس ي منتظم بين دول المنطقة ،جهازلإلن ذار المبكر يس عى لتش خيص وتح دي د مص ادر الخطر
والته دي د واقتراح اس الي ب إجه اض ه ا ومواجهته ا وعالجه ا،
وابتكار ص يغ مالئمة لمنع انتش ار اس لحة الدمار الش امل،
والحد من س باق التس لح ،ومكافحة اإلرهاب وتجارة المخدرات
والجريم ة المنظم ة وغس ي ل االحوال ولتحقيق التع اون في
مجال مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث االخرى.9
-1-8المحور القتصادي والمالي :حدد إعالن برشلونة
آ
عدة اليات وا هداف ،اهمها :إنش اء منطقة تجارة حرة بحلول
ع ام  8090تزال خالله ا ت دريجي ا ك اف ة العوائق الجمركي ة وغير
الجمركي ة التي تعترض س بي ل التج ارة بين ال دول المعني ة
"ووردت فيه إش ارة تفص يلية للقواعد التي س تقوم عليها هذه
المنطقة ،ومنها:
 توحي د انظم ة إص دار ش ه ادات المنش ا ،حم اي ةالملكية الفكرية ،المنافس ة المتكافئة ،مبدا المعاملة بالمثل
تشجيع القطاع الخاص وتحديث البنية االقتصادية واالجتماعية
وغيرها .كما حدد اإلعالن ا هدافا اخرى مثل :تش جيع التنمية
االقتص ادية المتكاملة والمس تدامة التي تحمي البيئة والموارد
الطبيعية وتنمي القدرات البش رية وخلق مناخ موات االس تثمار
ب إزال ة الحواجز التي تحول دون ه ،وتنمي ة إمك اني ات البح ث
والتاهيل العلمي والفني ونقل التكنولوجيا ،واس تمرار الحوار
لحل مشكلة الديون".1
واهم المج االت التي حظي ت ب اولوي ة كبيرة في مج ال
التعاون اإلقليمي حس ب اإلعالن هي البيئة وتفعيل دور المراة
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في التنمية ومجال الطاقة والزراعة بما في ذلك مجال التنمية
الريفي ة ،البني ة التحتي ة ،إض اف ة إلى مج االت التخطيط
والتدريب الفني والعلمي واإلحصاء.90
وهذا كله عن طريق زيادة حجم المس اعدات المالية
الممنوح ة إلى ال دول المغ اربي ة من طرف االتح اد االوروبي،
حي ث ان البل دان المغ اربي ة تع اني من مش اك ل تموي ل برامج
التنمي ة ،مم ا دفع ب المجلس االوروبي إلى تخص يص معون ات
تق دم له ذه ال دول من ميزاني ة االتح اد ،وذل ك في إط ار برن امج
ميدا  Iمن  9115إلى  9111والقروض والمعونات الثنائية التي
تق دمه ا له ا دول االتح اد ،99ويعتبر برن امج مي دا  Iاالداة
الرئيس ية لتمويل المش اريع المتفق عليها في إطار الش راكة
المغاربية وهو موض وع لتنفيذ الس ياس ات المالية والفنية
الواجب إتباعها إلحداث إص الحات اقتص ادية واجتماعية في
المنطقة المغاربية ،وبذلك فهو يتماش ى مع طبيعة الش راكة
المبنية على مش روعات وبرامج تس اعد على تحقيق اقتص اد
السوق الحر.
-6-8المحور الجتمــاعي والثقــافي والنسـ ـ ـ ــاني :رفض
إعالن برشلونة مقولة صراع الحضارات ورحب بمبدا الحوار بين
االدي ان والثق اف ات كوس يل ة للتف اهم بين الش عوب ،واهتم
بقض ايا التبادل بين الش باب ومنض مات المجتمع المدني
وض رورة العم ل على تنميته ا وتطويره ا ،كم ا اهتم بقض ي ة
العالقة بين الص حة والتنمية ،وش دد على ض رورة التعامل مع
قضية التنمية باعتبارها قضية متعددة الجوانب واالبعاد يلعب
فيها اإلنس ان الفرد دورا اس اس يا ،98وهو ما يتطلب االهتمام
بالتنمية البشرية باوسع معانيها.
غير ان اهم م ا يلف ت النظر في إعالن برش لون ة هو
تركيزه على قض ية الهجرة التي اص بحت تؤرق الدول االوروبية
ولهذا حاول إعالن برش لونة إرس اء قواعد لتنظيم الض غط
السكاني والحد من الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال،
وربط هذه القواعد بمس اعدات من اجل التنمية والتزمت دول
الجنوب بالعمل على س د منافذ الهجرة غير الش رعية وبتس لم
مواطنيه ا ال ذين يتم ض بطهم وترحيلهم من دول الش م ال
بسبب وجودهم غير القانوني فيها.91
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واحتلت مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات
وغس يل االموال موقعا مهما في جدول االولويات االجتماعية
ولم ينس إعالن برش لون ة دور المنظم ات غير الحكومي ة
باعتبارها اداة تواص ل بين الش عوب او دور االجهزة اإلعالمية
واهمية تبادل المعلومات.96
ويتض ح مما س بق ان الهيكل العام لص يغة التعاون
التي اقترحه ا إعالن برش لون ة ك ان ش امال وتض من ك اف ة
المجاالت ،إضافة إلى ان إعالن برشلونة قام على معادلة دقيقة
تتض من اس تعداد االتحاد االوروبي لتقديم معونة مالية كبيرة
ل دول المغرب العربي مق اب ل التزام ه ذه االخيرة ب اربع ة امور
اساسية:95
 إع ادة هيكل ة البني االقتص ادي ة واالجتم اعي ة بم اآ
يتوائم مع اليات السوق.
 تحرير التجارة وفتح االسواق. مكافحة االصولية اإلسالمية. الحد من الهجرة غير الشرعية.ولتش جيع الدول المغاربية على المض يء قدما في هذا
البرنامج ،قام المجلس االوروبي باعتماد مبلغ  6.9مليار دوالر
في ش كل قروض ومنح ومش اريع تغطي الفترة حتى نهاية عام
.

9111

ولتنفيذ هذا البرنامج الذي تض منه إعالن برش لونة ،تم
آ
وض ع هي اك ل تنظيمي ة والي ات للعم ل على ص عي دين
متوازيين:91
 العالق ات الثن ائي ة بين االتح اد االوروبي وك ل منالدول االخرى االعضاء في المشاركة االورو متوسطية على حدة.
 العالقات الجماعية بين مجمل الدول المشاركة.فعلى ص عيد العالقات الثنائية ،ش رعت المفوض ة
االوروبي ة على الفور في ال دخول في مف اوض ات مع ال دول
المعنية إلبرام اتفاقيات مش اركة تحل محل اتفاقيات التعاون
المبرمة مع هذه الدول في فترات س ابقة يرجع بعض ها إلى نهاية
الس تينات وبداية الس بعينات وكانت تجدد دوريا ،وقد انتهت
الدول المغاربية من هذه المفاوض ات وكانت تونس اول من
انه ت مف اوض اته ا مع االتح اد االوروبي في جوان  9115تلتها
المغرب في نوفمبر  ،9115ثم الجزائر في اك توبر .8009
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وجرت مراسيم توقيع هذه االتفاقيات في جويلية9115

المتوسط ،تقوم على  01مبادئ ،هي :سياسة تفضيلية  +إقامة
فضاء للرفاه وحسن الجوار +إقامة عالقات واسعة وسلمية على
اس اس من التعاون ،مع اإلش ارة إلى تاطير "قيم االتحاد" لهذه
آ
المبادئ .وقد تم تحديد هذه القيم بوض وح في العناص ر االتية:
احترام دولة القانون ،الحكم الراش د ،حقوق اإلنس ان وحقوق
االقليات ،مبادئ اقتص اد الس وق ،التنمية المس تدامة ،ترقية
عالقات حس ن الجوار ،الحريات العامة .وتعد هذه العناص ر
شروطا لتفعيل "السياسة الجوارية" مع شركاءها وجيرانها ،مع
مالحظة ان بعض ها متض من في مواثيق دولية وجهوية متفق
عليها ،واخرى (كحقوق االقليات) تم إزاحتها من وثيقة برشلونة
النه ائي ة ُوادمج ت هن ا .91كم ا تج در اإلش ارة إلى تم اث ل ه ذه
العناص ر مع اس س وثيقة برش لونة للش راكة المتوس طية ،وإلى
اعتم اد ه ذه الس ي اس ة لنفس االه داف التي تحكم مس ار
برش لونة ،والخاص ة بدعم التعاون الس ياس ي واالمني – فض ال
عن التعاون االقتصادي-بين االتحاد االوربي ودول الجوار.
أ
أ
8-1اساس واليات سياسة الجوار الوروبية

ب النس ب ة لتونس ،وفي فيفري  9111ب النس ب ة للمملك ة
المغربية ،وفي افريل  8008بالنس بة للجزائر ،ودخلت هذه
االتفاقيات حيز التنفيذ في مارس  9119مع تونس ،وفي مارس
 8000دخل ت حيز النف اذ مع المملك ة المغربي ة ،وت اخرت
اتف اقي ات الش راك ة مع الجزائر ودخل ت حيز النف اذ في ش هر
سبتمبر .8005
ا ما بالنس بة لليبيا وموريتانيا فإنها يتمتعان بوض ع
مراقب بالنسبة التفاقيات الشراكة االوروبية المغاربية.
وإذا نظرنا إلى مض مون اتفاقيات الش راكة الموقعة بين
االتح اد االوروبي وبين ال دول المغ اربي ة الثالث فنج د انه ا
تحتوي على عدة عناصر مشتركة تتمثل فيما يلي:99
 إقامة منطقة تجارة حرة بين االتحاد االوروبي والدولالمغ اربي ة المعني ة خالل فترة زمني ة مح ددة تختفي بع ده ا
الرس وم الجمركية ومختلف العوائق التي تعترض حرية انتقال
الس لع والخ دم ات بين االطراف المتع اق دة .وتختلف الفترة
الزمني ة المتفق عليه ا الس تكم ال منطق ة التج ارة الحرة ،كم ا
تختلف قوائم الس لع ونس ب التخفيض ات الجمركية وفترات
الس م اح المقررة من دول ة الخرى ،حس ب طبيع ة الهي اك ل
اإلنت اجي ة والتوازن ات الق ائم ة بين القط اع ات اإلنت اجي ة
والخدمات المختلفة في كل دولة على حدة.
 تق ديم مس اع دات م الي ة ومعون ة فني ة لتح دي ثالص ناعة وإعادة هيكلتها على النحو الذي يمكنها من التكيف
آ
مع متطلب ات رفع ق درته ا التن افس ي ة وتقلي ل االث ار الس لبي ة
المحتمل ة والمتوقع ة نتيج ة فتح االس واق المحلي ة ام ام
المنتجات الصناعية االوروبية اال ك ثر تقدما.
 التعاون في كافة مجاالت وميادين النش اط االخرىمثل :التعلم ،الصحة ،الطاقة ،تكنولوجيا االتصاالت ،النقل،
مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب وتجارة المخدرات وغس يل
االموال.
أ
-1سياسة اوروبا الجوارية99
أ
9-1التعريف بسياسة الجوار الوروبي

 تقوم "الس ياس ة الجوارية" على ما اس ماه االتحاداالوروبي ب " :مخططات العمل ذات طابع ثنائي تخص االتحاد
وكل دولة ش ريكة له في هذه الس ياس ة تكون محل اتفاق
بينهما.كما يتم تطوير هذه الس ياس ة بالتش اور وبالتنس يق مع
كل دولة منها ،تماش يا مع مس توى التطور الحاص ل في طريق
اندماجها مع هذه الس ياس ة .وقد تم اعتماد هذه "المخططات"
من ِّقبل "المجلس االوروبي" في (فيفري.80 )8005/
ويش ير رئيس "وح دة المغرب العربي" ب االتح اد
االوروبي" ليونيلو غ ابريس ي " Leonello Gabrici-في تق ديم ه
له ذه المخطط ات يوم ( )8005/08/95ب انه ا تتميز ب المرونة،
وبالصيغة الثنائية ،مع عدم اشتراطها الي شرط ُمسبق.89
ويتمثل الهدف من وض ع هذه المخططات في كونها
تعمل على تحديد االولويات الواجب اتخاذها مع كل ش ريك
بناء على مبدا الحوار والمفاوض ات معه تمهيدا الندماجه في
إطار الس ياس ة الجوارية .وهي تتض من قائمتين من االلتزامات:
االولى ،تخص االنض مام إلى "القيم المش تركة" وبعض اهداف
"السياسة الخارجية واالمنية" لالتحاد االوروبي .الثانية ،تخص

يتمثل مض مون هذه الس ياس ة في محاولة االتحاد
االوروبي تطوير عالقات جديدة مع جيرانه بشرق اوروبا وجنوب
جمةل العلوم الاجامتعية
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االلتزامات التي تقرب شركاء االتحاد االوربي من بعض المجاالت
ذات االولوية ،وهي سبعة:88
أ
ا -الحوار الس ــياس ــي ُالمدعم ،وهو يتعلق بالس ياس ة
الخارجية واالمنية  +الوقاية من االزمات وإدارتها  +الوقاية من
التهديدات المشتركة كاإلرهاب واسلحة الدمار الشامل  +إشراك
ش ركاء االتحاد االوروبي في بعض مظاهر "الس ياس ة الخارجية
واالمنية المش تركة" وكذا مظاهر "الس ياس ة الدفاعية" الوربا
وتب ادل المعلوم ات والعملي ات المش ترك ة +إق ام ة مس ؤولي ة
مش تركة بين االتحاد وش ركاءه من اجل االمن واالس تقرار في
المنطقة التابعة للسياسة االوربية الجوارية.
ب -ســياســة التنمية القتصــادية والجتماعية ،وذلك
من خالل تكييف الدعم والمس اعدات المالية  +فتح البرامج
المتعلقة بترقية الروابط الثقافية والتربوية والبيئية والعلمية،
وبما يتواءم مع اإلستراتيجيات الوطنية المعتمدة لدى كل دولة
شريكة.
ج -دعم العالقات التجارية والتفضـ ــيلية ،مع إمكانية
المس اهمة في الس وق االوربية الداخلية ،وكذا بما يتض منه من
تعديل القوانين والمقاييس ومطابقتها مع مثيالتها االوروبية في
مجاالت :اإلدارة  +الجمركة  +الزراعة +الص حة والغذاء ،وذلك
تسهيال لدخولها االسواق االوروبية.
د -العــدالــة والشـ ـ ـ ـ ون الخــارجيــة ،وهي تخص إدارة
الحدود المش تركة  +تيس ير تس ليم التاش يرات  +إجراءات
مك افح ة اإلره اب والجريم ة المنظم ة وتج ارة المخ درات
واالس لحة  +تبييض االموال والجرائم المالية واالقتص ادية +
دعم االنظم ة القض ائي ة  +توس يع التع اون القض ائي
و"الشرطوي".
ه -ربط الحوار ،وذلك في مجاالت :الطاقة  +النقل +
البيئة  +مجتمع المعلومات  +البحث واإلبداع.
و -التص ـ ــال بين المجموعات ،والمقص ود منه تنمية
الموارد البشرية واالندماج االجتماعي والتربية والتكوين.
ي -التعاون الجـ ــوي ،ترقية التعاون بشكل اوسع بين
االتحاد االوروبي وجيرانه ،وما بين دول الجوار ذاتها ،خاص ة
تلك التي هي قريبة جغرافيا مع بعضها البعض.

جمةل العلوم الاجامتعية

جعفر عداةل

ت ق وم "م خ ط ط ات ال ع م ل" ه ذه ب ت ح دي د ب رن ام ج
إص الحات اقتص ادية وس ياس ة وقانونية (هي بمثابة ش روط
تجس يد وتفعيل هذه الس ياس ة) لترقى إلى المس تويات الس ارية
والمعمول بها داخل االتحاد االوربي ومؤس س اته ،مع اولويات
على المدى المتوس ط والقص ير .اما على المدى البعيد ،فتتمثل
في الوص ول إلى إط ار يص بح في ه االتح اد االوروبي وجيران ه
يتمتعون بعالقات مش ابهة للروابط الس ياس ية واالقتص ادية
الواسعة التي تميز دول االتحاد االوروبي.81
 اما بخص وص الدول المعنية بهذه "الس ياس ة" –دون ان يعني ذل ك قبوله ا له ا-والتي إليه ا يتوج ه خط ابه ا (اي
خطاب هذه الس ياس ة) ،فهي  91دولة ،منها بخص وص منطقة
غرب المتوس ط :المغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا .فض ال عن
آ
ال دول االتي ة :مص ر ،س وري ا ،لبن ان ،االردن ،الس لط ة
الفلس طينية ،إس رائيل ،ارمينيا ،اذريبيجان ،روس يا البيض اء،
جيورجيا ،مولدافيا ،اوكرانيا.
آ
لهذا ،فإن هذه المخططات إذا كانت االن قيد التطبيق
آ
والتنفي ذ مع البعض ،او منجزة مع البعض االخر ،ف إن هن اك
من رفض ه ا اص ال ك الجزائر .وهو م ا يقودن ا إلى الح دي ث عن
تطبيق ات "الس ي اس ة الجواري ة" .لكن قب ل ذل ك ،يحس ن
وبخص وص "مخطط ات العم ل" ه ذه عرض المالحظتين
آ
االتيتين:
المالحظ ة االولىُ ،تع د مخطط ات العم ل ه ذه بمث اب ة
"برنامج عمل" بالنس بة لكل دولة معنية "بالس ياس ة الجوارية"
مع االتح اد االوروبي لفترة الخمس س نوات الق ادم ة (-8006
 .)8001وهي مكمل ة للعم ل المنجز في إط ار الش راك ة
المتوس طية بالنس بة لدول المتوس ط ،والتفاقيات الش راكة مع
دول شرق اوروبا.
المالحظة الثانية ،الجزائر هي البلد الوحيد الذي اعلن
صراحة ورسميا رفضه االنضمام للسياسة الجوارية ،على اعتبار
– وحسب تصريح سفير الجزائر ببروكسل في (نوفمبر)8001/
انها "غير ذات اولوية بالنسبة للجزائر" .وان االهتمام الجزائريينص ب حاليا حول االس تمرار في اتفاقية الش راكة مع االتحاد
االوروبي ،فض ال عن "عدم جاهزية المؤس س ات الجزائرية من
حيث النجاعة والتنافس ية للدخول في الس وق االوربية" .86في
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آ
آ
هاتين اال ليتين بالية جديدة ،وهذا منذ (جانفي )8009/هي:
آ
"اال لية االوربية للموارد وللش راكة  ."IEVP-وقد تم إقرار جملة
من المساعدات على فترتين ،هما89 :
 ( :)8001-8000اس تف ادت خالله ا ال دول التيدخل ت في ه ذه الس ي اس ة من حوالي ( 9.5ملي ار اورو).
وبخص وص دول المغرب العربي ،فقد اس تفادت خالل فترة
( )8001-8006من ( 915مليون اورو).
 ( :)8091-8009س تس تفيد هذه الدول من حص ة( 95-98ملي ار اورو) ،اي بزي ادة مق داره ا ( )٪95مق ارن ة
بالمرحلة االولى.
5-1خلفياتهـا
ت اتي "الس ي اس ة الجواري ة" التي ب ادر به ا االتح اد
االوروبي لتعكس تطلع ه ذا االخير إلى مرحل ة م ا بع د توس يع
االتحاد إلى دول وس ط وش رق اوروبا .وهي س ياس ة تتعلق في
جوهره ا بعروض اقتص ادي ة وامني ة لمواجه ة اربع ة تح دي ات:
الديمقراطية ،االقتص اد ،الطاقة ،والهجرة .وبخص وص التحدي
االخير ،تعد مطالبة االتحاد االوروبي من دول المغرب العربي
فتح مراكز عبور على اراض يها للمهاجرين غير الش رعيين جزءا
من "س ي اس ة اوروب ا الجواري ة" ه ذه ،كم ا يع د دخول دول
المغرب العربي في مفاوض ات مع االتحاد حول "إعادة القبول
جزءا من هذه السياسة ايضا .89ثم إن ةتضمن الدستور االوروبي
في بعض مواده اإلش ارة إلى هذه الس ياس ة ،يدل بوض وح على
ان التح دي ات االربع ة المش ار إليه ا ومعه ا البيئ ة المحيط ة
ب االتح اد الموس ع ،كله ا تع د في نظر اوروب ا "ذات اهمي ة
إس تراتيجية" .81ولعل ذلك ما دفع باللجنة االوروبية المجتمعة
في (جوان )8001/إلى مع اودة إحي اء فكرة الحوار العربي
االوروبي ،لكن بص ورة جديدة .وهذا عبر قيام الثالثي" :كريس
ب ات ن " Chris Patten-م ح اف ظ اوروب ي م ك ل ف ب ال ع الق ات
ال خ ارج ي ة ( ،)8006-11و"روم ان و ب روديRomano -
"Prodiرئيس المفوض ية االوروبية س ابقا ( ،)8006-9111و
"خافيير س والنا – "Javier Solanaالممثل االعلى للس ياس ة
الخارجية و االمنية المش تركة لالتحاد االوروبي س ابقا ،بإيداع
وثيق ة ل دى رائس ة االتح اد االوروبي في (،)8001/98/01
تحم ل عنوان " :تقوية الش راكة بين االتحاد االوروبي والعالم

حين اعتم دت س وري ا وليبي ا حتى اليوم موقف ا متحفظ ا .ام ا
بخص وص موريت اني ا ف إن ه لم ي ات ذكره ا في قرارات ومواثيق
وإعالنات "الس ياس ة الجوارية" ،بينما هي واردة في "إعالن
برش لونة" وما تمخض عنه ،في الوقت الذي يتم فيه إيراد دول
غير متوس طية في "الس ياس ة الجوارية" كاالردن مثالُ .ويعد
المغرب في هذا السياق اك ثر الدول استفادة من هذه السياسة،
ب ل ان ه دع ا االتح اد االوروبي إلى تعميقه ا مع ه .كم ا دع ا وزيرها
للمالية إلى فتح اكبر للسوق االوربية امام المغرب85
1-1تطبيقات السياسة الجوارية
بخص وص تطبيقات "الس ياس ة الجوارية" ،فإنها حاليا
– وبعد اوكرانيا ومولدافيا-تخص خمس ة دول ،منها :المغرب
وتونس من ذ  ،8005ومص ر من ذ .8009بمعنى ان ه ال يزال
التفاوض حول االنض مام إليها ومناقش ة "مخططات العمل"
بين هذه الدول واالتحاد االوروبي قيد الجريان .ومن ذلك ايضا
إعداد ما يس مى ب ":تقارير البلدان الخاص بش ركاء االتحاد
االوروبي المتوس طيين وكذا دول اوروبا الش رقية .ويعد هذا
اإلجراء بمثابة "غربلة" للبلد المعني باالنضمام .وهو إجراء يقوم
على عنصرين:
أالول ،يخص المظاهر السياسية ،بمعنى مدى حضور
عناص ر :الديمقراطية ،دولة القانون ،حقوق اإلنس ان واحترام
الحريات االس اس ية ،االس تقرار ،العدالة والش ؤون الداخلية في
الدولة المعنية باالنضمام؛
الثاني ،يخص الوض ع االقتص ادي واالجتماعي فيها،
آ
بمعنى مس توي ات تطور االقتص اد المحلي واف اق ه ،إدارة
الميزانية ،الس ياس ة المالية ،الوض ع االجتماعي والس ياس ي
للتنمية البشرية ،اإلصالح الهيكلي ،النقل ،الطاقة .الخ.81
6-1تمويـل هذى السياسة
تس تفيد الدول المنخرطة في هذه "الس ياس ة" ،وبناء
على حاجاتها وقدراتها على امتص اص المس اعدة هذه ،وكذا
حس ب تطور مس تويات عملية اإلص الح فيها ،بحص ة من
المس اعدات المالية لتيس ير اندماجها في "الس ياس ة الجوارية".
آ
وهذا اعتمادا –وبخص وص دول جنوب المتوس ط-على الية
"برن امج مي دا" ،وعلى م ا يس مى ب " :المب ادرة االوروبي ة
لل ديمقراطي ة وحقوق اإلنس ان ."IEDDH-وق د تم تعويض
جمةل العلوم الاجامتعية
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محتواه .11لق د تكون ت وتبلورت الفكرة ل دى س اركوزي ،تم
تداولها لديه في س لس لة خطاباته دون اي مش ورة منه لش ركائه
االوروبيين ،قب ل ان يتم إبالغ ه عنه ا – بع د انتخ اب ه رئيس ا
للجمهوري ة بقلي ل -كال من" :خوزي م انوي ل ب اروزوJosé -
 "Manuel Barosoرئيس المفوض ي ة االوربي ة الح الي (من ذ
نوفمبر ،)8006/ورئيس وزراء إس ب اني ا "زاب اتيرو" ،ورئيس
وزراء إيطاليا "رومانو برودي" (ماي -8001/جانفي.16)8009/
له ذا ف إن ه ذا المش روع ب اتي تعزيزا لمحور دول "القوس
الالتيني" داخ ل االتح اد ال داعي إلى االهتم ام اك ثر ب الض ف ة
الجنوبية للمتوس ط في مواجهة "محور برلين" وتوابعه داخل
االتح اد دائم ا ،وال داعي – وعلى عكس االول-إلى االهتم ام
بدول شرق اوربا على حساب دول جنوب المتوسط .لهذا ،فإن
المبادرة وإن كانت فرنس ا هي التي طرحتها ،فإن ش ركائها في
"القوس" دعموها واعلنوا تاييدهم ومس اندتهم لها .على النحو
الذي يكش فه ويؤكده "إعالن روما" الص ادر عن القمة الثالثية:
الفرنس ي ة ،اإلس ب اني ة واإليط الي ة ،المنعق دة بروم ا في
(.15)8009/98/80
9-6التعريف بالمشروع
"االتحاد المتوس طي" هو عبارة عن مبادرة او مش روع
"وحدة عابرة القومية" مقترحة على الدول المش اطئة للمتوس ط
في ض ْ
فتيه الش مالية والجنوبية ،اس اس ه التعاون وليس
االندماج .وهو ما يعني :دول من االتحاد االوروبي وليس كلها،
ومن ش مال افريقيا ،وما يس مى بالش رق االوس ط ،وغيرها
ك تركيا .وتدعو هذه المبادرة إلى قيام إتحاد او تجمع يربط بين
 91دول ة متوس طي ة ،تش ك ل فيم ا بينه ا تجمع ا اقتص ادي ا
وس ياس يا يدخل في مهامه قض ايا االمن والطاقة والتجارة
والهجرة .11وقد تم اقتراح هذا المشروع حسب البعض ،كبديل
عن انض م ام تركي ا لالتح اد االوربي ال ذي يرفض ه س اركوزي
ويعارض ه بش دة لطبيعة هويتها غير االوربية ،حس ب تص ريح
س اركوزي ذاته في مناس بات عدة قبل وبعد انتخابه رئيس ا
لفرنسا.19
8-6الدول المعنية بالمشروع
 غرب المتوس ط- :دول اوربية :فرنس ا ،إيطاليا ،إس بانيا،البرتغال.

العربي" ،تتض من إمكانية اعتماد إس تراتيجية جهوية اوروبية
اتجاه منطقة "الش رق االوس ط الكبير" ،تخص كل من  :دول
مجلس التعاون الخليجي  +اليمن +العراق  +إيران ،باإلض افة
آ
إلى خمس دول عربية واردة ض من اتفاقية "اال.س ي.بي" ،هي :
موريتانيا ،الص ومال ،الس ودان ،جيبوتي وجزر القمر .وتحدد
الوثيقة خطين اس اس يين للعمل بخص وص عالقة االتحاد
االوروبي ب البل دان العربي ة" :الخط المتوس طي" ،وهو الخط
الذي تتض منه "الش راكة المتوس طية" و"س ياس ة اوروبا
الجوارية" ،إلى جانب "الخط الشرق اوسطي الموسع" المشار
آ
إليه انفا .هذا ،وإن كانت في الواقع الفكرة العامة لمض امين
"الس ياس ة الجوارية" هي نفس ها – وإلى حد بعيد-التي تتض منها
الش راكة المتوس طية ،لكن مع إض افة عنص رين جديدين ،هما:
موض وع اإلرهاب واس لحة الدمار الش امل  +اعتبار ما يعرف
ب الص راع العربي اإلس رائيلي "اولوي ة إس تراتيجي ة لالتح اد
االوروبي" .10إن االنطب اع الع ام ال ذي تعطي ه ه ذه الوثيق ة هو
"س عي اوروبا إليجاد نوع من االنس جام بين مختلف المبادرات
االوروبية ،وإرادة تثمين مك تس بات مس ار برش لونة واالس تفادة
منه".19
 .6التحــاد من اجــل المتوس ـ ـ ــط :تبلورت فكرة ه ذا
المش روع من المبادرة الفرنس ية "االتحاد المتوس طي" اوال
كمب ادرة وفكرة فرنس ي ة فردي ة الق ت ج دال داخ ل اوروب ا كم ا
خارجها ،وتحديدا لدى الدول المعنية بها مباش رة ،قبل ان تس تقر
معظمها على قبولها بعد اتض اح بعض من معالمها وا هدافها.
ولقد بدات اول مرة ك فكرة ُالقيت في ش كل عبارة من كلمات
في خطاب للرئيس الفرنس ي "س اركوزي" ،وهو وزيرا للداخلية
في ( .18)8001/08/09ثم كرره ا كعب ارة دائم ا دون تح دي د
ادنى محتوى له ا في من اس ب ات اخرى :في ()8009/08/01
عش ية االنتخابات الرائس ية الفرنس ية ،ثم خالل زيارته للجزائر
وتونس في ( 98-99جويلية )8009/على التوالي ،ثم ايض ا في
(نهاية اوت )8009/امام س فراء فرنس ا باعتبارها محورا اس اس يا
في الدبلوماس ية الفرنس ية القادمة (اي بعد انتخابه رئيس ا
للجمهوري ة) ،ثم اخيرا في خط اب ه بم دين ة طنج ة المغربي ة في
( .)8009/90/89وهي المحط ة االخيرة التي ك ان ت بمث اب ة
"إعالن احتفائي" بوالدة المش روع دون توض يح لتفاص يل
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 دول عربية :المغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا. شرق المتوسط- :دول اوربية :مالطا ،قبرص ،اليونان. عربية :الس لطة الفلس طينية ،االردن ،لبنان ،س وريا،مصر.
 اخرى :تركيا وإسرائيل. تجمع ات :االتحاد االوروبي ،الجامعة العربية ،اتحادالمغرب العربي.
أ
1-6الهداف وال ليات:19
 تش كيل "مجلس منتظم" تحت رائس ة دورية مش ابهةلنموذج رائسة االتحاد االوروبي الدورية ،وذلك لمعالجة قضايا
الط اق ة واالمن والهجرة والتج ارة ومك افح ة اإلره اب .بمعنى
من اقش ة اربع ة رك ائز :البيئ ة والتنمي ة المس ت دام ة ،حوار
الثق اف ات ،النمو االقتص ادي والتنمي ة االجتم اعي ة ،االمن
المتوسطي.
 مبادلة الخبرة الفرنس ية في الطاقة النووية باالحتياطاتالغازية لشمال افريقيا (بشكل خاص :الجزائر ،ليبيا ،مصر).
 التطلع إلى جع ل "االتح اد المتوس طي" ه ذا محرك اللتعاون في منطقة المتوسط.
آ
ام ا بخص وص اال لي ات المقترح ة لتجس ي د اه داف ه ذا
االتحاد ،فتتمثل في:
 إنش اء "بنك متوس طي لالس تثمار" مش ابه لنموذج"البنك االوروبي لالس تثمار" تكون مهامه تقديم المس اعدات
لتنمية اقتصاديات الدول المتوسطية الجنوبية.
 وض ع "امانة عامة" لالتحاد لتحض ير القمم القادمة،والتي س تكون على ش اكل ة قم ة "مجموع ة الثم اني ة" (.)G8
وس تكون هذه اال مانة "خفيفة" في هياكلها واعمالها ،وذلك
تجنب ا لثق ل البيروقراطي ة .وتكون ه ذه القمم هي "المجلس
المتوسطي" ،على شاكلة "المجلس االوربي".
 كما س يتم تزويد االتحاد بنظام لالمن المش ترك ،وكذامجلس رائس ي ُتتناوب رائس ته على مس توى قمم دورية على
ش اكلة قمم االتحاد االوروبي .هذا فض ال عن تقاس م االتحاد
المتوس طي واالتح اد االوروبي وبش ك ل مش ترك لبعض
المؤسسات ذات العالقة بالقضاء.
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فاالتحاد المتوس طي بهذا المعنى ،هو مش روع يحاول
تج اوز "الش راك ة المتوس طي ة" «المعطل ة» بحس ب تعبير
البعض ،11و«الفاش لة» بتعبير الرئيس "س اركوزي" ،60والتي
ايض ا اظهرت "مح دوديته ا" بتعبير رئيس الحكوم ة البرتغ الي
الس ابق "بي درو س انت ان ا لوبيز"Pedro Santana Lopes-
(جويلية – 8006/مارس .69)8005/كما تحاول المبادرة ايضا
–وكم ا ي دعي اص ح ابه ا-إع ادة بع ث وتج دي د العالق ات
االورومتوس طية بش كل "اك ثر فعالية" و"اك ثر واقعية" ،وعلى
نفس ا سس الشراكة المتوسطية تقريبا .لكن –حسب ا صحابها
آ
دائما -ة
بنفس جديد ،وباليات اك ثر مرونة مقارنة بها.
 لقد حس مت قمة " االتحاد االوروبي" ببروكس ل في( )8009/01/96اإلش كالية المطروحة بخص وص التداخل
بين "االتح اد المتوس طي" ومس ار برش لون ة ،وال ذي وج د
الترجم ة ل ه بتع دي ل التس مي ة من "االتح اد المتوس طي" إلى
"مس يرة برش لونة :االتحاد من اجل المتوس ط" .وقد جاء هذا
القرار انعكاسا لما ياتي:
ا-انتقال الوص اية على المبادرة – المش روع من فرنس ا
إلى االتحاد االوروبي؛
ب-اعتبار الص يغة الثانية للمبادرة – وحس ب تص ريح
رائس ة االتحاد – "تحديثا لمس ار برش لونة" ،و "دفعة جديدة
له" .وهو امر يعكس اإلرادة االوربية الجماعية في إعطاء الص فة
"التكاملية" على كافة مش اريعها المتوس طية من خالل الجمع
بينه ا حتى ال تتع ارض او تت داخ ل اه دافه ا واس الي ب عمله ا،
وحتى ال يرى في اي مش روع اوربي – متوس طي بديال عن مس ار
برشلونة؛
ج  -االتفاق على ض م كافة دول اوروبا في المش روع
وليس الدول المتوسطية منها فقط كما كان مطروحا في صيغته
االولى ،وعلى ان تكون رائس ت ه ال دوري ة مش ترك ة بين دول
ش مال وجنوب المتوس ط معا ،وليس دول اوربا المتوس طية
فقط كما كان مطروحا في الصيغة االولى؛
إن الذي يمكن الخروج به في النهاية بخص وص الجدل
الذي اثير حول هذا المش روع وكذا بخص وص تداعياته على
المس توى االوروبي ،هو ا نه ال يمكن الي دولة اوربية اإلنفراد
من اليوم فص اعدا بقرارات ذاتية انفرادية دون موافقة ومش ورة
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لص رف منتوج اته ا  +االمن  +دور مس تق ل له ا عن الوالي ات
المتحدة).
أ
-5تقييم سـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ــات التحــاد الوروبي في المنطقــة
المغاربية
إن المتتبع لس ياس ات دول االتحاد االوروبي الموجهة
ل دول المنطق ة المغ اربي ة يج ده ا تركز على مق ارب ات امني ة
واستراتيجية تصب كلها في صالح اهداف دول االتحاد االوروبي
والخاص ة بالحد من الهجرة غير الش رعية ،محاربة اإلرهاب
االص ولي الجريم ة المنظم ة في ظ ل نظ ام دولي ال يعترف
بالحدود الجغرافية.
ف الش راك ة االور-متوس طي ة التي انطلق ت من ذ الع ام
 9115وص لت مداها س نة  8005بمناس بة انعقاد مؤتمر القمة
في ظل غياب عربي واجه الفش ل و لم يعد المتوس ط بحيرة
س الم و اس تقرار بل تحول إلي منطقة اض طراب و توتر كان
اش دها العدوان اإلس رائيلي علي لبنان ص يف  8001و تزيد
مع دالت الهجرة غير الش رعي ة و تبخرت وعود التنمي ة و
االس تثمار .وفي إطار عملية اس تكمال توس يع االتحاد االوروبي
نحو اوروبا الوس طي و الش رقية ،دعم هاتين الس ياس تين منذ
 8006بس ياس ة الجوار االوروبية التي تتض من نفس االفكار
التي حملتها الشراكة االورو-متوسطية لكن مع إضافة عنصرين
جديدين هما اإلرهاب و اس لحة الدمار الش امل  +اعتبار الص راع
العربي اإلسرائيلي اولوية إستراتيجية لالتحاد االوروبي .و بسبب
الجمود الذي عرفته المبادرات االوروبية الس ابقة حيث وص ف
الرئيس الفرنس ي الس ابق "س اركوزي" مش روع الش راكة االورو-
متوس طية بالفاش ل و المحدود ،بادر االوروبيون إلي البحث
وتبني مقاربة جديدة اطلق عليها "االتحاد من اجل المتوس ط"
والتي تبنت نفس االفكار العامة للمش رعين الس ابقين في الحد
من المخاطر القادمة من دول الجنوب و االس تفادة من الموارد
االولي ة ل دول الض ف ة الجنوبي ة للمتوس ط مع فتح اس واقه ا
للمنتجات االوربية.
ويبقى التحدي اال كبر امام مش روع "االتحاد من اجل
المتوس ط" هو نفس ه التحدي الذي لم تس تطع المبادرات
الس ابقة اس تيعابه ،وهو القض ية الفلس طينية ،والتي انض افت
إليها ازمات جديدة قد تستعصي على الحل ،هي االزمة السورية

ب اقي ال دول االعض اء في االتح اد ،وان التوافق اال لم اني –
الفرنسي فيه مهم جدا لنجاح مسيرته.
فض ال عن ذل ك ،وبخص وص االتح اد المتوس طي
تحديدا ،فإن فرنس ا تريد هي ايض ا من جهتها تحقيق هدفين
مزدوجين  :االول ،فرنس ي محض يتعلق او يه دف إلى دعم
مركزه ا االوروبي داخ ل االتح اد من جه ة ،68ومركزه ا اإلقليمي-
الجهوي (ش رق اوربا  +المتوس ط  +افريقيا )61من جهة ثانية،
وعلى النحو الذي يؤكده تص ريح الرئيس س اركوزي ص احب
المب ادرة بخص وص ه ذه االخيرة في ( )8009/08/89اثن اء
حملت ه االنتخ ابي ة بقول ه " :إن ه في خض م تطلع ات االتح اد
المتوس طي هذا ،يتوجب علينا إعادة التفكير فيما كنا نس ميه
سابقا بالسياسة العربية لفرنسا ( )..إن فرنسا ترى نفسها مجددا
ك قوة متوس طية عظمى" .66الهدف الثاني ،اوربي ،يخص إعادة
إحي اء وبع ث ال دور االوروبي خ ارجي ا في مواجه ة تن امي النفوذ
االمريكي ووجوده بالمتوس ط وفي المحيط الجواري له ،والذي
يهدد –حس ب الرؤية االوروبية-مص الحها ونفوذها في منطقة
تعتبرها تقليديا منطقة نفوذ لها خالصة .يقول الرئيس ساركوزي
في المناس بة نفس ها :إن هدفه من هذا المش روع ايض ا " ان
يص بح المتوس ط محور تحالف كبير بين اوربا وافريقيا ،الذي
آ
باس تطاعته في عص ر العولمة ان يص بح هو االخر قوة موازية
آ
( )contre poidsالمريكا واس يا" .ويض يف مبرزا دعوته غير
المباش رة اس تعادة اوربا لمجدها االس تعماري في منطقة نفوذها
بقول ه" :إن الحلم االوروبي بح اج ة إلى الحلم المتوس طي ()..
الحلم ال ذي ج ذب ع ددا من اب اطرة اإلمبراطوري ة المق دس ة
باتجاه الجنوب ،وعددا من ملوك فرنس ا .الحلم الذي كان حلم
ب ون اب رت ب مص ر ،ون اب ل ي ون ال ث ال ث ب ال ج زائ ر ،ول ي وت ي
( 65)Lyauteyبالمغرب".
ومن جملة المص الح االوربية المش ار إليها بخص وص
الهدف الثاني ،ما س بقت اإلش ارة إليه عند الحديث عن اهداف
كل من الشراكة المتوسطية والسياسة الجوارية ،وهو ان دول
الض فة الجنوبية للمتوس ط إذا كانت تس تهدف من قبولها
واحتضانها لهذه المبادرات والمشاريع إلى تحقيق التنمية ،فإن
دول الض فة الش مالية منه ،هدفها( :النفط والغاز +اس واق
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بش كل منفرد خاص ة مع الفارق الش اس ع في المس توي
االقتص ادي بين ض فتي المتوس ط مما يص ب في ص الح الميزان
التجاري لالتحاد االوروبي الذي يس عي باالس اس لتوس يع نفوذه
االقتص ادي والس ياس ي لمنافس ة التك تالت اإلقليمية االخرى،
وكبح الته دي دات التي ت اتي ه من ال دول المغ اربي ة واإلفريقي ة
خاصة مشاكل الهجرة وعدم االستقرار السياسي.
ام ا ب النس ب ة لل دول المغ اربي ة التي م ازال ت تواجهه ا
تحديات العولمة واالس تفادة من التنافس الدولي على المنطقة
ف ان عليه ا تك ثيف الجهود لتحري ك التج ارة البيني ة وتعزيز
التكامل بين دولها لالس تفادة من الظروف الدولية واس تقطاب
اكبر للقوي الدولية الصاعدة للخروج من النفق المظلم واإلقالع
االقتصادي الحقيقي.

وعدم االس تقرار الس ياس ي واالمني في ليبيا وما تش هده منطقة
الس اح ل اإلفريقي من ازم ات في م الي وجمهوري ة إفريقي ا
الوس طي .هذا فض ال عن االزمات االخرى القائمة (الص حراء
الغربي ة مثال) والتي ال ي دري اح د عواقبه ا وال كيف س يتم
تجاوزها .دون الحديث عن عقبات اخرى توص ف بالحس اس ة:
(المواقف من ملف المه اجرين ،رفض خص وص ا الطرف
الفرنس ي االعتراف باخطاء االس تعمار فض ال عن ،المنافس ة
الشديدة للقوي الصاعدة في منطقة المغرب العربي وعلي راسها
الصين التي اصبحت تهدد مصالح القوي التقليدية الرئيسية.
خاتمة
إن المتتبع للسياسات االوروبية في المنطقة المغاربية
يالحظ تعامل االتحاد االوروبي كك تلة واحدة مع دول مغاربية
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*

مجيةل عالق
الملخص

 إنما الجديد هو شمولية الساحل بعمقه االستراتيجي،لعل إدراك الغرب لالهمية اإلستراتيجية للساحل ليس امرا مستحدثا
 ففي الوقت الذي اتجهت فيه الو م ا نحو تبني مقاربة بإعادة االنتشار الجيوستراتيجي في القارة اإلفريقية والمنطقة،لعقدة الالامن الغربي
 تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي او لبس عباءة االتحاد االوربي بحثا،تحديدا
 في ظل المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية هنا وهناك،عن الشرعية والمسوغات الرسمية والشعبية لدعم التدخل
. االنتشار،  القوة الناعمة الصينية، المقاربة الفرنسية، التوجه االمريكي، الفضاء الجيوستراتيجي للساحل: الكلمات المفتاحية
Résumé
C’est nécessaire de comprendre que l’importance stratégique du sahel à l’ouest n’est pas récente, mais ce
qui est nouveau c’est le complexe sécuritaire des deux espaces géostratégiques, au moment où les Etats Unis
imposent une approche de nouvelle diffusion en Afrique et au sahel. Par ailleurs la France reste perturbée par
rapport à sa politique étrangère liée à l’histoire *France-Afrique* et la voie européenne. Et tout se passe dans une
puissante concurrence chinoise et d’autres puissances développées.

Mots clés : L'espace Géostratégique Sahélien, Concurrence Américaine, L'approche Française, L'émergence

Des Intérêts Chinois.

Summary
It is necessary to understand that the strategic importance of the Sahel region, to the West, is not a recent
issue. But, the novelty lies in the security complex of the two geostrategic spaces. On the one hand, the United
states enforces an approach of new spread in Africa and the Sahel region. On the other hand, France is indecisive
about its foreign policy, whether to abide to its historical franco-africa policy or to allow the European way. All
this happened under a powerful competition of hina and other emerging powers.

Key words: Sahel, American Strategy, French Approach, Chinese Soft Power, Spread.
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تمث ل منطق ة الس اح ل اإلفريقي إح دى الفض اءات
الجيوس ياس ية التي جذبت اهتمام الدوائر الس ياس ية والبحثية
بعد ان كانت منطقة هامش ية ومعزولة زمن الحرب الباردة،
وذل ك ليس ب النظر للتف اعالت التي افرزته ا ،ولكن لحس اب ات
متعلقة باالهتمام الدولي الجديد وارتباطات مص الح االطراف
والقوى الخارجية التي باتت لها تطلعات في المنطقة ،وقد كان
للتحوالت التي افرزته ا العولم ة وتع ددي ة المخ اطر ان تحول ت
المنطقة إلى بؤرة للتهديدات االمنية ،على ض وء الخص ائص
التالية التي فرضها واقعها الجيوبوليتيكي:
 /9هي إقليم يس تلهم وظيفته الجيوبوليتيكية من هش اش ة
وميوعة الحدود ،حيث اتس اع الرقعة الجغرافية مقابل ض عف
الك ثافة الس كانية التي ال تتجاوز ش خص ا او اثنين في الكيلومتر
المربع الواحد،حيث التمركز الس كاني جنوبا ،في حين تمثل
الصحراء الكبرى معظم موريتانيا ،ومالي ،والنيجر ،وتشاد.8
 /8إذا كان من خص ائص الص حراء الجغرافية انها إقليم
مفر  ،وجاف وموحش ،إال انها من منظور جيوس ياس ي باتت
تقدم بدائل افضل فهي:

مقدمة
يش كل الس احل اإلفريقي المنطقة الفاص لة بين ش مال
إفريقي ا وإفريقي ا م ا وراء الص حراء ك امت داد إقليمي بين البحر
االحمر ش رق ا إلى المحيط االطلس ي غرب ا ،ش امال دول:
الس ودان ،والنيجر ،وتش اد ،ومالي ،وموريتانيا ،والس نغال
وك ثيرا ما يتم لحس ابات جيو اقتص ادية توس يعها لتش مل
بوركين اف اس و ،ونيجيري ا وجزر الراس االخض ر والص حراء
الجزائري ة جنوب ا ،9إذ هي المعبر بين إفريقي ا الش م الي ة
"البيضاء" وإفريقيا جنوب الصحراء "السوداء" ،وكالهما ف ضاء
جيو سياسي محدد بذاته ومتميز بخصائصه.
وبالنظر للمعض الت الجيوامنية ،والتحديات متعددة
االبع اد التي ب ات ت تش ه ده ا المنطق ة ،جعل ت منه ا بؤرة توتر
وهش اش ة تهدد بانفجار االمن على عدة مس تويات من اإلقليمي
إلى العالمي ،وبغرض الوقوف على حقيقة المعض لة االمنية في
الساحل ،نطرح اإلشكالية التالية:
أ
كيف يمكن فهم وادراو الي ـ ـ ـ ـك ــالي ــات ال مني ــة
والس ـ ـ ــتراتيجيــة المرتبطــة بــالمنطقــة دون تفكيــك ي ـ ـ ــبكــة
التنافس التي جعلة منها حلبة صـ ـ ـ ـراع بين القوى التقليدية
والنامية الحديثة؟
آ
وس نح اول من خالل طرحن ا االتي اختب ار الفرض ي ة
التالية:

• تحوز على جيوب مائية وهبت غطاء نباتيا غير معهود
في الصحاري وهو الواحات.
• هي ش ريان الحياة للقوافل والحركية التجارية تقليديا
في المنطقة ،وبمنظور الفجوات التكنولوجية المعاصرة لم تعد
الص حراء منطقة خالية ومعزولة ،امام ذوبان الحدود وتقليص
المسافات مع تطور وسائل االتصال والمواصالت الدولية.
• ل م ت ع د الص ح راء م رادف ا ل ل م ن ط ق ة ال ق اح ل ة مع
االك تش افات المهولة التي جاد بها باطن االرض ،وباتت منطقة
س احل الص حراء غنية بالموارد الطاقوية من البترول إلى الغاز
واليورانيوم ،ومن ثم ة ص ارت مس رح ا ج دي دا للتن افس
االستراتيجي ،السياسي واالقتصادي.1

كلما تفاقم حجم التنافس الدولي في السـ ــاحل ،كلما
أ
أ
انعكس ذلك على محدودية ادوار الطراف المحلية.
وس يتض ح في متن البحث لتحليل التس اؤل الرئيس ي
واختبار الفرض ية من خالل مجموعة من العناص ر تش كل بناء
البحث منهجيا بدءا بتقديم قراءة جيوس تراتيجية لذات الفض اء
الحيوي ،ثم تفكيك ش بكة التنافس الدولي التي بات يتنازعها
الع دي د من القوى ال دولي ة ،المت ارجح ة بين تل ك التقلي دي ة
واخرى نامية جديدة.
أ
المبح ــث الول :السـ ـ ـ ـ ــاح ــل بمنطق الحسـ ـ ـ ـ ــاب ــات
الجيوستراتيجية
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ال ذه ب نج د البترول  ،والح دي د والنح اس و اليورانيوم ،و هي
تثير اطم اع مختلف القوى الراغب ة في التمركز ب المنطق ة ،و من
ش ان اس تراتيجيات اإلحاطة و اإلحاطة المض ادة ان تس اعد على
تحديد الرهانات الجيوس ياس ية الجيو اقتص ادية و من ثمة
الجيوامنية التي تشكل هيكلة الفضاء الساحلي. 9
و مع دخول موريتانيا ،والنيجر و تش اد ض من الدول
المنتج ة للنفط و اك تش اف حوض ت اوديني ( Bassin de
 )Taoudeniو ما يحتويه من ثروات معدنية (بترول و يورانيوم)
تغيرت النظرة للس اح ل إقليمي ا و دولي ا ،و مع ان اليورانيوم
يمث ل  %19من ص ادرات النيجر  ،و ال ذه ب  %90من
تع امالت م الي الخ ارجي ة ،عالوة على قط اع الح دي د و النح اس
في موريتانيا ،الزنك في بوركينافاس و  ،إال ان الدول المعنية ال
تس تفيد ك ثيرا من قطاع الطاقة في تحقيق التنمية االجتماعية
واإلنس انية ،بالنظر إلى ان اغلب المؤش رات االس تراتيجية تقر
باحتماالت فش ل عدد من دول الس احل مس تقبال مع ض عف
االندماج االجتماعي ،والعجز االقتص ادي ،و هش اش ة البناء
السياسي مما يؤثر على معادلة االمن اإلقليمي و العالمي .
مع مطلع الحادي عش ر من س بتمبر تحولت المنطقة
إلى نقط ة العبور المث الي ة لمختلف التنظيم ات المتطرف ة
اإلرهابية وش بكات الجريمة المنظمة ،واض حت بتوجه عالمي
إلى فضاء استراتيجي ال بديل عنه للمكافحة والتصدي لها ،مما
يعني انها ص ارت ارض ية لهندس ة الس ياس ات واالس تراتيجيات
الك فيل ة ب ذل ك من خالل مب ادرات اطلقته ا فرنس ا ،والو م ا
والغرب عامة.
أ
المبحث الثاني :الدور الفرنس ـ ـ ــي بين الوعاء الوربي
واحياء ارث الكولونيالية

عرفت ش عوب الس احل والص حراء ظاهرة االس تعمار
الغربي ش انه ا ش ان ب اقي ال دوائر اإلقليمي ة (غرب إفريقي ا،
وش مال إفريقيا ،والقرن اإلفريقي )... ،وقد وص لت المنافس ة
بين قوى فرنس ا ،وبريطانيا ،وهولندا والبرتغال إلى اش دها من
القرن الخامس عش ر إلى القرن الثامن عش ر بهدف الرقابة على
اهم طرق الموارد التجارية بالنظر لإلجماع الحالي حول اهمية
موارد الص حراء ،6وك ان مؤتمر برلين ( )9995-9996تعبيرا
عن تلك التنافسية واتجاها نحو التقييم واالقلمة في إفريقيا من
خالل ثالثة مسارات:5
 /9برنامج منظمة الص حراء (
 )du Saharaع ام  9198حرره ش ارل دوفوكول( Charles
 )defoucaulيج د مبرره في تحيي د المنطق ة من ت اثير الحرك ة
الس نوس ية ،وبناء تنظيم عس كري وإداري يكون رقيبا على
الوجود التارقي في الصحراء الوسطى.
Plans d'organisation

 /8الحرص على خلق ص حراء فرنس ية تمتد ش ماال من
س انت لويس في الس نغال إلى الجنوب الش رقي نحو تبس تي في
تش اد ،حيث تض م المنطقة اقاليم كلها مس تعمرات فرنس ية
امتدادا جغرافيا لما يفوق  98مرة مساحة المتروبول فرنسا.
 /1انتهاء بالمنظمة المش تركة للمناطق الص حراوية
()l'organisation commune des régions sahariennes
ومهم ا اختلف ت وجه ة ه ذه المس ارات إال انه ا ك ان ت
س باقة في فهم قوة الص حراء وقدرتها على امتص اص التفاعالت
الجيوس ياس ية واالس تراتيجية وكان اك تش افات النفط والغاز
منتص ف ونهاية الخمس ينات في جنوب الجزائر والس احل
العالم ة الف ارق ة في ت اريخ المنطق ة ،وبحكم الخص وص ي ة
الجغرافية التي تتمتع بها باتت مسرحا سريا للتجارب الحساسة
االوربية (االسلحة الكيميائية ،والباليستية والتدريبات الجوية)

يب دو ان س لوك فرنس ا الخ ارجي يش ه د تحوال من ذ
التدخل العس كري في ليبيا ،ففرنس ا الرس مية والش عبية التي
كانت تجنح نحو الس لم باتت تتحدث بمنطق الحرب ،وتدفع
الغير لتبني القرار نفس ه ،ويفس ر ه ذا التحول في الموقف
االعتبارات واالولويات التالية:
أ
اول :إحياء إرثها الكولونيالي في القارة ،فقد باتت
تنازعها إياه قوى اخرى كالو م ا ،والصين ،وإيران .ومثل

1

و مع االك تش افات الطاقوية باتت المنطقة مس رحا
للص راع و التنافس الدولي بين قوى تقليدية  ،عالمية و اخرى
ن امي ة ح ديث ة  ،و اض حى البترول و اليورانيوم من مح ددات
الحرب االقتص ادية الس احلية مع مطلع اال لفية  ،إذ يزخر هذا
الحزام بع دي د من الثروات الطبيعي ة  ،ف إض اف ة إلى الملح و
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التدخل العسكري في مالي استمرارا لخبرة العقود الماضية التي
شهدت تدخالت فرنسا في كوت ديفوار وتشاد وإفريقيا
الوسطى ،فضال عن معسكراتها في جيبوتي التي بقيت على اهبة
االستعداد للدفاع عن مصالح فرنسا االستراتيجية.

استراتيجية واقعية بحتة ،اداتها عسكرية ،وهدفها القريب
المدى احتواء ليس فقط نفوذ االتحاد السوفييتي المتعاظم في
آ
المنطقة انذاك بل حتى تحجيم المنافسة البريطانية و
االمريكية لتحقيق المرامي البعيدة المدى و هي المصالح
الفرنسية البحتة ، 90لكن هذه المقاربة سرعان ما شهدت تبديال
لها و ليس بديال عنها على وقع تحوالت افرزت االنتقال من
السلوك الفرنسي إلى االوربي  ،و إن كان االخير لم يتملص كلية
من ان يكون ذا نكهة فرنسية  ،ثم تعاظم االهمية االقتصادية
للساحل على وقع المنافسة الصينية و االمريكية؛ إذ بات
الساحل منطقة عبور استراتيجية لمشروع خط انبوب الغاز
العابر للصحراء من نيجيريا نحو اوربا مرورا باالراضي النيجرية و
الجزائرية  ،و من ثمة اضطر االتحاد االوربي ان يتبنى خيارات
تفرض عليه التاسيس لالمن و دعم جهود التنمية في هذه
المنطقة شديدة الحساسية  ،هذا التحول في زاوية النظر
للساحل عبر عنه بعض الدارسين بالتحول من دور الدركي
االحادي الفرنسي إلى دور اإلطفائي االوربي ، 99الذي ال تزال
تشوبه إشكاالت جمة نختصر اهمها في التالي :

ثانيا  :يفسر االهتمام االوروبي الفرنسي بالمنطقة
تداخلها المحوري مع إفريقيا الشمالية و الغربية وصوال إلى البحر
االحمر ،و بات استقرار الساحل والصحراء يعني استقرار
المصالح الفرنسية و االوروبية ممثلة في مصادر الطاقة و
اليورانيوم  ،حيث تمثل موريتانيا مخزونا معتبرا من الحديد
المهم لصناعة الصلب في اوروبا ،و تاتي النيجر رابعة في إنتاج
اليورانيوم بنسبة  9,9%من اإلنتاج العالمي ،و يغطي هذا
 %98من احتياجات االتحاد االوربي ، 9فضال عن المخزون
المهم من البترول خاصة في دول القلب (موريتانيا  ،والنيجر،
و مالي )،و تشاد حسب دراسات و تقارير االتحاد االوربي .
ثالثا :يمثل الساحل إحدى اهم الشواغل االمنية االوربية
والفرنسية التي ارادت من خالل عملياتها العسكرية في مالي ان
تلعب لعبة دومينو معكوسة مع الجماعات اإلرهابية ،ودرء اي
عدوان مماثل على دول الجوار الواقعة تحت النفوذ الفرنسي
(النيجر ،وتشاد ،وبوركينافاسو وموريتانيا) وقد عبر وزير الدفاع
أ
الفرنسي جون ايف لودريان بوضوح عن القراءة الفرنسية
للتهديدات التي املت على بالده التدخل ،واالمر يتعلق بتهديد
"إقامة دولة إرهابية على ابواب اوربا وفرنسا" ،مضيفا ان بالده
لن تترك جيوبا إسالموية مقاومة.1

 /9صعوبة صياغة سياسة خارجية اوربية موحدة امام
زيادة حدة التنافر بين االتجاهين التقليديين الثقيلين داخل
االتحاد االوربي الذي تتنازعه فرنسا ،والمانيا ،ثم بريطانيا ومن
ثمة مساعي اي منهما في قيادة االتحاد نحو مراده.
آ
 /8يعيش االتحاد حالة تخبط في النظر لالخر نظرا
لغلبة االعتبارات االستراتيجية على حساب االخالقية في
سياساته تجاه إفريقيا او الساحل ،فهو من جهة يدرك ارتباط
المنطقة بعمقه االستراتيجي ،حيث بات االمن االوربي يتجاوز
حدود تامين اوربا إلى إفريقيا الشمالية ،والوسطى والغربية،
ثم النظر بعين الريبة له وتحميله مسؤولية جحافل الهجرة،
الالجئين والتطرف والجهادية اإلسالمية.

وقد نجح الموقف الفرنسي في تعميم التهديد اإلرهابي،
وجاء في سياقه جملة من االحداث على غرار عملية احتجاز
الرهائن في موقعة عين اميناس لتدعم هذا الموقف ،حيث بات
اإلرهاب الساحلي ال يستهدف فرنسا او دول الجوار فحسب بل
المجموعة الدولية باسرها ،مما يوفر غطاء شرعيا وضروريا
لعمليات التدخل العسكري في المنطقة التي يحدث اغلبها
تحت إشراف فرنسي.
و بالعودة الصول التوجه الفرنسي نحو الساحل ،و
خاصة إفريقيا ما وراء الصحراء نجده حتى بداية تسعينات القرن
العشرين يتمحور حول معطيات ثالثية :قواعد عسكرية دائمة،
وتعاون عسكري ،و تدخل عسكري ،تعكس في مجملها
جمةل العلوم الاجامتعية

 /1تحاول اوربا جاهدة ان تبقي على مسافة بينها وبين
العوالم االخرى حفاظا على هويتها وتماسكها المجتمعي ،وفي
المقابل لن تستطيع الناي عنها كلية الرتباطات التاريخ
والجغرافيا والتحوالت المجتمعية التي افرزت حركة الربيع
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المتطرفة واإلجرام الذي يستثمر في تلك المتغيرات في تعزيز
الكيانات المؤسساتية ،وبلورة الحوار الوطني المتصاص
التوترات االجتماعية ،والسياسية ،واالثنية.

العربي ،وانهيار النظام الليبي وتبعاتها التي وصلت الحصن
االوربي على ابواب اسبانيا واليونان.
وعليه لطالما تبنى االتحاد االوربي مقاربة استراتيجية
يحكمها "مبدا المزيد من اجل المزيد" ،المزيد من اإلصالحات
او باالحرى التنازالت يفضي إلى الحظوة بالمزيد من
المساعدات ،التي يؤمها مشروع "استراتيجية من اجل
الساحل" الذي يركز على معادلة االمن والتنمية في المنطقة
كمدخل لإلصالح واستتباب االمن والسالم في اقاليم تشهد
تفككا اجتماعيا وانجراحية سياسية واقتصادية بالغة.
تبلورت هذه االستراتيجية في  88سبتمبر  8099عن
جهاز المصالح االوربية من اجل العمل الخارجي ()SEAE
يهدف إلى توحيد السلوك الخارجي االوربي و جعله منسجما و
فعاال حسب ما عبرت عنه الممثلة السامية للشؤون الخارجية و
سياسة االمن كاثرين ايتون ( 98)Catherine Ashtonفحوى
هذه االستراتيجية يقوم على الربط بين االمن و التنمية في حل
مشكالت المنطقة  ،كما اتجهت بالدرجة االولى نحو ثالث دول
بعينها هي  :النيجر  ،ومالي ،و موريتانيا حيث سمتهم بدول
قلب الساحل  ،هذا و تنصرف إستراتيجية من اجل الساحل في
التركيز على اربعة محاور اساسية هي: 91
أ
المحور الول :ترقية التنمية ،الحكم الراشد وحل
النزاعات الداخلية ،حيث الهدف حل المشكالت السوسيو
اقتصادية من خالل تحسين ظروف معيشة السكان في
الساحل ومنحهم فرصا اقتصادية تضمن تحجيم التيارات

المحور الثاني :ترقية التعاون اإلقليمي من خالل دمج
دول المنطقة في حوار إقليمي فعال يتيح لها إدارة التهديدات
والتحديات التي تواجهها.
المحور الثالث :تقوية القدرات االمنية الوطنية وتعزيز
دولة القانون ،حيث اتضح ان سبب عدم االستقرار في المنطقة
مرده إلى غياب التنمية وهشاشة رقابة االجهزة الحكومية،
فانصرفت اإلستراتيجية نحو دعم االجهزة االمنية وتقوية
القدرات المؤسساتية المؤهلة لمواجهة اإلرهاب والجريمة عبر
الوطنية.
المحور الرابع :تحسين الوضع االقتصادي ومنع
التطرف ،والعنف ،والراديكالية ،حيث يعيش الشريط
الساحلي على وقع المشكالت السوسيو اقتصادية التي عززت
التهميش ،وتردي االنسجام ،والتوازن المجتمعي ،ومن شان
العمل على هذا المحور محاربة الفقر وعوامل العنف والتطرف.
وقد خصص االتحاد لتنفيذ هذه اإلستراتيجية غالفا ماليا
يقدر بحوالي  150مليون اورو؛ منها  650خصصت للدول
الثالث التي تمثل قلب اإلستراتيجية ،اما  800مليون اورو
فوجهت لبقية دول غرب إفريقيا والمغرب العربي ،إضافة إلى
 950مليون اورو من الصندوق االوربي للتنمية.96

أ
الجدول رقم  :09منح استراتيجية التحاد من اجل الساحل
الدولة

موريتانيا

مالي

المجموع

النيجر

المحور

(*)9

(**)8

(***)1

()9

()8

()1

()9

()8

()1

التنمية و الحكم الراشد

865

50

95

91

98

80

90,9

81,9

15,1

509,6

االمن و دولة القانون

06

09

89

90,5

01

09

1,8

99

05

981,8

01

05

1,5

1,9

10,9

11

86,1

50,1

91,9

110,9

مكافحة التطرف
المجموع

1,5
861

59

61,5

81,5

89

المصدر. p 29، op.cit،Luis Semon et autres :
*التحويالت الجارية ** ،التحويالت االولية *** ،التحويالت المرتقبة في المستقبل المنظور.
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تزال فيه دول الساحل المعنية تشكو قلة هذه االغلفة المالية،
مما يثبت ان المساعدات ال تقود إلى التنمية ،وهي إستراتيجية
لطالما انتهجها االتحاد االوربي ،وثبت فش لها لغلبة االعتبارات
المصلحية والتغطية على خططه االستنزافية ال اك ثر.

على وقع هذا المش روع انطلقت العديد من المبادرات
على المس توى اإلقليمي منه ا برن امج مك افح ة اإلره اب في
الساحل الممول على المدى البعيد ب  1,9مليون اورو خالل
الفترة بين  8096/8098تتعزز بها القدرات المحلية والتعاون
اإلقليمي لمك افح ة اإلره اب والجريم ة المنظم ة ،كم ا طرح ت
اإلستراتيجية إمكانية تاسيس كلية افتراضية لالمن في الساحل
تكون قادرة على توفير قوات التدخل والقمع ،وتض من تداول
المعلومات والخبرات بين كل الشركاء.
آ
كما يس عى جهاز االس تقرار هو االخر لتمويل برنامج
نظام معلومات ش رطة إفريقيا الغربية بغالف قدره  8,8مليون
اورو  ،وتتمحور المبادرة على تاس يس قاعدة تبادل معلومات
بين اجهزة الشرطة في خمس دول هي  :البنين  ،وغانا  ،ومالي
 ،وموريتانيا و النيجر بالش راكة مع المجموعة االقتص ادية لدول
غرب إفريقيا و االنتربول  ،يض اف إلى ذلك منحة الص ندوق
 69مليون اورو في الفترة 8099/8098
االوربي للتنمية ب
لص الح مش روع الس لم و االمن لدول اإليكواس بدعم و تقوية
ق دراته ا المؤس س اتي ة  ،ام ا برن امج العم ل لمك افح ة تج ارة
المخدرات و الجريمة المنظمة في نفس المجموعة فتم تدعيمه
من الصندوق االوربي للتنمية ب  91,9مليون اورو(. )95
يض اف إلى ذلك عش رات المش اريع التي حاولت النظر
للس اح ل من زاوي ة اوربي ة لوقف زحف التح دي ات واالزم ات
المجتمعية واالقتص ادية ثم المش كالت االمنية والس ياس ية،
حي ث يب دو ان االتح اد االوربي لم يقتنع فعال ان امن ه رهين ة
بمواجه ة ه ذه المعض الت ،وال يك في النظر إليه ا نظرة امني ة
فحسب.
والمالحظ على مبادرة "مش روع من اجل الس احل"
رغم حداثتها – ما يجعل تقييمها ص عبا – إال انها منذ البداية
اتخذت النهج االمني الذي بدا واض حا في جهود االتحاد االوربي
إزاء من اس ماهم دول القلب ،وفي هذا تش ويه للس احل على
حس اب إقص اء وتهميش دور اطراف فاعلة في مقدمتها الجزائر،
وقد كشفت المبادرة تشويش البيت االوربي من خالل

 /8س رعة القرار الفرنس ي بالتدخل عس كريا في ازمة مالي
االخيرة يعبر عن ض رب لإلس تراتيجية ويؤكد االعتماد االوربي
على المقاربة االمنية البحتة في إدارة االزمات خاص ة إفريقيا،
كم ا كش ف ذل ك ال وح دوي ة القرار االوربي ،حي ث طرح ت
إش كاالت عدم جدية الدول االوربية واختالف رؤاها ثم تناقض
مص الحها ،وهو ما برز جليا إزاء التدخل في ليبيا ثم في مالي
الحقا.
 /1يب دو ان االتح اد االوربي لم يس تخلص ال دروس من
الحروب الخاس رة في افغانس تان ،والعراق ،وليبيا ،ومن خلفه
فرنس ا ،فعلى ذريع ة مواجه ة اإلره اب تعطي نفس ه ا احقي ة
االنفراد بالقرار في منطقة الس احل وإعالن الحرب على القاعدة
والجم اع ات اإلره ابي ة ،وهو م ا راى في ه منتق دوه ب الكولوني الية
الجديدة ،ويفس رونه بحماية مص الح إس تراتيجية هناك من
نفط ،ويورانيوم ،وغاز.
 /6تحصيال لما سبق باتت اوربا في قفص االتهام ،وقد عبر
بيار لولوش (سكرتير الدولة المكلف بالشؤون االوربية في عهد
س اركوزي) منتقدا الموقف االوربي ،مص رحا بان فرنس ا تقوم
آ
دائما بحروب بدل االخرين ،مردفا " ليس ت وجهتنا ان نكون
مرتزقة اوربا " 91في المقابل وض عنا القرار االنفرادي الفرنس ي
ام ام معض ل ة :إن رفض ت الت دخ ل اتهم ت ب التخ اذل و ع دم
التض امن مع فرنس ا و تقديم الدعم المطلوب لها ،و إن تدخلت
تورطت في حرب ال تنتهي فكل حرب هي تحض ير لحرب اخرى
و يص بح قرارها االس تراتيجي تابعا لقرار دولة واحدة ،و هذا امر
ال تقبله ك ثير من الدول االعضاء في االتحاد االوربي .
 /5كما مثل التدخل انتكاس ة حقيقية لتع هدات الرئيس
فرانس وا هوالند بانتهاء عص ر ما يعرف بس ياس ة "إفريقيا –
فرنس ا"(  )France-Afriqueالتي طالما مثلت امتدادا للهيمنة
الفرنسية على إفريقيا ،وهو التوجه الذي جزم هوالند بوضع حد

 /9على الرغم من مح اول ة المب ادرة الربط بين اال من
والتنمية كمدخل فعال إلدارة المعض الت في المنطقة إال انها
لم تتعد مس توى تقديم المس اعدات المالية ،في الوقت الذي ال
جمةل العلوم الاجامتعية
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 /1والدة جيوس تراتيجية إلفريقيا جعلت منها ممول مهم
للبترول ،م ا افرز تبعي ة الو م ا والص ين تح دي دا في امنه ا
الطاقوي للقارة.

ل ه في زي ارة ق ادت ه إلى الس نغ ال اك توبر  ،8098مردف ا ان
العالقة الفرنسية  -اإلفريقية ستقوم على الشراكة واالستقال لية.
وفيما اس تفحلت الذريعة اإلرهابية كمبرر س ياس ي
واخالقي للتدخل ،اتجهت فرنس ا من خالل إس تراتيجيتها إلى
تقلص ادوار اطراف اخرى ال غنى عنه ا في توازن ات الس اح ل
والص حراء في مقدمتها الجزائر ،وتهميش ه في تنفيذ المخططات
الغربي ة س واء اوربي ة ك ان ت ام امريكي ة ،على الرغم من ان
مقاربة الجزائر ش املة ومتعددة االبعاد اقتص ادية ،وتنموية،
وس ياس ية ،في إطار تحاوري يجمع كل االطراف دون إقص اء او
تهميش ،كم ا تبقى الجزائر ركن ا اس اس ا في مجموع ة من
المؤسسات متعددة االطراف.99
وعليه باتت المنطقة حلبة ص راع فرنس ية ،واوربية،
وامريكية وهذا فيه تهديد لالمن القاري ،إذ من ش ان الرهان
على المقاربة االمنية العس كرية تفتيت مواقف الدول اإلفريقية
وتركيز الض غوط عليه ا ،ومن ثم تفويض جهوده ا في البن اء
لحوار وتعاون إقليمي مثمر وفق مقاربة توافقية ال تقصي احدا.
أ
الـ ـمـ ـبـ ـح ــث الـ ـث ــال ــث :ال ــو م ا واع ــادة الن ــتشـ ـ ـ ـ ــار
الجيواستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء

 /6نمو مقاربات جديدة للس لم في إفريقيا تتاس س حول
مهم ات ج دي دة نحو س الم دائم والوق اي ة من النزاع ات بع د
المس ارات الف اش ل ة التي ق ادت إلى نت ائج مخزي ة للع الم في
انغوال ،وروندا ،والصومال ،وليبيريا ،نهاية القرن الماضي.
وبمنطق دوراني لمقول ة ص عود ونزول القوى ،وعلى
الرغم من ان الو م ا س تحافظ على هيمنها ردحا من الزمن إال
ان ه ذه القوة لم تع د ك افي ة وح ده ا لض م ان امن االمريكيين
آ
والمحافظة على مصالحهم ،فاالولوية اصبحت االن في إمكانية
مح ارب ة االخط ار الحقيقي ة وانته از الفرص الج دي دة على الوج ه
االمثل فقط بالتعاون مع الدول االخرى وتنس يق الس ياس ات
والمشاورات.
وفي إطار اإلس تراتيجية االمريكية للهيمنة العالمية،
اتجهت لتبني مقاربة إعادة االنتش ار الجيوس تراتيجي في عدة
مناطق على الصعيد العالمي ،إفريقيا باتجاه الساحل والصحراء
والمغرب العربي بالنظر للروابط الجيوس ياس ية واالمنية بين
الفضاءين.
إذا بدا واض حا منذ  9118انها تريد توس يع مجاالت
اهتمامها اإلس تراتيجية لتش مل إفريقيا و الس احل تحديدا  ،و
بدات ذلك بجولتين مكوكيتين لكلينتون بالقارة السمراء ،و قد
سبقه لذلك مرور روزفلت بغامبيا عام  9161و زيارة غير رسمية
للرئيس جيمي ك ارتر مرورا على ليبيري ا ونيجيري ا ع ام ،9199
كم ا مر بوش االب على الص وم ال ع ام  9118لتفق د القوات
االمريكي ة المرابط ة هن اك في إط ار عملي ة إع ادة االم ل ، 91و
طابع كل هذه الزيارات غير رسمية و لم تكن لها اجندة واضحة
حول القارة الس مراء س ياس يا و امنيا ،في إطار التوجه االمريكي
غداة القرن العش رين نحو اوربا و محاص رة المد الش يوعي في
العالم الذي لطالما ادى دور الفزاعة في دعم تماس ك التحالف
الغربي .
اس تهلت الو م ا مس لس ل مبادراتها في الس احل و
الص حراء مباش رة غداة نهاية الحرب الباردة مع طرح مبادرة
"إيزنس تات" بهدف تقوية الروابط التجارية مع ش مال إفريقيا

ادركت الو م ا ان وجودها في إفريقيا مس الة حيوية،
واثبت واقع االمر ان االهتمام االمريكي بها ال يقل عن مس توى
إدراكها لمناطق حيوية اخرى في العالم ،على الرغم من ت عالي
االص وات التي تؤكد تهميش القارة بعد الحرب الباردة متروكة
لحروبها االهلية وص راعاتها الداخلية ،هذه االخيرة فرض ت في
نهاية المطاف هندس ة جديدة للس لم واالمن في القارة تحت
وطاة جملة من العوامل:99
 /9مثل والدة االتحاد اإلفريقي خطوة مؤس س اتية حاس مة
في مق ارب ة إفريقي ا الج دي دة حول االمن والتنمي ة ،ثم مب ادرة
آ
النيباد ك تعبير عن الية واقعية لبرمجة اإلصالحات اإلفريقية.
 /8نمو مكانة إفريقيا في الس ياس ة الدولية ،إذ لم تعد
رهين ة التص ورات التقلي دي ة لبرامج مك افح ة الفقر الع المي ة،
اال لفية اإلنمائية وخبرات التدخل اإلنس اني ،وباتت تؤثر على
المص الح الش مولي ة لمجموع ة الثم اني حول االمن في تقرير
للمجلس االمريكي للشؤون الخارجية.
جمةل العلوم الاجامتعية
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ب الم ذابح في دارفور واإلره اب في الص وم ال تتطل ب "ردا
عالميا".
وبالنظر للحس اس ية الجيوامنية للس احل اإلفريقي التي
جعل ت من ه مس تنقع ا لك ل االزم ات وج دت امريك ا نفس ه ا
مدفوعة إليجاد موطئ قدم في ظل تزايد االهتمام واالس تقطاب
الدولي للمنطقة على وقع المحركات التالية:

تحضيرا لدمجها في اقتصاد السوق ،إال ان مطلع اال لفية الثالثة
تزامن مع إعالن اإلس تراتيجي ة االمني ة الج دي دة ،مم ا يعني
دخول إفريقيا ضمن نطاق االمن العسكري و النفطي االمريكي
بعد احداث الحادي عش ر س بتمبر  8009التي مثلت تهديدا
لمك ان ة الو م ا ك قوة دولي ة ،و اتجه ت إدارة بوش نحو بلورة
ثالث اتجاهات لس ياس تها في الس احل و الص حراء  ،تحمل
ابع ادا :امني ة  ،ط اقوي ة و اقتص ادي ة  ،و العم ل على دمج
المغرب العربي في مش روع الش رق االوس ط الكبير ، 80حيث
هدفت إلى حشد التاييد الدولي لمكافحة اإلرهاب عبر الوطني و
تجفيف منابع اإلجرام العالمي  ،و هو ما افرز على االرض سياسة
ش ديدة الض بابية بالنس بة لنا  ،واض حة تمام الوض وح لهم
تحكمها المص الح المتض اربة و التوجهات المعيارية و مع ذلك
يحرك الو م ا نمطين من المصالح في المنطقة :
أ
اول :التوجه ات المرتبط ة بمك افح ة اإلره اب ،وذل ك
إش ارة إلى االهتمام االمريكي بمحاص رة اإليديولوجيات المعادية
للوجود االمريكي ،وهنا س عت الحتواء بعض القوى اإلقليمية
مثل ليبيا والجزائر وتوجيهها نحو مقتض يات االمن االمريكي،
ف الجزائر عجزت ان تتحول إلى ش ري ك امريكي في التنس يق
الس ياس ي واالمني في المنطقة مك تفية باداء دور التابع والمنفذ
ال اك ثر.

 /9تزاي د التحرك العربي في المنطق ة ،فليبي ا قب ل
الس قوط ما انفكت تتدخل في جام الش ؤون،وها هي الجزائر
تتحرك م دفوع ة بحلم الزع ام ة من خالل رع اي ة جهود تس وي ة
الص راعات وتبني برامج ش راكة للتنمية وترش يد الحكم ،وهو ما
بات امرا مقلقا المريكا وحلفائها.
 /8تنامي مص الح االتحاد االوربي وفرنس ا وقوى دولية
اخرى كالص ين ،وروس يا ،والهند ،وإيران في المنطقة على وقع
االك تش افات المذهلة من البترول ،والغاز وموارد اخرى باتت
تجلب اهتمام الفواعل الدولية االس اس في ظل ض عف النظم
آ
الحاكمة وتاكل ش رعيتها الدس تورية والوطنية ،ومن ثمة تامين
الوص ول إلى مص ادر الط اق ة في ظ ل ارتف اع االص وات من
الداخل االمريكي على تقليل االعتماد على النفط العربي وتنويع
مصادره.
 /1احتواء النفوذ الص يني المتزايد في المنطقة بعد ان
اس تثمرت في الرغبة اإلفريقية للتخلص من ترس انة الش روط
السياسية واالقتصادية التي تفرضها اوربا والواليات المتحدة في
تع امالته ا ،حي ث ب ات النفوذ الص يني واض ح ا في مج االت
استغالل النفط ومشروعات البنية اال ساس في الساحل والقارة
السمراء.

ثانيا :المص الح المرتبطة بالنفوذ االمريكي من المغرب
اإلفريقي إلى الس احل ،غرب وش رق إفريقيا والبحر االحمر عبر
تعزيز وجودها العس كري وتنمية دور قوى إقليمية تؤدي دور
الحليف الموثوق للوالي ات المتح دة مث ل :تونس ،والمغرب،
وإثيوبي ا ... ،وهي اس تراتيجي ات تب دو ذات ج دوى في تقلي ل
التكاليف الواجب دفعها عس كريا وإنس انيا على خلفية نكس ة
الصومال ،ورواندا ،وانغوال ،ومناطق اخرى عالميا.

 /6طغي ان العوام ل والمبررات االمني ة على التوج ه
االمريكي نحو الس اح ل والص حراء ،إذ لم تنجح في النظر
لإلقليم إال من زاوي ة جيوامني ة وم ا تنطوي علي ه من ته دي د
لالمن والمصالح االمريكية المنتشرة عالميا.

اما اوباما فقد اس تهل عهدته الرائس ية االولى بزيارة
ث اني ة إلفريقي ا بع د تل ك التي ق ادت ه إلى مص ر مطلع جويلي ة
 ،8001وكانت الوجهة غانا غرب إفريقيا ،دعا فيها إلى تفعيل
الغرب لشراكة مع القارة تقوم على المسؤولية المشتركة إلحداث
التغيير المطلوب فيها ،مش يرا إلى ان مش اكل مثل ما وص فها

جمةل العلوم الاجامتعية
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مخططاتهم ،فهي تعتمد بش دة على قدرات الدول االخرى التي
تدعم اليقظة االمريكية.89
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وتبرز االس تراتيجية االمنية االمريكية في الس احل عبر
آ
اليات ثالث هي:
أ
اول :مبادرة بان س ـ ـ ــاحل ( Initiative Pan-sahel-
 )-IPSتهدف إلنش اء تعاون عملياتي يمنع تحول المنطقة إلى
آ
مالذ امن لإلره اب الع المي ،عرف البرن امج طريق ه للتنفي ذ ع ام
 8008مباش رة غداة التفجير اإلرهابي الذي اس تهدف معاقل
االمن القومي ،بميزاني ة ق درت بنحو  09مليون دوالر موجه ة
نحو تكوين وتجهيز فرق من جيوش بعض دول المنطق ة هي
تش اد ،ومالي ،وموريتانيا ،والنيجر بمعدل  950ش خص عن
ك ل دول ة ،اي ب الق در ال ذي يفي ب احتي اج ات قي ادة حمل ة
لمكافحة اإلرهاب.88

التعاطف الش عبي للس كان المحليين خاص ة في دول مالي ،
والنيجر ،و موريتانيا .
ثم دعم جهود التعاون البيني بين ض فتي الس احل
الشمالية والجنوبية مع شراكة امريكيا التي بإمكانها دعم جهود
البناء المؤس س اتي الوطني وجعله في مس توى تحدي مخاطر
اإلره اب والتطرف ،والتي انطلق ت فعال في عملي ات المب ادرات
والمناورات المشتركة.
باإلض افة إلى ذلك تش ير الش راكة عبر الص حراء على
كونها مقاربة شمولية ليست فقط عسكرية بل سياسية كذلك،
واقتص ادية ،وثقافية بش كل يس تجيب للتحديات التماثلية
والالتم اثلي ة التي تواجهه ا ال دول الع اجزة هن اك ،غير انه ا لم
تنفك تاخذ الص بغة العس كرية على حس اب اعباء الش راكة
والتعاون التي ش كلت الغاية االس اس ية التي نش ات من اجلها
وذلك ب :

حي ث وج دت الوالي ات المتح دة نفس ه ا غ داة نه اي ة
الحرب الب اردة متورط ة ع المي ا في ح االت فش ل س ي اس ي
واقتص ادي ذريع بعد الذي ادى لعس كرة تلك المناطق ووالدة
الفكر المتطرف المن اوئ للوجود االمريكي ،كم ا ادى تواتر
الفش ل إلى نمو خاليا اإلرهاب والجريمة النائمة عالميا ،حيث
يس تغ ل اإلره ابيون ظروف الفش ل للتخطيط ،والتنظيم،
والتدريب ،والتحض ير للعمليات ،هذا واش ارت س كرتير الدولة
كوندوليزا رايس ( )Condoleezza Riceإلى ان الدولة الهش ة
خادمة وميسرة لحركة المجرمين واإلرهابيين.81
أ
ثانيا  :اما الشـ ـ ـ ـراكة عبر الص ـ ـ ــحراء لمكافحة الرهاب
(– Le Partenariat Transsaharien Contre le Terrorisme
 ، )-TSCTPفخرجت إلى النور ثالث س نوات بعد تبني مبادرة
ب ان س اح ل و طرح ت كب دي ل عنه ا ع ام  ، 8005عالوة على
الدول التي تعاملت معها المبادرة الس ابقة امتدت الش راكة إلى
دول  :ال ج زائ ر  ،وال م غ رب  ،وت ون س  ،وب ورك ي ن اف اس و ،
ونيجيري ا ،و الس نغ ال ، 86و هي مب ادرة اك ثر طموح ا من
س ابقتها بالنظر لش موليتها الجيوس ياس ية بين الس احل،
والمغرب العربي و غرب إفريقيا كإيحاء لعمق مطلب االمن في
آ
المنطق ة  ،ثم تع دد اف اقه ا من خالل العم ل على تحس ين
قدرات الدول المعنية لمواجهة التنظيمات اإلرهابية و تجفيف
من ابع اإلم داد و التوظيف للمنخرطين الج دد اس تثم ارا في

 /9حي ازة ميزاني ة ال دف اع على ثالث ة ارب اع مق درات
البرن امج كك ل في س نوات  8009 ،8001و ،8009به دف
مواجهة الجماعات المس لحة ك تعبير عن تهديد واقعي لالمن
المحلي والعالمي.
 /8دعم مقدرات الدول المعنية عس كريا بالقدر الذي
يمكنه ا من حم اي ة مق دراته ا من الثروة الوطني ة بم ا يض من
استمرارية تزود الشركات االمريكية واالوربية بالطاقة ،إذا انتبه
إلى ان س بع ة من ال دول التي ض مته ا الش راك ة تحوز على
احتياطات نفطية هائلة.
وق د دفع ت ه ذه االنتق ادات ب الو م ا إلى تقليص
مس تحقات قس م الدفاع مقارنة باالقس ام واالجهزة االخرى،
خاص ة مع مطلع العام  ،8098بما لم ينجح في تخفيف وطاة
االتج اه نحو عس كرة المنطق ة التي تحول ت إلى حلب ة ص راع
لفرض الوجود العس كري االوربي ،واالمريكي ونحوهم ا ،وق د
قاد هذا التنافس الو م ا إلى إنش اء القيادة العس كرية االمريكية
في إفريقيا.
أ
ثالثا  :القيادة العس ـ ـ ــكرية المريكية في افريقيا ( Le
en

Américaines

Forces

des

Commandement

 )-Afriques-AFRICOMت ع ب ي را ع ن ال ت واج د ال عس ك ري
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ونش ير إلى ان ما انص رف لص راع المص الح في الغرب
يعكس تك ام ل ادوار فقط في س بي ل إع ادة االنتش ار ال ذي
تخطط له فرنس ا واوربا واالجتياح االمريكي ،والدليل في ذلك
ان توج ه الك ل او البعض على االق ل لم يتغير في مض مون ه
وهدفه ،إنما شملت إعادة الصياغة ،الطريقة واالسلوب فقط.

االمريكي في إفريقي ا من ذ اك توبر  ، 8009مقره ا م دين ة
ش توتغ ارت اال لم اني ة ،و في الوق ت ال ذي تغ ازل في ه امريك ا
الدول اإلفريقية الس تض افتها ،ترفض الجزائر و تحش د موجة
الرفض في القارة الس مراء الس تيعاب هذا الوجود العس كري
المك ثف في المنطقة ،حيث تسعى للتذكير دوما بانها متواجدة
عس كريا في جيبوتي ،وإثيوبيا  ،وكينيا  ،كما توظف اطروحة
محاربة اإلرهاب إلعادة بناء التحالفات مع االنظمة الديك تاتورية
التي ما انفكت تعبر عن والئها االمريكي مقابل ما تس تفيد منه
من امتيازات س ياس ية وعس كرية و مس اعدات اقتص ادية و
تجارية ،خاص ة بعد احداث  1/99وازدياد تدفق حلفاء امريكا
على الصعيد العالمي .

المبحث الرابع :تصـ ــاعد الختراق الصـ ــيني للسـ ــاحل
وافريقيا
وس ط القلق المتن امي حول نفوذ جمهوري ة الص ين
آ
الش عبية اال خذ في االنتش ار عالميا  ،تتجه انظار بكين إلى
الق ارة اإلفريقي ة و هو ليس ب االمر الج دي د  ،ففي س تين ات و
س بعينات القرن الماض ي تركز اهتمام بكين على بناء جس ور
التض امن العق ائ دي مع البل دان الن امي ة لتعزيز الش يوعي ة
الص ينية و محاص رة اإلمبريالية الغربية  ،و في اعقاب الحرب
الباردة تطورت االهتمامات الص ينية إلى مس اع ذات ص بغة
براغماتية لهندسة عالقات تجارية وطيدة في ميدان االستثمار و
الط اق ة  ،حي ث ب ات ت تنظر للق ارة في العقود االخيرة على انه ا
ذات اهمية اقتصادية و إستراتيجية كبيرة .
أ
اول :حقبة المصالح اليديولوجية

وتتاسس االفريكوم على مدخلين:85
أ
اول :يتجه المدخل االول نحو تحس ين فعالية قوات
الجيش المحلي من خالل المن اورات ،والت دري ب ،وتق اس م
المعطي ات والمعلوم ات ،وال دعم اللوجس تيكي ،ففي ش هر
ج انفي  8098نزل فريق امريكي متخص ص بعت ار ()Atar
الموريتانية لتكوين وتدريب عسكري.
ثانيا :بينما ينص رف الثاني لفرض التعاون العس كري
اإلفريقي على ض وء تك ثيف التنس يق بين قوات الجيش
االمريكي مع نظرائ ه اإلفريقيين وبعض اعض اء حلف الن اتو،
خاص ة فرنس ا ،وإس بانيا ،واص طلح على هذه العملية اس م
( )Flintlocksوهي تعمل بمنطق دوراني ،بدات بالس احل ثم
السنغال ثم مالي ونحو ذلك.

وج دت ه ذه العالق ات مرجعيته ا بع د تولي م اوتس ي
تونغ الحكم عام  9161وإنش اء جمهورية الص ين الش عبية،
التي ب دات تحرك اته ا من ذ الخمس ين ات في الق ارة إزاء موج ة
الصراع ضد القوى االستعمارية ،و دعم التحرر وهو ما اكد عليه
ماو في افتتاح المؤتمر الثامن للحزب الش يوعي عام ، 9151
والح على التزام الص ين ب دعم نش يط لالس تقالل الوطني
والحرك ات التحرري ة ب الس الح ،والم ال  ،والغ ذاء  ،والتكوين
العس كري وإقامة مراكز للتدريب  ،وكانت تلك الركيزة االس اس
للعالقات البينية ،كما قدمت الص ين نفس ها إلفريقيا على انها
حلقة مهمة في النض ال لمقاومة االس تعمار والهيمنة؛ حيث
كانت مص در إلهام لش عوب العالم من خالل تش كيل "جبهة
آ
موحدة" للش عوب اإلفريقية ،االس يوية ،و االمريكية لمكافحة
اإلمبريالية و بدات اولى اتص االتها الرس مية الثنائية مع مص ر
عام  ،9151لتش مل فيما بعد اربع دول مس تقلة حديثا هي :
الجزائر  ،والمغرب  ،والسودان وغينيا. 81

وف ي االخ ي ر ن خ ل ص إل ى ان ال ت وج ه االم ري ك ي ف ي
الساحل وإفريقيا اصبح رهين مقاربتين:
أ
الولى :تتعلق بمك افح ة اإلره اب من منظور جم اعي
مش ترك ،وهو م ا تس ب ب في إه دار الق درات الم الي ة لل دول
المعنية منها الجزائر في محاربة اإلرهاب دون القضاء عليه.
ام ا الثــانيــة :فتعكس رؤي ة اس تب اقي ة إزاء قوى اخرى
منافس ة دوليا لالس تفادة من ثروات المنطقة ،ويبرز هذا في
زي ادة واردات امريك ا من النفط اإلفريقي ،إذ يتوقع ان تفوق
في المجموع نس ب ة  %85بحلول ع ام  8095بع د ان ك ان ت
بحدود  %95منذ خمسة سنوات.
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طيلة العقدين الماض يين ومع توس ع االقتص اد الص يني
بمعدل نمو س نوي قوي انعكس على ازدياد الطلب على الطاقة
والح اج ة المتزاي دة للموارد مق اب ل ع دم ق درة اإلنت اج المحلي
للموارد من الوف اء ب الطل ب المتزاي د عليه ا ،فك ان ال مفر من
توجيه االنظار إلى الخارج للبحث عن مصادر بديلة.
في العام  8006باتت الص ين اكبر مس تهلك للنفط في
الع الم بع د الو م ا ،ومن المتوقع ان يزداد اس تهالكه ا للنفط
والغ از من  %11ح الي ا إلى  %10بحلول ع ام  8080ام ام
آ
قص ور اإلنتاج االس يوي من النفط والغاز على النمو بالس رعة
الكافية لتلبية االحتياجات الص ينية ،89وتش ير التقديرات إلى
ان  %85من واردات الص ين اإلجمالية تاتي حاليا من إفريقيا،
مما حدا بها ان تض ع في اعلى س لم اولوياتها االحتفاظ بعالقات
قوية مع موردي الطاقة اإلفريقيين من خالل:

وفي إطار س عي الص ين لالعتراف بها داخل الن ظام
الدولي اتجهت لهندس ة عالقات دبلوماس ية مع اربعة واربعين
دولة إفريقية مبنية على مبادئ التعايش الس لمي المحددة من
طرف الص ين ،والتي تؤكد االعتقاد الراس خ باحترام س يادات
ال دول ومنع الت دخ ل في الش ؤون ال داخلي ة له ا من منطلق
مفهوم المص الح المش ترك ة التب ادلي ة في إط ار من التع ايش
والقبول الذي ال يقصي احدا.
و بذلك وجدت الص ين في إفريقيا مس احة للمناورة
الس ي اس ي ة في ظ ل مزاحم ة اجواء الحرب الب اردة بين
المعس كرين الش يوعي و غريمه الراس مالي ،و افرزت المس اعي
الص ينية حظوتها بعالقات رس مية مع  91دولة إفريقية مقابل
 69مس تقلة مع نهاية الس تينات ،و قد كان لهذا المحدد دوره
في جعل إفريقيا مس رحا لبعض اش كال الص راع الس ياس ي بين
بكين و تايبيه ،و إذا تحقق للصين دخول مجلس االمن ضمن
المقاعد الخمس الدائمة ( ، )9199فلم يكن ذلك إال بفض ل
االصدقاء االفارقة ممن مثلوا  81صوتا من بين  91في الجمعية
العامة االممية ،و في مقابل الدعم السياسي والدبلوماسي الذي
قدمته للص ين تم مكافاتها بمس اعدات اقتص ادية ش ملت عدة
دول في غرب و وس ط إفريقي ا ،و هو االمر ال ذي دفع بعض
االص دقاء إلى التخلي عن تايبيه لص الح بكين خاص ة مع بداية
تس عين ات القرن الم اض ي مث ل اللوزوتو ( ، )9116والنيجر
( ، )9111وإفريقي ا الوس طى و غيني ا وبيس او ( ، )9119و
ح الي ا بقي ت فقط خمس دول على عالق ات بت ايوان هي :
بوركينافاس و  ،وغامبيا  ،ومالوي س وازيالند ،و س اوتومي ،و
برانسيب.89
بهذه العزلة التي فرض تها الص ين على تايوان توجت
اولى انتصاراتها السياسية إيذانا بميالد عهد جديد من المصالح
اإلس تراتيجية والحاجة االقتص ادية إلفريقيا خاص ة في منطقة
الساحل وغرب إفريقيا.

 /9االلتزام بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية
لتلك البلدان من خالل دعم ومس اندة الديك تاتوريات القمعية
في الحظوة بالش رعية والقبول المطلوبين ،وقد س عت الص ين
لمكافاة اص دقائها االفارقة بالدعم الس ياس ي والمس اعدات
االقتصادية والعسكرية.
 /8تق دم بكين النموذج التنموي الص يني الفري د من
خالل الثن اء على النمو االقتص ادي الكبير ال ذي تحقق تح ت
إش راف دولة ش مولية مض بوطة بإيقاع الحزب الواحد ،وهو
النموذج الذي يص لح ان يحاكيه االفارقة كونه الك فيل بتحقيق
االس تقرار لهم ،وش عور الحكام الديك تاتوريين بالراحة يض من
استمرار تدفق الطاقة التي تحتاجها الصين.
 /1تجاوزت الص ين مرحلة الدخول البطيء للقارة إلى
بناء عالقات اس تراتيجية  ،إذ تمكنت من ان تص بح الش ريك
التج اري االول لع دد واس ع من دوله ا  ،و س ج ل التب ادل
التجاري قفزة نوعية وص لت إلى  909مليار دوالر عام ، 8001
بما يمثل عش رة اض عاف حجم المبادالت التجارية قبل ثماني
س نوات ، 81رغم انها لم تمثل مع بداية اال لفية س وى % 8,5
من حجم التجارة الخارجية الص ينية  ،لكن س رعان ما تحولت
إلى ثالث ش ريك تجاري للقارة بعد الو م ا و فرنس ا  ،اما منطقة

ثانيا :حقبة المصالح القتصادية والستراتيجية
مع نهاية الحرب الباردة دشنت الصين عهدا جديدا في
ملف عالقاتها مع إفريقيا ،انتقلت من الدعم القوي لالتجاهات
اإلي ديولوجي ة إلى منهج براجم اتي يعطي االولوي ة للتج ارة
واالستثمارات.
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من  900000إلى  100000في الفترة الممت دة بين -9119
 ،8005وبذلك اص بحت الص ين ثاني مس تهلك عالمي للبترول
ب  01مليون برميل يوميا بعد الو م ا ب  80مليون برميل،
وقبل اليابان ب  05مليون برميل ،ليتضاعف حجم الطلب
الص يني بحلول الع ام  8091إلى حوالي  91مليون برمي ل،
يكون  %90منها مستوردا.10
ومن ثمة وجدت الص ين في الس احل وغرب إفريقيا
البديل لتنويع مص ادر تمويلها بالطاقة من جهة وإبقائها بمناى
عن النزاع ات والص راع ات من جه ة ث اني ة ،وهو م ا ب ات يرب ك
الغرب الذي امطرها بحزمة من االنتقادات كرد على هذا النفوذ
المتن امي من قبي ل دعمه ا لنظم قمعي ة تس لطي ة ،وتزكي ة
انتهاكها لحقوق اإلنس ان مقابل التغطية على ممارس اتها غير
الديمقراطية ،والسماح بحظوتها بقروض ومساعدات.
و يبدو ان إفريقيا تجد ضالتها في استيعاب دروسها من
الت اريخ وتحوي ل انظ اره ا من الحلف اء الغربيين التقلي ديين إلى
آ
البحث عن ش راكات وافاق اك ثر رحابة ،و يبدو انه بات يوجد
ما يبرر "مقاربة انظر إلى الش رق" على المس توى اإلفريقي ،و
يبدو ان الطرفين نجحا في التاس يس الرض ية فعالة للتفاهم و
التعاون اإلس تراتيجي االقتص ادي ،والتجاري ،والطاقوي ،و
العس كري ،ه ذا االخير جع ل من ال ديك ت اتوري ات اإلفريقي ة
زبائن دائمة لس وق الس الح الص يني ،و مع ان اكبر المحافل
الدولية تقصي دور الصين و غيرها من القوى النامية عالميا ،إال
ان نفوذها يتجه ليتوسع عالميا عبر البوابة اإلفريقية.

الس احل و غرب إفريقيا فتحولت إلى اهم ش ريك للص ين في
التزود بالبترول و القطن .
بالنسبة للقطن مثل مصدرا استراتيجيا لصناعة النسيج
الص ينية  ،اما البترول فتمول المنطقة بالحص ة الهامش ية نوعا
ما  ،مقابل حظوة الس ودان بحص ة االس د س احليا بنس بة %9
من واردات الصين اإلجمالية من النفط ،و تعد الشركة الوطنية
الص ينية للبترول اكبر مس هم في ش ركة النيل الكبرى التي
تس يطر على حقول النفط في الس ودان ،و ان الص ين ما فتئت
تخط فص ال جديدا من الص راع على القارة الس مراء  ،االمر الذي
س يفض ي إلى إعادة تش كيل التوازنات الدولية ،بما يقلص حجم
المناطق الخاض عة للنفوذ الغربي لمص لحة امتداد الص ين ،و
تمكنت في ظرف سنوات من ان تصبح الشريك التجاري االول
لع دد واس ع من ال دول اإلفريقي ة ،كم ا نجح ت في اختراق
الس احل عبر س ياس تها الموجهة لتامين تمويلها بالطاقة من
جهة ،ومن جهة ثانية ض مان تنمية الطاقة النووية الس لمية ،و
قد نجحت كبرى الش ركات الص ينية العاملة في المجال ( la
china national petroleum corporation , la Chinese

 )national off-shore oil company et Sinopecمن تاكيد
حض ورها في الس احل من النيجر إلى موريتانيا ،وتش اد ومالي،
و اص بح ت ترى فيه ا خزان ا للموارد االولي ة المهم ة للص ن اعة
الص يني ة في مق دمته ا النفط  ،ب اإلض اف ة إلى ع ده ا س وق ا
اس تهالكية واس عة للتس ويق العالمي؛ فإفريقيا الغربية وحدها
تمثل ثلث س كان القارة ب 100مليون نس مة ( ، )8001لذا
اصبحت الصين تتبنى نمطا جديدا لتفعيل عالقاتها االقتصادية
مع إفريقي ا من خالل المؤتمرات ك اس لوب للتع اون ،و هو م ا
تبين مع منتدى التعاون الصيني -اإلفريقي منتصف عام 8000
آ
 ،و هي الية للتشاور الثنائي تهدف لتعميق العالقات ،وتشجيع
التعاون المشترك ،و السعي إلى توطين التنمية المشتركة .وقد
مث ل المنت دى خ ارط ة طريق لمائت اتف اق ات التك ام ل لتق ديم
المس اعدة االقتص ادية (تعاون تقني ،ومش اريع دعم ،ومنح
مالية).
ومع دخول بعض دول الس احل نادي الدول المنتجة
للنفط :تش اد ( ،)8000وموريتانيا ( ،)8001ومالي ()8009
ادى إلى مض اعفة واردات الص ين للنفط اإلفريقي ثماني مرات
جمةل العلوم الاجامتعية

خاتمة
و علي ه تبقى منطق ة الس اح ل بح اج ة لقراءة مت اني ة
لتداعيات س ياس ة التنافس الدولي ،التي إن كانت لها نتائج
إيجابية من خالل تطوير بناها التحتية فهي بالمقابل ليس ت
بمناى عن التداعيات الس لبية التي جعلت منها فريس ة س هلة
آ
للشركات الكبرى و تحت رحمة الياتها االستنزافية ،و إذ تقتضي
الض رورة جعل االمن الس احلي ض من متطلبات االمن اإلفريقي
كمدخل لتحقيق التنمية الش املة ،إال ان المؤس ف ان الص راع
ال دولي على المنطق ة يجري في ظ ل غي اب اي دور عربي ،على
الرغم من ان القارة ككل باتت تش كل عمقا اس تراتيجيا حيويا
لمنظوم ة االمن القومي العربي ،نظرا للروابط الت اريخي ة،
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الملخص
، وإن صورة الواقع العام للشاعر، يؤكد تبادل التاثير والتاثر، والواقع العام،إن االمتزاج بين الذات الشاعرة والمقدس الديني
 لذلك. والعميق بهذا الواقع، المجسد لالهتمام الواسع، ما دام المقصود باالنعكاس الحضور المهيمن،قد انعكست في نصه الشعري
. او على االقل مبشرا بقدومه،يصبح النص الشعري مساهما في التغيير
، وهي اثر المقدس الديني، فهي تتناولها من زاوية محددة، إذ تجعل من لغة الشعر الجزائري المعاصر موضوعا،وهذه القراءة
.في تشكيل لغة الشعر الجزائري المعاصر
آ
. سمة الحداثة، الدالالت واإليحاءات، اال ليات وكيفية التعامل، التاثير والتاثر، المقدس الديني:الكلمات المفتاحية
Résumé
Le mélange entre le moi et poste vacant sacrée religieuse et fait confirme l'impact de change générale et de
la vulnérabilité et le fait que l'image publique du poète peut être reflété dans le texte de l'version poétique aussi
longtemps que le public visé dominant, incarné intéressante large et profonde, cette information publique. Ainsi,
il devient un actionner de texte poétique ou du moins prometteuse pour venir.
Cette lecture de la langue car il rend le thème contemporaine algérien de poésie, ils sont oux prises à partir
d'un angle spécifique, un impact religieux sacré dans la formation de la langue de la poésie contemporaine
algérienne

Mots clés : Sacré Influence Religieuse Et De La Vulnérabilité, Et La Façon Dont Les Mécanismes D'adaptation,

Sémantique Et Hoche La Tête, La Modernité.
Summary
The mixing between the self and vacant sacared religious and actually confirms the exchange impact and
vulnerability and the fact that the public image of the poet may be refletd in the text of poetic reversal as long as
the intended oudience dominant, empodied interesting broad and deep, this fact public. Therefore, it becomes a
poetic text shareholder or at least prpmising for coming.
Thes rerding of the language as it makes the hair Algerian contemporary theme, they are dealing from a
specific angle, a sacred religious impact in shaping the language of poetry Algerian contemporary.

Keywords: Sacred Religious Influence And Vulnerability, And How Coping Mechanisms, Semantic, And

Nods, Modernity.

2* أس تاذ حمارض “ب" بقسم اللغة والآدب العريب لكية الآداب واللغات جامعة محمد ملني دابغني سطيف
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الفذ كاداة الوعي  ،يقوم بوظيفته كعنص ر اس اس ي موافق لكل
إب داع إي ديولوجي ،كيفم ا ك ان نوع ه ،فجميع مظ اهر اإلب داع
وك ل االدل ة غير اللفظي ة تس بح في الخط اب ،وال يمكن ان
تنفص ل عنه تمام االنفص ال ...إذ ان كل دال منبثق عن ثقافة
ما ،وبمجرد ان يفهم ويس بغ عليه معنى ما ال يبقى منعزال بل
يندمج ويصبح جزءا من وحدة الوعي لفظيا»8.
إن التعامل مع المقدس الديني يس اعد الش اعر على
تش كيل الرمز المعتمد مقدس ا دينيا وفق رغبته هو كش اعر،
دون الوقوع تحت ض غط خص وص يات المرموز به ،ليص بح
الش اعر ب ذل ك مرتبط ا ارتب اط ا بم ا اخت اره ،لكن ه ينطلق من ه
ليعبر عن خصوصياته كشاعر ومميزاته ،اك ثر مما يظهر مميزات
وخص وص يات الموظف ،وبذلك يك تس ب العمل اإلبداعي
خص وص يته التي تميزه عن غيره ،فالمقدس الديني له االهمية
القص وى في الحياة االجتماعية والعملية االبداعية ،إذ يكش ف
ويجلي ويثري النص الشعري بدالالت وإيحاءات مختلفة.
إن ما اس تهوى الش عراء الجزائريين المعاص رين من
المقدس الديني هو ش خص يات االنبياء (عليهم الس الم) ،حتى
اصبحت ظاهرة الفتة لإلنتباه في قصائدهم الشعرية .فشخصية
االنبياء عليهم الس الم غنية وثرية بدالالت الفداء واالس تبس ال
والمث الي ة ،كم ا انه ا تحم ل ق درا كبيرا من التراجي دي ا وال درام ا،
التي اغرت الش عراء بتبنيها فنيا ،واس تثمار ما فيها من طاقات
دال ة على درام ا الحي اة االنس اني ة ،فهي مث ال للعط اء والب ذل
وحم ل الرس ال ة ،وهي في الوق ت نفس ه انموذج ا لتحم ل
المكابدة والمعاناة.
فنقرا للشاعر يوسف وغليسي:

إن استدعاء الشاعر للتراث واستثماره كرموز ،له إطاره
الزمني والمكاني والنوعي وكيفية توظيفه له ،هو مناط اإلبتكار
والتميز ،إنه مكان او زمان او حدث او ش خوص لها وض عيتها
الت اريخي ة وال دالل ة المرتبط ة به ا ،ويبقى على الش اعر ع بء
انتق اء الرمز والتوليف بين ه وبين العن اص ر االخرى في النص
الش عري وتفجير ما به من طاقات داللية ايحائية ،إن توظيف
الش اعر للتراث ،يقتض ي منه الوعي بدوره الحض اري ،والوعي
ايض ا بكيفية تفجير ما في الرموز من طاقة ايحائية معبرة عن
التجربة الشخصية واإلنسانية معا ،غير ان الشاعر لم يقف عند
حدود اس تدعاء التراث فحس ب ،إنما كان تحوله ناض جا عندما
استقى من الموروثات الدينية فاضفى قوة ومصداقية على النص
االدبي الحديث ،جاعال إياه غطاء او رداء او واجهة ،في حركة
من االس تبداالت والس ياقات ،تدور في فض اء النص الجديد،
يض يف الناقد "ص الح فض ل " « :نجد ان توظيف النص وص
الدينية في الش عر ،يعد من انجع الوس ائل ،وذلك خاص ية
جوهرية في هذه النص وص ،تلتقي مع طبيعة الش عر نفس ه،
وهي انها مما ينزع الذهن البش ري لحفظه ومداومة تذكره ،فال
تكاد ذاكرة اإلنس ان في كل العص ور ،تحرص على اإلمس اك
بنص ،إال إذا كان دينيا او ش عريا ،وهي ال تمس ك به حرص ا
غلى ما يقول فحس ب ،وإنما على طريقة القول ،وش كل الكالم
ايض ا ،ومن هنا يص بح توظيف التراث الديني في الش عر تعزيزا
قويا لشاعريته ودعما الستمراره في حافظة اإلنسان»9.
فاللغة هي «الدوال» التي تش ير إلى «مدلوالت» خارج
إط اره ا س واء اك ان ت ذهني ة ام تعيش في ع الم الوج دان
والش عور ،ويش ير الدك تور ص الح فض ل إلى ذلك بقوله «:إن
اللغة او الدال كما يس مى في المص طلح الحديث ،بفض ل دوره
يسالونك عني ...
قل إني ما قتلوني وما صلبوني ولكن
سقطت من الموت سهوا...
رفعت إلى حضرة الخلد...
إني تالشيت سكران...
إني تشظيت في وهج الوجد...1
آ
عن االم اإلنس ان وقوة المعاناة ،وش دة المحنة بطريقة بس يطة
لقد اس توحى الش اعر قص ة س يدنا «عيس ى المس يح»
ومباش رة نوعا ما ،ال يحتاج المتقبل لفهمها إلى مجهود كبير وال
عليه الس الم لما وجد في اجوائها مجاال رحبا للتعبير الوجداني
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لم يوظف «الص لب» بهذه الرؤية النه نفى عن نفس ه الص لب
فقط ،برؤية س طحية ،ويبدو ان ش دة حرص ه على المقدس
ال ديني وح ذره من االختراق او المروق ك ان ت وراء ذل ك ،ومن
هنا فالشاعر اعتمد االختزال.
هكذا يتوحد الماض ي بالحاض ر والقديم بالجديد ،ومن
خالل ه ذا التوح د في الرموز والظالل الع اطفي ة والمعنوي ة،
تتعمق التجرب ة الش عري ة ،وتش ع ويتخ ذ الرمز فيه ا ابع ادا
ودالالت جديدة فالتجربة الش عورية وس ياقها في الش كل
والظهور هي التي تس تدعي الرموز وتحدد كيفية التعامل معها
وبطريقة توظيفها ،وهي «تض في على اللفظة طابعا رمزيا ،بان
تركز فيها شحنتها العاطفية او الفكرية او الشعورية»1.
إن الش اعر يرى الواقع متهم ا م دان ا فلم يس تطع ان
يحقق منطق العقل في انتمائه وفي التص دي للمس ؤوليات،
فليهرب إلى العاطفة وليس قط العقل ،الن هذا العقل قاده إلى
الهزيم ة ،وهو الهروب من الواقع (االنفص ال) إلى ال ذاتي
المث الي ،هو ارت داد إلى الوراء وليس كش ف ا او ص عودا في
المستقبل ،وهو ناجم عن الشعور بالخيبة وبالالجدوى ،وعدم
الفاعلية.
إن إحس اس الش اعر الجزائري المعاص ر ،بض يق واقعه
آ
المعيش ،وبقوة محاص رته له ،دفعه للبحث عن افاق ارحب،
يكس ر من خاللها هذا الض يق ،ويتغلب على القهر واالس تبداد
واالس تالب ،ويتجاوز انتكاس ته ،جاعال رفض ه للواقع منطلقا
لت اس يس مجتمع تمت د في ه الحري ة واالب داع امت داد الحلم
الالمح دود ،مح اوال كغيره من المثقفين والمفكرين ،ان
يمارس حقه في تحرير نفس ه او مجتمعه فكان للمقدس الديني
حض ور مك ثف ،وفي ذل ك وعي بقيم ة الم اض ي لتطوير ه ذا
آ
الح اض ر ،وذاك االتي وفق عالق ة تراعي الحري ة لتحقيق
التواص ل عبر الش عر الذي عليه ،تجس يد الرؤية الجديدة
للممارس ة اإلبداعية التي تس تلهم قديما الس تش راف مس تقبل
/الحلم ،وداخل هذه الخص وص ية ،يحض ر المقدس الديني
ك قض ية وكرمز معلنا تجذره في وعي الش اعر المبدع والمتلقي
ايضا.
فنجد الش اعر يوس ف وغليس ي يس تلهم قص ة س يدنا
«سليمان» عليه السالم قائال:

تقبل تاويال غير الذي عبرت عنه ،معادال رمز يا للش اعر الذي
يعاني ويكابد مرارة الواقع ،وهنا تبرز اللغة وس يطا حس يا،
يخلق تجس يدا للوعي الفكري والجمالي ،إذ ان لغته ذات بناء
قوي وداللة مالئمة للسياق الذي وردت فيه.
إن الش اعر ينفي عن نفس ه القتل والص لب ب (ما)
النافية ،ف <<المس يح>> عليه الس الم رفع إلى الس ماء (معجزة
إلهية) ،فتجلت قدرة هللا وامتدت إليه يد العناية ،فاخفاه هللا
ُ
«
عن اعين الن اظرين ،حي ث يقول عز وج ل ... :وماَقتموهَُوماَ
َٗ َ
َّ ُ
صم ُوهَََُ...َ ١٥٧َ...ب َّ
ٱّللَِز ً
لَرفع ُهَ َّ َُ ۡ
ك ما
يزاَح ِ
ٱّللَإَِلهَِوَكنَ َ ِ

6» ١٥٨

ام ا الش اعر فك ان الق در إلى ج انب ه ،حي ث انق ذه من
الع ذاب والمك اب دة ،وال دالل ة على ذل ك م ا يوحي ب ه قول ه في
النص (سقطت من الموت سهوا) ،اي حفظه هللا ونجاه ،وهذا
حتى ال يخترق ق دس ي ة المق دس ال ديني ،او يقع في المروق،
وتكون نجاته بمثابة المعجزة ،فاختار عوالم الص وفية بديال،
هاربا منفصال عن واقعه اال ليم ،ليتخلص من المعاناة والعذاب
(رفعت إلى حضرة الخلد ،متالشيا ،سكرانا ،متشظيا في وهج
الخل د ).وه ذه اللغ ة الص وفي ة الرمزي ة ،تك تس ب م دلوالت
ج دي دة ،بمجرد توظيفه ا في التجرب ة الش عري ة ،فهي موحي ة
بالحالة النفس ية للش اعر ،و إيثاره لالنفص ال والهروب إلى عالم
المثل ،و التعلق بالمطلق عله يحس بالطمانينة والس كينة،
وهذا الهروب ،مفاده ان الش اعر ،اثناء التجربة لم تغب عن
ذاكرت ه ق دس ي ة المق دس ال ديني ،حتى ال يقع في االختراق او
المروق ،وهنا يس طع دور الخيال مس تنبطنا جوهر االش ياء
وحقيقتها ،كما تص ورها نفس الش اعر غير انه تص وير يختلط
بتلك الفيوض ات التي تتص ارع في وجدانه مؤكدة ثراء التجربة
اإلنس اني ة التي يع انيه ا« ،ف الخي ال إنم ا اداة من ادوات إبراز
الرؤي ة ،وهو عن دئ ذ يعم ل في تب دي ل الواقع ب المق دار ال ذي
يساعده على كشف الحجاب عن هذا الواقع»5.
والمالحظ في توظيف الرمز في النص الش عري ،ان
الش اعر تعامل مع (الص لب) ،ال مع داللته فتوظيف الش عراء
في مراحلهم الناض جة فنيا ،ينص ب على داللة الرمز ،إن داللة
الفداء واالس تش هاد والتعذيب والمكابدة والمعاناة وغيرها،
يدل عليها الكل العض وي للقص يدة ،وليس من الالزم ان يدل
عليها الص لب ،ولكن الش اعر "يوس ف وغليس ي" في نص ه هنا
جمةل العلوم الاجامتعية
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نهبوا ملك «بلقيس» من بعدما
اوقفوا هدهدي.
صادروا مصحفي.
لفظوني على شرفة الحلم السندسية وقالوا
اموي يحن إلى الزمن الهاشمي !9
وتترقب جوابهم ،حمل الهدهد الك تاب ثم س ار إلى «بلقيس»
إن النص الش عري يكش ف عن مدى توتر الش اعر،
فطرح الك ت اب ام امه ا ...وتواص ل ت القص ة بين س ي دن ا
وقلق ه ،وت ازم ه ،وانفع ال ه ،إزاء م ا يتعرض ل ه وطن ه من نه ب
«سليمان»" عليه السالم "والملكة «بلقيس» إلى ان قالت :ربي
وس ل ب لثروات ه وخيرات ه بغير وج ه حق ،وم ا يس وده من
إني مل ت حين ا عن عب ادت ك ،وض لل ت حرس ا من الزمن،
استبداد وقهر وبغي ومصادرة الحرية واالستبداد بالراي.
آ
رحمتك ،فظلمت نفسي وحبستها عن نورك ،واالن قد اسلمت
إن «بلقيس» و«الهدهد» يحيالن على قص ة س يدنا
مع س ليمان خالص ة لك ،متوجهة إلى طاعتك وا نت ارحم
«سليمان» "عليه السالم " ،ويهيمنان على بقية الرموز الموحية
الراحمين9.
ب دالالت مختلف ة ،إنه ا رموز تختزن دالالت عميق ة ،كحقيق ة
فلغة الحوار والس لم كانت س يدة الموقف في القص ة
تتج اوز الواقع ،وكواقع قبلي مح دد بزم ان ه ومك ان ه ،وتتقوى
المقدس ة دينيا ،مما جنبت «الهدهد» من الذبح والتعذيب،
هذه الدالالت وتكبر في امتدادها وتغلغلها في ضمير المعتقدين
كما جنبت س يدنا «س ليمان» "عليه الس الم" وملكة س با
به ا ،وتوظيفه ا يفجر دالالت اخرى ،في مس توى اإلب داع
«بلقيس» ،الحرب والقت ال ،وال دخول في حي اة متالحم ة
الج دي د ،وبه ذا يض حى واقع ا ج دي دا ،وه دف ا وخلق ا وابتك ارا
تسودها الطمانينة والسكينة.
بش رط ان تتوفر فيها القدرة على التحول إلى رمز يخلق االجواء
نعود إلى النص الش عري ،مح اولين قراءت ه وح ل
االيحائية.
ش فرات الرموز الموظف ة ودالالته ا وإيح اءاته ا ،والتي يهيمن
فقد اس توحى الش اعر قص ة س يدنا «س ليمان» "عليه
عليها رمز المقدس الديني ،قص ة س يدنا «س ليمان» "عليه
الس الم" ،التي ك ان ط ابعه ا الحوار والس لم ،مع «ه ده ده»
الس الم "فنج ده ا مختزل ة في دالل ة واح دة عميق ة ودقيق ة،
وملكة سبا باليمن «بلقيس» وكانت النتيجة ان نجا الهدهد من
يريدها الش اعر اال وهي ثقافة الحوار والس لم ،ان تس ود الواقع
الذبح والتعذيب ،كما توعده س يدنا س ليمان عن غيابه ،إال ان
لحل االزمة الخانقة والقائمة ،المتمثلة في الص راع القائم بين
ي اتي بحج ة واض ح ة يمه د به ا لع ذره ،تق دم الط ائر فق ال :لق د
قوى فوقية متعس فة ومس تبدة بالراي وقوى معارض ة فهي رؤية
اطلعت على ما لم يمتد إليه علمك ،ولم تص ل إلى اإلحاطة به
حض ارية ،تنم عن مدى وعي الش اعر الحض اري ،ف «بلقيس»
اس باب قوتك وملكك ،وكش فت س را ند عليك امره ،واختفى
فارقت داللتها المعهودة إلى داللة جديدة معاص رة ،رامزة إلى
خبره ،فخفض ه ذا الح دي ث المش وق من ح دة س ي دن ا
الوطن ،وما يختزن من ثروات وخيرات ،تعرض ت إلى النهب
«س ليمان»" عليه الس الم" فاس تحث س يدنا «س ليمان» "عليه
والس لب من القوى الفوقية المتعس فة والمس تبدة بالراي،
السالم "«الهدهد» ان ياتي بخبره وان يدلي بحجته وعذره.
والرافض ة للغة الحوار والس لم ،وما يدل على ذلك في النص
فقال «الهدهد» وجدت في ارض «سبا» امراة تملكهم،
الش عري قوله( ،اوقفوا هدهدي) والتي ترمز إلى الحوار والس لم
وقد اوتيت من كل ش يء ولها عرش عظيم إال ان الش يطان
ومن ثم فإن الحوار والس لم الذي تميزت به القص ة افض ى إلى
اس تبطنهم...دهش س يدنا «س ليمان» "عليه الس الم" لهذا االمر
نتيج ة ج د إيج ابي ة وهي التالحم ال ذي س اده االطمئن ان
العجي ب فق ال :س ننظر في نبئ ك ونتحقق امر ص دق ك من
والس كينة واالس تقرار .لكن في النص الش عري ،حدث العكس
ذلك ،وإذا كان االمر كما وص فت ،والحق كما ص ورت ،فهذا
لكون الش اعر اعتمد "التحوير" دون المس اس بقدس ية المقدس
ك ت ابي ،اذه ب ب ه ف الق ه إليهم ،ثم تنح إلى مك ان تنتظر رايهم

جمةل العلوم الاجامتعية

128

العدد  91ديسمرب 2192-

أمحد العيايض

جتليات املقدس ادليين يف الشعر اجلزائري املعارص -دراسة فنية -

والعنف والتعس ف واالس تبداد بالراي ،فهي رؤية حض ارية ذات
دال لة واعية ومدركة لمخاطر االزمة ونتائجها الوخيمة.
إن حش د الش اعر للرمز ال ديني ،مع الرموز االخرى
التاريخية بهذه الص ورة واعتماده اس لوب التحوير ،وإن ظل
النص ال ديني المق دس مح افظ ا على ق دس يت ه ،إنم ا ليعبر به ا
عالم الذات المبدعة ،وينص هر داخلها ويختمر ،لتتش كل منه
الرؤيا المنطلقة من رؤية تس تحض ر االزمة وترفض الواقع وتدينه
في انفعال وتش نج ،وبهذا فقد اتاحت فكرة الرمز للش اعر ان
يخوض في التراث ويس تلهم االح داث التي تتالءم مع مواقف ه
المعاص رة ،وبهذا تكون رامزة للحاض ر بابعاده المختلفة وفي
مقدمتها البعد السياسي.
والرمز إذا لم ينقلنا كما يرى ادونيس« :بعيدا عن تخوم
القص يدة ،وبعيدا عن نص ها المباش ر ال يكون رمزا ،فالرمز
آ
الشعري هو الذي يتيح لنا ان نتامل شيائ اخر وراء النص فالرمز
قب ل ك ل ش يء معنى خفي وإيح اء ،إن ه اللغ ة التي تب دا حين
تنتهي لغة القصيدة ،او هي القصيدة التي تتكون في وعيك بعد
قراءة القص يدة ،إنه البرق الذي يتيح للوعي ان يس تش ف عالما
ال حدود له ،لذلك هو إض اءة للوجود المعتم واندفاع ص وب
الجوهر»1.
إن الش عراء يعمدون إلى اس تلهام المض امين البارزة في
تعاملهم مع المقدس الديني ،فيمنحوه بعدا ،يجعله قادرا على
تجاوز عص ره ،ويحققون له قدرة الحض ور المس تمر على اداء
الحدث ،مض يفين إليه من تجربتهم الذاتية ما يكس به ص فة
العص رية الجديدة ،بمعنى انه يمنحوه دالالت جديدة تتالءم
مع روح الواقع.
إذ يقول الشاعر عبد الرحمن بوزربة:

الديني ،ويعتبر" التحوير" سمة من سمات الحداثة في التعامل
مع المق دس ال ديني إن ال دالالت الج دي دة المع اص رة للرموز
االخرى ،توحي ان القوى الفوقية المس تبدة بالراي ترفض ثقافة
الحوار والس لم ،موجهة س لس لة من االتهامات لمعارض يها دون
رجعة او دليل زاعمة ان هذه المعارض ة ذات النزعة الس لفية،
حجة تش كل عليها خطرا ،وما يدل على ذلك قول الش اعر في
النص( :وقالوا اموي يحن إلى الزمن الهاشمي).
فاموي :داللتها المعهودة ،الدولة االموية في اغتص ابها
للحكم ،وداللتها الجديدة في النص الش عري رمز للمعارض ة
التي تريد اغتصاب الحكم.
الهاش مي :داللتها المالوفة الس لفية ،فارقت إلى داللة
جديدة ،رمز للمعارضة السلفية الرجعية.
ومن ثم فالداللة العامة الجديدة (اموي-هاش مي) رمز
للمعارض ة الس لفية الرجعية التي تريد اغتص اب الحكم ،وهذا
في نظر القوى الفوقي ة المس تب دة ب الراي ،وه ذه االته ام ات
المزعوم ة رائج ة وش ائع ة في ذهني ة القوى الفوقي ة الرافض ة
للحوار والس لم ،مما جعلت الواقع يتحول من االس تقرار إلى
الالس تقرار ،مما س ادته الفوض ى ،وص لت إلى االغتياالت
والتعذيب والجور والبغي واالس تبداد وغيرها ،عكس قص ة
س يدنا «س ليمان» "عليه الس الم" التي كان فيها الحوار والس لم
هو السيد ،فجنبها الصراع وخلت من الشك والقتل والتعذيب
والعنف والظلم واالستبداد بالراي.
فالش اعر يريد لفت االنتباه إلى ثقافة الحوار والس لم،
المس توحاة من قص ة س يدنا «س ليمان» "عليه الس الم" ،لحل
االزمة والخروج إلى بر االمان ،والتالحم واالستقرار ،بدل القوة

كل شيء غامض
البر ال يفضي
وال يفضي إليه البحر
...
كل شيء غامض في حينا
كل سواقي الماء طوفان
وكل الناس «نوح»90.
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اإلنسان وعالقاته باالشياء ،بحيث يضفي عليها معنى مستمد
من حاجاته الحيوية ،والروحية التي تزجيها قوة الخيال»91.
إن إسم «نوح» "عليه السالم" ،و<<الطوفان>> ،في
النص الشعري ،يحيالن على قصة سيدنا «نوح» "عليه السالم"
والطوفان ،ويربطان المتلقي ببعض جزئياتها ،مع تغيير
المضامين ،بتحميل الرمز الديني المقدس مضامين جديدة،
دون مسح لصورة «نوح» "عليه السالم "االولى ،باعتبار
العناصر المشكلة للقصة حاضرة« ،نوح والطوفان» لقد إجتهد
الشاعر في اختيار الحادثة المقدسة دينيا ،واحسن توظيفها
إلبراز واقعه النفسي المنهار بعد انهيار واقعه السياسي
واالجتماعي.
إال ان الشاعر في النص رغم حفاظه على المقدس
الديني ،حتى ال يقع في االختراق واالنتهاك  ،اجتهد دون
المساس بمحتوى القصة ،حيث ان واقع سيدنا «نوح» "عليه
السالم" ،لم يكن كذلك ،وال حال سفينته ،النها ابحرت
بزوجين اثنين من كل نوع ،ومعناه النجاة من الطوفان(معجزة
إلهية)،عكس ما ورد في النص الشعري(كل الناس نوح)،
دالالتها االيحائية الهروب دون النجاة ،وما يؤكد هذه الداللة
االيحائية اك ثر ،هو الرموز اللغوية االخرى التي مهدت للرمز
الديني المقدس ،قول الشاعر (البر ال يفضي إلى ،وال يفضي إليه
البحر) ،فدالالتهما توحي بانه ال منفذ وال مخرج ،ينقذ الشاعر
وجموعه إلى بر االمان ،وما يؤكد اك ثر ويجزم في عدم النجاة هو
استخدام الشاعر (ال) النافية والمكررة في النص الشعري تاكيد
على عدم النجاة.
إال ان هذا التحوير في المضامين دون المساس بقدسية
المقدس دينيا الذي ظل محافظا على قدسيته ،يمثل تعامال
حداثيا مع الرمز المقدس دينيا دون خرق او مروق.
كما ان داللة «الطوفان» في التوظيف الحداثي –غالبا-
ما تحيل على الموت واالنبعاث ،موت قوى الفساد والرذيلة،
موت العالم الموبوء ،وانبعاث عالم جديد ،اي حياة جديدة،
فالنص ثري بالدالالت ومنفتح على ايحاءات مختلفة ومتعددة،
مما يجعله متعدد القراءات والتاويالت.
وقد افاد الشاعر في توظيفه للمقدس الديني من غناء
هذا المقدس ،ومن شيوعه وتداوله فعبر به نحو خلق لغة

لقد فرضت الحادثة التراثية المقدسة دينيا ،قصة سيدنا
«نوح»" عليه السالم "،والطوفان نفسها على الشاعر ،وقد
وردت قصة سيدنا «نوح» "عليه السالم "،في سورة «هود»
َّ ُّ ُ ْ
«
ْ
ورَق َمنَاَ
اۡل َن َ
نم َُرنَاَوَفَارََ َ
َّتَإاَاَجَاءََ َ
مفصلة  ،حيث يقول عز وجل :حَ ِ َ
َّ
ْ َ ُ
ْ ْ
ْ
ْ ُِ ْ ْ ْ ْ
نَآمَنََ
الق َْو َلَوَمَ َْ
نَسَ َقَََِمَ َ َهَِ َ
إَلَمَ َْ
نهمَكََ َ
يَوَ َ
يَ َاثنَ َِ
كَزَ َوجَ َِ
لَ َفِ هَاَمَِ َ
اْحِ َ
َ
نَ ِ
َّ
َ
ُْ
َّ ِ
بَ
اَإنَرَ ِ َ
مرَاهَاَوَ َُم َْرسَاهَ َ
اس َِمَاّللََ َ
اركَ َُواَفَ هَاََب ِ َْ
لَوَقَالََ َْ
إَلَقَ َم ِ َ
وَمَاَآمَنََمَعَ َُهَ َ
ُ
ُ ُ ْ
«
»
طَََب ِسَٗلَ ٍَمَ
وحَاَ َه َ ِ ْ َ
َقِ لَ َياَََن َ
حم
ورَرَ َِ
لَغَ َف ََ
ُ
ُ
مَم َنَّاَ
س َُه َِِ
ن َ َِمعَكَ َوَنمَ ََم َسَ َنُمَ َتِ ِ َُع َُه َْم َ َث ََّم َيَمَ َِ
م َ ِ ِم ََّم َْ
ت ََِمَ َْكَ َوَلَعَ ََنمَ ٍَ
َِمِ َنَّاَوَبَرََكَ ٍ َ
ابَنََلَِم»99
َِذَ َ َ

 ،إلى غاية قوله عز وجل:

فجاءت لغة النص الشعري ،ثرية بدالالت وايحاءات
مختلفة ،وهي منفتحة على دالالت ذات ابعاد سياسية او ما
نسميه الحراك السياسي ،وهو االرجح في اعتقادنا ،فلفظة
(غامض) المكررة في النص الشعري هي البؤرة ،تحمل معان
ودالالت متعددة ومختلفة ،فقد تدل على الصراعات
واالحتدامات السياسية ،فيما بين التيارات االيديولوجية
المختلفة ،وتكرارها في النص ،إنه تكرار درامي ونفسي يستهدف
البوح باحاسيس الشاعر الباطنية او حالته الذهنية واإليماءات
بمعاني مختلفة ،فالنص الشعري منضد ،يتقدم باإليحاء من
دالالت عدة ،سبقت الرمز الفني االساس والمهيمن وهو قصة
سيدنا «نوح» "عليه السالم" والطوفان ،فمهدت له عبر دالالت
جديدة مختلفة ،نستشفها من خالل النص الشعري في قول
الشاعر (البر ال يفضي وال يفضي إليه البحر)فهذه اللغة الرامزة
االيحائية تشكل قاعدة خلفية ،وقد وردت في سياق يؤكد سيادة
الحصار والقهر واالستبداد وغيرها.
وهذا االنزياح اللغوي له غايات في معظمهما« ،نفسية
جمالية تهدف إلى شد انتباه القارئ او السامع وإثارته ،وإضفاء
صور ايحائية إضافية على الموضوع ،تعبر عن مواطن جمالية
خفية في النص ،ال يدركها إال المختص...وهذه الوظيفة
االنفعالية التي تثيرها الشعرية ،بانزياحها عن المالوف،
«تحدث ما يسمى عند «روالن بارت» بلذة النص»98
وبهذا يتبدى الخيال وتتجلى غاياته ،ووظائ فه كما يدل
على رهافة المبدع في امتالكه لهذه الوسيلة إذ ان «الخيال جزء
اساسي ال يتجزا من الرمز ،النه القوة الديناميكية التي تحرك
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الحضور والغياب التي تمثل منطقة اك ثر حرية لحركة الوعي بين
إشارات النص والخلفية الثقافية للمتلقي ،حيث تعد «المعرفة
الخلفية المشتركة ضرورية الستقبال النص ،كما هي ضرورية
إلنتاجه»95
لقد استقطب الشعر الجزائري المعاصر غير قليل من
الشخصيات الدينية المقدسة ،كنماذج عليا ،تفسر اوضاعا
معاصرة ،وهي رموز يحتاج إليها الشاعر في زمن ك ثر فيه القمع
واالضطهاد والتعذيب واالستعباد واالستبداد واالستالب ،وفي
بعض االحيان وصل إلى حد االغتياالت والسجن ،فياتي
المقدس الديني كرموز تجسيدا لمفهوم مفاده إن النصوص لم
تعد هي المرجعية للنصوص –فحسب -وإنما اصبحت إحدى
المرجعيات ،بوصفها إحدى ادوات اإلبداع واستجالب الرؤية
الفنية واالنفتاح على التراث بدالالته على الحاضر ،والمقارنة
بين زمنين ،وإثبات مفارقة بينهما ،لتعرية احدهما ،وإثبات
آ
فرا االخر ،فالشاعر في –الغالب االعم -يختار الحادثة
التاريخية المقدسة دينيا التي من خاللها يدين الواقع بطريقة او
باخرى ،هدفه تحريك المتلقي وإثارته ،وجعله يتفاعل مع
الرؤية.
حيث يقول الشاعر نور الدين لعراجي:

تتجاوز محدودية اللغة المتداولة دالليا ،رغم استعصاء هذا
المقدس الديني على التحويل وصعوبة توظيفه ،إال ان غاياته
هي تحقيق الحداثة التي -حسب راي كبار الشعراء«-نتاج عقلية
حديثة تبدلت نظرتها لالشياء تبدال جذريا وحقيقيا انعكس في
تعبير جديد»96.
إن االحساس الكامن وراء معظم الدالالت في النص
الشعري ،شعور الشاعر بالمعاناة التي يميزها الحصار المفروض
من القوى الفوقية المستبدة والمتعسفة ،جعلت كل ابواب
الهروب والنجاة مسدودة ،فهو اإلنسان المطارد والمحاصر،
وبهذا يكون واقع الشاعر ،وواقع وطنه ،يرسمان الواقع العام
المرفوض ،ويحددان الرؤية التي سينطلق منها الشاعر لتشكيل
آ
رؤياه ،وهكذا تسمو التجربة بشاعرها إلى افاق متشعبة االرجاء،
فالكون مسرحه ،والوجود كله مكانه ،واحداث واقعه قلقه
الدائم ،ونفسه الملتاعة الثائرة شقاؤه ،ال تكاد تستقر في موضع
ما ،فهي حركة دائبة عبر انتقاالتها في الزمان والمكان ،حتى إذا
كان مخاضها الجديد ،وقد وشح برؤيتها الثاقبة الكاشفة إلى
واقعها وعصرها واخرجته للناس ،فجاء صدى لتلك الرؤية
ومعيارا حقيقيا عليها.
من هنا ،فإن تجليات التراث في النص الشعري ،تثير
او تستدعي في ذهن المتلقي دالالت متعددة عبر عالقات
وقالوا
جئتهم رجال تسعى
تبحث عن امراة غريبة
وتشابهت النساء
من ترى في «اليم» ترمي رضيعها91
لقد اعتمد الشاعر على اإليحاء الرحب ،وليس تقرير
إن الشاعر يعاني اإلحساس الخفي بالمطاردة ،وهذا ال
االفكار او بسطها ،فاصبحت رمزا للحالة النفسية ،وهذا ما ال
يطل علينا من خالل ابيات النص ،بل يتجلى من خالل داللة
تتمكن اللغة العادية على ادائه في داللتها الوضعية ،ومثل هذه
المستخدم او المختار من طرف الشاعر ،اال وهو الحادثة
الحاالت ،قد تعني القصيدة معان وتاويالت مختلفة.
التاريخية المقدسة دينيا ،وهي قصة سيدنا «موسى» "عليه
فالشاعر عندما يلجئ إلى الرمز ليجعل منه وسيلة
السالم" ،فلفظة «اليم» و«الرضيع» تحيلنا مباشرة على قصة
« ْ
للتعبير عن تجربته الشعرية وحاالته النفسية التي تعتمل
سيدنا «موسى» "عليه السالم" حيث يقول عز وجل :وَلَقَ َدَمَنَ َنَّاَ
ً ْ
داخله حتى يحقق ذلك ال بد ان «يلجا إلى إثارة حاالت شبيهة
فَ
ن َا َق ِ َِذ َفِ َهِ َ ِ َ
َنمكَِ َمَا ََي ُوحَ َنَ َِ
نوحَ َْنَا ََإ ِىلَ َِِ
نخرَى إاَ َ َْ
َِمَ َْكَ َمَ ََّرَة َ َ
ُ َ ُ ْ
ْ
ُ
بها في نفس المتلقي عن طريق الرمز القائم –في اهم اسسه-
تََِمَ َْكََ
لَوَ َنلقَ َْ ُ َ
ىلَوََِ َد َوَ َ
ذهََُِ َُد ََوَ ِ َ
أخ َ
لَيَ َ
ح َِ
َاَلَّ َُمَ َب ِالسَا َِ
ف َ
اق َِذ َفِ َهَِ ِ َ
اۡلَّ َاب ُوتَِ فَ َ
َ
ً
ْ
على تراسل الحواس»99.
ين»99.
صنَعََلَعََعَ َْ ِ َ
ينَوَۡلَُِ َ
مَ ََّ َةَ َِِم ِِ َ

جمةل العلوم الاجامتعية

119

العدد  91ديسمرب 2192-

أمحد العيايض

جتليات املقدس ادليين يف الشعر اجلزائري املعارص -دراسة فنية -

فعودة سيدنا «موسى» "عليه السالم" ،معجزة إلهية،
فالشاعر في النص الشعري يبحث عن امراة /ام ،وال
اما عودة الشاعر إلى وطنه االم محتملة مرهونة بالقدر نتيجة
يجد ضالته إال في ام سيدنا «موسى» "عليه السالم" ،هذه التي
إلحساسه بالمطاردة والتعسف والحصار المفروض من قوى
رمت صغيرها في اليم ،وفضلت على ان يقتل امامها راضية
متسلطة ومتعسفة ،هي التي جعلت الشاعر بعيدا عن وطنه
بتكريس الغربة ،غربة االم عن ابنها وغربة االبن عن امه في
ورمت به إلى ديار الغربة اي (غربة قسرية) ،وال نشك بتاتا في
سبيل استمرار الحياة ،فاتخذ الشاعر المقدس الديني كرمزا،
صدق الشاعر وحبه لوطنه/االم ،إنها معاناة يميزها الحصار
ليضفي على صوته نبرة موضوعية ،اي كشف لمواقفه وهواجسه
والقوة المسلوبة والتهديد المستمر ،كما حاول الشاعر ان يصنع
وتامالته او عالقاته بغيره.
–ذلك الجميل -الحلم ،وهو العودة إلى وطنه ،إنه واقع تتقاطع
فإن اللغة الموظفة في النص الشعري كرموز ،والتي
داخله صورتان :صورة الرغبة وهي تكبر ،وتمتد في حركة قوية،
يهيمن عليها المقدس الديني ،توحي ان الشاعر بعيد عن
داخل الذات وتحلم بالعودة إلى ارض الوطن ،حلما مغيرا لذلك
وطنه(غربة) ،حيث رمز لها باالم/الوطن ،متسائال حائرا من
الياس ،وصورة التهديد واالتهام التي ال تفارق إرادة التغيير،
عساها تكون سيدة «اليم» ليظهر انتماءه إليها ،راغبا في العودة
تهيمن عليها وتجعلها مشلولة سلبية.
إلى حضنها ولن يقبل بغيرها ،كاستئناس سيدنا «موسى "عليه
فاالقتدار هو الذي يجعل الشاعر يختار ما يحلو له من
السالم "بامه والتقم ثديها من دون النساء االخريات.
آ
التراث بكل حرية ،ويضفي عليه روحا اخرى ،إذ تكسبه
فالشاعر هو االخر لن يقبل باي وطن غير وطنه
خصوصيات معينة ،وتجعل شاعره مبدعا ،ما دامت مهمته
االم/الجزائر ومن ثم فإن الرمز «يكون اداة لنقل المشاعر
تكمن في قدرته على النفاذ بحدسه داخل إطار يختاره عن قناعة
المصاحبة للموقف وتحديد ابعاده النفسية ،وفي هذا الضوء
وطول صبر وترو.
ينبغي تفهم الرمز في السياق الشعري اي في ضوء العملية
الشعرية التي تتخذ الرمز اداة وواجهة لها»91.
فيقول الشاعر نور الدين درويش:
للغرفة الخضراء نافذة تطل على جهنم
وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب
آ
وباخر االسوار قافلة تبشر بالعذاب
...
هذا قميصي قد من دبر ...وتلك صحيفتي
اماه اين جريمتي؟80
تتقاطع داخلها الذات والواقع العام والحادثة التاريخية المقدسة
إن الشاعر يشكل صورا يلفها الغموض ،تحرك فكر
دينيا ،وتنصهر جميعها ليتولد ذلك الفعل الشعري المتجاوز
القارئ وتستفزه ،لتنقله إلى عوالم بعيدة فسيحة إلدراك
آ
بدالالته افاق اللغة المباشرة إلى فضاءات تعبيرية دالة
تفسيرها ،فهو يتحدث عن (الغرفة الخضراء ،النافذة ،جهنم،
وايحائية ،ومتجذرة في مراجعها الخيالية ،وهي قصة سيدنا
امتداد الجرح ،عقرب ،القافلة )...إلخ ،ثم عن السؤال الملح
«
استَ َقَاَاۡلَابََ
«يوسف» "عليه السالم" ،حيث يقول عز وجل :وَ َْ
المنبعث من عيون امه ،اي رابط يربط هذه الموجودات ،إنه
ْ
َ
َّ ْ
ُ ْ ُ
ن َنَرَا ََ
اء َمَ َْ
ت َمَاَجَزَ َُ
اب َ َقالَ َْ
ن َ ََب ُ ٍَر َوَ َنلفَ َاَسَ َِ ِدَهَاَدلَىَاۡلَ َِ
ت َقَ َِم صَ َه َ َِم َ
وََق َِد َ
يحاول ان يجمع اشالء مبددة ال يربط بينهما ذهن المتلقي
ِ
ْ ِْ
ْ
ْ
ْ ُّ
ىسَ
ن َ َن َف ِ َ
ين َعَ َ
ه َرَاوَ ََت ِ َ
ب َنَلَِ ََم َقاَلَ َ ِ َ
نو ََِذاَ ََ
سجَنَ َ َْ
َنن ََي َْ
اَإَل َ
وء َ
س ًَ
َب ِأَ َه َم ِكَ َ َُ
عادة ،إال إذا تجاورت ،فيصبح هذا التجاور مدعاة للتامل،
ُ ُ ُ َّ ْ ُ
ْ
ْ ُ
ت َوَ َهوَ َمَِنََ
ل َفَصَدَقَ َ
ن َ َق َُ ٍَ
ص َه َ َق َد َمَِ َ
نه َم ِهَا ََإ ِن ََكَنَ َقَ َِم َ
وَشَ َِهدَ َشَا َهِ ََد َ َِِمنَ َ َ
إن لغة النص المتجاورة والتي تتسم بنوع من
ْ ُ
ُ ُ َّ ْ ُ
ت َوَ َهوَ َمَِنَ َالصَا َِ َقِيَ َفَمَمَاَ
ن َ ََب ُ ٍَر َفَكَذَبَ َ
قد َمَِ َ
ص َه َ َ
الاكَ َاِ َب ِيَ َِإَونََكَنَ َقَ َِم َ
الغموض ،تستحضر الحادثة المقدسة دينيا لتغمر النص
ُ
ُ
ْ َّ َّ
َّ
ُ
ُ
ظ م»89
كنَََِ َِ
إنَكَ َْدَ َ
نَ َ
رَنَىَقَ َِم صَ َُهَ َق ََّدَمَِنََ ََب ُ ٍَرَقَالََ َإن َُهَمَِنَكَ َ َِد َ َ
وتهيمن بداللتها على بقية الدالالت ،وتضع المتلقي امام صورة
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إن قيمة (القميص) الواردة في النص الشعري (هذا
قميصي قد من دبر) ،تنبع اساسا من كونها تهيمن على غيرها
من اال لفاظ اللغوية الرامزة والموحية ،حيث ازالت بطريقة او
باخرى ذلك الغموض الذي اتسم به النص ،حيث تحمل رؤية
معاصرة ذات ابعاد داللية مهمة وتحيلنا مباشرة على قصة سيدنا
«يوسف» "عليه السالم" ،وامراة العزيز التي اتهمته زورا،
وبهتانا ،وما كان القميص إال دليال على براءته.
ف »القميص» في النص الشعري ،خرج عن داللته
الوضعية المالوفة ،واصبح رمزا للشاعر وانتمائه اإليديولوجي،
الذي وجهت له سلسلة من االتهامات زورا ،وطعن في الظهر
من قوى فوقية مستبدة ومتعسفة ،فالشاعر بريء من التهم
الموجهة إليه ،كبراءة سيدنا «يوسف» "عليه السالم"،
فالقميص فارق داللته المعهودة إلى داللة جديدة ،رامزة إلى
براءة الشاعر من سلسلة التهم الموجهة إليه  ،ولقد وجد الشاعر
في الرمز اداة فعالة يستطيع من خاللها تحقيق امرين :التعبير
عن حاالته الوجدانية والعاطفية ،كما يتخذه وسيطا لبث هذه
الحاالت في المتلقي.
ومن ثم فإن قول الشاعر في النص الشعري (هذا
قميصي قد من دبر وتلك صحيفتي) ال بد ان تقرا وان يتهيا لها
إني الصعود المدجج
إني الهبوب السخي...
...
والحب والجب
ما كان من شيمة اإلخوة الكذب...
إني انا الذئب.
يا ايها الملك الفحل...
إني اقد قميص زليخة81
تحيل على قصة سيدنا «يوسف» "عليه السالم" ،حيث يقول
يوظف الشاعر في النص الشعري ،حشدا من
ِ
ُ
ْ ُ
«
ِ
ْ
ُ ْ ُ
بَ
اَّلي ُ َ
ألك َُه َ ِ
نن ََي َّ َ
اف َ َ
َنن َتَذهَ َُوا ََب ِ َهِ َوَنخَ َ
ين َ
ح َزَِن ِ َ
ََل َ
ن َ
عز وجل :قَالَ َإ ِ َ
المصاحبات اللغوية المشبعة بالدالالت النفسية ذات
َّ
ُ
ُ
ً
ْ ُ ُ ْ َ َّ ً
ِ
ْ
ْ
ارسونََ
ۡل ِ َُ
َإاَا َ َ
ص َ َة َ َإنا َ
ِ َ
نَ َ
بَ
ب َوَ َ
اَّلي ُ َ
وَ َنن َُتمَْعَ َنهَُغَ َف ِ َمونَ َقَ َالوا َلَ َئ ِنَ َنلكَ َُه َ ِ
اإلحساس الكبوسي الدرامي ،وهي ذات دالالت انفعالية،
ُ
ْ
ْ َّ ْ
َإَل ْ َهََِ
نوحَ َْنَا َ
ب َوَْ َ ,
اۡل ِ َِ
ف َََ َاباتِ َ َُ
وهُ َ ِ َ
ۡجعَ َم َ
َنن َ َ
نج َُعوا َ
فَمَ ََّما َاَهَ َُوا َ َب ِهَِوَ َ
واعني بالدالالت االنفعالية هنا مجموعة التداعيات وااليحاءات
ُ
ً ْ ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
كونَ َقَ َالواَ
اء َيَ َ َ
ِشَ َ
اه َْم َ َِ
اءواَأَبَ َ
ش َُع َُرونَ َوَجَ َُ
ۡلُنَ َِ ِئ َنَّ َُه َْم ََب ِأَ َمرَ َهِ َْم َهَذاَ َوَ َه َْم ََلَ َيَ َ
َ
التي ترتبط باللفظة والتي تؤدي في كل وجه من وجوهها إلى
ْ
ْ
َّ
ْ
اَننتََ
بَوَمَ َ
ِنَاَفَألكَ َُهَاَّلِي ُ َ
ِ َندََمَتَا َِ
وسفََ َِ
اَي ُ َُ
قَوَتَرَ َنَ َ
ستَ َ ِ َُ
اَإناَاَهَ َْنَاَنَ َْ
يَاَنبَانَ َ
إثارة داخلية عاطفية ،ومن هذه اال لفاظ (الحب ،الجب ،شيمة
َّ
ُ
وَك َنَّاَصَا َِ َقِي"»86
نلاََوَلَ َ
نَ َ
َب ِ َُمؤ َِم ٍَ
اإلخوة الكذب ،الذئب ،الملك الفحل ،قميص زليخة) كلها
المتلقي فكريا ونفسيا ،فهذا المستوى من الشعر ال يقرا بالعقل
وحده ،وإنما قراءته بالكيان كله ،ومن ثم فإن اللغة «ليست
رداء للفكر او قالبا له وإناء يحتويه وإنما الفكر نفسه مجسدا في
الفاظ لغوية»88.
إن الشاعر المعاصر يبدا من منطلق الرفض القطعي
الحاسم لمفهوم الواقع الموجه  ،فيعمل على التحرر تماما منه،
وتجريده من اية فعالية في توجيه الفكر وبناء التصور ،ومن ثم
يكون التعبير بالرموز ،هو المالذ الوحيد امام المبدعين ،عندما
يعمدون إلى نقد الحياة السياسية او االجتماعية وتعرية زيفها
ودجلها ،إذ يرفضونها وفي الوقت نفسه – يخشون ادواتها
القمعية التي تفرض ستارا من الرعب والصمت ،على كل محاولة
لتجاوزه او تحطيمه فقد تكلف الحياة نفسها او تعرض المبدع
لصنوف من التشريد والتنكيل ،يهون الموت نفسه إلى
جوارها ،وعلى الرغم من ذلك فالشاعر ،يصر على الك تابة
والتعبير ،النه يؤمن بقدرته ،وقوته على التحمل ،تاكيدا
لرسالته النبيلة.
إذ يقول الشاعر عبد الرحمن بوزربة:
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لقد تحولت اال لفاظ في النص الشعري إلى إشارات
انفعالية ،ترتبط كل منها برصيد من التجارب والمواقف
الشعورية ،والشاعر من خالل هذا الحشد اللغوي الموحي،
إنما عمد إلى إثارة ما يرتبط بها من رصيد انفعالي وتوتر حاد.
الج ب

 //شيمة اإلخ وة

فاال لفاظ اللغوية في النص غادرت داللتها الوضعية
المعهودة إلى دالالت جديدة معاصرة:

 //الذي ب  //زليخ ة

 //الملك الفحل

رمز للسجن  //رمز للغدر والخيانة  //رمز للبراءة  //رمز للسلطة  //رمز للسلطة
كل دالالت هذه الرموز الجديدة ،توحي بان الشاعر في
صراع مع قوى فوقية متعسفة ،تدعي المحبة واالخوة ،وهي
تمارس وتمتهن الغدر والخيانة ،موجهة سلسلة من االتهامات
الباطلة للشاعر ،وما يوحي بذلك قول الشاعر في النص
الشعري( :انا الذئب) التي ترمز إلى البراءة ما يعني ان الشاعر
بريء من التهم الموجهة إليه كبراءة الذئب من دم سيدنا
«يوسف» "عليه السالم" ،وربما هذه االتهامات تفضي إلى
السجن ،وما يوحي إلى ذلك داللة (الجب) في النص الشعري
الذي داللته الجديدة السجن.
فلغة الشعر إذن مختارة ،تنحرف وتنزاح عن اللغة
العادية ،وتنفتح على عالم بكر ،متوهج تتالق فيه الكلمة بضوء
غير ما نالفه ونعيشه وهكذا «كانت اللغة الشعرية لغة مباينة
للغة الحياة اليومية او لغة الواقع....إنها اللغة االولى ،حيث
جاءت وتجيء من المنبع ،إنها الكلمات بكل بكارتها ،وبكل ما
تحمل من طاقة ضوئية وتصويرية ،ال كرموز بل كاحداث
ووجود مستقل مفعم بالحيوية ،إنها لغة مشحونة تحمل طاقة
غير اعتيادية»85.
لقد اكسب الرمز المقدس دينيا النص الشعري السابق
بعدا دالليا غنيا ،وفتح امام المتلقي إمكانات التفسير والتاويل
الواسعة ،يساعده في ذلك الشكل الذي ك تب به النص
الشعري.
إن توظيف المقدس الديني تبرز فيه جراة الشاعر على
اقتحام عالم صعب وشائك ،وبراعته في جعل الماضي معبرا
عن الحاضر ،وصياغته موحدة للنصين الموظف والمبدع،
ومقنعة للمتقبل والباث معا ،وحاملة للمعنى ودالة عليه في
إطاره الحداثي.
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ومن خالل النصوص السابقة ،حقق الشعراء في
تعاملهم مع المقدس الديني تلك اللذة في التجاوز وذلك الحلم
في إعادة الخلق وفتح نصهم الشعري على قراءات وتاويالت
عدة ،بعد ان اجتهدوا في عدم جعله هدفا ،وطوعوه وسيلة
تغني وتثري االداء الشعري ،كما احدثوا تغييرات وتبديالت في
المضامين ،لتتوافق وتتالءم مع رؤيتهم والواقع معا باعتمادهم
اسلوب التحوير دون المساس بقدسية المقدس الديني  ،وهي
آ
سمة حداثية بمثل هذا التعامل ،والية التحوير تمنح النص
دالالت عميقة واسعة االفق ،وهذا ال يعني الخرق او
االنتهاكات ،الن عامل المحافظة على المقدس الديني ظل قائما
دون المساس بقدسيته ،وهذا التعامل ناتج عن الرؤية
الحداثية.
آ
والحقيقة يعد القران الكريم رافدا مهما ،فقد نزع الك ثير
من الشعراء ،إن لم نقل اغلبهم -االستلهام منه ،صياغات
جديدة ،تستطيع ان تنقل اكبر عدد من المعاناة ،واإلحساس،
ويكاد ال يخلو خطاب شعري جزائري حداثي ،من استدعائه
وامتصاصه –على نحو من االنحاء -ويصل االمتصاص إلى درجة
الذوبان في ك ثير من االحيان ،فخصوصية المقدس الديني
تتطلب مقدرة عالية للمبدع على االستيعاب اوال ،وعلى الصياغة
والنسيج ثانيا ،تبتعد بالتغيير عن التشويه وتكسب المقدس
الديني الموظف في النص الشعري معان جديدة تفتح امام
آ
المتلقي افاقا رحبة وتاويالت مختلفة.
آ
آ
وتعتبر االيات القرانية ميزة من ميزات النص الشعري،
حيث انها تمثل ظاهرة بارزة في المتن الشعري المعاصر،
وخاصة لدى الشباب ،فاضفت على قصائدهم نوعا من الجمالية
الجذابة ،وشيائ من اإلثراء ،الذي يشد القارئ ويدخله في عالم
الشعر ،الذي تخلقه هذه التقاطعات النصية ،بحيث تحيله إلى
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آ
يقول الشاعر عيسى لحليح مستحضرا نصا قرانيا بطريقة
آ
امتصاصية لدوال القران الكريم تقترب من االقتباس:

نصوص اخرى غائبة عنه ،لكن بقاياها متطايرة امامه في النص
الشعري ،وهذا ما يجعله اك ثر انجذابا للنص الشعري ،وادعى
إلى تذوقه والتوغل في إحاالته سواء اكانت عميقة ،ام سطحية.
هذي االيام العقيم
تمضي سراعا
إلى يوم الحشر تبغي مقام
ذلك يوم تسود فيه وجوه
وتبيض وجوه من صلى وصام81.
فمن الدوال الق آرانية الموظفة في النص الشعري
النص االصل ،بل يسهم في استمراره جوهرا قابال للتجديد،
ومعنى هذا ان االمتصاص اعلى في قراءة النص الغائب ،ال
الحاضر  (،يوم تسود فيه وجوه ،وتبيض وجوه) ،وفي عملية
آ
يجمده وال ينقده ،إنما يعيد صوغه –فحسب-على ان تكون
مزجه وامتصاصه لدوال القران ،انتج حلة شعرية ،تنبع
الداللة الجديدة تتوافق مع رؤية الشاعر والواقع معا ،فالداللة
باإلحاالت ،التي زادت النص ثراء وجماال ،وهذا لبلو غايته
آ
الجديدة في النص الشعري ،من امن وعمل عمال صالحا يجده،
النفسية ،إال انها تتسم نوعا ما بالسطحية ،وهي ماخوذة من
َّ ْ
« ْ ْ ُّ ُ ُ َ ْ ُّ
ومن ك فر وعمل شرا يجده ،وهي إقرار لمضمون المقدس
تَ
سوَ َ َ
أما َاَّلِينَ َا َِ
وهَ َفَ ََّ
جَ
سوَ َ َ َُو َُ
وه َوَتَ َ
جَ
ض َ َو َ
قوله عز وجل :يَ َومَ َتَ َل َ َ
ْ ْ ُْ
ُ ُ ُ
ْ ْ ْ
الديني ،والتاثير في المتلقي ولفت انتباهه إلى ذلك.
ك َف َُرونََ،وَن ََّماَ
تمَتَ َ
كن َ
قواَالعَذَابَََب ِماََ َ
ذو َُ
كمَفَ َُ
تمَبَ َعدََإ َي ِمَاَن ِ َْ
وه َُه َْمَنكَفَ َر َ
ج َ
َو َ
آ
ْ
ُ
ْ َّ ْ ُ ُ ُ
ادلونَ»89.
إذ نجد الشاعر يوسف وغليسي يوظف دوال القران
ّلل َِ َه َْمَ َفِ هَاَخَ ِ َُ
ْح َةَِا َ
فَرَ َ
وه َُه َْمَفَ ِ َ
ج َ
تَ َو َ
ض َ
اَّلِينََ َاب َ َ
الكريم عن طريق قانون االجترار:
ينطلق الشاعر اساسا من اإلقرار باهمية النص وقداسته
مع بعض التحويرات ،فيتعامل وإياه تعامال تحويليا ال ينفي
إذا زلزل الشوق زلزاله...
واخرج قلبي اثقاله...
وقال المحبون
مالهما؟ ..ماله؟
هلموا…هلموا
لنسمع اخباره! 89
وعموما لقد تعامل الشاعر مع المقدس الديني ،بما
يتمظهر التداخل في النص الشعري بشكل جلي
ْ
«
ْ
ُ
يحمل من رؤية فكرية خاصة لعموم اإلنسان ،ومن هنا استظل
نخرَجَتََِ
ض َ َزِلزَالَهَا َوَ َ
َزلزِ َلتَِ َاۡلَ َْر َ
وواضح من قوله عز وجل :إاَا َ
ْ ُ ْ
ِ ُ ْ
ُ
الشاعر بهذه الطاقات الفنية في النص المقدس دينيا ليمد
نخ َارَهَا» 81حتى ال
ثَ َ
ان َمَالَهَا َيَ َْومَ َئ ِ ٍَذ َُتَ َِد َ
اۡلنسَ َ
ض َ َنثقَالَهَا َوقَالَ َ َِ
اۡلر َ
َ
قصيدته بنبرة موضوعية حاسمة ،ويستثمر ما به من إمكانات
نكاد نلمس إال بعض التحويرات السطحية القليلة من خالل
وتك ثيف وإعجاز وجمال صوري ،ليتداخل مع هذه اإلمكانات
تغيير (االرض) بالشوق والقلب ،وتغيير (اإلنسان) بالمحبون،
بصوته الخاص ،مولدا بذلك ابعادا للتجربة الشعرية.
فنالحظ توازنا على مستوى الشكل والمضمون ،فاعاد ك تابة
فالموضوعية -تحتم علينا-ان التعامل مع المقدس
النص الغائب عن طريق قانون االجترار الذي تكاد تنعدم فيه
الديني ،كان طابعه –في الغالب االعم-االمتصاص باعتماد
الشاعرية المتوهجة وربما الداللة العامة الجديدة التي يهدف
الشاعر اسلوب التحوير في االسلوب والمضامين ،دون
إليها الشاعر من خالل هذه التداخالت النصية ،هي الهزة
المساس بقدسية المقدس الديني التي تظل قائمة دون انتهاك
السياسية التي تعرض لها الوطن.
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او خرق ،وهو اعلى في قراءة النص الغائب ،ال يجمده وال
ينقده ،وإنما يعيد صوغه –فحسب-على ان تكون الدالالت
الجديدة تتوافق مع تجربة الشاعر والواقع معا ،وبهذا يكون
الشاعر او النص الشعري حامال لصفة الحداثة ،ويسعى إلى
الكشف عن الحقائق الكامنة الخفية في مجال النفس والوجود.
آ
اما الية الحوار ،التي تعتبر اعلى مرحلة في قراءة النص
الغائب -فال مجال فيها للتقديس-ومن ثم يحدث تغيير للنص
الغائب ،وقلبه وتحويله ،بقصد قناعة راسخة في عدم محدودية
اإلبداع ،لكسر الجمود ،والخوض في المسكوت عنه لضرورة
االدب.
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ومن ثم نظر الشاعر المعاصر إلى محاورة النص
المقدس دينيا بمثابة انتهاك وخرق ومروق فإيمانه الديني
وثقافته ال يسمحان بذلك وهو على صواب.
إن هذا االمتزاج بين الذات والمقدس الديني والواقع
العام ،يؤكد ان تبادل التاثير والتاثر قد اصبح واقعا يصعب
إنكاره ،وان صورة الواقع العام للشاعر قد انعكست في نصه
الشعري ما دام المقصود باالنعكاس الحضور المهيمن المجسد
لالهتمام الواسع والعميق بهذا الواقع العام ،لذلك يصبح النص
الشعري مساهما في التغيير او على االقل مبشرا بقدومه.

111

العدد  91ديسمرب 2192-

أمحد العيايض

جتليات املقدس ادليين يف الشعر اجلزائري املعارص -دراسة فنية -

الهوامش

 .1صالح فضل ،إنتاج الداللة االدبية ،قراءة في الشعر والقص والمسرح ،دط ،هيئة قصور الثقافة ،القاهرة ،9111 ،ص .68-69
 .2صالح فضل ،شفرات النص ،دراسة سيمولوجية في شعرية القص والقصيد ،دط ،عين الدراسات اإلنسانية واإلجتماعية ،القاهرة،
 ،9115ص .869
 .3يوسف وغليسي ،تغريبة جعفر الطيار ،ط ،8دار بهاء الدين للنشر والتوزيع ،قسنطينة ،د.ت ،ص .60
 .4سورة النساء ،آااليتان .959-959
 .2سامي الدروبي ،علم النفس واالدب ،ط ،8دار المعارف ،القاهرة ،9199 ،ص .969
 .6عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،ط ،1دار الفكر العربي ،د.ت ،ص .911
 .2يوسف اوغليسي ،تغريبة جعفر الطيار ،ص .19
 .3دمحم احمد جاد المولى ،قصص الق آران ،د.ط ،دار الك تب العلمية ،بيروت  ،9199ص .919
 ..ادونيس ،زمن الشعر ،ط ،1دار الساقي ،بيروت  ،8005ص .811
 .11عبد الرحمن بوزربة ،نهايات ،ط ،9مطبعة دار هومة ،8001 ،ص.56
آ
 .11سورة هود ،االيات 69-69- 60
 .12يوسف ابو العدوس ،االسلوبية ،الرؤية والتطبيق ،ط  ،9دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان  ،8009ص .99
 .13لطفي عبد البديع ،ميتافيزيقيا اللغة ،د ط ،الهيئة المصرية العامة للك تاب ،القاهرة  ،9119ص .99
 .14يوسف الخال ،الحداثة في الشعر ،د ط ،دار الطليعة ،بيروت  ،9199ص 99
 .12دمحم مفتاح ،دينامية النص (تنظير وإنجاز) ،ط ،9المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ،9199ص .69
آ
 .16نوردين الدين لعراجي ،زمن العشق االتي ،د ط ،رابطة إبداع  ،9111ص 61
 .12سورة طه آااليات.11 ،19 ،19 ،11:
 .13دمحم فتوح احمد ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،ط ،1دار المعارف ،القاهرة ،9196 ،ص .915
 .1.عز الدين اسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،ط ،1دار المعارف ،القاهرة  ،9196ص .915
 .21نور الدين درويش ،مسافات /،ط ،8مطبعة جامعة منتوري ،قسنطينة ،8008 ،ص 91
 .21سورة يوسف ،آااليات .89 ،89 ،81 ،85
 .22رجاء عيد ،دراسات في لغة الشعر ،رؤية نقدية ،د ط ،منشاة المعارف االسكندرية  ،9191ص .69
 .23عبد الرحمن بوزربة ،نهايات ،ص .86
 .24سورة يوسف ،آااليات .99 ،91 ،95 ،96 ،91
 .22رمضان الصبا  ،في نقد الشعر العربي المعاصر ،دراسة جمالية ،ط  ،9دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،االسكندرية ،9199 ،ص
.966
 .26عيسى لحليح ،غفا الخرفان ،د ط ،المؤسسة الوطنية للك تاب ،الجزائر  ،9191ص .91
 .22سورة آال عمران ،آااليتان .909 ،901
 .23يوسف وعليسي اوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار ،ط ،9دار ابداع  ،9115ص .15
 .2.سورة الزلزلة ،آااليات .6 ،1 ،8 ،9
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الملخص

 حيث حاولنا رسم، وجملة من القضايا المتعلقة به،يتناول هذا المقال اهمية الك تاب اإللك تروني في تنمية الحصيلة اللغوية
، واهميته في العميلة التعليمية بعامة وفي تنمية الحصيلة اللغوية بخاصة،مشهد له بالمؤسسات التعليمية واستشراف مستقبله
آ
. وماخذ الك تاب اإللك تروني،ومميزات القراءة اإللك ترونية
 لتحقيق اهدافها المتمثلة،كما حاولنا ايضا بيان مدى استخدام المدرسة لوسائل اإلعالم واالتصال الحديثة وتكنولوجيا العصر
 والحفاظ على موقعها واستمراريتها في ظل تحديات المجتمع الرقمي التي تواجهها هذه المؤسسة عبر كامل القطر،في تقديم تعليم نوعي
.الوطني والعربي
. الك تاب اإللك تروني، الحاسوب، الحصيلة اللغوية، اك تساب اللغة، تعليم اللغة، العربية:الكلمات المفتاحية
Résumé
Notre étude actuelle portera des éléments privilégiés qu’est les outils audio- visuelle (l’ordinateur) en tant
qu’outils incontournables du processus pédagogique dans la didactique des langues, et le développement la
compétence communicative, et la didactique de la langue arabe, dans le domaine de la communication et de
expression des besoins vitaux et sociale. C’est pourquoi, il fallait évolue la compétence communicative chez
l’étudiant pour qu’elle puisse répond aux besoins de la société et de l’individu.
Pendons l’apprentissage de la langue arabe ou bien les langues étrangère, il fallait donner l’importance à
la compétence communicative, et a la langue fonctionnelle que l’élève a besoin pour communiquer dans la classe
ou dans la vie professionnelle.

Mots clés : Enseignement de la langue, Acquisition de la langue, Compétence communicative, L’ordinateur, Le

livre électronique.
Summary
The multiple abilities of the computer which penetrates matters related to our lives remain astonish as life
goes on. Being dependent on computers has structured fundamental components of teaching processes in the most
of countries across the globe as well as educational institutions. Though inventors of this technology never
anticipate, it could contribute dynamically to field of teaching Arabic Language. However, the reality confirms
that the concerned authorities of teaching Arabic Language have adapted the technological potentials of computer
in facilitating teaching Arabic Language. Thus, the level of their success and making use of it are dependent on
their creative abilities. Instructors who are concerned with teaching Arabic Language hold expectations and
aspirations that meet learners’ needs. The instructors used modern and religious approaches to teaching processes.
As a result, their efforts emerged in various forms and dimensions.

Keywords:

Teaching language, Language Acquisition, Competence communicative, Computer, Electronics

books.
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والمناهج ،وبين خريج الجامعة ومتطلبات س وق العمل الذي
يتطل ب ش اب ا مس لح ا ب العلم والتكنولوجي ا .إن اس تخ دام
التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية يجب اال ياخذنا ً
بعيدا عن
اال هداف الحقيقية للتعلم ،فهو ليس ً
تعلما للتكنولوجيا ولكنه
تعلم ب اس تخ دام التكنولوجي ا ،ل ذل ك يج ب ان يكون ال دور
االساس للتكنولوجيا مرتك ًزا على اهداف التعليم .وهناك العديد
من الدراس ات المحلية واالجنبية التي تناولت اثر اس تخدام
الحاسوب في تعليم اللغة ومهاراتها ومنها:
اجرت الجمال ( )8006دراسة الستقصاء اثر استخدام
إس تراتيجية التدريس الخص وص ي المنفذة من خالل الحاس وب
في تقديم دروس عالجية لموض وعات ص رفية في تحص يل طلبة
الص ف الث اني الث انوي االدبي ب االردن ،وفي اتج اه اتهم نحو
الح اس وب .وق د تكون ت عين ة ال دراس ة من ( )60تلمي ذة،
موزعات على مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واالخرى
ض ابط ة .وق د اش ارت النت ائج إلى وجود فروق ذات دالل ة
إحص ائية بين متوس طات عالمات اختبار التحص يل الفوري في
الموض وعات الص رفية للمجموعة االولى التي تعلمت بطريقة
التدريس الخص وص ي المنفذة من خالل الحاس وب ،وبين
متوس ط ات عالم ات اختب ار التحص ي ل المؤج ل في نفس
الموض وعات الص رفية للمجموعة الثانية التي تعلمت بطريقة
التدريس الخص وص ي المنفذة دائما من خالل الحاس وب،
وكذلك ظهور تحس ن في اتجاهات الطالبات نحو اس تخدام
الحاس وب بعد تعرض هن لهذه التجربة .كما اس تنتجت الباحثة
ص عوبة تطبيق إس تراتيجية التدريس الخص وص ي المنفذة من
خالل الحاس وب في المدارس االردنية لوجود بعض المعيقات
منه ا :ع دم توفر برمجي ات ق ائم ة على إس تراتيجي ة الت دريس
الخصوصي ،وعدم توفر اجهزة حاسوب بعدد كاف .9
كما اجرت الجرايدة ( )8001دراس ة هدفت إلى معرفة
اثر التدريس بمس اعدة الحاس وب في تحص يل تالميذ الس نة
االولى ث انوي ادبي في قواع د اللغ ة العربي ة .تكون مجتمع
ال دراس ة من جميع تالمي ذ الس ن ة االولى ث انوي االدبي في
المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم
في مح افظ ة المفرق للع ام ال دراس ي  ،8001 / 8008وق د
تكون ت عين ة ال دراس ة من ( )980فردا ،درس ( )10تلمي ذا

-9ت ـم ـه ـيــد
تعد اللغة اداة للتفكير والتحليل المنطقي فهي ليس ت
مجرد الفاظ تقال او تقرا ،وإنما هي جوهر التفكير الن التفكير،
عملي ة ذهني ة ال يمكن ان تتم ب دون اس تخ دام اال لف اظ ال دال ة
على المعاني .واللغة وسيلة الستيعاب فكر االمة وثقافتها ،وهي
وس يلة اتص ال بين الش عوب ،فهي كالم مص طلح عليه بين كل
قوم فال يس تطيع المرء ان يس تخ دمه ا إال إذا فهم مع انيه ا
ودالالته ا ،ل ذل ك فهو مض طر الى تعلم مفرداته ا الص وتي ة
والك تابية ومعانيها حتى يستطيع التعبير عما يدور في خلده.
وق د اثبت ت اللغ ة العربي ة ج دارته ا على مر العص ور،
ونجحت في ان تكون اداة فعالة لنقل المعرفة .اما في عص رنا
هذا؛ عصر العولمة واالنفجار المعرفي فهي تعيش اللغة العربية
ازم ة لغوي ة تتعرض فيه ا لحرك ة تهميش حتى من ابن ائه ا بفع ل
الض غوط الن اجم ة عن طغي ان اللغ ات االجنبي ة على جميع
االص عدة ،وخص وص ا مع اس تخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتص االت ،فمعظم المعلوم ات المتوفرة عبر االنترن ت هي
ب اللغ ة اإلنجليزي ة وبعض اللغ ات االجنبي ة االخرى ،وه ذه
تش كل ص عوبة بالغة بالنس بة للمس تخدمين العرب الذين ال
يتقنون اللغات االجنبية.
واللغات ،عربية كانت ام اجنبية هي اس اس التحص يل
المعرفي لمختلف العلوم ،وإتقان المتعلمين لها يس اعدهم في
تحص يل المعارف االخرى .ويعد تعلمها من الموض وعات التي
تحتاج إلى الوس ائل التعليمية ،فالمتعلم بحاجة إلى ربط ص ور
الكلمات المك توبة بمعانيها وبلفظها الص حيح لكي يس تطيع
اس تيعاب ما يقرا او يس مع بس رعة ودقة ،ويعبر عن افكاره ً
لفظا
ً
صحيحا.
وك تابة تعبي ًرا
يع د الح اس وب من الوس ائ ل التعليمي ة المهم ة
المس تخدمة في تدريس مختلف مهارات اللغة .وتمثل قض ية
اس تخ دام التكنولوجي ا بش ك ل فع ال ،في التعليم في وقتن ا
الح اض ر اهتم ام ًا ب الغ ًا على المس تويين الع المي والمحلي،
وتحظى تلك القض ية باهتمام التربويين واللس انيين .ويمكن
القول إن قض ية تكنولوجيا التعليم ما زالت تعاني اوض ً
اعا
س لبي ة في ال دول العربي ة ،فهي غير مفعل ة التفعي ل االمث ل
داخ ل الم دارس ،والفجوة تتس ع ب اس تمرار بين المتعلم
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وتلمي ذة منهم بمس اع دة الح اس وب ،ومثلهم ب الطريق ة
االعتيادية .وتكونت اداة الدراس ة من اختبار تحص يلي من نوع
االختي ار من متع دد مكون من ( )61فقرة موزع ة على االه داف
التعليمي ة حس ب مس توي ات بلوم (المعرف ة ،والفهم،
والتطبيق).
وكش فت الدراس ة عن وجود فروق ذات داللة إحص ائية
في مس توى تحص يل تالميذ الس نة االولى ثانوي ادبي في قواعد
اللغة العربية تعزى الثر متغير الطريقة وكانت لص الح طريقة
التعليم بمس اعدة الحاس وب .وكذلك وجود فروق ذات داللة
إحص ائية في مس توى تحص يل طلبة الص ف االول الثانوي
االدبي لقواع د اللغ ة العربي ة تعزى الثر متغير الجنس وك ان ت
لص الح اإلناث .كما بينت الدراس ة عدم وجود فروق ذات دال لة
إحص ائية في مس توى تحص يل طلبة الص ف االول ثانوي االدبي
قواع د اللغ ة العربي ة تعزى الثر متغير التف اع ل بين الطريق ة
والجنس .8
وفي دراس ة نوعي ة ا جراه ا البرتس ون وفيلك س
( ) Albertson & Felix , 2001حول اثر استخدام الرزم التعليمية
والتعليم الذاتي في تطوير الك تابة اإلبداعية للطلبة الموهوبين
باستخدام الحاسوب ،تم اختيار العينة بطريقة قصديه ،حيث
تكونت هذه العيية من تلميذ وتلميذة في الص ف الس ابع من
الموهوبين حس ب ما تش ير س جالتهم المدرس ية ،وتقارير
معلميهم ،وتم اختيار تصميم السلسلة الزمنية بحيث تم ك تابة
اك ثر من قص ة على فترات متب اع دة ،وتم تص ميم حق ائ ب
تعليمية مزودة بإس تراتيجيات ترش د الطالب لكيفية الك تابة
بطريق ة إب داعي ة ،وتس اع دهم على الطالق ة في الك ت اب ة
والتخطيط ووضع االهداف والتدريب على ضبط الوقت ،وبعد
التدريب قام التالميذ بك تابة س بع قص ص على فترات متباعدة
على الح اس وب ،وتم إع داد اداة لقي اس تق دم التالمي ذ في
الك ت اب ة وعرض ت على مجموع ة من المحكمين ،فك ان ت
االحكام التي ص درت عن القص ص بينت ان القص ص كانت
ذات نوعية إجمالية اعلى من القص ص التي ك تبت س ً
ابقا ،فقد
ازدادت طالقة التالميذ ،واس تطاعوا ان يض منوا للقص ة عناص ر
اك ثر وفي وقت اقل في الك تابة .1
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واس تقص ت ص الح ( )8009اثر اس تخدام البرنامج
المتعدد الوس ائط الفوري والمؤجل لتالميذ الس نة التاس عة
اساسي في قواعد اللغة العربية ،وتم استخدام برنامج حاسوبي
متعدد الوس ائط معد من قبل المعهد العالي للعلوم التطبيقية
في دمش ق ،وتكونت عينة الدراس ة من ( )980تلميذا وتلميذة
موزعين على مجموعتين :درست المجموعة التجريبية بالبرنامج
الحاس وبي ،في حين درس ت المجموعة الض ابطة بالطريقة
التقليدية .وطب قت الباحثة اختبارات تحص يلية بعدية فورية
ومؤجلة .واظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائ ًيا
بين المجموعتين الض ابطة والتجريبية في التحص يل الفوري
والمؤجل ،وان الطريقتين متش ابهتان في اثرهما على تحص يل
التالميذ .6
اما دراس ة بيكوك ( )Peacock, 1993فقد هدفت إلى
الكش ف عن مقدار التفاعل بين مجموعات ص غيرة من التالميذ
يك تبون موض وعات باس تخدام برامج معالجة النص وص ،وبين
نظرائهم الذين يك تبون باس تخدام الورقة والقلم .وقد تراوحت
اعمار التالميذ بين الخامس ة والثانية عش ر ،وتم تقس يمهم إلى
 98مجموع ةُ .ص ِّم ةم ْت بط اق ة مالحظ ة ،وتم ت المق ارن ة بين
مجموعات االطفال في االنشطة التالية:
 استخدام الحاسوب او الك تابة بالقلم والورقة ،اقتراحكلمات او افكار لكي تستخدم في عملية الك تابة.
 الرد على المقترحات ًلفظيا.
 القراءة الجهرية من الشاشة او الورقة.المساعدة في التهجئة.وقد توص لت الدراس ة إلى ان التالميذ المس تخدمين
للح اس وب في عملي ة الك ت اب ة يتب ادلون ويقترحون االفك ار
والكلم ات بحري ة اكبر ،كم ا انهم يقومون بمراجع ة وتغيير م ا
ك تبوه بص ورة اكبر ،ةو ُي ْب ُد ة
ون اهتم ام ًا اكبر بعالم ات الترقيم
والتنقيط ،كم ا انتجوا ك ت اب ات افض ل من الن احيتين الكمي ة
والنوعي ة ،وتكون ت ل ديهم اتج اه ات إيج ابي ة نحو عملي ة
الك تابة ،وتساوت سرعتهم في الك تابة باستخدام الحاسوب مع
سرعتهم في الك تابة باستخدام القلم والورقة.5
كما اجرى عويس ( )Aweiss, 1993دراس ة هدفت إلى
معرفة اثر التعلم بوس اطة الحاس وب على االس تيعاب القرائي
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ل دى بعض القراء المبت دئين في اللغ ة العربي ة كلغ ة اجنبي ة،
وقد بحثت هذه الدراس ة الفعالية النس بية النواع مختلفة من
برامج الحاس وب الس هلة لتطوير القراءة لدى المتعلمين للغة
العربية كلغة اجنبية ،وتم إخض اع المش اركين لبرنامج تعليم
للقراءة يس انده الحاس وب في اربع مراحل من التجربة ،وهي
اس تخدام القطعة فقط ،الدخول إلى قاموس المص طلحات،
الدخول إلى اش تقاقات افعال مختارة من النص ،الدخول إلى
معلومات حول هذا النص .تم جمع النتائج في تص ميم مختص
لهذا الغرض ،وتم قياس اس تيعاب القراءة بعد العالج بوس اطة
برنامج تذكر فوري .وقد اش ارت النتائج إلى انه من بين البرامج
الس ابقة ،كان الدخول إلى قاموس المص طلحات عن طريق
الحاس وب هو المس هم الرئيس في تحس ين اس تيعاب القراءة
لدى التالميذ.1
وهناك دراس ة هاليت ( )Hallett, 1985التي هدفت إلى
معرفة اثر اس تخدام الحاس وب كمس اعد في التعليم ،على
تحص يل تالميذ الس نوات الرابعة والخامس ة والس ادس ة ابتدائي
لم ادتي الري اض ي ات واللغ ة .وقس م ت عين ة التالمي ذ إلى
مجموعتين :ض ابطة وتجريبية ،وكل مجموعة تحوي مس تويات
مختلفة من التالميذ (ض عاف التعلم ،وموهوبون ،ومتوس طو
التحص يل ،ومرتفعو التحص يل) .وتلقت المجموعة التجريبية
فترتين الس تخدام الحاس وب كمس اعد للتعلم ،كل فترة 85
دقيق ة في االس بوع .ام ا المجموع ة الض ابط ة فق د تعلم ت
بالطريقة التقليدية .وكان من نتائج هذه الدراس ة ان الحاس وب
ذو فاعلية بالنس بة لتعلم تالميذ الس نة الرابعة ،حيث ارتفعت
متوس طات الدرجات من  %99قبل التجريب إلى  %81بعد
التجري ب ،وان التالمي ذ ض ع اف التعلم ق د اح دثوا تق دم ا في
تحص يلهم من  %91إلى  ،%51وان التق دم ال ذي احرزه
التالميذ منخفض و التحص يل كان اك ثر من التقدم الذي حققه
متوس طو ومرتفعو التحص ي ل ،وان الح اس وب اختزل زمن
التعلم بمعدل  ،%50وان الحاس وب زاد من قدرة الطلبة على
التذكر.9

عدد الكلمات التي يحفظها ويفهم معانيها ،حتى وإن كان اميا
ال يقرا وال يك تب.
وتعرف الحص يلة اللغوية كذالك بانها« :امتالك المرء
لعدد اكبر من اال لفاظ ومعانيها ،او القدرة على التواص ل مع
آ
االخرين»  .1هذه بعض اشكال الحصيلة اللغوي وليست كلها،
الن الحص يلة اللغوية «تتض من عدة مهارات هي التواص ل،
القراءة ،الك تابة ،الفهم ،التفكير ،تحص يل المعرفة ،امتالك
الثق اف ة ،تحقيق الهوي ة القومي ة»  ،90وه ذا العرض له ذه
المه ارات ال يعني الترتي ب فهي مه ارات متك امل ة ،وال يعني
كذلك انها بمثل هذا التبس يط؛ إذ تتض من كل مهارة عدة
مه ارات اخرى فرعي ة والمطلوب فيه ا جميع ا هو التحس ين
واالرتقاء نحو االفضل وليس مجرد االداء.
واما المقص ود بالتنمية ،فهو تطوير الحص يلة اللغوية
آ
«واالنتقال بها باس تمرار من مس توى إلى مس توى اخر افض ل
من سابقه ،واجود»  ،99وتنمية المهارات اللغوية التي يمارسها
التلميذ من كالم وتواص ل مع الناس قراءة وفهما واس تيعابا
وك ت اب ة ،وتلقي ا للعلوم والمع ارف ،وق درة على التعبير عن
ال ذات ،وتحقيق الوجود والتواص ل الفع ال مع البيئ ة
المحيط ة ،وتحقيق الهوي ة القومي ة والثق افي ة .إن الحص يل ة
اللغوي ة تتج اوز الق درة على التواص ل ،فهي تنق ل االنفع االت
بوض وح ودقة وتعبر عنها ،وتحفظ الخبرات والتجارب وتحولها
إلى معطيات وحقائق وعلوم ،وهي الحافظة لثقافات الش عوب
وت اريخه ا وحض ارته ا ،والح امل ة لهويته ا ،وربم ا لواله ا لم ا
تطورت حياة اإلنسان.
إن تنمية الحص يلة اللغوية ال تعني ان يص بح المتعلم
متمكن ا من اللغ ة ،مجي دا للكالم او الحوار ،ب ل تعني تنمي ة
«الق درة على الفهم ،والتفكير ،وتلقي العلوم ،والمش ارك ة في
البن اء والتطوير ،وان يحتفظ بهويت ه القومي ة ،ويتمث ل ثق افته ا
وعاداتها»  .98كما تعني ايض ا تنمية الوس يلة التي يحقق ب ها
المتعلم ذات ه ،ويثب ت حض وره ،وبه ا يتلقى العلوم ويطور
حياته .ويتض ح معنى الحص يلة اللغوية اك ثر من خالل تجزئ تها
آ
إلى المستويات االتية:

يقص د بالحص يلة اللغوية «عدد الكلمات التي يحفظها
المتعلم ويعرف معانيها»  ،9فالحصيلة اللغوية لكل إنسان هي

ا-الحص يلة الفكرية :تعني القدرة على إنتاج اكبر عدد
ممكن من االفكار.

-8الحصيلة اللغوية
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واالج ت م اع ي ة وال ق وم ي ة ف ي اإلن ت اج واإلب داع ،وم ن اج ل
االس تقالل الفكري ،وإحراز المك ان ة المرموق ة ،والتق دم
الحض اري المنش ود .وه ذه التح دي ات تملي على الم درس ة
اس تخدام وس ائل تعليمية تس تثير الدافعية لدى المتعلمين،
وتبع ث الثق ة ب اللغ ة ،وتوج ه االنظ ار والقلوب إليه ا ،وتزي د
االهتمام بها .من هنا ظهرت ض رورة اس تخدام الحاس وب في
تعليم اللغة ،الن الحاس وب اداة يقرب المفاهيم إلى االذهان
ويبع ث الحيوي ة والنش اط في اجواء ال دروسُ ،وي ةر ِّس ُخ
المعلوم ات .كم ا ان تعليم اللغ ة عبر الح اس وب ادى إلى
نجاحات في عملية االك تس اب اللغوي  ،96ويعين التالميذ على
تنمي ة الحص يل ة اللغوي ة التي يم ارس ونه ا داخ ل الم درس ة
وخارجها.

ب-الحص يلة اللفظية :تعني القدرة على س رعة إنتاج او
توليد اكبر عدد ممكن من اال لفاظ.
ج-الحص يلة االرتباطية :تعني القدرة على س رعة إنتاج
اكبر عدد من الكلمات التي تعبر عن عالقات معينة.
د-الحص يلة التعبيرية :تعني القدرة على ص ياغة اكبر
عدد من الجمل والعبارات التامة ذات المعنى لتعبر عن افكار
مختلفة.
تتكون الحص يل ة اللغوي ة من اش ك ال مختلف ة من
المه ارات؛ القراءة واالس تم اع والتح دث والك ت اب ة والفهم
والتحليل والتركيب والتقويم وتطوير برامج .والحص يلة اللغوية
ليس ت مجرد تمكين المتعلم من اللغ ة ،وإتق ان نحوه ا
واس اليبها ،ومعرفة اس رارها والغوص فيها ،إنما هي هذا كله
مقترن ا بمم ارس ته ا في الحي اة االجتم اعي ة ،وفي مي ادين العلم
والمعرفة ،لتحقيق الذات والحفاظ على الهوية وتحقيق االنتماء
إلى الثقافة .وال تظهر اهمية الحص يلة اللغوية ،مهما بلغت من
الثراء ،ما لم يكن المتعلم قادرا على ص ياغة وتركيب وس بك
وربط المفردات اللغوي ة المك تس ب ة على نحو س ليم ،وطبق ا
للمقاييس والقواعد اللغوية المتعارف عليها في اللغة الواحدة.
وما لم يرافق كل ذلك وجود ذوق فني ص قيل ،وطبع ص اف
مه ذب يمكن المتعلم من تحقيق التالؤم واالنس ج ام بين
آ
االفك ار واالنفع االت التي يري د نقله ا لالخرين ،وبين القوال ب
اللفظية التي يوصلها بها ،الن اال لفاظ ال تتفاضل من حيث هي
الفاظ مجردة وال من حيث هي كلمات مفردة91 .
تنبع اهمية الحص يلة اللغوية من الدور االس اس الذي
تؤديه في عملية التواص ل والتعايش ،والتفاعل االجت ماعي،
ومن فاعليتها الكبيرة في اك تس اب الخبرات ،وتنش يط عملية
اإلبداع واإلنتاج الفكري ،ومن ثم تحقيق التقدم الحض اري .كل
هذه االهمية وهذا الدور للحص يلة يض عان المدرس ة ا مام
تح دي ات كبيرة تتمث ل في العم ل على تطوير وتنمي ة المه ارات
اللغوية ،والمهارات العقلية عن طريق إغناء الحص يلة اللغوية
للمتعلم ،وتمكين ه من امتالك الق درة على التفكير والكالم
والقراءة والك تابة وتلقي العلوم وتطوير الذات وامتالك الثقافة،
وتمثل الروح القومية ،من اجل تحقيق المطامح الش خص ية
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-1المدرسة وتحديات مجتمع المعلومات
اصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤدي دورا
مهم ا في ك ل من احي الحي اة ،فق د س اع دت على إح داث نقل ة
حض ارية كبيرة ،فاص بح البعيد قريبا ،ولم تعد هناك حواجز
مكانية او زمانية بين سكان الكرة االرضية ،واصبح العالم قرية
ص غيرة  ،95حيث يس تطيع اي إنس ان التجول فيها والتعرف
على كل ما فيها من خالل وسائل االتصال المختلفة.
وم ا من ش ك في ه ان ه ذا التطور اله ائ ل لتكنولوجيا
اإلعالم واالتص ال انعكس على العملية التعليمية بعامة وعلى
تعلم اللغة بخاص ة .وقد بحث اللس انيون والتربويون عن طرق
ووس ائ ل ج دي دة لمواجه ة التح دي ات التي تواج ه العملي ة
التعليمية ،والمس اعدة في تحس ينها ،والوص ول إلى افض ل
النتائج التعليمية ،خاصة بعد ظهور الك تاب اإللك تروني ،الذي
يس اعد المتعلم في تعلم اللغة من خالل محتوى مختلف عما
يقدم بين دفتي الك تاب المدرس ي في المكان الذي يريده وفى
الوقت الذي يفض له دون االلتزام بالحض ور إلى قاعات الدراس ة
في اوق ات مح ددة .يعتم د المحتوى الج دي د على الوس ائط
المتعددة (نصوص ،ورسومات ،و صور ثابتة ،ولقطات فيديو،
وص وت) ،ويقدم من خالل وس ائط إلك ترونية حديثة مثل
الحاسوب ،االنترنت  ،االقراص المدمجة.
تتحمل المدرس ة الجزائرية مس ؤوليات كبيرة في ض وء
التطورات المتس ارعة التي عرفها اس تخدام الحاس وب والش بكة
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اإللك تروني ة والبرمجي ات التعليمي ة ،التي اثرت في طريقتن ا
للقراءة وتعلم اللغة وبناء المعارف .واض حت هذه الوس ائل
تقوم بدور المهيئ للتعلم الذاتي  91الذي ياخذ بيد المتعلم نحو
االفق المعرفي الواس ع ،خاص ة بعد تطور بنوك المعلومات
وظهور الك ت ب والمجالت وال دوري ات اإللك تروني ة في ش تى
التخص ص ات ،وما ينش ر فيها من مواد لغوية وتعليمية .خاص ة
وان ه ذه «المواد المس موع ة عبر اال جهزة التكنولوجي ة
المتطورة ،والمواد المرئية عبر الص ور والش اش ات اك ثر تاثيرا
وثباتا لدى متعلمي اللغة»  99ولعل الحاس وب ياتي في مقدمة
الوس ائل التعليمية اال ك ثر اس اهما وتاثيرا في تنمية المهارات
اللغوية.
لم يعد الحاس وب والش بكة اإللك ترونية (االنترنت )
وس ائ ل يلج ا إليه ا المتعلم والمعلم كنوع من الوس ائ ل
المس اعدة ،بل اص بحت تض طلع بدور اهم وهو تعزيز التعليم
المبرمج إلى ج ان ب التعليم داخ ل ق اع ة ال درس؛ وت اخ ذ بي د
المعلمين والمتعلمين لينهلوا من مه ارات وحق ائق ومعلوم ات
عن المصادر المختلفة وفق إستراتيجية محكمة توضع لتحقيق
اهداف تعليمية يستفيد منها كل المنتمين إلى المدرسة.
إن االعتماد على الك تاب الورقي وحده في التحص يل
اللغوي في المدرس ة يلغي طاقات كبيرة يمتلكها التلميذ الذي
يهرع إلى كل ما يطور معارفه وينمي مهاراته .والمدرس ة يجب
ان تقدم مجموعات متنوعة من المص ادر والوس ائل– تقليدية
وح ديث ة-التي تالمس احتي اج ات التلمي ذ المعرفي ة واللغوي ة.
ولكن م ا ال ذي يعيق الم درس ة الجزائري ة من توفير الك ت اب
اإللك تروني واس تخدام ش بكة االنترنت ؟ وما الذي يمنعها من
اداء دورها بالصورة المرجوة التي نطمح إليها؟
هناك ك ثير من المنغص ات التي تحول دون اس تفادة
المدرس ة من تكنولوجيا المعلومات ،ولعل ابرزها على اإلطالق
التكلف ة الب اهظ ة للح اس وب في الوق ت الراهن على الرغم من
تنافس الش ركات الص ناعية والتجارية على تس ويقه .ناهيك عن
ان برامج الح اس وب العلمي ة والتثقيفي ة ال تزال مح دودة من
حيث مس توياتها ومن حيث انواعها ومجاالتها ،فبرامج تعليم
اللغة العربية ما تزال مقص ورة على تعليم مهارات مبدئية ،هذا
باإلضافة إلى ارتفاع اسعار بعض هذه البرامج .99
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يض اف إلى ما تقدم ذكره ،غياب الرؤية االس تراتيجية
ل دور الك ت اب اإللك تروني في العملي ة التعليمي ة .ل ذا يج ب ان
تعي القي ادات العلي ا للتربي ة والتعليم والمعلمون دور الك ت اب
اإللك تروني كوس يل ة تعليمي ة وليس كوس يل ة مك تبي ة مع م ا
للمك تبة من دور كبير ،ولكنه ال يس توعب التطورات العلمية
الح ديث ة ،والتلمي ذ هو المس ته دف اوال واخيرا .إن مفهوم
الك تاب اإللك تروني واهميته التعليمية يتطلبان تغييرا في بعض
المف اهيم واالدوار؛ إذ لم يع د دور المعلم ينحص ر في تق ديم
الدرس بوس ائل تقليدية ،بل اص بح دوره موجها نحو اس تخدام
مجموعة من االدوات والوس ائل الحديثة التي تس هم بفاعلية في
تعلم التالميذ «وتتيح الوس ائل اإللك ترونية للمتعلمين عنص ر
التف اع ل ال ذي ُيحرمون من ه كلم ا ح اولوا اس تثم ار الوث ائق
التقلي دي ة في العملي ة التعليمي ة»  ،91ب الح اس وب يتف اع ل
التلميذ ويندمج لفترة طويلة مع محتوى الك تاب اإللك تروني.
لقد اص بح الك تاب اإللك تروني في عص رنا يقوم بدور
المهيئ للتعلم الذاتي الذي ياخذ بيد التلميذ نحو االفق المعرفي
والمعلوماتي الواس ع باس تخدام االجهزة المتقدمة والش بكات
اإللك ترونية ،وهذه الوس ائل تقدم للمتعلم مزايا اك ثر مما تقدمه
الوس ائ ل التقلي دي ة« ،وتتيح للمتعلم فرص ة التع ام ل معه ا
تفاعليا مع المعارف والمعلومات باختيار المناسب منها واال ك ثر
ت اث ي را»  80ل ك ن ه ذا ال ي ع ن ي إغ ف ال ال ك ت ب وال دوري ات
والمطبوعات الورقية التي ال غنى عنها في العملية التعليمية.
والمتعلم اليوم يج ب ان يكون ع ارف ا به ذه التقني ات
الجديدة ويجيد اس تخدامها ،ومن الض روري إدراك اهميتها في
الفعل التعليمي ،وال يك فيه ان يس مع عنها .فقد اص بحت هذه
التقني ات ض رورة حي اتي ة وتعليمي ة ،ومقوم من مقوم ات
التعليمية المعاصرة التي تؤكد على ضرورة إيجاد عنصر التفاعل
بين المتعلم والموض وع ،وم ا من ش ك ان المتعلم عن دم ا
يتفاعل مع الموضوع سوف تزداد قدرته على االستيعاب .ولكن
ه ل يمكن الح دي ث عن التف اع ل عن دم ا يتعلق االمر بتعليم
اللغة؟
أ
-6الكـتاب ال لكـتروني واهميته التعليمية
يتطلع كل من له ص لة بالعملية التعليمية ان يكون
الك تاب اإللك تروني وس يلة تعليمية جاذبة للمتعلمين خاص ة
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«وان ثمرة تكنولوجي ا المعلوم ات فا ِّس ةر ْت انتب اه مس تعمله ا،
وتس تحوذ على المتعلمين يوما بعد يوم وبش كل ملفت للنظر»
 .89فقد ص ار الك تاب اإللك تروني يغذي المعلم والمتعلم بكل
ما يحتاجونه من مهارات لغوية ومعلومات ومعارف مس تقاة من
مجموع ة من المص ادر المت اح ة عن طريق االقراص الم دمج ة
وشبكة االنترنت التي يجيد هؤالء المستفيدون استخدامها.
إن الك ت ب الورقي ة ال تتن اس ب ك ثيرا مع مجتمع
المعلومات ،النها ال تتيح الفرص ة للتعلم بش كل جيد ،وهذه
الوس ائل محكوم عليها بالتنحي س لفا وإتاحة الفرص ة امام
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوس ائل الحديثة التي «تقدم لنا
قناة ُتس هل قدرتنا على التواص ل»  ،88وتوفر فرص ا اك ثر للتعلم
الجيد ،ومن هذه الوس ائل الك تب اإللك ترونية التي يس عى
مؤلفوها إلى توس يع نطاق التعليم وتس هيله ،ونش ر المعرفة
بشكل افضل مما هو سائد اليوم في مدارسنا.
للك ت اب اإللك تروني دور كبير وفع ال في تعليمي ة
اللغ ة ،وق د اتس ع مج ال اس تخ دام ه ليص بح اداة للتثقيف
والتعليم عن قرب باإلض افة إلى اتخاذه وس يلة للتعليم عن
بعد ،خاصة بعد تطور استخدام الحاسوب واالنترنت وما يوفره
لمس تعمليه من معلومات ومعارف ك ثيرة ومتجددة ،من خال ل
مجموع ات كبيرة من الك ت ب والنص وص التي يمكن اإلطالع
عليه ا متى اردن ا .وتعتم د ه ذه الك ت ب على تقني ة الوس ائط
المتعددة؛ إذ تتيح الصورة والصوت والك تابة والحركة والتكبير
واال لوان...إلخ مما جعلها وس ائل مكملة للدرس داخل القاعة
ويمكن ان تحل محل الك تاب الورقي ،خاص ة بعد تطور بنوك
المعلومات وظهور النشرات العلمية والثقافية واإللك ترونية81
بلغ الك ت اب اإللك تروني من االس تخ دام في العملي ة
التعليمي ة في ال دول المتق دم ة درج ة جعل ت الخبراء يعتق دون
انه اص بح منافس ا للك تاب الورقي او يمكن ان يحل محله .وال
شك ان انتشاره واتساع مجاالت استخدامه اثر كبير ودور فعال
في مج ال تعليم وتعلم اللغ ة ،ونش ر وبح ث الموض وع ات
المتعلقة بها.
ومم ا يزي د من اهمي ة الك ت اب اإللك تروني في تعليم
اللغة الطريقة المنهجية التي تعد وتعرض بها البرامج ،والشكل
الحركي ال ذي تتخ ذه اللغ ة ،والكم اله ائ ل ال ذي توفره من
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النصوص يفوق بك ثير ما لدى اي فرد ،سواء عن طريق الشبكة
اإللك ترونية ام االقراص المدمجة التي تخزن النص وص الكاملة
آ
ران الكريم .86إضافة إلى
ال لف ك تاب من ح جم الق
الطبيع ة غير الخطي ة للتف اع ل ،ف إذا ك ان ب إمك ان المتعلم ان
ينغمس في ك تاب ،فإنه بإمكانه ايض ا ان ينغمس في مجموعة
من الك تب ،وعندما يلتحق بمجموعة ما بإمكانه ان يس تدعي
موض وعا حديثا او بعيدا ،ثم ان يبدا باحدث الرس ائل ،او ان
يعود إلى تلك التي ارس لت منذ ايام او ش هور او حتى س نوات
مضت .وليست هناك نقطة بداية تاريخية معينة.
لقد ص ممت الك تب اإللك ترونية بطريقة تس تجيب
لك ل م ا ترمي إلي ه ش روط تعلم اللغ ة؛ فهي تعم ل على إث ارة
الدوافع الكامنة لدى المتعلمين وتس تجيب لميوالتهم وتعزز
االك تس اب وتعين على الفهم ال دقيق ،من خالل المثيرات
والحوافز الس معية والبص رية التي تص احب عملية تعلم اللغة،
والتي تجس د اللغة في ش كل مرئي جميل او مس موع او هما
معا ،وتدفع المتعلم وتستدرجه إلى التكرار والتدريب المستمر
فيواص ل النش اط دون س ام او مل ل .85يخت ار المواد التي
تتناسب مع قابلياته الذاتية ورغباته وميوالته.
إن ق درة المتعلم على انتق اء م ا يرغ ب في ه من برامج
وك ت ب لغوي ة تبعث ه على االقب ال لم ا ينتقي ،وتمكن ه من
اك تس اب ما يرغب فيه من مفردات اللغة او مهارتها ،وتش جعه
على التعلم الذاتي ،وعلى التفاعل واالندماج معها لفترة طويلة،
وتتيح له فرص ة كبيرة لتحليلها وتدقيق النظر في مض امينها،
لما تحمله من عناص ر اإلثارة والجاذبية التي توفرها الوس ائط
المتنوعة من ص وت وك تابة وص ورة .ويؤكد علماء اللغة والتربية
ان التفاعل بين المتعلم والموض وع «يس تثير الدافعية لدى
المتعلمين فيقبلون على الم ادة بك ل نفس راض ي ة ،ويج دون
متعة في تعلم اللغة»  .81وما من شك ان التلميذ عندما يتفاعل
مع الموض وع س وف تزداد قدرته على االس تيعاب له ،فتزداد
المع ارف والمه ارات اللغوي ة التي يتعلمه ا رس وخ ا وثب ات ا،
فيجعلها اك ثر تواترا في عملية االتص ال التي يمارس ها ،إلى غير
ذل ك مم ا ي دخ ل من إيج ابي ات الك ت اب اإللك تروني في تعلم
اللغة.
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ينمي التلميذ بواس طة الحاس وب مهاراته في القراءة
والك تابة والفهم واالستيعاب والرسم وإعداد البرامج ،ويساعده
على س ماع اللغة العربية الفص يحة .كما يس اعد الحاس وب
التلميذ على حل ك ثير من مشكالت النطق ،ويعلمه فن اإللقاء
والمح ادث ة وإجراء المق ابالت وفن الحوار .ويكس ب ه مفردات
جديدة في عالم الحاس وب من مثل :إدراج ،وفتح ،وإغالق،
وعرض ...إلخ ،ويطلق مقدرته على اش تقاق مفردات تناس ب
الحاسوب او ترجمة مفرداته إلى العربية .إن إمكانات الحاسوب
آ
ولواحقه المتاحة حتى االن ليس ت بالقليلة ،ويمكنها ان تحقق
تنمي ة لغوي ة واس ع ة ومعمق ة ،إذا م ا ُاخ ذ به ا وطبق ت في
المنازل والمدارس والجامعات.89
ربما من اجل هذا ُبرمجت في الس نوات الماض ية في
آ
ليس انس اللغ ة واالدب العربي م ادت ا اإلعالم اال لي وعلوم
االتص ال على طلب ة اللغ ة واالدب العربي ،إلع داد الط ال ب
لمرحل ة التعلم ال ذاتي مس تقبال كواح د من اهم االه داف
التعليمي ة في الج امع ة ،ولكن التجرب ة لم تعمر طويال،
فس رعان ما حذفت هاتان المادتان من المقرر ،كما ان مادة
آ
اإلعالم اال لي ك ان ت ت درس نظري ا دون تطبيق .والط ال ب
الجامعي ينبغي ان يكون عارفا بالتقنيات الجديدة المس تحدثة
في التعليم والبحث وال يك فيه ان يس مع عنها ،فقد اص بحت
ه ذه التقني ات ض رورة حي اتي ة وتعليمي ة يج ب اعتم اده ا في
العملي ة التعليمي ة ،وتكمن اهمي ة اس تخ دامه ا في اإلمك ان ات
التي تمنحها للطلبة بتجاوز حدود المص ادر المحلية للمعرفة ،
وإمكانية النفاذ المباش ر للمص ادر الدولية الحديثة ،فقد اص بح
بمق دور المتعلم اليوم « ان يتجول في مك تب ات ومراكز بح ث
مختلفة ،وتصفح قوائم ال حصر لها من العناوين والموضوعات
بفض ل نظ ام الربط اإللك تروني بين المواقع المختلف ة وذل ك
بمجرد اإلبح ار في االنترن ت » 89وه ذه الخ دم ة تق دمه ا مثال
مك تب ة االم ازون  .www.amazon.comكم ا يوفر االنترن ت
كذلك إمكانية التعاون بين مس تخدمين متباعدين ،وهذا ما
يؤدي إلى إلغ اء ح دود تن اول المعرف ة ،وتطوير دين اميكي ة
التعاون االوسع بهدف توسيع حدود التعليم.
تكمن قيمة الحاس وب التعليمية كذلك ،في إمكانية
الوص ول إلى ش ريح ة مهم ة من المتعلمين ال ذين حرمتهم
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الظروف االجتماعية والش خص ية والص حية من متابعة تعليمهم
في مؤسسات التعليم التقليدي .كما تسعى مواقع االنترنت إلى
رفع مس توى ونوعي ة التعليم لتس تجي ب لح اج ات مجتمع
المعلومات .وهذه المواقع تس عى س عيا حثيثا لتقديم افض ل
خدمة ،مس تفيدة من اإلمكانات التقنية التي يمكن عن طريقها
خلق ما يعرف بالفص ول االفتراض ية .ويمكن على س بيل المثال
زي ارة الموقع  www.arabacademy.comه ذا الموقع يض ع
العالم كله بين يدي التلميذ ،ويفتح له مجاالت للتعارف وإقامة
عالقات ص داقة مع من يتص ل بهم بالحاس وب في منزله او في
آ
اي مكان اخر« ،ويعرف من خاللهم ش عوب العالم بما لديها
من عادات وتقاليد ،فتنمو مداركه وتتس ع افاق معرفته ،فتنمو
لغته وتتطور وتغتني» .81
إن التح دي المطروح اليوم هو ان ننجح في الوص ول
إلى االس تثمار االمثل للك تاب اإللك تروني بهدف االرتقاء بنوعية
التعليم ،وتوس يع انتش اره وتحقيق تعميم المعرفة ،وكل ذلك
يس تلزم اس تخ دام وتطوير طرق ج دي دة للتعليم ،تس تثمر
المميزات الفري دة لالدوات والوس ائ ل التعليمي ة الح ديث ة،
بهدف االس تجابة لحاجات متنوعة وواس عة ً
جدا والنواع مختلفة
من المتعلمين .إن االس تفادة من الك تاب اإللك تروني في تنمية
الحص يلة اللغوية للمتعلم ،يتوقف على توفير التوجيه الس ديد
والس ليم للمتعلم وتهيئة الفرص والظروف المناس بة لالطالع
على برامج الحاس وب والك تب التي تنش ر في ش بكة االنترنت ،
خاصة إذا كانت هذه المواد ذات مستوى لغوي جيد.
-5النص ال لكـتروني والتفاعلية
إن عملية اس تثمار الك تاب اإللك تروني في تعلم اللغة
الب د ان ت اخ ذ بعين االعتب ار الت اثيرات بعي دة الم دى وغير
المباش رة التي تنتج عن اس تخدامه بش كل فعلي ويومي في
المدرس ة « الن التواص ل عبر الوس يط اإللك تروني ةق ةلب مفهوم
التواص ل اللغوي الذي اعتدنا عليه راس ا على عقب س واء من
حيث طبيعة العالقة بين المرس ل والمس تقبل ام من ح يث
اشكال التواصل »  ، 10ففي ك تابها علوم االتصال والمجتمعات
الرقمي ة تتعمق د .فري ال مهن ا في مفهوم ت اثير تكنولوجي ا
ال م ع ل وم ات وخ اص ة ال ن ص ال م م ن ه ل  HyperTextع ل ى
مس تخ دمي ه ،بم ا في ذل ك تغيير العالق ة بين مب دع النص
111

العدد  91ديسمرب 2192-

أمهية الكتاب الالكرتوين يف تمنية احلصيةل اللغوية عند املتعمل

ربيع كيفوش

والق ارئ ،واخي ًرا هن اك البع د الث ال ث اال وهو البع د التف اعلي
حيث يمتلك النص الممنهل في داخله س لس لة من ديناميات
االس تخدام التفاعلي .حيث تهدف اللغة التفس يرية التي تمنح
خواص ًا مميزة لهذه االش كال النص ية إلى نقل ليس فقط معنى
معين ًا ،وإنم ا وبش ك ل خ اص ض رورة تحقيق تف اعلي ة بين
المرسل والمتلقي.
في هذا البعد الفض ائي واالتص الي للنص اإللك تروني
تبرز طبيعت ه الممنهل ة كبني ة ق ادرة على تج اوز خص ائص
المحدودية والثباتية للنص المك توب « من خالل القفزات التي
بإمكان المستخدمين القيام بها إذا ما ارادوا االنتقال من صفحة
آ
إلى اخرى او من موقع إلى اخر »  ،19مجس دة النص الممنهل
كش كل نص ي متعدد االتجاهات غير خطي ،وغير متتابع او
ب االحرى متع دد التت ابع ،مع ب داي ات ونه اي ات ع دي دة ،حي ث
تتابع الكلمات المك توبة يش كل حالة خاص ة  ،وحيث نقطة
النهاية تبقى بالض رورة معلقة والبنية تتجه ً
عمليا  ،وليس فقط
افتراض ًيا نحو بنيات اخرى .هذا الش كل الفريد من النص ية التي
يتم دد النص الممنه ل في داخله ا يحطم مفهوم النص المفرد
ً
مفهوما ً
جديدا اك ثر سيولة ودينامية للنص،
والموحد ،ويؤسس
معطي ًا رؤي ة تحتوي ً
حقال من التنوع ات المبعثرة وليس كي ان اً
مزيف التوحد .يقول ديفيد كريس تال« :إن روابط النص وص
الممنهل ة اك ثر الخص ائص البنيوي ة االس اس ي ة للش بك ة
العنكبوتية ،والتي من دونها ما كان للش بكة ان توجد .وله ما
يض اهي ه في االمور المتع ارف عليه ا في النص وص المك توب ة
التقليدية  ...غير انه ال ش يء في اللغة المك توبة التقليدية يش به
ولو من بعيد المرونة الحركية للشبكة العنكبوتية» .18
وال ري ب ان خواص النص الممنه ل تتس ابق مع ًا
لتجس يد التاثير اال ك ثر إثارة لالهتمام الذي تنجزه هذه الظاهرة
المعلوم اتي ة الج دي دة ،اال وهو التب دل الج ذري في العالق ة
الق ائم ة بين مب دع النص والق ارئ ،كم ا ان ربط ك ت ل من
النص وص بك ت ل اخرى يجع ل النص الممنه ل يبط ل تم ام ًا
العزلة المادية للنص وكل الس لوكيات الناجمة عن هذه العزلة.
باإلض افة إلى ان انظمة النص الممنهل تتيح إمكانية متابعة
نص مفرد من خالل ربطه بنصوص اخرى متناقضة معه ،وهذا
م ا ي دمر إح دى اهم خص ائص النص المطبوع الن الروابط
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اإللك ترونية التي تغير العالقات الزمانية والمكانية لنص ما مع
ً
جذريا في تجربة القراءة مانحة
نص وص اخرى ،تحدث تبد ًال
القارئ اي المتلقي دو ًرا اس اس ًيا .غير انه في الوقت نفس ه ،فإن
الش بك ة العنكبوتي ة في وض عه ا الح الي بعي دة ك ثيرا عن
استغالل التناص الكامل الذي توحي به كلمة النص الممنهل.
كم ا ان التف اع ل بين مؤلفي الحوارات «التي يوفره ا
االنترنت للمبحرين عبر الش بكة العنكبوتية  11بفض ل البريد
اإللك تروني  16والدردش ة  15المباش رة»  11س يؤدي إلى بناء بنية
خيارات ً
بدال عن المعالجة الوحيدة للموض وع .والحوار الجديد
ستكون له بنية تفاعلية داخل النص اإللك تروني المتحرك دائما
وغير المعزول إطالق ًا عن االطر المتغيرة التي يض ع فيه ا
المتلقي النص الممنه ل ،ال ذي ال ينغلق على نفس ه كع الم
مس تقل ،ولكنه يتحرك نحو نص وص اخرى ويدعو القارئ إلى
المش اركة في عملية البناء نفس ها .بعبارة اخرى إن هوية النص
اإللك تروني ال يمكن ان تخرج إلى حيز الوجود إال من خالل
عمل القارئ اثناء عملية القراءة .والتغييرات التي يحدثها النص
اإللك تروني في النص ي ة تعي د تش كي ل دور المؤلف ودور
المتلقي؛ فوض عية االول تقترب من وض عية الثاني الذي يص بح
طرفا نش ً
ً
يطا ،مقلص ًا دور المؤلف ومك تس ًبا حرية واس تقال لية
كبيرتين في عملية بناء المعنى.19
إن خص ائص النص الممنه ل  Hyper Texteفي
الش بكات الرقمية تتيح للمتعلم اس تخدام نص ال نهائي ،قابل
بش ك ل دائم للتطوير والنمو ،حي ث يس تطيع المتعلمون
والمعلم مع ًا ان يطوروه او يص ححوه او ان يزي دوا علي ه وفق ًا
لمعطيات جديدة ،في حين ان النص المطبوع نهائي غير قابل
الية إضافة او تعديل.
ال تخض ع الش بكة العالمية لرقابة مركزية وال لهرمية
تس لس لية وهذا يش جع على تجاوز نظريات اس اس تدعي انها
تمتل ك الحقيق ة المطلق ة ،ويش جع على احترام تع دد وجه ات
النظر والحوار والروح الموضوعية.
يتميز النص الممنه ل بس لس ل ة من اإلمك ان ات
ال دين اميكي ة التي تس تن د إلى التف اعالت التب ادلي ة بين
المتعلمين ،االمر الذي يش جع المتعلم على الدخول في حوار
مع زمالئه واس اتذته في مختلف مجاالت المعرفة« ،فالش بكة
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المتعلمون مجموعة خاص ة س موها مجموعة مهارة الك تابة،
مارس وا من خاللها التدريب على مهارة الك تابة العربية تحت
إش راف اس تاذ يقوم بدور المحفز والمرش د اللغوي ،وهناك
آ
مجموع ة اخرى ةكو ةن ةه ا فريق اخر تح ت اس م «لغتي هويتي»
ينشر فيها االعضاء روائع االشعار والقصص القصيرة ذات القيم
العالمية ،ويمكن في هذا الصدد زيارة الموقع:

العنكبوتي ة إب داع اجتم اعي اك ثر من ه إب داع تكنولوجي،
لمس اعدة الناس على العمل معا»  .19والمس افة المعنوية بين
كاتب النص الممنهل وقارئه تتض اءل ،والمس افة الفيزيائية
بين المرس ل والمتلقي تختفي ،وهكذا تتبدل ً
جذريا العالقات
التقليدية بين الكاتب والمتلقي ،وهي عالقات ثابتة منذ اختراع
الطب اع ة ،ل ذل ك ف إن ه ذه التب دالت تش جع المتعلم على
االنخراط بحيوية اكبر ،وبروح جماعية ،وبروح حوارية جدلية
في التعليم.
ً
يمكن للنص الممنهل ان يتض من ك ثيرا من النص وص
الفردية ،وان يربطها بعالقات متعددة االتجاهات ،االمر الذي
يمنح النص النه ائي مع اني مختلف ة ومتنوع ة ،تتج اوز الجمع
الحس ابي البس يط للنص وص الفرعية .وهكذا يمكن تش جيع
المتعلمين على العمل الجماعي والتعاون بروح الفريق.
إن ش بكة االنترنت توفر فرص ا للتالقي بين المبحرين
بفض ل البري د اإللك تروني ومجموع ات ال دردش ة ،والتالقي
المباش ر يس اعد المتعلم على تعلم واك تس اب اللغة دون اي
ع ائق او ص عوب ة« .فعن طريق البري د اإللك تروني ()E-mail
يمكن ان تتم المراس لة للمناقش ة او االس تفس ار ،او لتص حيح
آ
الواجبات والتعليق على االداء وغير ذلك ،ثم إعادة الرس ائل
والوجبات بعد تص حيحها بس هولة ويس ر إلى الطالب االس تفادة
من اخطائه» ،11وبعدها يتم الحص ول على إجابة لكل اس ئلته
س واء بالعودة إلى الك تب التي تنش ر فيها ام بس ؤال جماعة
المبحرين في مجال االختصاص.

 www. Facebook.comوه ذا الموقع اش ب ه بم دين ة كبرى
آ
يلتقي فيه ا الزائرون من ام اكن مختلف ة ومعتق دات واراء
آ
مختلفة ،مما يعطي المتعلم ص ورة واقعية ص حيحة عن االخر،
ويس مح له بتكوين ص ورة حقيقية قدر اإلمكان عن الش عوب
االخرى ،وهذا ما يسهم في ابتعادهم عن التعصب واالنغالق.
-1تطبيقات برامج الحاسوب في مجال تعليم اللغة
يعتبر الحاس وب وس يلة حديثة لتعليم اللغة العربية
كون ه ُي ْس ِّه ُم في إيج اد بيئ ة تربوي ة جي دة تس اع د في جع ل
التعليم اك ثر متع ة وذاتي ة ويفع ل دور الطلب ة في العملي ة
التعليمي ة ويراعي مب دا الفروق الفردي ة ،ويوفر لهم خبرات
ً
وفرص ا تعلمي ًة تس اعدهم في اتخاذ القرارات المختلفة .وتزداد
هذه الفائدة باس تخدام ش بكة االنترنت العالمية .وهناك العديد
من البرمجي ات التي ص مم ت لتالمي ذ م ا قب ل الم درس ة،
والمرحلة االبتدائية ،والمتوس طة ،والثانوية .ويمكن اس تخدام
الحاسوب لتعليم اللغة في المجاالت التالية :69
أا-القراءة :ظهرت في االس واق برامج ك ثيرة خ اص ة
بتعليم القراءة وتنمية مهارة االستيعاب منها:

وتس ه ل ش بك ة االنترن ت النف اذ إلى المعلوم ات
المختلف ة ،االمر ال ذي يطور مه ارات وخبرات المتعلمين في
البحث عن المعلومات وتجميعها وتص نيفها وتحليلها وتبويبها،
واس تخراج معارف ونتائج مفيدة منها .وهذا االمر يس هل على
مجموعة المتعلمين تش كيل وص ياغة نص وص مختلفة حول
موض وع واحد ،مما يش جعهم على رؤية الموض وع نفس ه من
زوايا مختلفة وص ً
وال إلى وجهة نظر موض وعية بعد حوار بين
المتعلمين واس اتذتهم .وفي هذ اإلطار نفس ه تمت االس تفادة
من انظمة التواص ل االجتماعي الفيس بوك ( )Face bookفي
تعليم مهارة الك تابة العربية بص ورة فعالة  .60وقد تحقق من
خالل هذه المجموعة ما يعرف بالتعليم التعاوني ،حيث كون
جمةل العلوم الاجامتعية

، Comprehension power،Writing to read

 . Micro-read،Tutorial comprehenionتركز ه ذه البرامج
على التدريب ،وهي ال تهدف إلى تمكين المتعلم من فهم كلمة
او نص بعينه ،وإنما تس عى إلى تنمية اس تراتيجيات معينة،
تزود بها التلميذ الس تيعاب جميع النص وص التي يقراها عندما
يفارق المدرس ة .ومن المجاالت التي يمكن تطويرها في القراءة
باستخدام الحاسوب ما ياتي:
 الستيعاب :هناك بعض البرمجيات المصممة بحيثيظهر نص على الش اش ة ويلي ذلك اس ئلة موض وعية من نوع
ملء الفرا  ،او ص ح او خطا ،او اختيار من متعدد .او يس ال
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اس لوبا مش ً
وقا ،تجعل المتعلم يحس ن من ادائه في التعبير
واإلنش اء والفن الجم الي ،ويجعل ه اك ثر إتق ان ا للغ ة واإلمالء
واك ثر دقة في القض ايا النحوية .وفي هذا يقول نهاد «الموس ى
وما مش اريع المص حح اإلمالئي والمعرب ،والمحلل الص رفي
وغيره ا إال نم اذج حي ة لمح اك اة م ا يختزن ه اإلنس ان من ادل ة
الك ف اي ة اللغوي ة ونم اذج من تطبيق ات تمثي ل اللغ ة في
الحاسوب» .68
وهن اك الع دي د من البرامج الح اس وبي ة التي تس اع د
التلمي ذ في الص فوف االس اس ي ة االولى على ك ت اب ة االحرف
باش كالها المختلفة ،ومثال ذلك إمكانية عرض النقاط الرئيس ة
عبر برن امج ( ،)power pointوعن طريق ه ذا البرن امج يقوم
المتعلم برس م الحرف على الش اش ة ثم يقلد ذلك على الورقة او
يقوم بك تابتها على الش اش ة باس تخدام اقالم ض وئية ،او ك تابتها
على لوحة رس م خاص ة مربوطة بالحاس وب وتظهر الك تابة على
الش اش ة .وتعود اهمية هذه البرامج إلى ان المتعلم يس تطيع
ت ك رار ال م ح اول ة م را ًرا وت ك را ًرا دون ان ي ت ع دى ع ل ى وق ت
آ
االخرين ،ودون خوف او خجل من البطء او الخطا.
وهناك برامج تتيح ظهور كلمة على الش اش ة وتختفي،
ثم يطل ب من المتعلم إع ادة ك ت ابته ا .او ق د تختفي بعض
احرفها ،ثم يطلب من المتعلم ك تابة تلك الحروف او اختيارها
من ض من قائمة موجودة على الش اش ة بطريقة الس حب
واإلفالت .ومن المهارات الك تابية التي يمكن تنميتها:
 الكـتــابــة الحرة :حي ث يقوم المتعلم بك ت اب ة م ا يري دعلى ص فحة فارغة ومعالجته باس تخدام الخص ائص العديدة
المتوفرة في برنامج معالج النصوص.
الكـتابة الموجهة :هنا يتم إعطاء المتعلم نص ًا مك توباً
ويطل ب إلي ه تع ديل ه بطريق ة معين ة مث ل :إكم ال النص ،او
تع دي ل الزمن المخ اط ب ب ه ،او اختص ار النص ،او مع الج ة
بعض القضايا النحوية فيه .ومن اح دث الوسائ ل التكنولوجية
المس تخ دم ة ح الي ًا في العملي ة التعليمي ة؛ اس تخ دام اللوح
التفاعلي وهو نوع خاص من الس بورات البيض اء الحس اس ة
آ
التفاعلية ،التي يتم التعامل مع بعضها باللم س والبعض االخر
ب القلم ،وتتم الك ت اب ة عليه ا بطريق ة إلك تروني ة ،كم ا يمكن

عن معنى كلمة من النص ،او معرفة نوع كلمة معينة بالنس بة
القس ام الكالم (اس م وفع ل وحرف) .او اس تخراج االفك ار
االس اس ية ،ومعرفة عالقة الس بب بالنتيجة واالس تنتاج ...إلخ.
ومن البرامج الخ اص ة بتعليم االس تيع اب ،Course ware
new kid in the block،Kids& a frog kittens

 معالجة النص ـ ـ ــوص :هنا يقوم البرنامج بتحديد جملةمن النص ثم يقوم بترتيبه ا عش وائي ًا ،ويطل ب من المتعلم
إعادة بناء الجملة بش كلها الص حيح .او يمكن عرض نص وقد
حذفت منه بعض الكلمات ويطلب من المتعلم ك تابة الكلمات
المناس بة في كل مكان او اختيار الكلمة المناس بة من ض من
قائمة تظهر على الش اش ة .ومن البرامج الخاص ة بهذه المهارة
برنامج  ،Arabic School Softwareويمكن الحص ول عليه
من الموقع http://www.borsaat.com
س ـ ـ ــرعة القراءة :يمكن تطوير مهارة التالميذ في القراءة
الس ريعة وتجنب القراءة كلمة – كلمة باس تخدام برمجيات
خاص ة تس تخدم عنص ر التوقيت فيها ،حيث يتم عرض النص
على الش اش ة لفترة زمنية محددة وبعدها يختفي النص ،وتظهر
اس ئلة ليجيب عليها التلميذ .او تتم العملية العكس ية حيث
تظهر االس ئلة ا ً
وال تم يظهر النص بعد ذلك .ومن مميزات هذه
البرامج انه ا تعطي للمتعلم الفرص ة للتحكم ب الس رع ة التي
يريدها بحيث ينتقل إلى س رعات اعلى في حال تقدمه .ويقدم
م وق ع  www.programs-arabic.blogspot.comب رن ام ج ا
خاصا بهذه المهارة يسمى برنامج learn Arabic
ب-الكـتــابــة :تس تخ دم برامج مع الج ة النص وص في
الك ت اب ة ،حي ث تمنح المتعلم الحري ة في مع الج ة النص
كالتص حيح الفوري والتدقيق اإلمالئي ،والترجمة ،واس تخدام
مختلف انواع الخطوط ،وحفظ الص فحات ،وإمكانية تعديل
الكلمات وتبديلها وتنسيقها .وكذلك التحكم بالفقرات والمسافة
بين الس طور وعدد الس طور في الورقة .كما ان عملية التخزين
تتيح للمتعلم إعادة تفحص النص الذي ك تبه وإجراء التعديالت
عليه واالحتفاظ بالنس خ القديمة ،لتفحص التعديالت العديدة
التي تمت عليه.ومن برامج الحاس وب في هذا المجال ،برنامج
word quest، word attack، word wizard،blaster Word

وكلها برامج ُتس اعد المتعلم على تنمية مهارة الك تابة .وتعتمد
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اللفظ والتنغيم :هن اك برامج ح اس وبي ة خ اص ة
بمختبرات اللغات تساعد على التعرف على االصوات ثم ممارسة
اللفظ والتنغيم وذل ك عن طريق تم ارين خ اص ة ب اإلص غ اء
والتكرار ب اس تخ دام تقني ة الكالم الرقمي .له ذه البرامج الق درة
على تحلي ل االنم اط الص وتي ة المختلف ة والتمييز بينه ا .حي ث
يتم االس تماع للفظ من خالل الميكرفون ويتم تحويل الص وت
إلى ش ك ل رقمي وتخزين ه على قرص .ام ا اثن اء الت دري ب على
التنغيم فيسمح للمتعلم ان يقول عبارة من خالل الميكرفون،
ويقوم الحاس وب برس م مخطط بياني لها ومقارنتها مع مخطط
بي اني مخزن له ذه العب ارة ويش اه د المتعلم الفرق بين
المخططين .ومن البرامج المهمة في هذا الشان برنامج :

االس تفادة منها في عرض ما على ش اش ة الكمبيوتر من تطبيقات
متنوعة عليها .61
ج-الس ـ ـ ــتمــاع :الس مع عملي ة يتم فيه ا ب ث االمواج
الص وتية الداخلة إلى االذن الخارجية إلى طبلة االذن ،حيث
تتحول إلى اهتزازات ميكانيكية في االذن الوس طى ثم تتحول
في االذن الداخلية إلى نبض ات عص بية تنقل إلى الدما  .اما
االس تماع فهو عملية تتس م بوعي المرء وانتباهه الص وات او
انماط كالمية ،وتس تمر من خالل تحديد إش ارات س معية
معينة والتعرف عليها وتنتهي باالس تيعاب لما تم االس تماع له.
وتعتبر مختبرات اللغ ات من الوس ائ ل الفع ال ة التي تس اع د
المعلم على تعليم المهارات اللغوية وتقويمها وباالخص مهارتي
االستماع والمحادثة.66
ويمكن إدارة المختبر والتحكم في ه بوس اط ة محط ة
العمل الخاص ة بالمعلم ،وفيه إمكانية توزيع المتعلمين في
مجموعات ،وإس ناد انش طة مختلفة لكل مجموعة على نحو
تزامني ،وإرس ال ملفات ص وتية إلى المتعلمين للعمل عليها
آ
على نحو مس تقل ،وجمع التس جيالت وحفظها على نحو الي،
وإجراء االختيار من متعدد واختبار ص ح او خطا واالمتحانات
الس معية التي تعتمد على إجابة المتعلم الش فوية ،وكذلك
احتواء النت ائج على معلوم ات مفص ل ة لك ل متعلم  ،65مث ل:
مجموع العالمات ،واالس ئلة الص حيحة والخاطئة التي اجاب
عنها الطالب ،مع قابلية حفظ تقارير النتائج وطباعتها .وهناك
طرق عديدة يمكن للحاس وب من خاللها تطوير مهارة االس تماع
:61
أ
التعرف على الص ـ ـ ــوات :إن التمييز بين اص وات
ومخارج الحروف مطلب اساس لممارسة اللغة ممارسة صحيحة
وس ليمة .وهناك برامج تتيح للمتعلم االس تماع إلى مفردات ثم
يطل ب إلي ه تح دي د الكلم ة التي يعتق د ان ه س معه ا من خالل
اس ئلة اختيار من متعدد ،كما تتيح له فرص ة إعادة االس تماع
لمرات ع دي دة ،وتزوي ده ب التغ ذي ة الراجع ة من حي ث عالمت ه
واالخطاء التي ارتكبها .والتدرب على هذه المهارة يقدمها برنامج
ال م دي ن ة ال ع رب ي ة ف ي ال م وق ع:

The muppet word book ، word munches، reader
rabbit.

الستيعاب السماعي :يقوم المتعلم باالستماع إلى نص
م ايلي ذل ك اس ئل ة اختي ار من متع دد او م لء الفرا  ،ويقوم
المتعلم باإلجابة عنها ويتلقى التغذية الراجعة المناس بة .ونجد
في هذا المجال برنامج speech synthesizers
الس ـ ـ ــتماع الموجه :يتم هنا اوال عرض االس ئلة قبل
االس تماع إلى النص ،وبعد ان يقرا المتعلم االس ئلة يص غي إلى
النص ،ثم يقوم باإلجابة على االس ئلة .ويمكن تطبيق برنامج
 Sound ideasبفاعلية في هذا المجال.
د-المحادثة :هناك بعض البرامج التي تستخدم لتطوير
مهارة التحدث لدى المتعلمين ،حيث يقوم المتعلم باالس تماع
إلى حوارات تجري بين العديد من االش خاص حول موض وعات
متنوع ة ويتعلم الط ال ب من خالله ا كيفي ة طرح االس ئل ة على
آ
االخرين في مواقف معينة،وكذلك كيف يرد على هذه االس ئلة
إذا طرحت عليه .وفي بعض البرامج يمكن للمتعلم الدخول في
حوار مباش ر مع البرنامج حيث يتلقى المتعلم الس ؤال ومن ثم
يرد عليه ش فويا بتس جيل ص وته عبر الميكرفون وبعدها يتلقى
التغ ذي ة الراجع ة عن ادائ ه .كم ا تتيح ش بك ة اإلنترن ت مواقع
للتدرب على المحادثة بالتواص ل مع طلبة بالص وت والص ورة
من مختلف البلدان ،ومناقش ة موض وعات مختلفة وتبادل
آ
االراء معهم عبر السكايب و .Yahoo messanger

http://www.madinaharabic.com
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ه-تنمية المفردات :توس عة المفردات عنص ر رئيس في
بن اء المه ارات اللغوي ة .ويهتم المعلمون به ذا الج ان ب ك ثي ًرا،
ويحاولون الجمع بين عدة اس اليب لتعليم المفردات التي تاتي
في النص وص القرائي ة ،ب اإلض اف ة إلى مفردات مخت ارة،
والمفردات االخرى التي يتلقاها المتعلمون من مص ادر اخرى.
وق د يتعلم المتعلم المفردات مب اش رة ،عن طريق قوائم
المفردات .وبغض النظر عن المصدر الذي تاتي منه المفردات،
واالس اليب التي يس تخدمها المدرس لعرض ها ، 69فإن المتعلم
س ينس ى عددا من تلك المفردات .لذلك يجب منح المتعلمين
فرص ًا عديدة للتدريب على المفردات باس اليب ذات معنى،
منه ا ك ت اب ة الكلم ات ،وتعلمه ا من خالل س ي اق اته ا .وتحلي ل
ج ذوره ا ،وتعلم مع انيه ا المعجمي ة ،واس تخ دامه ا في جم ل.
وكذلك إثارة دافعية المتعلم وحماس ه ،ليوجه انتباهه لتعلم
الكلمة.
يس تطيع الحاس وب حل ك ثير من المش كالت الخاص ة
ب ت ع ل ي م ال م ف ردات ،ع ن ط ري ق إث ارة داف ع ي ة ال م ت ع ل م ي ن،
وتحقيق التفاعل بينه وبينهم .وهذا ما يص عب الوص ول إليه
عن طريق انش طة الورقة والقلم .ومن البرامج الجيدة في تعليم
المفردات ب الح اس وب برن امج ()Reading Around Words
وهو يس اعد الطالب على توس عة مفرد اتهم القرائية عن طريق
اس تخدام اس اليب التعريف ،والترادف ،والمقارنة والتاويل.
ويب دا ال درس في ه ذا البرن امج ،ب اختب ار قبلي ،لتح دي د نوعي ة
المفردات التي يحت اج المتعلم إلى تعلمه ا .وتعرض الكلم ات
المقص ودة في تس لس ل ،ويمرن الطالب على اس تعمال مفاتيح
الس ياق لمعرفة معنى الكلمة في الجملة ،قبل اختيار معناها
المعجمي .وتركز هذه التدريبات على التمييز والتحليل.
وهن اك برامج تلج ا إلى مخطط اال لع اب إلث ارة اهتم ام
المتعلمين ،وهم يوس عون رص ي دهم اللغوي .ومن ه ذه
البرامج .Game the Vocabularyوهو موجه للمتعلمين الذين
يفض لون التحدي ،والتعامل مع الكلمات الص عبة وتس تخدم
بعض هذه البرامج لعبة كرة القاعدة  Base Ballلجعل التالميذ
آ
يتنافسون في الحصول على النقاط .وهناك برنامج اخر ،يعتمد
على اس لوب اال لع اب ،ي س مى  Attack Wordوي درب
المتعلمين على تعلم  195كلمة .وبعد ان يمر الطالب بسلسلة
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من ال دروس لتعليم مع اني المفردات واس تعم االته ا ،تق دم ل ه
لعب ة للتعزيز .تع د برامج قرائي ة للطالب المتق دمين ،تركز على
مه ارات الفهم الع الي ة ،وتس اع د على تطبيق اس تراتيجي ات
القراءة في مج االت تخص ص هم .ته دف برامج القراءة لهؤالء
ً
قارائ ً
مرنا ،وذلك عن
المتعلمين المتقدمين إلى جعل المتعلم
طريق تمكينه من مهارات القراءة العالية ،وهي :قراءة التصفح،
القراءة الخاطفة ،القراءة السريعة .69
و-تدريس القواعد بالحاس ـ ـ ــوب :مازال دور القواعد في
تعليم اللغة موض ً
وعا مثيرا للجدل بين انص ار فك رة الص حة
اللغوية ودعاة م فهوم الك ف اية االتص الية .ورغم هذا االختالف
بين الفريقين ،هن اك ش ب ه إجم اع على ان تعلم القواع د ،ال
يؤدي ً
تلقائيا إلى تنمية الك فاية االتصالية للمتعلم .لذا يجب ان
نتحاش ى تدريس القواعد مس تقلة بذاتها ،وعلينا ان نتعلمها
بوص فه ا ً
جزءا مكمال لعملي ة الك ت اب ة ،بحي ث يتك ام ل درس
القواع د مع درس التعبير الك ت ابي .وه ذا التك ام ل ال يمنع ان
يوج ه الم درس اهتم ام ه ،في بعض الح االت إلى مه ارة معين ة،
وتدريس ها مس تقلة .يواجه الطالب مش كالت عديدة في فهم
قواعد اللغة واس تعمالها ،ويتم حل هذه المش كالت عن طريق
التدريبات ،و اال لعاب .61
التدريبات :ال ش ك ان التدريبات تزود التالميذ بدعم
تعليمي ممتاز ،لكن لما كان هدف تلك الدروس االس اس ش رح
القواع د وتوض يحه ا ،فهي ال تحتوي على ت دريب ات ك افي ة تفي
بجميع ح اج ات المتعلمين .وق د لو حظ ان معظم المتعلمين
يتقنون القواعد النحوية والترقيم واالس تخدام ،بعد ان ياخذوا
تدريبات كافية ،يطبقون فيها تلك المبادئ والقواعد بش كل
مس تمر على ما يك تبونه .وبهذا يتحقق إتقان تلك القواعد عن
طريق التدريب والتمرين.
أ
ال لعاب التعليمية :باإلض افة إلى التدريبات ،يس تعان
باال لعاب التعليمية بوص فها اداة فعالة ،حيث تس تخدم في
تكامل مع المواد التعليمية االخرى ،لتعزيز ما تعلمه التالميذ
في القواعد والترقيم واالس تعمال .تتميز اال لعاب بانها جذابة
ومثيرة لل دافعي ة ،وهي تختلف ك ثي ًرا عن الت دريب ات التقلي دي ة
بسبب استعمالها لم خطط (بنية) ذكي ً
جدا .هناك برامج عديدة
خاصة باال لعاب التعليمية،
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اإلج اب ة الص حيح ة هي......................... :الجمل ة
الصحيحة هي.……………………… :
بعد ان يجيب المتعلم ،وتفحص إجابته ،ويوض ح له
ه ل إج ابت ه ص حيح ة او خ اطئ ة ،يمنح الح اس وب الط ال ب
الدرجات (النقاط)  .Scoreمثال :إجابتي صحيحة نقاطي
نقاطك
وتعطى اإلجابة بطريقة تلقائية ،وتس رد بقية االس ئلة
آ
س ؤاال بعد االخر ،بالطريقة الس ابقة.بعد ان يجيب الطالب عن
عشره اسئلة ،يساله الحاسوب:
هل ترغب في االس تمرار؟اك تب( :نعم) لتس تمر.او
اك تب (ال) إذا لم تكن ترغب.
آ
عن دم ا يقرر المتعلم إيق اف البرن امج ،تق دم ل ه اخر
النت ائج ،فيعرف كم النق اط التي حص ل عليه ا ،ثم تق دم ل ه
رسالة ،يتمنى له الحاسوب فيها ان يكون قد استمتع بالبرنامج.
الهدف من البرنامج معالجة مش كلة نحوية محددة او ظاهرة
نحوي ة يراه ا المتعلمون ص عب ة ويخطئون فيه ا ك ثي ًرا .ويمكن
اس تعمال إطار البرنامج لمعالجة عدة ظواهر نحوية او ظواهر
صرفية.
ً
ز-الحاسـ ــوب بوصـ ــفه معجما :للحاس وب اثر كبير في
مج ال المع اجم ،نتيج ة لق درة الح اس وب اله ائل ة على تخزين
المعلومات .وما تتميز به اس اليب عرض مواد المعجم من تنوع
وفاعلية« .ويمكن القول بان العالقة بين الحاسوب والمعاجم،
ظهرت اوال في الثم انيني ات من القرن العش رين ،عن دم ا ب دا
الحاسوب يدخل عالم الطباعة والنشر بقوة» .59
ومن المعاجم الش ائعة االس تعمال في هذا الميدان
معجم كولنز  collins cobueld dictionaryالذي ظهر ا ً
وال في
س نة  9199م .وكان يحوي اك ثر من س بعة ماليين كلمة ،ثم
اض يفت إليه ثالثة عش ر مليون كلمة ،فاص بح يحوي عش رين
مليون كلمة .وجاءت مادة المعجم في قس مين :القس م االول
خ اص بمفردات اللغ ة المنطوق ة ،والقس م الث اني خ اص
بمفردات اللغ ة المك توب ة .وق د اخ ذت امثل ة المعجم من
االس تعمال الحقيقي .وباإلض افة إلى معاجم اللغة العامة،
ظهرت المع اجم الفني ة لتلبي ح اج ات جم اع ات معين ة من
المهنيين ،كالمهندسين واالطباء واالقتصاديين58.

ومن ذلك برنامج ( Secret Languageاللغة الس رية)
ويس تعمل هذا البرنامج بص ور مختلفة ،فهو يتض من حافزا
وداعم ًا ،وخي ا ًرا .ف المتعلم ً
مثال ال ذي ينهي عمل ه مبك ًرا ،يوج ه
إلى برامج اال لع اب التعليمي ة ،لتحقيق اله دف المطلوب .وه ذا
افضل من ان ينتظر بقية زمالئه ،حتى يكملوا النشاط  .50يركز
برنامج اللغة الس رية في احد جوانبه على االس م؛ حيث يعرض
نص وص ًا يرد فيها االس م في س ياقات مختلفة ،وتظهر االس ماء
مبعثرة على الش اش ة .ويقوم المتعلمون ا ً
وال بتح دي د وظيف ة
االس م ،ثم بع د ذل ك ي دخلون هج اء الكلم ة الص حيح ،ثم
يتدربون على استعمال االسم ً
فاعال ،او مفعوال به.
 نموذج لبرمجية في تعليم القواعدشغل  RUNبرنامج قواعد (درس الصفة والموصوف)
هل تريد مقدمة لهذا البرنامج؟ من فض لك اك تب :نعم
– ال
نعم ،تعرض مقدمة موجزة في س طر او س طرين عن
الظاهرة النحوية ،وتعطي بعض الجمل امثلة للظاهرة.
اضغط على كلمة اعد  Returnلتستمر .يضغط الطالب
على كلمة .Return
يعرض شرح مفصل للظاهرة النحوية .اضغط على كلمة
(اعد) لتستمر
مالحظة :عندما يص ل المتعلم إلى نهاية الش رح ،يقدم
الحاسوب ،النشاط االول (مثال)
امال الفرا بالص فة المناس بة :جملة فيها كلمة ناقص ة
(صفة)
إذا كنت في حاجة إلى مس اعدة ،فاض غط على كلمة
مساعدة Help
اذكر إجابتك :استجابة المتعلم
يقوم الح اس وب بفحص اإلج اب ة ،وإذا ك ان ت اإلج اب ة
ص حيحة ،يتم تعزيزها ،ثم تعاد اإلجابة الص حيحة ويس تمر
الت دري ب .وإذا ك ان ت إج اب ة الط ال ب خ اطئ ة ،يوض ح ذل ك
للطالب وتقدم له اإلجابة مثل:
ام ال ال ف را  …………………… :ج م ل ة ب ه ا ف را :
.......................................
استجابة الطالب(………………… :إجابتك خاطئة)
جمةل العلوم الاجامتعية

179

العدد  91ديسمرب 2192-

أمهية الكتاب الالكرتوين يف تمنية احلصيةل اللغوية عند املتعمل

ربيع كيفوش

آ
قس م اخر ،ثم توض ع بقية الكلمات في قس م ثالث ،كما يمكن
إعداد معاجم بحس ب الحقول الداللية ،حيث تفرد المفردات
الخاص ة بكل حقل في قس م خاص ،وهذا التوزيع يفيد المعلم
عند إع داد المواد للمتعلمين المبتدئين .كما ان معرفة الكلمات
الش ائعة ،تس اعد المعلم على اختيار النص وص المالئمة
للمتعلمين .ويقوم الح اس وب ايض ا ب دور مهم في عملي ة
الترجمة ،وبخاص ة عند ترجمة النص وص العلم ية والفنية،
حيث يضم الحاسوب قوائم من المصطلحات المتخصصة ،مع
ترجمتها وشرح معانيها ،ويشكل هذا االتجاه الخطوة االولى في
معالجة إشكالية المصطلح .ومن المواقع المخصصة في مجال
ترجمة المصطلح www.global translator.sptechs.com

اما بالنس بة لقدرة الحاس وب على التخزين .فاس طوانة
الليزر  Cd-Romيمكنها ان تس توعب  850.000ص فحة من
النص وص بحجم ( .)A4ومث ال ذل ك اس طوان ة الليزر معجم
اكس فورد  oxford Englis Dictionaryوهو يزود المتعلم
بتعريف الكلمة بطرق مختلفة ،ويذكر اص ل الكلمة وتاريخها،
ويوض ح نوعه ا من اجزاء الكالم ،ويعرض الكلم ات حس ب
الموض وع .وإذا كان معجم اكس فورد خاص ًا باهل اللغة ،فقد
ظهرت مع اجم اخرى لغير اهله ا ،اح ادي ة اللغ ة وثن ائي ة اللغ ة
ومتعددة اللغات ،ومن هذه المعاجم:
Hrrap’s Multi-Lingual Dictionary Data Base
و.– Line Electronic Dictionary Collinson

اص بحت المعاجم اإللك ترونية ام ًرا ش ً
ائعا في ك ثير من
اللغ ات منه ا اللغ ة العربي ة ،ونج د ع ددا من المواقع العربي ة
تقدم خدمة تنزيل الك تب والمعاجم العربية مثل :موقع انفاس
( ،)www.anfasse.orgومك ت ب ة الم ص طف ى
(.(al-mostafa.comه ذه المواقع تمكن الط ال ب العربي من
التفاعل مع المادة المعجمية في يس ر .فال طالب ً
مثال عندما
يبحث عن كلمة ،يعرض عليه المعجم معانيها المختلفة .وهذا
االمر مفي د للط ال ب وهو يتعلم اللغ ة االجنبي ة،و يتمرن على
الترجمة بطريق مباش ر او غير مباش ر .والفروق بين الحاس وب
وقتا ً
والمعجم العادي ان الطالب يقض ي ً
طويال يقلب ص فحات
المعجم ،ليعثر على الم ادة التي يري ده ا .ام ا ب النس ب ة
للحاسوب ،فيتم البح ث بصورة سريعة ً
جدا .ومن ناحية اخرى
يحتوي الحاس وب على مواد ك ثيرة ً
جدا ،ويس تخدم اس اليب
ج ذاب ة في العرض ،مم ا يجع ل البح ث في ه عملي ة ممتع ة
وبس رعة فائ قة .ويمكن تنمية مادة الحاس وب بش كل مس تمر،
فتض اف كلمات ومعان جديدة .فالجانب اإليجابي في إعداد
المعاجم اإللك ترونية إمكانية مراجع تها وتحديثها بص ورة
مستمرة متى تطلب االمر ذلك.
عند تخزين المادة المعجمية في الحاس وب ،يس تطيع
المدرس اس تعمالها باس اليب مختلفة ،فقد يص مم منها
اختبارات مفردات متنوعة .كما يمك نه ان يت عرف إلى نس بة
الش يوع بين م داخ ل المعجم .وه ذا يفي د في وض ع مع اجم
متدرجة بحس ب الش يوع ،فتوض ع اال لف في قس م ،والباء في
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ي -مشـ ــروع الذخيرة اللغوية بوصـ ــفه قاعدة بيانات:
المقص ود بذلك ،وض ع برنامج في الحاس وب ،يحتوي على
«مجموعة من المعلومات او البيانات المتص لة ،ذات العالقة
المتب ادل ة فيم ا بينه ا المخزن ة بطريق ة نموذجي ة ودون تكرار»
51خاصة باللغة العربية ،ويصمم بطريقة تسمح بعدة تطبيقات
الس تعمال المعلومات .ويتم تطوير البرنامج بص ورة مس تمرة،
ليواكب النمو الثقافي والحض اري للغة .وتض م قاعدة البيانات
قد ًرا ً
هائال من المعلومات تخزن في الحاسوب ،بحيث يستطيع
المرء تنظيم الملفات ،والوصول إليها في يسر.
ولكي نجهز ملف ق اع دة بي ان ات ،نقوم ا ً
وال بوض ع
التص ميم المناس ب ،ثم نغذيه بالمعلومات المالئمة .وعندما
يك تم ل الملف يمكن القي ام بع دة عملي ات متنوع ة في ض وء
المعلوم ات والبي ان ات التي يحتوي عليه ا .ومن تل ك العملي ات
الحذف واإلض افة ،والتنظيم ،والبحث عن معلومة محددة.
كما نس تطيع إعداد تقارير في ص ور مختلفة تش تمل على عنوان
البرنامج ،وتاريخ نشره واسم ناشره ،وم وضوع البرنامج ونوعه
واهدافهُ .ت ةدخ ل هذه البيانات في الحاسوب ،ومن ثم يمكنك
اإلفادة منها بطرق مختلفة .56
تس تخدم الذخيرة اللغوية باس اليب متعددة في مجال
تعليم اللغ ة .من ذل ك ً
مثال ،ان يقوم الط ال ب ب البح ث في
القاعدة عن مقاالت خاص ة بموض وع معين ،مثل طريقة ك تابة
المق االت والملخص ات .كم ا ان المعلم ب دال من ان يقض ي
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س اع ات طويل ة يبح ث في الص حف والمجالت للعثور على
موضوعات معينة ،يلجا إلى الذخيرة اللغوية لتزوده بما يحتاج.
تض م الذخيرة اللغوية مختلف المعاجم والدراس ات
ب اللغ ة العربي ة ،ويمكن لل دارس ان يس تخرج من ق اع دة
آ
البي ان ات النص ي ة الع دي د من المع اجم منه ا «المعجم اال لي
آ
الج امع ال لف اظ اللغ ة العربي ة المس تعمل ة ،والمعجم اال لي
للمص طلحات العلمية والتقنية المس تعملة بالفعل ،والمعجم
الت اريخي للغ ة العربي ة ،معجم اال لف اظ الحض اري ة الق ديم ة
والح ديث ة ،معجم االعالم الجغرافي ة ،معجم اال لف اظ ال دخيل ة
والمولدة ،ومعجم اال لفاظ المتجانس ة والمترادفة والمش تركة
واالض داد ،وغير ذلك من المعاجم المفيدة .مع إمكانية طرح
آ
اال الف من االس ئلة على الذخيرة عن بعد وفي نفس الوقت عبر
العالم ،وس رعة اإلجابة عنها بعرض ها على الش اش ة ،وإمكانية
آ
طبعها بالطابعات اال لية في وقت وجيز والحص ول عليها في اي
مكان ،وذلك بفضل شبكة االنترنت » .55
وتش مل قاعدة البيانات النص ية للذخيرة اللغوية ايض ا
الخرائط والص ور والص وت وتحوي اطلس ًا للعالم ،وتس تعين
بالص وت والص ورة .لتمكن المس تخدم من العثور على معلومات
آ
ش تى لواقع اس تعم ال اللغ ة العربي ة بكيفي ة الي ة وفي وق ت
وجيز ،النها تتوفر على امهات الك تب التراثية االدبية والعلمية
والتقنية ،وعلى اإلنتاج الفكري العربي المعاص ر في اهم ص وره
ب اإلض اف ة إلى الع دي د من الخط اب ات والمح اورات العفوي ة
بالفصحى في شتى الميادين .وتكون الذخيرة اللغوية في شكل
برن امج يس تعم ل لتخزين ومع الج ة المعلوم ات .وهي تخزن
المعلومات بطريقة مش ابهة لنظام فهارس البطاق ات ،الذي
يوجد في المك تبة .بحيث تحتوي كل بطاقة على تفاص يل عن
احد الك تب ،مثل :المؤلف ،والعنوان ،والناش ر ،وتاريخ
النشر  ...إلخ 51
وتض م الذخيرة اللغوية ايض ا قاعدة بيانات مرجعية
للنص وص االدبي ة ،حي ث تحتوي الق اع دة على بي ان ات عن
موض وع النص وكاتبه وافكاره … إلخ .فإذا اراد الطالب جمع
معلومات خاص ة عن قص ص او روايات ،او مس رحيات ،او
آ
قص ائد ش عرية ،وص ل إليها بس رعة وس هولة .ومن جانب اخر،
يس تطيع المدرس إدخال مواد ونص وص متنوعة ،إلى قاعدة
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البيانات ،تص حبها قائمة بحس ب العناوين ،ونوع المادة،
والموضوع ،والهدف.
ويمكن ان تس تعمل الذخيرة اللغوية في مجاالت اك ثر
تعقي ًدا ،مث ل مت ابع ة م دى تق دم الطالب في ال دراس ة .وعن
طريق الذخيرة اللغوية ،يعرف االس تاذ ،بس رعة ،ماذا تعلم
ك ل ط ال ب ،وإلى اين وص ل في المه ارة التي يتعلمه ا؟ كم ا
يس تطيع االس تاذ ان يختار ما يالئم كل طالب .كما ان الطالب
يمكنهم وض ع ما يشاءون من مع لومات في قاعدة البيانات.
وتش تمل الذخيرة اللغوية على معلومات عن ا هداف
تعليمي ة مح ددة ،ومه ارات في التعبير والقراءة وفهم المقروء
والقواعد واالدب .ويقوم االستاذ بإجراء تدريبات للطالب تعتمد
على ق اع دة البي ان ات؛ حي ث يقوم الط ال ب ب االس تم اع إلى
معلوم ات او قراءته ا ،ويجي ب عن االس ئل ة ،ثم يق ارن بين
إجاباته ،والمعلومات المخزنة في قاعدة البيانات.
لكن على الرغم من المميزات التف اعلي ة التي يمنحه ا
الك تاب اإللك تروني وبرامج الحاسوب لمتعلم اللغة ،ودورها في
العملي ة التعليمي ة ،وق درته ا على تنمي ة الحص يل ة اللغوي ة
للتلميذ من مفردات اللغة العربية واللغات االجنبية .فإنه تبقى
آ
لهذه الوسائل سلبياتها التي ال يمكن تجاهلها ،ولها ماخذ تجدر
اإلشارة إليها في هذا المقام.
-9ماخذ الكـتاب ال لكـتروني
الك تاب اإللك تروني ليس بالض رورة افض ل من الك تاب
الورقي ،و على رغم م ا له ذه الوس يل ة من مزاي ا تف اعلي ة يمكن
اس تغاللها في تنمية الحص يلة اللغوية عند المتعلم .إال ان هذا
كله يقتض ي اال نبالغ في تقدير قيمة الك تاب اإللك تروني ،ودوره
في تنمية الحص يلة اللغوية .الن هذه الوس يلة مثلها مثل اي
آ
وس يل ة تحوي الع دي د من الم اخ ذ ال يمكن تج اهله ا ،والتي
يمكن إجمالها فيما يلي:
إن عملي ة إدخ ال الك ت اب اإللك تروني إلى التعليم،
يجب ان تاخذ بعين االعتبار التاثيرات المتبادلة والمعقدة التي
تحمله ا معه ا التطبيق ات العلمي ة لتكنولوجي ا المعلوم ات
واالتص االت في التعليم؛ حيث يس تطيع المتعلمون في ظل
اس تخدام ناجح لهذه التطبيقات ان ينموا في انفس هم خبرات
لغوي ة وعلمي ة ومعرفي ة وثق افي ة تتيح لهم االن دم اج بنج اح في
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مجتمع المعلومات .كما يجب ان تا خذ بعين االعتبار الت فاعل
المتبادل بين هذه التطبيقات والبيئة الحض ارية والثقافية التي
تحتض نه ا؛ ف الك ت ب اإللك تروني ة تعكس المع ايير والع ادات
والتق الي د االجتم اعي ة وال ديني ة لمجتمع ات ال دول المتق دم ة
المص درة لها ،وقد يؤدي اس تخدام هذه الك تب في العملية
التعليمي ة إلى تس رب ه ذه المع ايير إلى من يس تخ دمه ا في
المجتمعات المص نعة والمس توردة لها ،او تؤثر فيه نوعا من
التاثير ،وقد تتسبب على المدى البعيد في إحداث صراع فكري
واض طراب في القيم او فقدان الهوية الحض ارية وتذبذب روح
االنتم اء  . 59والعم ل الجم اعي الحقيقي يفترض تب ادال في توافر
وس ائل التواص ل ،بين مص ممي المواقع ومس تخدميها ،ولكن
ف ي ك ث ي ر م ن االح وال ،ن ج د ان ال م وق ف غ ي ر م ت وازن،
فالمس تخدمون يص لون إلى ما لدى المص ممين من معلومات،
ولكنهم ال يس تطيعون الوص ول إلى ما لدى المس تخدمين من
معلومات ونص وص .وهذا ما دفع الك ثير من المص ممين إلى
اشتراط االنتساب للمواقع اإللك ترونية قصد تمكيننا من اإلبحار
فيها51 .
كما ان الك تب اإللك ترونية غالية الثمن مقارنة بالك تب
الورقية ،فعلى الرغم من ك ثرة تص نيع الحاس وب ،فإنه ما يزال
باهظ الثمن بالنس بة للك ثير من المتعلمين ،اما االش تراك في
شبكة االنترنت فهي محصورة بين الطبقات التي تتمتع باوضاع
اقتص ادية مش جعة ،او المؤس س ات التعليمية والثقافية التي
تحصره في استعماالت محدودة وعلى برامج نفعية معينة.
آ
ثم إن هذه الماخذ ال تعنى ش يائ ،لكون هناك حقيقة
ال يمكن تغاض يها ،وهي ان الناس يعش قون الك تاب الورقي.
ف الك ت ب اإللك تروني ة ال يمكن ان تتفوق على الك ت اب الورقي
وتحل محله؛ فالناس يهتمون بها إلى درجة انهم ينفقون عليها
امواال ط ائل ة ،ويترص دون المع ارض ال دولي ة للك ت اب في ك ل
انحاء العالم؛ يعني انهم يعشقونها ويعشقون جميع االمور التي
تتعلق به ا ،وهم ربم ا يحبون لمس ورقه ا والنظر في احرفه ا
وص وره ا في وض وح ال تض اهي ه الك ت ب اإللك تروني ة بت ات ا.
والك تاب الورقي يعد هروبا من ش اش ات الحاس وب وما لها من
اض رار ص حية على مس تعمليها .كما ان محبي الك تب العادية
يحبون حملها وتعليق الحواش ي عليها وتقديمها هدايا ثمينة،
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وتع د هواي ة جمع الك ت ب واح دة من اكبر الهواي ات في يومن ا
ه ذا .ك ل ه ذه المزاي ا تجع ل الك ت ب اإللك تروني ة ال تقترب من
إمكانية حلولها محل الك تاب الورقي.
و يترت ب عن القض اي ا المتص ل ة ب النص الممنه ل
مش كالت ك ثيرة ،تتعلق المش كلة االولى بحقوق النش ر؛ فعلى
الرغم من اننا لسنا قادرين على تعديل مدونة شخص ما تعديال
مباش را ،فإنه من الممكن ان نحمل وثيقة إلى حاس وبنا ونغير
النص ،ثم نبث الوثيقة الجديدة على الش بكة من جديد .وبهذه
الطريق ة ف إن ه من الس ه ل نس بي ا ان يس رق الن اس اعم ال
آ
االخرين ،او ان يقتبس وا ذلك العمل بطرق ال يش ك فيها .من
هنا فإن هذه الحرية بحاجة إلى ان ُتستكمل بالمسؤولية ،وهذا
امر ال وجود ل ه في ك ثير من االحوال ،وتوج د امثل ة ك ثيرة عن
حاالت التزوير والسرقة10.
ام ا المش كل ة الث اني ة فتتعلق ب المؤلف في النص
الممنه ل؛ حي ث نج د ان للنص وص المطبوع ة مؤلف ا واح دا،
وفي ح ال ة م ا إذا ك ان للنص اك ثر من مؤلف يجري التع ام ل
بش انه ا مع ش خص واح د مث ل محرر النص او امين اللجن ة.
وي خض ع ال ن ص ال ورق ي ف ي ك ث ي ر م ن ال ح االت ل ل م راج ع ة
والت دقيق ،إلزال ة اي جوان ب ذاتي ة ،وللت اك د من الحف اظ على
التوافق والنوعي ة .ولكن ه ذه المراجع ات والتوازن ات غ الب ا م ا
تكون ال وجود لها على ش بكة االنترنت  ،وهناك مدونات فيها
ع دة مؤلفين ،وعن دم ا تص بح الم دون ة اك ثر تف اعلي ة ،يزداد
احتم ال احتوائه ا على لغ ة من خلفي ات مختلف ة ،وعلى
مستويات اسلوبية متباينة.
كم ا ان للقراء الق درة على الت اثير في لغ ة الش بك ة
آ
العنكبوتية اك ثر مما لديهم في اي وس يط اخر ،النهم يعملون
على كال جانبي التواصل ،االستقبال واإلرسال ،وهم ال يقرؤون
نص ا ما فحس ب ،بل يمكنهم ان يض يفوا إليه .وهكذا يص بح
التمييز بين المنتج والمتلقي غير واض ح المع الم ،وك ل ه ذه
اإلمكانات غير متاحة في النص الورقي؛ إذ يتعذر علينا إض افة
آ
اراء على هوامش الك تاب ،او ان نعلم اجزاء من النص .ويمكن
ان نفع ل ذل ك ب اس تمرار في النص اإللك تروني ،مع جع ل
اإلض افات تتخذ ش كال طباعيا ،وهذا ما يمثل كابوس ا من
الناحية االسلوبية.
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إن التح دي المطروح اليوم هو ان ننجح في الوص ول
إلى االس تثمار االمثل للك تاب اإللك تروني ،والوس ائل الس معية
والبص رية ،وكل وس يلة حس ية اخرى تس اعد على اس تيعاب
المعاني واالفكار ،وتجس د اس تخدام اللغة وتناول المفردات
اللغوية بشكل حيوي ملموس ،بهدف تنمية الحصيلة اللغوية،
واالرتق اء بنوعي ة التعليم ،وتحس ين تعليمي ة اللغ ة ،وتحقيق
تعميم المعرف ة ،دون ان يكون ذل ك على حس اب نوعي ة
التعليم .وهذا المس عى يتض افر إلى حد كبير مع درجة الوعي
على مس توى كل من له ص لة بالعملية التعليمة باهمية الك تاب
اإللك تروني في العملي ة التعليمي ة ،وتعلم اللغ ة مع اإليم ان
الراسخ بقدرتها على استيعاب منجزات المدنية الحديثة.
والقراءة اإللك ترونية فعل متكامل يربط المتعلم باللغة
المراد تعلمها في ش كل وض عيات حميمية ليس ت بالض رورة
مقص ودة للتعلم بذاتها ،الن مجرد اإلبحار في االنترنت او في
قرص مدمج يهيئ الفرص ة للمتعلم ان يتلقى مجموعة كبيرة من
النصوص والوسائط تيسر فهم اللغة واستيعابها مع ما يستوعبه
من معلومات لغوية وغير لغوية .وما من ش ك ان التفاعل مع
هذا الكم الهائل من النص وص والك تب من ش انه ان يؤثر تاثيرا
كبيرا في عملي ة التعلمُ ،وي ْح ِّد ُث تغييرا كبيرا في س لوك ات
المتعلم كله ا ،وطرق اك تس اب ه للمع ارف والمه ارات اللغوي ة،
والمرجو له ذا التغيير ان يكون دائم ا في خير اإلنس ان
واإلنسانية

في االخير اقول ،إن الك ت اب اإللك تروني ليس عالج ا
ش افي ا لمش كالت التعليم جميعه ا ،فعلين ا ان نتف اع ل مع ه
ونفهمه ،ونكيفه حس ب خص وص ياتنا اللغوية ،والثقافية،
والحض ارية ،واالجتماعية .وان ندرك ا نه وس يلة معينة «ال
يمكن ان يحل محل الدما البش ري ،وال يمكن ان يقوم التي
يقوم به ا ال دم ا » ، 19والح اس وب ليس ع امال مهيمن ا يعم ل
بش ك ل مس تق ل ،إن ه نت اج اإلب داع اإلنس اني ،وهو ق اب ل
لالس تخدام بش كل جيد ،ولكنه ايض ا قابل في الوقت نفس ه
على تقديم ا سوإ النتائج إذا لم نفهمه ونحسن استغالله .وعلينا
اوال معرفة مزاياه وعيوبه بحد ذاتها دون النظر إلى كونها وس يلة
حديثة.
خ ـ ـ ـ ــاتـ ـم ـ ــة
ال ب د في الخت ام من القول ،إن الح اس وب ليس
معجزة ،وليس بإمكانه ان يص نع معجزة ،وال يمكن ان يحل
مح ل المعلم او الك ت اب في العملي ة التعليمي ة .وهو ال يعم ل
وح ده ،وال يمكن ان يقوم ب العملي ات التي يقوم به ا دم ا
اإلنس ان ،وال بد له من إنس ان يبرمجه ويش غله .والحاس وب ما
آ
هو إال ا لة ُمعينة يقدم خدمات كبيرة لإلنس ان في كل مناحي
الحياة .وهذا كله يقتض ي اال نبالغ في تقدير قيمة الحاس وب
ودوره في تنمية الحصيلة اللغوية ،كما يجب اال نقلل منها.
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*صيد

الطيب
الملخص

 في شكل لوائح، يتطلب بالنسبة لكل فرد االلتزام بجملة من المقاييس والضوابط،إن االنتماء إلى الجماعة هو مطلب فطري
 التي ترتبط في االدبيات، تشرح ميكانيزمات وقواعد االنتماء عبر عملية التنشئة االجتماعية،قيمية مك توبة او متعارف عليها بصفة رمزية
عند تحليل نموذج الذات الفردية-  لذلك ال يجب ان نغفل، بموضوع االندماج االجتماعي كمفهوم مركزي،السوسيولوجية عموما
 والتناقضات الثقافية ذات االرتباط المعقد بالخصوصيات، مسالة البناء المستمر لقنوات االتصال بين الجماعة والفرد-العنيفة
.االقتصادية والسياسية والثقافية لكل مجتمع
. الدور، االندماج، الشباب، الثقافة، الفعل العنيف، االندماج:الكلمات المفتاحية
Résumé
L’appartenance à une société est une revendication innée qui exige aux individus l’engagement aux lois
imposé par leur société sous forme de valeurs transcrites ou reconnues de manière symbolique, expliquant Les
mécanismes et les règles de l’appartenance par le bilait de socialisation. Cela a accompagné dans les littératures
sociologiques les problématiques de l’intégration sociale comme concept central, donc en ne doit pas ignorer -en analysant l’identité violente-- la question de la construction continue des canaux de communication qui doivent
exister entre le groupe et l’individu, et les contradictions culturelles qui entretient inéluctablement des liens
compliqués avec les spécificités économiques , politiques et culturelles de toute société.

Mots Clé : Jeunes, Culture, Intégration, Rôle, Violence.

Summary
The affiliation to a community is an instinctive demand, it requires for each individual the engagement to
respect written regulations or recognized as symbolic. explaining the mechanims and the rules by bilait of
socialization. Wich has bean related in the sociological literature with social integration as a central, therefore
should not when analyzing violent identity, ingnore the question of the continued construction of communication
channels that must exist between the group and the individual, and the cultural contradictions of the company
that has inevitably quite complicated relationships with economic, political and cultural of an entire society.

Key words: Young, Culture, Integration, Role, Violence.
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مقدمة

خالل مم ارس ة لعب ة االدوار ،وان ذل ك يتحقق وفق نم اذج
تف اعلي ة تعكس البع د االص ي ل لعملي ة االتص ال الن اض ج
والواض ح على خلفية وقاعدة ما توض حه الجماعة تفاعليا من
القيم والمعايير الثقافية ،مع الخبرات الفردية السابقة.1
وفي هذا المقال نحاول رس م الحدود النظرية النتهاج
الس لوك العنيف لدى الش باب مع تقديم محاولة في س بيل
تج اوز مجرد الربط التحليلي بين العنف وعن اص ر التنش ئ ة
االجتم اعي ة االس ري ة منه ا والم درس ي ة من خالل توظيف
المواقف النظري ة واس تنط اق اح دث المع اين ات االمبريقي ة
المرافقة لها.
أ
اول ،الش ـ ـ ـ ـب ــاب والنـحـراف –اعـتـب ــارات نـظـري ــة و
امبريقية-

تترك حركة التص نيع اثرا بالغا على مس توى االندماج
الش خص ي للش باب الناش ئين في وس ط الطبقات المتوس طة
والكادحة بص فة خاص ة .هذه الطبقات التي تقبع في االحياء
الهامش ية" يفتقر ابناؤها لعوامل الترفيه ،وليس لديهم افق
مس تقبلي واض ح ،وتس ود بينهم البطالة وينتش ر الفقر في
بيئتهم مما يزيد من حالة التهميش االجتماعي الذي يس تقر في
تمثالت ابناء تلك الطبقات عن ذاتهم.
لق د "انجزت" الع دي د من ال دراس ات والتحليالت
الس وس يولوجية والنفس ية عن ابناء تلك الطبقات الهامش ية،
حاولت في مجملها الوص ول إلى تفس ير يعبر عن واقع تلك
الطبقات ،وبالخصوص فيما ما يتعلق بشيوع السلوك العنيف
بين "ابنائها" تجاه العالم الخارجي ،ومص در ذلك الس لوك
وإس تراتيجية بنائه وتبنيه .ولقد تميزت جل تلك التفس يرات"
ب اتب اعه ا خلفي ات تبريري ة الدوات نظري ة بعي دا عن العمق
النظري المتالزم مع المع اين ة االمبريقي ة التي يفترض به ا
التجدد وفق التغيرات الس ياس ية الس وس يو-اقتص ادية
والثقافية .امتدادا لمدخل الفعل االجتماعي ،في تفس ير اثر
التنش ئ ة االجتم اعي ة على ح ال ة االن دم اج ،ويض يف « A.
 » Touraineفي ك تابه" Sociologie de l'action 1965" 1نقطة
ارتكاز نظرية اس اس ية ،وهي نقطة الذات كعنص ر ديناميكي
ومحرك للفعل االجتماعي ،بحيث ال يصبح مجرد فعل فردي،
وإنما يتخطى ذلك ليدلل على توقعات رمزية ،متعلقة بالدور
والمك ان ة .وفي ه ذه الح ال ة يلتقي التحلي ل االجتم اعي مع
الح دود الثق افي ة ،لفهم اس تج اب ات الف اعلين االجتم اعيين
الذين يعيش ون ازمة تحقيق الذات ،وتفس ير الظروف النفس ية
واالجتم اعي ة المؤدي ة بهم النته اج اس لوب االن دم اج في
الجماعات المنحرفة ،في إطار التعديل المس تمر لتفاعالتهم
مع جملة الص ور المعيارية ،التي تحركها جماعات الض بط،
والتي تش ك ل المح ك ال ذي تبنى علي ه عملي ات االعتراف
االجتم اعي او التهميش مع الفائت التي تع اني ص عوب ات في
االندماج االجتماعي.8
تش ير البحوث والدراس ات الس وس يولوجية في العالم
الغربي كم ا في الع الم العربي ،إلى ان ذوات االفراد تنش ا،
جمةل العلوم الاجامتعية

الطيب صيد

لقد اس تهلك موض وع الش باب بص ور ش تى تحاكي
العلم االجتم اعي في المالمح التحليلي ة ،فك ان يعتلي ه رج ال
الس ياس ة وبعض الص حافيين المنغمس ين بالس ياس ة من
منطلق القوالب االجتماعية.
اص بحنا امام ظاهرة الال-امن االجتماعي الملخص
آ
في تهديد االمن العام باالعتداء على االخرين (السرقة ،القتل،
تع اطي المخ درات ).والتي الق ت مواض يعه ا رواج ا كبيرا في
آ
االونة االخيرة ،الس يما على ص فحات الجرائد وعادة ما يكون
الشباب المنحرف بطل هذا النوع من الال -امن المتفشي.
س يطرت هذه النظرة على المش هد الس وس يولوجي،
فكان لزاما على الباحثين المهتمين بظاهرة الش باب ،رس م
حدود االش تغال الس وس يولوجي بهذه المواض يع ولعل من
الواجب ان يتم طرح الس ؤال ،من هو ص انع الموض وع او
المتع ام ل مع ه؟ الن ه ذا الس ؤال يقع في قل ب المفهوم
السوسيولوجي للبحث العلمي.
لقد خيل للعالم إن الش باب اص بح ملخص ا في
االنحراف بش تى اش كاله ،وان الموض وع الس وس يولوجي ال
يخرج عن هذه الجدلية ،ما ادى بنا إلى التنويه لمجموعة من
القض ايا اإلبس تيمولوجية التي من المفروض انها تعيدنا إلى
النقاط المرجعية الحاكمة للخطاب السوسيولوجي.
ف الخط اب العلمي عموم ا والس وس يولوجي على
الخص وص ال يخرج عن المبدا العام وهو ان الظاهرة ايا كانت
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يجب إدخالها في س ياقها العام ،ومن ثم اس تدعاء جملة من
اإلجراءات وعلى راس ه ا التحليالت المركزة على المش ه د
والتنقيب في اإلحص اءات والدراس ات العلمية .إذ ال يمكن من
هذا المنطلق التفكير في هذا الموض وع إال من خالل إدراجه
في اإلطار المؤس س اتي لهذه الظاهرة (اس رة ،مدرس ة ).او
اس تدعاء هذه االطر برفع س قف التحليل إلى القطيعة ،من
خالل رفض التعميمات الكلية النها تخفي في مضمونها حاالت
س لوكية غير مرتبطة داخليا .بعبارة اخرى نحتاج إلى الخيال
العلمي إليج اد الروابط بعي دا على االحك ام القيمي ة التي تكون
في الع ادة مؤطرة س ي اس ي ا .إن مجرد الوعي ب الس م ة
الس وس يولوجية لفكرة ما ال يخلق في ذاته ش روط تجاوزها .فما
آ
يقدم االن في الوطن العربي من خطاب س وس يولوجي حول
انحراف الش ب اب م ا هو إال اس تمرار لالبح اث االجتم اعي ة
الفلس في ة الغربي ة التي ب داه ا اوجس ت كون ت (ال دروس
الوض عية) وتاله في إبراز هذا االتجاه جيش من علماء الجريمة
الفرنس يين مح اولين إبراز س م ة الجريم ة من الن احي ة
الس وس يولوجية من خالل ربطها بالواقع العملي لمس الة
تهميش الش باب المتولد عما ما يس مى بعص ر الراس مالية
ومخلفاتها االجتماعية.
إن معظم الب احثين في االقط ار العربي ة المنتجين
للخطاب الس وس يولوجي في مجال الجريمة مرتبطون بظاهر
االزم ة التي تمر به ا مجتمع اتهم ،والمص ور على نحو يخ دم
اإليديولوجيات المرحلية ومخططاتها واهدافها ،والدليل على
ذل ك ان اختي ار المواض يع يكون من خالل تتبع توجه ات
الس ياس ة العامة تجاه الش باب .مس تلهمة ص يغ إش كاالتها
للتعبير عن ازمة انحراف الش باب كانها ازمة موجودة في فرا ،
كما تبرز س مة الس قوط للخطاب الس وس يولوجي لعلم الجريمة
من موقفها من الش باب كظاهرة وكونها تثير القلق بحد ذاتها،
ولكن ذلك الخطاب ال يضع هذه الظاهرة موضع تساؤل عملي
إطالقا بل إن اتجاه كل االبحاث يسير في طريق إيجاد مختلف
تاويالتها عدا التي تربط بين هذا اإلش كال وواقع الس ياس ة
التنموية الموجهة لشرائح الشباب.
ف ق د ي درس ال ب اح ث ال م ن ت م ي إل ى م ج ت م ع ن ام
موض وع ات مث ل التخلف والتنمي ة والتغير االجتم اعي
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واالمبري الي ة والتف اوت الطبقي...الخ .لكن ذل ك ال يخرج عن
إط ار التح دي د الهن دس ي للظواهر ،وهو التح دي د ال ذي يهتم
بش كل المعرفة اك ثر من مض مونه 6او هو ما يؤدي بالباحث
السوسيولوجي في البالد النامية و باسم العلموية scientisme
إلى عدم اتخاذ موقف من المش كالت االجتماعية ،التي تدرس
في الغ ال ب وفق المنظور الهن دس ي ،ال ذي يجزئ المعرف ة
الس وس يولوجية بالش كل الذي يخدم س مكرة المش كالت
االجتم اعي ة على ح د تعبير ال دك تور حي در ابراهيم علي دون
التعرض إلى خلفياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية...
إذا فكرنا في الظاهرة من خالل ا ية ص يغة ،ولتكن
ص فة البطالة التي يعاني منها الش باب العربي مثال ،فإن تلك
االبحاث ال ترى فيها اختالال للش باب في توازنهم و انغماس هم
في االنحراف والجريم ة ،له ذا فهي تعجز عن رؤي ة م ا يعيق
الشباب عموما من حرمان اقتصادي و نفسي و ترفيهي لتحقيق
ال ذات في الوطن العربي ،النه ا تعجز عن إدراك الظ اهرة في
ص ورتها الش مولية ،من حيث العوامل التي ادت إلى نش اتها و
تطورها ،بل و جعل الظاهرة تبدو وكانها قدر الش باب العربي
ال ذي ال مفر من ه ،و ال يمكن تجنبه ا على الرغم من انه ا نت اج
إفالس االنظمة العربية في تحقيق المس اواة وض مان فرص
العمل والحياة المتوازنة التي يرتبط فقدانها في خض م الواقع
االجتم اعي المتردي وظواهر االنحراف واإلجرام بم ا تقتض ي ه
طاقة الشباب الضائعة وغير المستقلة التي يعاد استغاللها في
ش تى مظاهر التحطيم الذاتي من خالل انتهاج الس لوكيات
المناهض ة لقيم ومعايير المجتمع ،مع انها تبدو للبعض ،من
مس ؤولية الش باب المنحرف وحده ،بنقل الجدل القائم حول
مش كالته اليومية إلى نتائج مبهمة مع مس ايرتها في تاويالت
وتحليالت ال تتج اوز ظ اهرة االجور ،حتى اك تس ب ت الط ابع
الرقمي اإلحص ائي االهم .ولق د انتهج ت مث ل ه ذه االبح اث
وس ائ ل ومف اهيم فكري ة ال تتط ابق مع مقتض ي ات الجهود
التنموي ة التي من المفروض ان يكون الش ب اب على الئح ة
اهتماماتها ،وان يظل المنحى العام لهذه الدراس ات متجاوزا
ومكرر،
وب العودة إلى الجزائر م ا هي اطر مع الج ة انحراف
الشباب؟
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لق د تص درت االخب ار والتح الي ل الص حفي ة المن ابر
النش ط ة في تحري ك موض وع الش ب اب من منطلق ربط ه
بالجريمة واالنحراف ،حيث تنطلق تلك التحاليل الص حفية
للجرائم من التركيز على التس ميات المش هورة لعص ابات،
عص ابة الس اموراي (تبس ه) ،عص ابة الروجي ،الطالياني
(العاصمة).
و من بين الظواهر ذات الرواج الكبير في معرض
الحديث عن الشباب الحظنا ظاهرة االغتصاب الجماعي للقصر
والفتي ات من خالل اإلغراء او الخطف وهو م ا ادخ ل الع ام
والخاص في خوف هستيري.
وعلى الرغم من وضوح المشاهد التي سبق ذكرها،
فإننا ال نس تطيع تبني موقف س وس يولوجي من الش باب ،ذلك
ان االرقام ليس ت ثابتة ،إض افة إلى غياب معطى الجرائم غير
المصرح بها السيما االعتداءات على القصر وإدمان المخدرات.
في جردن ا المب دئي للبحوث الس وس يولوجي ة
والملتقيات العلمية المهتمة بمس الة الش باب عموما (في إطار
اش رافي على بح ث قي د االنج از حول موض وع :النق اش
الس وس يولوجي حول الش باب وعالقته بالحقل االجتماعي
الجزائري( 5دراس ة لعينة من الباحثين واالنجازات العلمية)،
الحظنا وجود إش ارة مهمة إلى مس تويات العمر مع ما يترتب
على ذل ك من انم اط التحلي ل العلمي للظواهر المرتبط بتل ك
المس تويات.وهذا يس تدعي منهجيا التركيز على مواض يع بذاتها
دون بقية المواضيع.
إن الوعي بمس تويات س ن الش باب في إقامة النقاش
الس وس يولوجي حول االرتباطات العمرية هي من المقاربات
الجوهري ة التي يفي دن ا اس تخ دامه ا في من اقش ة الخط اب
السوسيولوجي المنتج حول هذه الفئة من المجتمع.
تفتح هذه العملية الباب واس عا امام الدارس لتتبع
الس ياقات التاريخية والمنتج العلمي والتطبيقات االمبريقية
حول الشباب وقضاياه المختلفة.
و ترتكز البحوث حول الش ب اب في مجمله ا على
اعتبار اس اس ي ،وهو االعتبار النظري الذي يربط االفراد باطر
اجتماعية (اس رة ،مدرس ة) وفي نفس الوقت يفص ل هذه الفئة
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بمعي ار الخي ارات الفرداني ة المح ددة بص راع االجي ال ورغب ة
جيل الشباب في االستقالل عن جيل الراشدين.
يش ير" " Vincenzo cicchelliفي دراس ته المعنونة
" "Les jeunes adultes comme objet théoriqueان نواة
البحوث النظرية ال تخرج عن ثالث فائت اس اس ية بالنظر إلى
موض وع الش باب الراش د .ونش ير هنا ان مص طلح الش باب
الراش د عند نفس المؤلف يحيل إلى الوعي بالحدود الفاص لة
بين مصطلح المراهق والشاب ويسمح ب "إقامة ترتيب مثالي
آ
آ
لالحكام المتعلقة باالرتباط بين االباء والش باب اخذين بعين
االعتبار ما يجمعهم"1
 .1االع م ار ت وص ف م ن خ الل اص ن اف
دقيقة.Bourdelais et Goudon 1997.
 .2االعمار تؤطر من طرف مؤس س ات انتماء 9116
Reymon et Mauger

حيث الدخول في س ن الرش د يتبع بفردانية المس ار
الذاتي.
 .3ارتب اط تحلي ل االعم ار ب العودة إلى فكرة تبعي ة
الش باب بص فة وثيقة ومتزايدة إلى انتظارات جيل الراش دين،
كضمان لتحقيق الدخول في مرحلة الراحة والتفاعل االجتماعي
مع مط البهم ،وب إعط ائهم ه ذا االنطب اع على م دى طوي ل من
النضج بغرض تحميلهم المسؤولية.
في العموم يظهر ان ه ذه الح االت الثالث تن درج
ض من مقاربة نظرية عامة وهي مقاربة الشـباب الرايـد ،حيث
تعبر عن الحس او الهاجس الس وس يولوجي وقدرته على تمثل
ه ذه الح االت الثالث التي تش ير في حقيق ة االمر إلى حق ائق
معقدة مستوى رابع من مستويات عمر الشباب يمكن إضافته
وهو ال ذي يعبر عن تواج دهم المؤس س اتي في عالق اتهم
بالراشدين ،في إطار النسق الثقافي المحلي المؤثر في تاويالت
الس ن بين االجيال وما يتبعها من س لوكيات تفس ر في غالب
الدراسات تحت عنوان صراع االجيال.
ثانيا ،المراهقة وخطر التهميش الجتماعي
الم راهق ة هي مرحل ة عمري ة من الحي اة ،يمر
فيها اإلنس ان بتحوالت عميقة تمس ذاته في ش ت ى
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جوانبه ا البيولوجي ة ،النفس ي ة واالجتم اعي ة  .فه ن اك
مجموعة من الظروف الس وس يو  -اقتص ادية والس وس يو -
ثقافية التي س اهمت في كش ف وتش خيص هذه المرحلة
من وجود اإلنس ان  .ولقد ا كدت هذه الظروف جملة من
الس ياقات التاريخية المرتبطة ا س اس ا بالتحوالت ا لتي
شهدتها المجتمعات الغربية .

في ظ ل إقص ائهم من حي اة الكب ار" .ام ا في المجتمع ات
التقلي دي ة التي تتميز ب إدم اج مبكر لالطف ال في الحي اة
االقتص ادية ،والنش اطات االجتماعية فإنها تتميز بتقليص
المس افة العمرية بين س ن الطفولة وس ن الرش د ،مما يؤدي
إلى ض مور س ن المراهقة بكل خص ائص ها في غياب ما يعمق
هذه السن من الناحية االقتصادية واالجتماعية.

لقد تم التاريخ لتش خيص س ن المراهقة انطالقا من
التغير النوعي الذي عرفته الحياة االقتص ادية في المجتمعات
الغربي ة وذل ك من ذ م ا يق ارب  950س ن ة .فمن خالل تطور
الص ناعات وتعقد عالم الش غل ،تم إبعاد االطفال بص فة
تدريجية من سوق العمل ،بدافع حمايتهم من االستغالل من
ناحية ،ولتقدم العملية اإلنتاجية وض عف تكوينهم العلمي من
ن احي ة اخرى .وه ذا اإلبع اد الظرفي ادى إلى إط ال ة عمر التعلم
والتكوين ل دى االطف ال ،9وهو االمر ال ذي عمق من بع دهم
عن حي اة الن اض جين ،مم ا اط ال تبعيتهم الع اطفي ة
واالقتص ادي ة الخ اص ة بس ن الطفول ة ".إن التطور التقني
اس ت دعى تكوين ا وتعليم ا اك ثر دق ة ،وإط ال ة فترة البط ال ة
للشباب المراهق تبعا لذلك".9
تربط االس رة الحديثة عالقات مس تجدة بابنائها في
المظهر او المحتوى ،وهذه العالقات تقع في قلب النقاش ات
الس وس يولوجي ة ،ذل ك ان ه ال يوج د م ا يثب ت ان التحول
االجتماعي يس ير في نهج خطي تنفع احداثه الس ابقة في فهم
الواقع والتنبؤ بالمستقبل.
من هذا المنطلق يتض ح ان تنش ئة الش باب كنظام
اجتماعي وثقافي هو دائم التاثر بجملة من العوامل اهمها:
 .1المرور من س ن إلى اخرى يعود إلى نقطة مرجعية
وهي العالقة بين الرشد والشباب.
 .2إن علم االجتم اع الكالس يكي ك ان يؤس س
للتصادم بين الشباب والرشد على ا ساس ان االول يبحث عن
الذات والثاني كان له السبق في ذلك.
لذلك فمن الض روري العمل على تجاوز هذا التعارض
آ
بين الش ريحتين خاص ة لما اظهره تعارض الس ن من اثار قد
تطفو على خص ائص س ن المراهقة التي اص بحت محس وس ة
وملحوظة في مظاهرها وانعكاس اتها المتواص لة على المراهقين

إن إقص اء المراهقين من حي اة الراش دين يتطل ب
إعط اءهم عن اي ة اكبر من الن احي ة النفس ي ة االجتم اعي ة ،اي
آ
تك ثيف دور االب اء والمعلمين من اج ل س د ك ل النزع ات
الطفولي ة والرغب ات الج امح ة من ِّقب ل المراهقين ،في مح اولة
لتحقيق ش عور االس تقاللي ة واثب ات الوجود ال ذاتي ،وهي
" E.H.
نزع ات ترتبط اك ثر بس ن المراهق ،فحس ب
 ،"Eriksonتعتبر فترة المراهقة فترة تغير نفسية– اجتماعيا،
إذ يبح ث المراهق عن تجري ب ع دة ادوار اجتم اعي ة ،ول ذل ك
يحكم على بعض الس لوكيات التمردية في هذه الس ن بانها
سلوكيات طبيعية ،إذ هي تسد حاجة البحث واالك تشاف لدى
المراهق.1
إذن ف المراهق ،ع ادة م ا يح اول ان يعيش ويخوض
تجارب جديدة يعبر فيها عن نجاعته الجسدية وقدراته الذهنية
او االنفعالية ،وهو بالضرورة بحاجة إلى رعاية ومتابعة مدروسة
بعن اي ة من ِّقب ل الراش دين (اولي اء ،معلمين  )...لتحس ين
.90
اسلوب التعبير عن كل ذلك
إن هشاشة التركيبة النفسية االجتماعية الخاصة بسن
المراهقة ،هي من المظاهر االس اس ية لمش كلة العنف ،التي
تبلغ ذروتها خالل هذه السن .فسن المراهقة كما هو محدد في
واقع حياتنا االجتماعية المعاص رة ،يحيلنا إلى فكرة ص عوبة
تنشئتهم االجتماعية.
إن مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعية (كاالسرة،
المدرسة ،االصدقاء ،وسائل اإلعالم )...ك ثيرا ما تقدم للمراهق
قيم ا اجتم اعي ة متن اقض ة ،وهي ال تتع ام ل مع ه في كليت ه،
فغالبا ما تهمل جوانب هامة من مالمح تطور ش خص يته مما
ينعكس على ص ورة ذاته ،ويزيده تازما مع عدم اك تمال ص ورة
ال ذات ل دي ه في ابع اده ا التف اعلي ة التي تت اخر فيه ا ادوار
النش اط ات الجنس ي ة عن ادوار الحي اة العملي ة (طول م دة
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البطالة)  ،وعن ادوار الحياة الس ياس ية ،وهذا ما يؤدي إلى
ص عوبة تش كيل الذات بص ورة واض حة 99على اعتبار " ان
الذات هي محص لة اس اليب س لوكية يك تس بها الفرد ،تجعله
آ
امن ا الن ه ذه االس الي ب ينتج عنه ا التوافق ،فوجود ال ذات
المتوافقة يعد حماية للفرد من التعرض للعقاب وما يص احبه
من قلق ،بينم ا وجود ال ذات غير المتوافق ة يع د مص درا ال
ينضب للقلق والمعاناة". 98
وبالنظر إلى ان مرحلة المراهقة هي مرحلة حاس مة
في تش كيل ذات الفرد وبناء ش خص يته االجتماعية ،فإن هذا
يزيد من خطورة هذه المرحلة من عمر اإلنس ان .فهي معرض ة
بحكم التغيرات الج ذري ة الط ارئ ة على ال ذات إلى مجموع ة من
االزمات الس وس يو-نفس ية ،التي يش كل مظهرها االس اس ي،
الرغبة الجامحة في رفض المعايير االجتماعية المتعارف عليها.

التي ار هو البح ث عن عوام ل النظ ام والتوافق والتمثالت
والص ور االجتم اعي ة والعالق ات االجتم اعي ة فيم ا بين االفراد
وبيئتهم االجتماعية في اطار تحليل البعد االجتماعي للض غط
البيئي في ما يلي من العناصر البنائية.
أا .بناء الدراو
إن إعادة تشكيل التوازن بين ساحة اإلدراك وساحة
التفاعل االجتماعي تكون في ض وء مراحل تطور بيولوجية عبر
مراح ل زمني ة من عمر الفرد ،ض من محيط ه االجتم اعي .إن
هذه البنية االجتماعية تكون جاهزة مس بقا في تمثالت الطفل
من ذ والدت ه ،وب ذل ك ف العملي ة المت اح ة والمواكب ة لمراح ل
تطوره في إطار عملية التنش ئة االجتماعية هي عملية فقدان
حالة توازن ،وإعادة اس ترجاع نفس الحالة في ظروف إدراكية
ج دي دة وفق تف اع ل اجتم اعي معين ،وض من مراح ل تطور
بيولوجية خاصة بمراحل زمنية من حياة الطفل.
فالفرد هو في حالة إعادة ترتيب بنيته اإلدراكية طبقا
للتغيرات الخاص ة والموجهة للتفاعل االجتماعي التي توجد
عناص رها ض من محيطه االجتماعي .فتطور البنية اإلدراكية
ل دى الفرد عبر مراح ل تطوره ،ال تخرج عن ح دود "الش ك ل
والمجس د ،والفض اء ،والوقت ،والنس بية" .وهي عناص ر غير
منفص لة عن المحيط االجتماعي حيث تجد تاويالتها وفق هذا
الطرح.
وي فس ر "  " J – Piagetب ع ض ظ واه ر ال ت نش ئ ة
االجتماعية مثل :االنانية وااللتفاف حول الذات المميز للرض ع
وص وال ل ظ اه رة االن زواء ال م م ي زة ل ف ئ ة ال م راه ق ي ن داخ ل
المؤسسات ،وضمن الراشدين وهو يفصل في تفسيره لها بين
انص ياع الفرد للنظام االجتماعي ،واس تقالله الش خص ي في
التعاون الطوعي مع الغير91.

ثالثا ،البعد البيئي والي ـ ـ ــكالية الس ـ ـ ــوس ـ ـ ــيولوجية
للعنف
اما بخص وص البعد البيئي لتفس ير العنف في المدن
ض من المدرس ة االيكولوجية فإنها تركز على الفعل اإلجرامي
من ناحية ،ويتضح هذا من خالل معاينة تياريها:
 .9التي ار االيثيولوجي ال ذي يحل ل مس ال ة الض بط
االجتم اعي تحليال كلي ا مركب ا ،دون التركيز على العالق ات
العينية للفاعلين من ناحية ،ومن ناحية اخرى يوظف في جزء
كبير من ه في تحلي ل اثر البيئ ة الفيزيقي ة في المس توى الطبي
والعص بي ،وتف اعالت الفرد معه ا إدراكي ا ،ول ذل ك ركزن ا في
موض وعنا على تاويالت العنف بالعودة للس ن وفي الفض اء
الثقافي ضمن التيار الثاني وهو:
 .8تي ار التف اعلي ة الرمزي ة " ال ذي يبرز في ه البع د
الثقافي بش كل واض ح ،في تاويالت الس ن بالعودة لإلطار
اإليكولوجي حي ث ترتبط االعم ار إض اف ة لم ا س بق ض من
تاويالت نظرية الوص م االجتماعي ل " "Howard Becker
بموض وع خطير وهو رد الفع ل االجتم اعي والثق افي تج اه
س لوكيات الش باب ،بالعودة إلى الزمان والمكان وما اض افته
هذه النظرية من دراس ات حقلية ض من تقليد مدرس ة ش يكاغو،
في مس توى فهم دين اميكي ة الفع ل العنيف داخ ل الم دن
الكبرى ،إذ ان من اهم اوجه االهتمام الس وس يولوجي لهذا
جمةل العلوم الاجامتعية
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يظهر هذا البعد بش كل واض ح في مرحلة المراهقة،
حيث يحاول المراهق ان يعيش ويخوض تجارب جديدة يفر
فيها طاقته الجس دية المندفعة وقراراته الذهنية او االنفعالية
المتقلبة.
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تجدر اإلش ارة إلى ان اي نوع من الحواجز التي تحول
دون تعبير الفرد عن ذات ه الجس دي ة او االن دف اعي ة ،تجعل ه
عرضة لإلحساس بالتهميش واإلقصاء ،ويعتبر ذلك في الواقع
من الشروط االساسية لنشاة السلوك العنيف96

ابناء الطبقات الشغيلة ،وكان يبحث عن الكشف عن تاريخية
تش كل جماعات الش بان داخل تلك االحياء الهامش ية ،وجد
فئتين نموذجيتين :تتمث ل االولى في فئ ة من الش ب اب
آ
المتقمص ين لثقافة الطبقات الش غيلة ،التي وجدوا اباءهم
عليها ،ومن ثم فهي الفئة التي تش تغل في س ن مبكر وتتزوج
ايض ا في س ن مبكرة .فيما تبقى فئة ثانية ترفض وض عها حيث
ينخرط الش باب منها في النش اطات غير الش رعية ،من خالل
االندماج في جماعات غير شرعية وغير مرئية يسود بين افرادها
تضامن يسمح لهم بتدبر اوضاعهم91.
إن فهم عملي ة التنش ئ ة االجتم اعي ة وفق االطر
الوظيفية ال يعطي من الناحية العلمية تفس يرا واقعيا لنش اة
الس لوك العنيف ،ذلك انها ال تتس ع لفهم نش اة الفعل لدى
االفراد على محك ازمة القيم التي يقع فيها المجتمع ،ليس في
مجابهة النزعات النفسية للعنف ،بقدر ما هي استجابة لعناصر
متعلقة بالفعل االجتماعي كإستراتيجية يسلكها بعض الشباب
الذين ال يدركون علميا إال ض من المس افة التي تفص لهم عن
القيم .ه ذا الطرح هو م ا ذه ب إلي ه  Beckerفي ان القيم
ليس ت ما يخلق العنف ،الن القيم ال تعمل إال إذا س جلت
كمطل ب لجل ب االنتب اه الجم اهيري وش حن الط اق ات
االجتماعية لمواجهة ذلك الفعل.99

ج .بناء منظومة القيم والمعايير
يتعلم الفرد من خالل التنش ئ ة االجتم اعي ة ص ور
التعرف والتفكير ،وتعتبر مرحل ة الطفول ة المرحل ة الح اس مة
من بين مراحل الس ن في تحقيق ذلك ،إذ تعتبر بالنس بة
لعلم اء االجتم اع مهم ة في اك تس اب جمل ة القيم والمع ايير
الفكرية واالخالقية واللغوية والرمزية ،حيث يحظى الس ياق
االجتم اعي ب اهمي ة نظري ة وتطبيقي ة كبيرة في مج ال نق ل
القواع د والقيم االجتم اعي ة فيم ا بين االجي ال ،من خالل
عملي ة اللع ب وتقمص االدوار االجتم اعي ة "حي ث إن نج اح
التنش ئ ة االجتم اعي ة للفرد هو في ح د ذات ه نج اح لعملي ة
ان دم اج ه في المجتمع ،فهي تس مح ب التج انس القيمي
والمعياري الضروري للتوافق االجتماعي.95
يعتبر موض وع بناء العص ابة من بين المواض يع
اله ام ة والمفي دة في معرف ة دور القيم والمع ايير في تفعي ل
س لوك االنحراف ،إذ يميل الص بية بين س ن الس ادس ة
والس ابعة .وهي س ن انتقالية في حياتهم إلى اللعب الجماعي
البس يط ،والمنافس ات الفردية ،ومع بلوغهم س ن الثامنة إلى
س ن الثانية عش ر الذي يس مى بس ن العص بة او العص ابة ،يبدا
الص بي ة في التخلي عن بعض اال لع اب ،التي لم تع د تغ ذي
رغبتهم في االنتماء ،للدخول في مرحلة اللعب المعقد.
أ
رابعــا ،مس ـ ـ ـ ــالــة النــدمــاج الجتمــاعي وفهم الفعــل
العنيف

تظهر ازمة القيم إذن ،واقعيا كعنوان جديد للعديد
من اش كال االنحراف كالس رقة ،والعنف ،والمخدرات....إال
انها تدخل س وس يولوجيا تحت عنوان ش امل وهو وض عية
االن دم اج االجتم اعي في المراح ل االنتق الي ة للمجتمع ات التي
تش هد االنفتاح االقتص ادي 99.فهذا الس ـ ـ ــياق الس ـ ـ ــوس ـ ـ ــيو
اقتصــادي يعد مرجعا اس اس يا لدى س وس يولوجيا الفعل التي
تربط االندماج بمؤش ر المش اركة االقتص ادية للش باب ،حيث
تعد البطالة الطويلة بابا اس اس يا لخلق وجود اجتماعي لفئة
من الش ب اب ،تتحرك ب العنف اجتم اعي ا في ثالث ة اتج اه ات
أ
اس اس ية؛ فيكون العنف بالنسـ ــبة اليها نموذجا للتعبير او
أ
نموذج لالستفزاز او نموذجا للفعل.

إن انتهاج اس لوب العنف عند الش باب ،ال يعبر في
الك ثير من االحيان على اس اليب تنش ئة اجتماعية "ض د
اجتماعية" يتعرض لها هؤالء الش باب ،إنها تندرج حس ب
الباحثين ض من بعد التفكك االجتماعي الذي يعقب الحركات
التص نيعية الك ثيفة التي تعمق لدى فئة من الش باب ش عورا
باإلقص اء النابع من تعميق بطالتهم .ع ندما حلل François
 Dubetاس لوب حياة ش باب المناطق الهامش ية حيث يقطن
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خامسا ،سوسيولوجيا الفعل وفهم العنف

مراح ــل التغيرات القتصـ ـ ـ ـ ــادي ــة العميق ــة ،فتتوفر الفائت
أ
العنيفة على تحديدات ذاتية حول انماح س ـ ـ ــلوكها وتبريراته
أ
ق ــد تفوق النم ــاذج التفس ـ ـ ــيري ــة التي داب ــة على تكراره ــا
أ
الدبيات السوسيولوجية المرتكزة على نموذج موحد للفعل
جائز تعميمه على كل الفائت الجتماعية.89

ي ل خ ص  91 Alain Touraineع ل م االج ت م اع
الكالسيكي في ثالثة ابعاد اساسية:
 الفصل بين نمط المجتمع واتجاه التاريخ في تحديد
مفهوم المجتمع المعاصر.
 تش خيص النظ ام االجتم اعي من منطلق ال دول ة
الوطنية مما يفتح المجال لمفهوم اساسي وهو المؤسساتية.
 ت ع وي ض ال ف اع ل ي ن االج ت م اع ي ي ن ب م ج م وع ات
إحص ائية معرفة من خالل مس توى او ش كل من المش اركة
االجتماعية ،وببص مات المش اركة االجتماعية المتض منة في
منطق وديفية النظام الجتماعي.

إن ه ذا التوج ه المنهجي في فهم ال ذات العنيف ة،
يقل ب الص ورة النمطي ة للتفس ير لينطلق من الف اع ل إلى
النظ ام ،ب دال من النظ ام إلى الف اع ل .و هذا يعني التحول من
القالب اليديولوجي للسوسيولوجيا التي تنطلق من النظام
الجتمــاعي الى الخطــاب الفينومينولوجي الــذي ينطلق من
أ
فهم تاويل الفاعل لذاته العنيفة" .
ســادســا ،الذات والدور في التحليل الســوســيولوجي
للسلوو العنيف.

و من ه ــذا المنطلق تص ـ ـ ــبح عملي ــات التنشـ ـ ـ ـئ ــة
أ
أ
الجتمــاعيــة والمثــاقفــة عمليــات وافعــال وص ـ ـ ــفيــة اكـثر منهـا
تفس ــيرية ،النها ال تحدد الش روط المتعلقة بعمليات اك تس اب
وتغيير السلوك الخاصة ،والنها تفتقر للتواصل مع علم النفس
الس لوكي 80.فهي تشـ ـ ــرح العنف ولكنها ل تبين لماذا يكون
أ
ملجا لبعض الش ـ ـ ــباب دون غيرهم ،وهم من نفس الطبقات
الشغيلة.

إن اي تحليل لنموذج الذات الفردية العنيفة ،بعيدا
عن معطى الدور ،يعتبر غير كاف لوض ع ش روط وقوع ذوات
االفراد تح ت وط اة التن اقض ات الثق افي ة للمجتمع ،ذات
االرتباط المعقد بالخص وص يات االقتص ادية والس ياس ية
والثقافية لكل مجتمع .وعلى هذا االس اس اص بح واض حا ان
العنف ليس تعبيرا مباش را عن ازمة الذات الفردية في تقمص
االدوار االجتم اعي ة ،ل ذل ك فهو بح اج ة إلى توض يح ح دوده
الثقافية ،التي من ش انها ان تجعله عبارة عن اس تجابة نفس ية
واجتماعية ،تعبر عن ازمة عميقة في االتص ال اإلنس اني داخل
الجماعة وتندرج بذلك العملية التعويضية لهذه االزمة في إطار
ثقافة فرعية ذات قيم مخالفة لما يتعارفه المجتمع التعاقدي.
وبن اء على م ا س بق ،س نتحول إلى مج ال يفهم في ه العنف
بطريقة اك ثر إجرائية ،من حيث التعبير عن ديناميكية الذات
العنيفة ،في عالقتها بالدور ،وهو مجال التهميش االجتماعي
الذي يلتقي مع االنحراف عموما ،في ثالثة مستويات88:
المس توى االول  :يخص االندماج االقتص ادي المتعلق
بالش غل واالجر ،إنه يحدد مس توى مش اركة الفرد في نظام
اإلنتاج واالس تهالك ودرجة انض مامه في عالم الش غل ،النه
يش كل من خالل حركة التص نيع االندماج االجتماعي معيارا
لتحقيق ال ذات االجتم اعي ة اك ثر من اي جم اع ة اخرى "حي ث

تبدو الفكرة البديلة فيما يطلق عليه بعلم االجتماع
النق دي ،التي تبح ث عن العنف وراء النظ ام االجتم اعي،
وتبحث عن الصراع وراء االتفاق والالعقالنية داخل العصرنة،
والمصلحة الخاصة داخل المبادئ العامة.
ومن هن ا يتحقق اللتقــاء بين اس ـ ـ ــتراتيجيــة العنف
ووض ـ ـ ــعية الندماج المحاكية لظاهرتي البطالة والفقر من
خالل انقسـ ـ ـ ــام يـ ـ ـ ـبــاب الطبقــات الكــادحــة الى فئــة تجهــد
أ
للمحافظة على مبادئ طبقتها ،وفئة خطيرة تنش ـ ــا اجتماعيا
أ
أ
للمعــارضـ ـ ـ ــة والصـ ـ ـ ـراع للقفز على اوضـ ـ ـ ــاعهـا بــان تسـ ـ ـ ـلــك
اس ـ ـ ــتراتيجية العنف من منطلق ان ه فع ل ل ه وقع ه النفس ي
ونمطه االجتماعي ،ويجد مكانته في ان يحرك قيما مناهض ة
تسعى السترجاع االوضاع على ما كانت عليه.
نج د ذل ك الطرح ل دى  François Dubetال ذي
يعتقد ان مفهوم الذات العنيفة يتحدد من خالل الجهد الذي
يبذله الفرد في س بيل تش خيص وض عه االجتماعي خاص ة في
جمةل العلوم الاجامتعية
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إن للعمل دورا اس اس يا ومباش را في تحقيق وتاكيد الذات ،فهو
رمز لالس تقالل ،النه يس مح للش باب بالحياة بوس ائلهم
الخاص ة ،لذلك فإن الدرهم االول له طعم خاص لما يحققه
من زي ادة في الثق ة ب النفس" 81هن ا نش ير مثال إلى البط ال ة
الطويل ة التي تقفز من كونه ا تعبيرا عن ازم ة ان دم اج ،لتش ير
إلى عملية تهميش ،وفي هذه الحالة يص بح االنحراف عن قيم
المجتمع ومعاييره لفئة البطالين عبارة عن اس تجابة نفس ية
واجتماعية ،يجس ده نموذج س لوكي ،خاص له مقوماته وله
ايضا ضماناته سواء لالفراد ،او للجماعة التي تؤويهم.
المس توى الثاني :اندماج العالئق ،ويخص االندماج
في نس يج العالق ات االجتم اعي ة .وهن ا يفرق العلم اء بين
آ
العالقات االفقية التي يطلق عليها دوركايم ،التض امن اال لي،
ال ذي يبنى على مب دا التش اب ه واالختالف في إط ار الجم اع ة
(مث ال اس رة ،اص دق اء ،جيرة) ،والعالق ات العمودي ة التي
تجمع الفرد مع الكي ان ات االجتم اعي ة الض مني ة ك المجتمع
والموطن ،وهو ما يعني به دوركايم التض امن العض وي ،الذي
يبنى على التكامل وتقس يم العمل .وتجدر اإلش ارة في هذا
السياق بان التنشئة االجتماعية االولية ،تتمتع باهمية قصوى
في تحقيق تب ادل االدوار والمعلوم ات والرع اي ة الع اطفي ة،
فإتاحة المجال لتبادل الص ور الذاتية ،تس اعد في موقعة الفرد
في جماعته االجتماعية ،حيث ان اي خلل ض من هذا اإلطار
قد يض عف اإلحس اس باالنتماء ويقلص من مص ادر تثمين
القيم ،ويحد من النقاط المرجعية للذات.
المس توى الث ال ث :يخص االن دم اج الرمزي ،حي ث
يعتبر ه ذا المس توى جوهري ا من اج ل فهم ظواهر التهميش
االجتم اعي ،النه ا تخص االعتراف الرمزي بمك ان ة الفرد في
المجتمع ،كم ا انه ا تتعلق بتوافق الفرد او ع دم ه مع المع ايير
آ
واالفكار االجتماعية ،وباليات الوص م والعزل االجتماعي الذي
قد ينتج من عدم التوافق.
لقد بين "  "Ronald L. Alkersما اس تطاع ان يص ل
إلي ه " " D.S. Elliotمن تحليل ه النظري لموض وع التهميش
االجتماعي والذي حدده وفق منحنيين86
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االول :ويخص اولئ ك ال ذين لم يس توفوا تنش ئ ة
اجتم اعي ة قويم ة من ذ الطفول ة االولى حي ث تميزت بعالق ات
ضعيفة مع الجماعات الرسمية.
الثاني :خص ص تطبيقه على االش خاص الذين س بق
وان حصل لديهم حد مقبول من العالقات الصحية مع النظام
االجتم اعي الرس مي ،ولكنهم تعرض وا في مرحل ة المراهق ة
لعمليات إضعاف لهذه الروابط والعالقات مع المجتمع العام.
ويس تخلص من ه ذين المس ارين معنى الجنوح
وخاص ة لدى الش باب بانه حركة للذات ،تعبر فيها عن ازمة
فتور في العالق ات المميزة للش خص ي ة وهو م ا يعود بن ا إلى
معض لة بنية االتص ال داخل الجماعة االولية .وما يمكن إثارته
في هذا الص دد هو تاثير عمليات الوص م االنحرافي المرتبطة
آ
ب الص ور المس بق ة والتي تحركه ا الجم اهير ومنهم االب اء،
والمدرس ون ،وحتى بعض الباحثين االجتماعيين ،إذ يص بح
الش اب في ظلها يعاني من مش اعر العطف او الخوف  ،الن
تلك الجماهير ال تراه إال من خالل المس افة التي تفص له عن
المعايير االجتماعية المهيمنة85.
بهذا يمكن ان تكون البطالة الطويلة وفقدان الصداقة
والطالق عوام ل الزم ة ش خص ي ة ،تظهر بوادره ا مع ظهور
بعض الس لوكيات المنس حبة ،المرتبطة بفش ل العالقات
االجتماعية .،والتي تظهر في ش كل رفض للمعايير المعترف
بها في المجتمع العام .وبهذا الشكل ،ينتج تدريجيا فك لحالة
االن دم اج االجتم اعي المؤدي ة إلى تعميق عملي ة التهميش
االجتماعي ،يطبعها فك للروابط االجتماعية وفقدان ش بكة
التضامن والعزل االجتماعي81.
إنها مسالة إبستيمولوجية تترجم الموقف التالي" :إذا
لم تعد الجماعات االولية كاالس رة والمدرس ة واالص دقاء قادرة
على جع ل الفرد يتوافق مع قيمه ا ومع اييره ا الرس مي ة ،ف إنه
س يبحث عن حلول تعويض ية داخل جماعات منحرفة من
ش انها ان تمنحه ش عور الحب واالحترام ،ويزداد االندماج
داخ ل المجموع ة المنحرف ة كلم ا زادت مش ارك ات الفرد في
إطارها وتحقيق حاجاته النفسية اثناء نشاطه داخلها".89
ق دم ت م درس ة ش يك اغو ،تح ت نظري ة الض بط
االجتم اعي ،دراس ات حول االنحراف في الم دن االمريكي ة
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ال ك ب رى وب ي ن ت م ن خ الل ه ا ،ك ي ف ان اخ ت الل ال ن ظ ام
االجتم اعي المرتبط ب المس اكن غير المخطط ة ،يترجم إلى
نقص في عمليات الض بط االجتماعي في هذه االحياء الفقيرة،
التي تتميز بإيوائها المهاجرين من غير االمريكيين .،مما س مح
بظهور نوع ج دي د من التنش ئ ة في ه ذه االحي اء ،تتميز
بالقطيعة مع التقاليد والعادات االجتماعية الخاص ة بالمجتمع
النظامي ،الذي ال يمثل بالنس بة إلى ابناء هذه االحياء نموذجا
مثاليا للس لوك ،وتكس بهم هذه التنش ئة ذوات منحرفة على
اعتب ار "ان االنحراف يتحقق في ح ال ة إذا جه ل الفرد خبرات ه
الحقيقية وانكر رمزيتها وتص رف باس اليب س لوكية غير متوافقة
مع الذات ،وبالتالي فإنه يدرك هذه الخبرات على انها مهددة
لذاته89.
بناء على ما س بق ،فإن التوجه نحو االنحراف بص فة
عامة يظل قائما وذلك نتيجة ،إما لخلل في عملية التنش ئة
االجتماعية التعاقدية التي يمكن إرجاعها إلى ض عف في قدرة
الفرد على إدخال المعايير والقيم الثقافية في تركيبته النفس ية
االجتم اعي ة ،وإم ا إلى تفريط من الوال دين في اداء دورهم ا
التربوي ،وإما إلى شروط اجتماعية غير مالئمة للتطور النفسي
االجتماعي للطفل.81.
تتض من نظرية الض بط االجتماعي فكرة مفادها ،ان
اختيار الفعل الس وي او المنحرف يخض ع دائما لعملية تقييم
عقلي ة من قب ل الفرد ،حي ث يرى فيم ا ق د يجني ه من فوائ د
ومكاس ب من خالل س لوكه ،واهمها االعتراف االجتماعي،
وفي ه ذه الح ال ة يص بح نقص الف ائ دة المرجوة من العالق ات
الس وية معكوس ا لص الح الس لوك المنحرف ،وهذا ما يش كل
رصيدا قويا وحافزا كافيا لالنضمام إلى الجماعة المنحرفة.10.
وعلى هذا االس اس فإن اس لوب العنف هو اس لوب
انحرافي يتغير تبعا لوض ع الفرد في المجتمع ولعالقاته القائمة
فيه ،وبهذا تدرج نظرية الض بط االجتماعي ض من المقاربة
التفاعلية من خالل اعتقادها ان العالقات االجتماعية ال تنمو
في فرا  19،وانها تعجز عن تفس ير س بب تطور االتجاه نحو
مختلف االنحراف ات مث ل االنتح ار ،العنف ،اإلدم ان بطريق ة
غير متم اثل ة ل دى ك اف ة االفراد ،وله ذا س نتعرض إلى نظري ة
المخالطة الفارقة ل  Sutherlandالتي تجيبنا على هذا اإلشكال.
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لق د تبنى الع الم  Sutherlandنظريت ه الموس وم ة
"المخالطة الفارقة " التي تدخل تحت لواء التوجه النفس ي-
االج ت م اع ي ،وه ي م ن ال ن ظ ري ات ال رائ دة ف ي ال ج ري م ة
واالنحراف ،إذ اثبت ت ج دارة امبريقي ة محترم ة ،وت اص يال
س وس يولوجيا ذا اس تحقاق نظري ،يجعل من الس لوك
االنحرافي س لوكا كغيره من الس لوكيات ،وهو يرفض اس تخدام
مفهوم التفكك االجتماعي 18للتعبير على الس لوك االنحرافي،
نتيجة تمس كه بمبدئه االبس تيمولوجي الذي يباش ر في تحليل
اإلجرام من منطلق عملية تعلم الس لوك االنحرافي ،باعتباره
س لوكا اجتماعيا س ويا ".فالنظرية النفس ية االجتماعية تذهب
إلى ان الش خص المجرم إنس ان عادي وس وي من حيث فكرته
عن الص واب والخط ا ،كم ا ان ه ق د يعيش في مجتمع مفك ك
يمي ل إلى خلق االنحراف بين افراده ،فمن اطق الجريم ة
واالنحراف تس وده ا القيم التقلي دي ة والقيم المنحرف ة مع ا،
وبالتالي يتعرض االفراد لكال النمطين من القيم.
نس تخلص مم ا س بق ان  Sutherlandيعتق د ان
االنحراف عموما عبارة عن فعل منظم إلى حد كبير ،كما
ان العنف هو اسلوب استراتيجي ،و نتاج عملية منظمة تخضع
لمجموع ة من القواع د والمع ايير ،ل ذل ك فهو يوظف مفهوم
ال ج م اع ة ال م ت ب اي ن ة ال ت ن ظ ي م " Differential Group
 " Organizationبدل التفكك االجتماعي ،على اعتبار ان هذا
المفهوم ،اي التفك ك االجتم اعي ،يجع ل نمط التف اع ل بين
حاملي القيم اإلجرامية نمطا غامضا غير واضح المعالم.
أ
و عموما  ،فان البناء الجتماعي للعنف ي كد ا نه ل
يشيع في صورة الفعل ال في حالت المجتمعات التي تشهد
أ
تغيرات اقتصـ ـ ـ ــاديـة مفـاجئـة ،تـابى فئـة من المجتمع تقبلها
حص ـ ـ ــيلة للنظام الجتماعي الذي يعرض نفس ـ ـ ــه كمص ـ ـ ــمم
للقيم ،وبــالتــالي تتمرد هــذى الفئــة حتى على مبــادئ الطبقــة
الفقيرة والعم ــالي ــة التي تنتمي اليه ــا للتحول الى انته ــاج
أ
اس ــلوب العنف خطرا معلنا للوجود الجتماعي الجديد لهذى
الفائت.
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الخالصة

من منطلق ان متغيرات ك ثيرة قد برزت على الس احة اإلدراكية
لهذه الفئة س يطرت عليها الثقافة الرقمية في إطار نظرية كبرى
حاض نة وهي نظرية المثاقفة ،مع انعكاس اتها على التمثالت
االجتماعية ،الس يما إذا كان المحك المش ترك الذي تلتقي فيه
المقول ة الس وس يولوجي ة والطرح اإلعالمي هو مش كالت
المواطنة والبطالة والثقافة الض دية ...وهي كلها تغطي حقوال
ما تزال بحاجة إلى الدراسة الوطنية اال كاديمية المتعمقة ،وهو
ما يفرض إعادة النظر في االطروحات والدراس ات الش املة
لتواك ب التطورات الح اص ل ة في ه ذه المي ادين ،ويؤص ل
منظورا علميا ووطنيا سليما.
ومن هنا فإن دراس ة الحقل االجتماعي لفئة الش باب
من وجه ة علمي ة ح ديث ة يمكن ان توظف متغيرات الثق اف ة
الج دي دة من منطلق مختلف التطورات الح اص ل ة في مج ال
التفاعل الثقافي العام لفئة الش باب الجزائري وال س يما ش باب
الم دن ،وتجلي اته ا المركزي ة المح ددة ببني ة القيم الج دي دة
الق ائم ة ،ك اس تج اب ات إدراكي ة ن ابع ة من س لم االن دم اج
االجتماعي بش تى اش كاله ومس توياته ،وتتبع اتجاهات الراهن
في تف اعالت الش ب اب وتوض يح المنطق والبع د الثق افيين
المنمطين التص الهم الس ياس ي واالجتماعي واالقتص ادي مع
المؤس س ات الرس مية وغير الرس مية ،ومن ثم فهم المس افة
الف اص ل ة بين قيم الش ب اب بك ل م ا تحمل ه من تن اقض ات
وتجديدات س ريعة ومتش ابكة ومعطيات الواقع االقتص ادي
وال ت ن م وي .ل ك ي ي تس ن ى ف ه م ال ع وائ ق واإلش ك االت
السوسيولوجية التي تطرحها هذه العالقة الجدلية بين الشباب
الجزائري على وجه التحديد ومحيطه االجتماعي العام ،وبحث
منطق المش اركة الس ياس ية في تمثل الش باب لمفاهيم العدالة
واالمن االجتماعيين.

يمكن ان نوجز في خالص ة هذه الدراس ة التحليلية
جملة من النتائج:
 .1ان دراس ات الش باب في الوطن العربي والجزائر
محكوم ة في اغلبه ا ب إش ك الي ات بعي دة عن المتغيرات الراهن ة
نظرا لتخلف االطر النظرية.
 .2إن الدراس ة حول ظواهر الش باب يتم مقاربتها من
موقع الكبار وليس من موقع الشباب انفسهم.
 .3ال دعوة إلى المق ارب ة الق ائم ة على مفهوم الش ب اب
الراشد ك فئة ذات موقع اجتماعي وسياسي في النظام المعاصر.
لتج دي د النظرة إلى ظ اهرة عنف ش ب اب الطبق ات
اله امش ي ة يج ب ان يكون منطلق الفهم له ذا الس لوك هو
الفاعل ذاته ،وهو ما يقتض ي التحول من االطروحات القائمة
على اس بقي ة النظ ام االجتم اعي مجس دا في منظوم ة القيم
المعي اري ة المرتكزة على اطروح ة التنش ئ ة االجتم اعي ة(علم
االجتماع الكالس يكي) إلى تك ثيف الدراس ات الميدانية القائمة
على فهم تاويالت الفعل لذات الشباب المشكل لمركز الدراسة
وال ت اوي ل ( ع ل م اج ت م اع ال ف ع ل) ب ال رج وع إل ى م ؤش ر
سوسيولوجي فاصل اال وهو التوافق الجتماعي ،هذا المؤشر
ال ذي يعبر ب االس اس عن كون الفقر والبط ــال ــة محركين
أ
اساسيين للعنف الجتماعي لدى الشباب.
إن موض وع الش باب هو من اك ثر المواض يع اتس اعا
وتعقيدا وارتباطا بمجاالت اس اس ية اهمها التغير االجتماعي
الحاص ل على المنظومة االجتماعية مع االخذ بعين االعتبار
المكانة الحاسمة التي ياخذها اإلعالم في نسج الثقافة الشبابية
على نحو يتج اوز المقوالت النمطي ة المتعلق ة به ذه الش ريح ة
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موس ـ ــى زواوي
الملخ ــص

 كما، جهازها اإلنتاجي بطريقة ناجعة، حتى تتمكن من تشغيل،على المؤسسة ان تتوفر على وسائل تقنية عالية المستوى
آ
 لكن هذا ال يستلزم استنساخا اليا النماط.يجب اال تك تفي باإلعتماد على موظفين سلبيين ينحصر دورهم في تنفيذ اوامر رؤسائهم
. بدون نقد ومراجعة واقلمة،التسيير التي اثبتت جدارتها في البلدان الكبيرة
لقد سعت المؤسسة من البداية إلى تحقيق نمط تسيير يحقق افضل الممارسات ويقتضي من كل واحد تقديم افضل ما يتوفر
 حيث تتوزع المسؤوليات على، وقد ساهم ذلك في تبني إطاراتها المسيرة للتسيير العصري والحكامة الجيدة.عليه من ك فاءة ومهارة
 لهذا ُي ة. مع مراعاة واقع تاثير شبكات القرابة ومختلف االنتماءات المحلية،الجميع
 "هل بوسع التحديث:طرح سؤال على المؤسسة
المنشود ان يغيب الذهنيات المتشبعة بالثقافة التقليدية؟
. الثقافة العالمية،الثقافة الوطنية، البعد العلماني والديني،الحديث، التقليدي:الكلمات المفتاحية
Résumé
Pour fonctionner efficacement l’appareil de production d’une entreprise doit être doté de moyens techniques de haut
niveau et fonctionner selon les normes de gestion et d’organisation hiérarchisées et strictement codifiées. Mais cela n’implique
pas une soumission aveugle aux modes de managements en vigueur en Occident, même s’ils y ont fait preuve. Des stratégies
de d’adaptation et de réajustement sont nécessaires.
L’entreprise est partie à la recherche d’un mode de gestion « best practice » qui a exigé une plus grande compétence
de chacun. Face à une implication hiérarchique qui s’inscrit dans le registre du management moderne et dans la bonne
gouvernance où chacun prend sa part de responsabilité, la composante humaine s’est adaptée en conciliant l’exigence de
modernité et l’ancrage culturel traditionnel. L’entreprise s’est engagée dans une véritable modernisation de sa gestion. La
gestion qui s’impose à cette entreprise et la modernisation qui en découle trouveront-t-elles un moyen pour contourner la
pesanteur du poids des habitudes enracinées dans le ' traditionnel'?

Mots clés : le traditionnel, le moderne, aspects religieux et séculiers، Culture nationale, culture universelle.
Summary
To efficiently operate the productory system of a company, this has to be equipped with high-level technical resources
and operate according to the management standards, hierarchical organization and strictly codified. But this does not mean a
blind submission to management's methods in force in the West, even if they have shown off so. Coping strategies and
adjustment are necessary.
The company has been in search of a management so-called "best practice". This practice required high competence
from each of its members. Faced to a hierarchical involvement of modern management and good governance, where everyone
must have a major share of responsibility; the human component has been adapted by accommodating the demand for
modernity and traditional cultural base. The company embraced a genuine modernized management. But, would that
modernization currently embraced by the company and the management imposed on her find a way to bypass the sluggishness
of habits deeply rooted in the "traditional"?

Keywords: The traditional, the modern, religious and secular aspects., National Culture, Universal Culture.
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2.

 1نظرة على الم سسة العمومية الجزائرية
تطرح إدارة المؤس س ات في الجزائر مش اكل كبيرة.
ندد ،منذ عدة س نوات ،مس ؤول جزائري ب "التاخر" الذي
تعيش ه الجزائر ،بس بب عدم تكيف اإلنس ان مع التغيير" ،
يجب جلب الماكنة ،واإلنس ان س يلتحق بها"  ،1كما تتص ور
النظرة الميكانيكية .بعد اس تقالل الجزائر ،امكن ،بعد زيارة
خ اطف ة لفريق من الب احثين ،من مالحظ ة تراكم الثروة
ومظ اهر التنوع في الحي اة االجتم اعي ة واالقتص ادي ة ،لكنه ا
تطرح إش كاليات كبيرة .كان هناك ثالثة عناص ر تك تس ي كلها
اهمية قص وى :ش كل خاص ومك ثف للحياة الدينية ،تراتبية
اجتماعية تقليدية ال تزال حيوية تتدخل في عالقات ملتبس ة
مع المؤسسات الجديدة للدولة الجزائرية ،واخيرا نوع فريد من
الش عر الش فاهي ،في ش راكة مع موس يقى س جالية ،وهي،
حس ب علمي ،ح ال ة فري دة في ك ل الع الم اإلس المي غير
2.
االسود
انطالق ا من ه ذه الخص وص ي ات المتعلق ة ب الجزائر،
حاولنا تحديد معالم إدارة معيارية هي ثمار التحول الذي طرا
على الس لطة الس ياس ية ،وعلى إعادة تنظيم اإلدارة والقض اء،
وتغيير في الوحدة النقدية ،والمنظومة االقتصادية.
اش ار مالك بن نبي إلى ان كل هذه التحوالت وهمية
وليس ت نهائية إذا لم يغير اإلنس ان نفس ه ويغير المحيط الذي
يعيش فيه ،3انطالقا من تصوره الذي يقوم على ضرورة التعلق
الطبيعي بالثقافة االص لية والثوابت اإلس المية مع االندماج في
الص يرورة الحض ارية اإلنس انية .وبالتالي،ض رورة الرجوع إلى
الذات الحض ارية المبدعة لتجاوز عص ر االنحطاط والتخلف
4
واالنخراط في نهضة إسالمية جديدة.
لقد بينت اعمال خبير تركزت على تش ريح إدارة نمط
تنظيم االس تغالل الزراعي للدولة بواس طة جماعات العمل في
الجزائر ،غ داة االس تقالل ،ان نوع ا من الخمول نتج عن
المعاينة الدقيقة المالحظة حول وجود ص لة عض وية دائمة
مع الوس ط االص لي الذي يعوق كل انطالقة تنموية .بالنس بة
لهذا الخبير ،يبدو واض حا ان هذا يعني ان تلك الص لة تس تمد
قوتها من الوس ط الذي تعيش فيه ومن التاثيرات المتبادلة في
إط ار س ي اق ات ت اريخي ة معين ة مرتبط ة بوس ط ينتمي إلى
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االقتصادي الزراعي
ضمن هذا السياق ،وقع اختيارنا ،ونحن نعمل بصورة
عامة على تكييف مقاربات التس يير مع خص وص ية الثقافات
الوطنية ،6على مؤس س ة جزائرية قمنا فيها بتش ريح ص عوبات
اإلدارة الداخلية .اخذ هذا التشريح على عاتقه مهمة التركيز على
مس ائل التوفيق بين الممارس ات اإلدارية المختلفة والمعمول
بها من طرف المؤس س ة المعنية وبص ورة عامة في محيطها
الثقافي .كان يجب ،بادئ ذي بدء ،ان نفهم س بب الص عوبات
التي نواجهها ،في المؤس س ة المعنية وفي الجزائر عموما ،عند
اللجوء إلى اس تخدام الممارس ات اإلدارية "العالمية" .كما كان
يجب ،على وجه الخص وص ،ض بط جوانب هذه الممارس ات
ومالمح حض ور الثق اف ات الجزائري ة "البربري ة-العربي ة-
2
اإلسالمية" المؤثرة فيها.
هذه المقالة تهدف ،من وراء طرح إش كاليات المس ائل
المتعلقة بالمؤس س ة المعنية ،إلى اس تخالص نتائج ذات بعد
عملي وعام مس تخلص من العمل المنجز ،عبر التركيز ،بوجه
خاص ،على مس الة الوس ائل الك فيلة بالوص ول إلى ض مان
تكييف فعال مع السياق الثقافي لإلدارة بمفهومها الشامل.
 -2نظرة على المنهج المتبع
لقد انطلقنا من معاينة وض عية غير طبيعية عاش ها
المش تغلون بواقع المؤس س ة .ه ذه االخيرة لم تتوقف عن
مواجهة ظاهرة معقدة جدا س اهمت في مزيد من الغموض في
المفاهيم والمواقف والرؤى .الحياة في هذه المؤس س ة يتجاذبها
آ
تنظيم رس مي ،واخر ش به رس مي كامن في ذهنية كل ش خص.
من المؤكد ان المش كل ال يكمن في الص راع بين المعاص ر
آ
واالص يل ،بين حض ور نمط تس يير "دخيل" واخر يهيكل
االذهان ويعبئ او يش تت الفرق .إنه حقا وض ع يعتري اإلدارة
الحديثة في صميم فلسفلتها.
لقد الحظنا كيف ان االنتقال نحو التحديث ال يقتض ي
بالض رورة التخلص الفوري من إرث تراكم على مر الس نين ،بل
في االحتف اظ ب ه وإدم اج ه خ دم ة للتغيير االقتص ادي،
االجتماعي وحتى للتحول داخل المجتمع.
مبدئيا ،هناك ذهنيات تش كلت عبر العش رات من
السنين حول تنظيم متجذر في التقليدي والعائلي ،ظل منغلقا
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العصبوي ،ومفهوم بائد للشرف (االنفة) او "النيف" .يجري كل
آ
هذا ض من تطبيق حرفي والي لقواعد عالمية ومبادئ تنظيم
وإدارة اعم ال ،من قبي ل "الت ايلوري ة" و"الفوردي ة" و"نوادي
الجودة" ،و"المخزون الص فري" ،المعمول ب ه في البل دان
المتق دم ة (الوالي ات المتح دة االمريكي ة ،الي اب ان ،الخ) ،بينما
تعتبر هذه االنماط اإلدارية محص لة لتطورات حض ارية ولخبرة
11
اقتصادية وتاريخية مرتبطة بتلك البلدان.
من جهة اخرى ،فقد حاول مس يرو تلك المؤس س ة
فرض ها بناء على هيمنة فكر احادي ،بل ادلجتها .بحيث وقعوا
فيما يمكن وص فه بالهروب إلى االمام ،ض من نمط من التنمية
الوهمية ،رغم ان القادة والمسيرين ال يتحدثون إال بلغة مبادئ
التسيير والتنظيم والترشيد.
وهي مؤس س ة ح افظ ت على انم اط التفكير الب الي ة
والص راع ات الق ديم ة "المنفلت ة من الخض وع الي ة ق اع دة
واض حة" ،وض من هياكل اجتماعية فض فاض ة .وعليه ،فمن
حقنا ان نتس اءل عن جدوى تلك النظريات المنعوتة بالعلمية
والع المي ة في ظرف كه ذا؟ ودون ان نكون مغ الين ،يج ب ان
نقول ب ان عي ب ه ذه النظري ات هو كونه ا تعم ل على تغيي ب
الخص وص ي ات الثق افي ة للبل دان المعني ة وخلفي اته ا
الس س يوتاريخية .12هذا الفش ل افض ى ،لحس ن الحظ ،إلى
التقليل من ش ان اإليمان ب "التس يير المقنن" عالميا ،وهو ما
يج ب ان يحثن ا على التفكير المعمق في النج اح ال ذي حققت ه
بعض البلدان (اليابان ،كوريا الجنوبية ،مثال ،والتي لم تقطع
صلتها بانماط الحياة اإلقطاعية).
آ
ْ
إن ن ا نش ه د ف ي االون ة االخ ي رة م ح اول ة ِّل ةم ف ةه ةم ة
 conceptualisationادوات تحلي ل التش كيالت االجتم اعي ة
والمنظم ات من طرف بعض االوس اط الحكيم ة ،التي اول ت
عناية واس عة لالبعاد الثقافية واالجتماعية والتاريخية في نجاح
المؤس س ات .ويبدو ان هذا هو الطريق الذي انتهجه االس تاذ
فيليب ديريبارن والذي قررنا االستئناس به.
إن االس ت اذ فيلي ب ديريب ارن ،وهو ي درس الحي اة
المش تركة وانتظامها في دوائر اإلنتاج خاص ة ،الحظ اس تفحال
بعض المالمح الق ديم ة وت اثيره ا على الواقع اليومي .لق د اعتم د
على التحليل الس وس يواركيولوجي للمجتمعات والمنظمات.

على نفس ه حتى وج د نفس ه فج اة وجه ا لوج ه مع تنظيم
"غري ب" .وعلي ه فنحن في ح اج ة إلى تنظيم ج دي د ذي ط ابع
انثروبولوجي س وس يولوجي قبل التطرق إلى المعالجة اإلدارية
في هذه المؤسسة.
بمعاينتنا لمص نع اإلس منت بعين الكبيرة (س طيف)،
حاولنا التاكد من ص حة فرض ية خبير ش هير بين ان نجاح
المؤسسات االفريقية يعود إلى الروابط الموجودة بين االشكال
العص رية لتنظيمها وقيم الوس ط االجتماعي 3ولقد تاكدنا ان
إدارة المؤس س ة ،من اجل ان تكون فعالة ،يجب ان تس تند
ايضا إلى ما ُي ْن ةظر إليها محليا على انه "الطريقة المفضلة للعيش
المشترك".
انكب فيليب ديربارن ،العالم االقتص ادي الش هير،
على قضية التوافق بين التصور التقليدي ومتطلبات التحديث،
مذكرا بنجاح المؤسسات اليابانية في هذا المجال .فهذه االخيرة
تم وص لها بالدور الذي تلعبه الثقافة اليابانية كعامل دفع و
.
تنمية لتحقيق تعاون جيد ومثمرداخل المؤسسات.
في مجم ل ه ذه االعم ال ،يفترض ان يكون للثق اف ة
االص لية فعالية ودور حاس م في س ير المؤس س ات واالقتص اد.
آ
ولم نلحظ نموذج ا مم اثال اخر حظي به ذا االهتم ام المتعلق
بتص رف البش ر وكيف يتاقلمون وكيف يس تفاد من إمكانياتهم
وكيف يتم تجنب االنحرافات المترتبة عن هذا التص رف ،س واء
ا ةت ة
علق االمر بإدارة المؤسسات ام بتنظيم االقتصاد.11
واخيرا ،وكخالصة للتوجهات الجديدة والك فيلة بدفعنا
إلى االمام في هذا المس عى ،ش رعنا ،ض من س ياق جزائري ،في
تصور إدارة فعالة وثرية تحفز على ممارسة ةم ْر ِّضية للمسؤوليات
على جميع االصعدة.
أ
أ
 -3تحليل اركيولوجي لدارة العمال
لق د تم تكريس انفت اح كلي على تحوالت كبرى من
خالل توجه القيادة االقتص ادية واإلرادة الس ياس ية  .وقد ش مل
هذا التحول كل دواليب الحياة وكل المجاالت في البالد .هذا
التحول جاء بمبادرة عمومية اس فرت عن خلق مؤس س ة رس مية
في تعارض مع التنظيم المعياري (العالمي) ،هو اش به بالفكر
الذي كان يسود الدولة الراعية :االجر ،الفائدة ،توزيع االرباح،
المح اب اة مع االحب اب ،مع افراد االس رة وهيمن ة التس يير
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بعين االعتبار الفارق التاريخي ،فإن الدولة الجزائرية في تلك
الحقبة ،هي تلك التي تص فها لنا مقدمة ابن خلدون ،كما هو
شان فرنسا مع مونتسكيو او روسو .14إذا كان ف .ديريبارن يرى
انه من المهم الرجوع إلى الثقافة ،فالن هذه المواقف ليس ت
في غنى عن مس ائل المرجعيات الثقافية .إذا حكمنا على موقف
م ا ب ان ه مقبول ،ف إن ه ذا الحكم يس تن د قب ل ك ل ش يء إلى
مرتكزات وخلفيات وش رعية معينة .إذا كان موقف المرء مجلبة
للثقة ،او لالشمئزاز او للغضب ،فليس ذلك النه يتجسد هكذا
موض وعيا ،بل بس بب ما يعنيه من منظور الثقافات االخرى.
ومعن ذلك ان القيم اإلنسانية نسبية وليست مطلقة.
ينق ل لن ا ابن خل دون إن المجتمع ينتظم في قب ائ ل
وعص بيات ويس ير حس ب مفهوم التراتبية االجتماعية والنبالة.
وه ذه االخيرة تعود إلى رابط ة ال دم والنس ب ال ديني .ه دف
العص بية القبلية هو إيص ال احد افرادها ،الذي فرض نفس ه
عليها ،إلى تولي الس لطة العليا (الملك) .12ولبلو ذلك تعتمد
العص بية القبلية على قبائل اخرى مهيمنة تنس ج معها عالقات
تحالف وتض من والءها .الحلفاء ومن يلحق بهم يش تركون في
روح العص بية ويتبنونه ،وهو ما يخول لهم ش يائ من النبالة
التي يبقى مع ذلك اقل درجة من النسب الديني الحاسم.
ا هداف االس تيالء على الحكم ك ثيرة ومتنوعة .الحكم
يجل ب إلى ح د م ا النب ال ةُّ ،
التميز والتبجي ل ،حس ب درج ة
القرب من العص بية او الزعماء الذين وص لوا إلى الس لطة .وهو
ما يس ميه بورديو بالراس مال الرمزي .16الس لطة هي ايض ا مص در
للثراء ،س واء عن طريق حيازة الخيرات المادية ام عن طريق
التملص من الواجبات واالعباء العامة ،مع العلم ان الخض وع
لتنفيذ االعباء العمومية هو عالمة على ض عف عص بية االنتماء
اي ض عف النبالة ،فرئيس العص بية الذي وص ل إلى الس لطة
يبدا بإعفاء اعض اء عص بيته واتباعه من دفع الض رائب ،وهو
نوع من االمتي از .وه ذا يحيلن ا على الك ات ب بوتي ريفير ال ذي
اك تش ف وهو يدرس المجتمع االس باني الجنوبي بعدا يعبر عن
العالقات االجتماعية ويميز الشرف واالمتياز.
العص ب ة اس تف ادت ،وهي تس اهم في ه ذا المج د
والهيبة ،بالنبالة من خالل التملص من الس خرة (الض ريبة)
كعالمة على ُّ
التميز ،ا ما ش رف الفض يلة الذي وص فه بوتي

واك تش ف ان في فرنس ا ،يس ود مفهوم التراتبية ذات الص لة
بالش رف .في الواليات المتحدة االمريكية ،الحظ تاثير العقد –
بوص ف ه عه دا -يتحكم في الروابط االجتم اعي ة ،بينم ا في
هولندا ،يبرز عامل "اإلجماع" ك قاعدة يحتكم إليها الناس.
 -1-3الثقافة والتنظيم في الجزائر
فيما يتعلق بالس ياق الجزائري ،نالحظ ميل الجزائري
للتص رف ك "إنس ان مس تقل" بعد ان اص بح بلده مس تقال .لقد
اس توحى ذلك من ماض يه "االهلي المتمرد" ،وهو يرى ان هذا
الموقف يدفعه للتحرك نحو ما يحقق اهداف المؤس س ة .وهو
في الحقيقة قد استند إلى عامل القيم المقدسة التي تجعل منه
.
"إنسانا حرا"
ه ذه القيم تس ت دعي تحفيزا عفوي ا .ومن ه ،يمكن ان
نقول بان التس يير االش تراكي للمؤس س ات في للجزائر ،في
س بعيني ات وثم انيني ات القرن الم اض ي ،ك ان ق د دعم ه ذه
الثقافة بوص فها نمطا للتنظيم الص ناعي مادام االجير هو في
الوقت نفسه "مسير ومنتج".
في ض وء هذا المش هد التاريخي الثقافي ،ومن اجل
ترقي ة التنظيم في الجزائر ،فض لن ا البق اء اوفي اء للطريق ة التي
اك تش فها فيليب ديريبارن ،س عيا إلى رؤية الكيفية التي يمكن
ان تكون بها مفيدة في حاالت اخرى خاص ة في الجزائر ،ومنه
اس تخالص االنماط العملية التي بفض لها نتمكن من تفكيك
اس س وطبيع ة العالق ات االجتم اعي ة وط ابعه ا ال دائم ،رغم
التجلي ات الظ اهرة التي تتمفص ل من خالله ا العالق ات
الحاضرة (جدلية الجوانية والبرانية ،والثابت والمتحول).
بالنسبة ل ف .ديريبارن ،الثقافة ليست سلطة دائمة
تش تغ ل خ ارج الت اريخ ،او ش يء يمكن ان ننس ب إلي ه
التص رفات ،بل هي ظرف وتجليات وتحوالت وممكنات ،كما
يمكن نمذجة هذه التص رفات بطريقة قابلة للفهم واالس تيعاب
والتمث ل .ومن اج ل البح ث بج دي ة عن دور ع ام ل الثق اف ة في
"المعجزة الي اب اني ة" ،يج ب االهتم ام ب المق ارب ات الج دي ة
.13
والمقارنية واال ُنثروبولوجية للثقافة
الدراس ة التحليلية للش روط االقتص ادية الس ياس ية
واالجتماعية المهيمنة في الجزائر ،هي مستنسخة من تلك التي
ق ام به ا ف .ديريب ارن حول فرنس ا .وعلي ه ،ف إنن ا عن دم ا ن ا خذ
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ريفير ،فال يبدو ان ابن خلدون قد قابله في المجتمع .هو يذكر
فقط التبجيل واالحترام الذي يحظى به الش يوخ ورجال الدين.
القيام باالعمال اإلجبارية تحت س لطة ما ،امر ُم ِّذل ومخز،
ويعبر عن الذل والخض وع  .المجال الوحيد الذي تتحقق فيه
الفض يل ة يبقى مج ال الش ؤون ال ديني ة حي ث ال مج ال في ه
للمنافس ة مع نبالة الحكم .حيث يبقى ص احبه في قمة هرم
السلطة.
ولكي تعزز القبيلة هيمنتها وهيبتها وش رعيتها ،فإنها،
ما ان تص ل إلى س دة الحكم ،كما يقول لنا ابن خلدون ،حتى
تس بغ عليها نس با ش ريفا ،س نيا او علويا  ،وتتربع على الوالية
المدنية والدينية بغرض إس كات اية معارض ة دينية .او كما
يش ير إلى ذلك ريمون جامون ،حول تنص يب الش رفاء انفس هم
على قمة الس لم االجتماعي ،فوق العامة ،بوص فهم ذوي اص ل
اقرب إلى النبي ال ذي تلقى الوحي اإللهي وال ذي يتبع ه ك ل
المؤمنون(الس لس لة الذهبية) .هذه المرتبة تخولهم ،ليس فقط
حقوقا وامتيازات ،بل واجبات ايضا.
هذا الش كل من الحكومة المش كلة من نواة مركزية،
محط االمتيازات ،التحق بها فيما بعد نخب من االنكش ارية
والكراغل ة ،ك انوا يرهقون ب اقي الن اس ب اعب اء تتزاي د ثقال وظلم ا
في غ ال ب االحي ان ،مفتخرة بنب الته ا على نب ال ة المخزن .لكن
فرنس ا لم تفعل افض ل من ذلك .وهي التي ،كانت تريد تهدئة
االوض اع في البالد فراحت تكس ر ش وكة القبلية ،بوص فها منبع
االحتجاج .لقد س اهم تجريد القبائل من اراض يها وطردها منها
في إفق ار الجم اهير ،ودفعه ا نحو التي ه بحث ا عن مص ادر رزق
اخرى خارج اإلطار التقليدي.
إن فرنس ا وهي تفرض ض رائب اخرى تتعارض مع ما
اعت اد علي ه الن اس ،لم تفع ل س وى إبع اد الن اس عن فكرة
الملكي ة الع ام ة وت اجيج حرك ات التمرد .لع ل ذل ك الواقع
الماس وي القائم على الحمالت العس كرية واالض طهادات
المتعاقبة وما رافقها من ةح ْيف وامتيازات هو ما افضى إلى ميالد
ذلك الش عور المزمن من الحذر واالنكماش على الذات وعلى
المعتقدات الطرقية القدرية ،في انتظار الفرج .إنها غريزة البقاء
التي ابق ت على ج ذوة المق اوم ة حتى ج اءت الهب ة الثوري ة
االس تقاللي ة من اج ل الحري ة ،تمهي دا لش ك ل ج دي د من
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التنظيم ،حس ب روادها ،للمجتمع واإلنتاج والدخول في زمن
الحداثة والتحديث والعصرنة.12
أ
 2-3لقاء الصالة والمعاصرة
إن االتصال بفرنسا قد خلق ،في اوساط شريحة كبيرة
من الس ك ان ،نمط ا من الس لوك يطغى علي ه الج ان ب
االس تهالكي كعالمة على الرفعة .هذا النمط الس لوكي ،مدعوم
بالريع النفطي ،انتش ر عبر التقليد و المحاكاة إلى بقية الس كان
عبر الس ب اق نحو مراكم ة الح اجي ات الم ادي ة المظهري ة ،وم ا
ص احبها من تغلغل لظاهرة الترابندو والتهريب والفس اد ،في
اذهان الناس ،مما ادي إلى انقالب مذهل في سلم القيم.
إن بروز نمط س لوكي وتنظيمي ج دي د في الجزائر،
خالل العش ريات االخيرة ،يمثل في الظاهر ،قطيعة مع روحها
العميقة .فما هي نس بة ما هو انقالبي طارئ من انماط تنظيم
الحياة المشتركة الجزائرية؟
آ
إن االض طرابات التي عاش تها الجزائر في االونة االخيرة
وعودة االحتماء بالدين تشهد على قدر كبير من القلق والضياع.
تبدو االرض ية ص الحة للتاكد من بعد كامل لس لوك الجزائري.
إنه يس تند إلى موروث ديني عميق ومهيمن على حياة اإلنس ان
الجزائري .ورغم حيويت ه  ،فهو يع اش ض مني ا وفق االعراف
والتقاليد والعادة والتواكل ،بعيدا عن كل على اجتهاد وإبداع.
ففي اللحظ ة التي تكون اإلدارة في ح اج ة إلى ت دخ ل العق ل،
تجد نفس ها مش لولة كما يعبر عنها ذلك العامل "اليس الفوز
والنجاح من هللا" .وهو رد فعل يبرهن على موقف س لبي في
مواجه ة التح دي ات .الع ام ل يتحرك لتحقيق "الرزق"؛ وليس
لتحم ل مس ؤولي ة وب ذل الجه د المطلوب ،وه ذا م ا يراه ذل ك
التقني إزاء تواجده في المص نع ،باعتبار عمله ليس مص درا
للرزق ،الذي ياتيه عن طريق هذا العمل او بدونه" :ص حيح،
انا اعمل هنا ،اتلقى راتبا ،لكن "الرزق مض مون" في الواقع،
وهو بهذا ال يرى عمله كوسيلة لتحقيق رفاهيته وعيشه الكريم،
لكن مصدره الحقيقي ال يمكن ان يكون إال بالتوكل على هللا.
في مواجه ة ه ذا الموقف من االجر والعم ل واالجير
نفس ه ،تتدخل نظرة روحية هامة تحدد س لوك كل فرد في
التنظيم .إننا نالحظ ان هناك إيمانا بالعناية اإللهية يترجم عن
طريق اإليمان باهلل وبما ةقد ةره لنا.
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الجميع يس تند إلى متخيل مهيكل دينيا ومحدد س لفا.
وهو ايض ا تبعية موروثة من خطاب قدري ص قل االذهان،
فراح ت تعتق د في جزاء ال يرتبط ب العم ل ،رغم ان الع ام ل ال
يس تبع د االجر والمنح والمط الب ة ب الزي ادة في االجور عبر
التحركات المطلبية عند االقتضاء.
وعليه ،فالممارسات ال تتم بناء على استحقاق االجر او
الطموح بل ترتبط دوما بالغيبي ،وهذا االمر يس تبد بش كل
مض اعف بعقل العامل واإلطار وحتى المس ير في اعلى الهرم في
المؤسسات .هناك تمثيل قوي لتنظيم شبه رسمي ديني داخل
التنظيم الرس مي .تفكير كل ش خص يتاثر بهذه الخلفيات التي
تزوده بالقناعة واالك تفاء بالش يء اليس ير الذي يس د رمقه
ويك فل حاجته .فال التنظيم وال االمتيازات تهم االجير بل إن ما
يهمه هو الذهاب نحو تحص يل رزقه" ،ص رح ْ
جمع من االجراء
قائلين :رزقنا هو الذي جاء بنا إلى هنا" .موقفهم تجاه المؤسسة
يس تبعد اي مس عى النتهاز الفرص ة ،او إبراز الك فاءة بل وحتى
الشعور بالحاجة إلى التكوين.
آ
في ض وء هذا المش هد التاريخي ،س وف نحاول االن،
من خالل ه ذا البح ث التجريبي ،الت اك د فيم ا إذا ك ان ت
للخص ائص االجتماعية التي انتجها التاريخ دور مؤثر ُوم ةع ِّبر عن
شكل من اشكال التنظيم ،اي دور مهيكل للتنظيم االجتماعي
كما يؤكد ليفي ستراوس.
عملنا يعتمد على منظومة من االسئلة موجهة للمؤثرين
في منظمات اإلنتاج .اختيار الحوار المباش ر يجد مبرره في كونه
يمكن من نس ج عالقة حية مع الش خص المس بورمن جهة ،كما
يفرض علينا مخططا للحوار دون تحديد لإلطار المرجعي ،من
جه ة اخرى ،ه ذا الخي ار تح دده ض رورة تعميق البح ث في
ميادين المرجعيات الهيكلية المالحظة خالل ماض ي المجتمع.
وفي حالتنا هذه ،فإن المس بور ط
مدعو ليجيب بطريقة ش املة
على االسئلة العامة ،بتعبيره الخاص وضمن إطار مرجعيته.
آ
االس ئ ل ة ال ت ي ُط ِّرح ت ح ول االراء وال م واق ف
والمرجعيات اتسمت باالنفتاح عموما .وهي بذلك تسمح بإعطاء
االنطباع للقائم بالتحقيق انه فعال مس موع ،وهو ما يدفع نحو
مزيد من التفكير قبل ان يجيب ويعبر عن نفس ه بكل حرية،
مع إش عاره باحترام رايه دون ان يش عر بانه محل تالعب من
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خالل حصره ضمن إطار يمكن ان يراه ضيقا.
 3-3مقاومة التغيير
إدارة االعم ال في الجزائر ،عبر قط اع ات التس يير
والممارس ة الس لطوية ،تجد نفس ها غالبا وجها لوجه امام
ج انبين متن اقض ين وملتبس ين في ذهن الف اعلين في نفس
القطاعات .في حالتنا هذه ،اي حالة مص نع اإلس منت بعين
الكبيرة ،ف إن االمر يتعلق ب التوفيق ،بين االه داف الم ادي ة
لإلنتاج والعراقيل التي تقف في وجه الس لطة داخل مؤس س ة
معين ة ،13من جه ة ،و تحفيز العم ال ،بعي دا عن اي ة مرجعي ة
عص بية ودون مص ادمة ش عورهم الديني حول كون البش ر
سواسية ،من جهة اخرى.
لكن مؤس س ة اإلس منت بعين الكبير هي مؤس س ة
عمومية ال يس تجيب قانونها االس اس ي وال غاياتها النماط اإلنتاج
والتنظيم التقلي دي .ه ذه الوح دة تب دو هيكال بال روح .وله ذا
فنحن إزاء ح ال ة فري دة من نوعه ا ام ام علم نفس الجزائري ،إال
إذا كانت المؤس س ة تذكره بامالك البايلك ،الس يئة الص يت في
العهد التركي واالمالك العمومية في العهد الفرنسي.
وه ذا الواقع ال يس ه ل انخراط ه في ه ذه الص يرورة.
مخطط تنظيم المؤس س ة ال يبدو انه يتطابق مع رؤية العامل
كم ا يتص وره ا .وعلي ه ،فمن الع ادة ان االفراد والجم اع ات ال
يتموقعون إال عبر االه داف المح ددة المرجعي ات :العم ل لمن
والعمل لماذا؟ وهل هذا ال يتعارض مع اعتقاداتنا وقناعاتنا.
أ
 4-3سلطة مسير ابوي
في مثل هذه الحالة ،فإن السلطة المباشرة او المتفرعة
لرئيس العص بية تس تمد ش رعيتها من والء الزبون والمنخرط
والش ركاء البس طاء .س لطة قائد العص بية ،إذا طبقت بدقة من
خالل العقوبات ،تفرض س لطتها ولكنها غير قادرة وحدها على
ت امين التبعي ة ،كون الجري المحموم نحو الس لط ة يمث ل
طبيعتها ومنطقها .هذه االخيرة تواص ل لعب دورها عبر الهجوم
المتواص ل للمعارض ة الدينية تجاه الس لطة الزمنية .وهي بهذا
يمكن ان تك تس ي ط ابع ا مح افظ ا ومعت دال يح د من تغول
السلطة او التمويه على تطلعات االستفراد بها.
يبدو ان االحتجاج يش كل القاعدة في الس ير الداخلي
للمؤس س ة .كما يبدو تاثير الدين قويا  ،على مس توى الس لوك
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الحالة ،يجد الش عور الديني نفس ه مختنقا بس بب التبعية
للعصبية :السلطة االبوية تلعب هنا دورا محافظا.
احي ان ا ،يمكن ان يتم تج اوز الش عور ال ديني ،حول
المساواة ،فقط عبر تبني القائد لموقف شعبوي واعتقادي يلبي
تطلعات اتباعه ،واال ك ثر ديماغوجية بينهم يص ل بهم االمر إلى
حد اتخاذ ص فة امير المؤمنين (حس ب ابن خلدون ،انتحال
اال لقاب المقدس ة) .21هؤالء القادة يحاولون إثارة مش اعر فوق
عص بي ة في اتب اعهم او إدراج افع الهم ض من توج ه عريق:
"الش ريف" يحوز على الس لطة على الجماعة عبر إيص ال نس به
بالنبي ،وهو ما لم يثبت عبر التاريخ.21
واالفراد ،بهذا التص ور  ،يلجئون من اجل تحقيق هذا
العمل إلى تقاس م مش اعرهم البس يطة الدينية حول المس اواة
من اجل كسب ديني افضل :االتحاد مع االمة بمفهومها الضيق
وبمفهومها الواس ع .وهو ما يقتض ي القبول بالس لطة بوص فها
ضرورة ذات اولوية .نرى هكذا ان روابط القيادة معقدة ومائعة،
وتقتض ي مرون ة كبيرة .ه ذه الروابط ال ح دود له ا إال ح دود
الس لطة الفعلية او اواص ر الدم والمص لحة .ويتعين على االمير
توس يع قواعد المس اندة لتخفيف الض غط الذي تمارس ه عليه
عص بيته حتى ال يبدو ش ديد التحيز .ولهذا ال يجب ان تبلغ
شعبويته ودماثة اخالقه حد الجبن الذي يلحق الضرر بهيبته.
آ
آ
بتعبير اخر ،هذا الش عور يقتض ي تقديم ايات الخض وع
للس لطة ،التي بدونها ال يمكن إنجاز اي ش ي مهم .فعلى رؤس اء
المصالح مثال ان يتصفوا بالتسلط ،كما يؤكده عضو في اإلدارة:
"علي ان احترم رئيس ي ،علي ان اتجنب كس ر الحواجز بيني
وبين رؤس ائي ،علي ان احترم رئيس ي وان احافظ على مس افة
بيني وبينه ،هذه هي بالنس بة لي "الهيبة" التي تعني اك ثر من
االحترام" .اح د التقنيين يش ير ،من جهت ه ،إلى ان الرئيس
يج ب ان يتميز ب الهيب ة" :الهيب ة تعني ب النس ب ة لي اك ثر من
االحترام ،هي نوع ا م ا المرجعي ة بم ا هو "عب ارة عن احترام
مس توحى من نموذج "كبير" العائلة ،والثروة والش رف .ال احد
بمقدوره معارض ة رايه .وهي ظاهرة ال نجدها إال في المجتمعات
التي يسودها النظام االبوي .تبجيل الشيخ يعادل تبجيل "امير
المؤمنين" الذي هو اهل لكل االحترام والتميز على من س واه.
هذه الص ورة هي إحدى المالمح الجوهرية للهيبة .الرئيس ياخذ

التلق ائي" :ان ا انف ذ االوامر التي تعطى لي ،فقط الن ه رئيس ي.
يمكن ان يخلق لي مش اكل إذا رفض ُت تنفيذ االوامر .من جهة
اخرى ،ف ان ا ال احت اج إلي ه .ان ا اقوم بعملي وهو يقوم بعمل ه .ان ا
اعمل لوجه هللا واكسب خبزة نظيفة''.
ب التزامن مع ه ذا الموقف ،هن اك نوع من الرغب ة في
التحفيز تس ود الموظفين .إن اغل ب من تح دثن ا معهم ،يرجع
ذل ك إلى واج ب ديني ي دفع اإلنس ان إلى اداء العم ل .هم
يطالبون مبدئيا ان يص در هذا التص رف من "المس ير" .عامل
آ
اخر يطلب من رئيس ه ان يتعرف عليه ،اي ان يهتم بالعاملين
معه ،ويؤكد "في بعض المص الح ،يجب على المدير ان يعرف
من هو العامل اال ك ثر جدية والذي يؤدي عمال جيدا ،العامل
يش عر انه محل احترام وانه ينتج افض ل .هذا االعتبار يؤثر على
معنويات العامل ويس مح بتش جيعه .يجب ان يعرف المدير
عم ال ه معرف ة جي دة وه ذا في ح د ذات ه عالم ة على احترام الفرد
آ
آ
ل "اخيه"" ،إنما المؤمنون إخوة" .بحسب االية القرانية لكريمة.
من الب ديهي ان ه ام ام مث ل ه ذه الوض عي ة يتج ه
المس يرون إلى االخذ بطرق "كالس يكية" في التس يير ،1.مع
إبداء "إرادة" كافية :ان يتص رف المس ؤولون كمس يرين بطريقة
تخول للمرؤوس ين إمك اني ة المب ادرة .لكن ام ام اس تفح ال
العادات الس لبية تفش ل كل الدعوات مهما كانت مص داقيتها.
ذل ك ان إع ادة النظر فيه ا تص ط دم بعراقي ل قوي ة :ال يب دو ان
المسيرين يكونون اك ثر استعدادا من معاونيهم والعمال لتقبل
تس يير "ديني" .من الواض ح ان احترام العامل يتطلب قدرا من
ُّ
التقرب يقوم به المس ير تجاه مرؤوس يه من جميع الفائت ،حتى
يش عروا بالطمانينة .إن االحترام يندرج ض من مجال ش عوري
وخلقي اك ثر منه تنظيمي.
 -4العتقاد الديني والتسيير العام.
إن االعتق اد في المس اواة بين البش ر يعطي مفهوم ا
خاصا لممارسة السلطة  ،ويتاثر بعديد من االعتبارات:
كلما اصطدم الوازع الديني بمصلحة العصبية فإن هذه
االخير هي التي تفوز .إن الخوف من إضعاف العصبية وانحسار
المص الح الروحي ة والم ادي ة يلع ب دورا ك ابح ا .إن الس لط ة
الفرعية الممثلة من طرف الدوائر القريبة من الس لطة ض من
اواصر الدم ،تؤمن استمرارية "السلطة المركزية" .في مثل هذه
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 -6المسير الجزائري
حس ب دراس تنا التاريخية االقتص ادية ،فإن مكانة
ْ
االفراد تق اس بميزان رمزي ة مك ان ة ُالمل ك :يج ب ان يكون
المس ؤول جديرا باالحتفاظ بالمرتبة والش رف .ولكي يكون االمر
خالف ذل ك ،ف إن الس لط ة الزراعي ة هي خليط من المل ك
والس لط ة ،23وهي من جه ة اخرى ترتكز على التح الف ات
المص لحية بين العص بيات .فهيكلة مركز الملك تتبع هيكلة
التنظيم االجتم اعي والعكس ص حيح .24نج د اراض ي العرش
تنقس م إلى اراض ي القبائل ،التي بدورها تنقس م إلى اراض ي
ع ائلي ة ،التي تنقس م ب دوره ا إلى ملكي ات اق ل ف اق ل حتى
الفردي ة .وه ذا تنظيم عريق انعكس في التنظيم العم الي ال ذي
يعتمد عليه المس ير عندما يص رح" :من الض روري إقامة عالقة
طيبة مع العمال لطمانتهم واالنشغال بمشاكلهم العائلية".
لق د ادى التفكي ك ال داخلي لع الم الفالح ة إلى زحزح ة
وتش ويه دوائر الس لطة والهيبة بغرض توطيد س لطة مركزية هي
ال دول ة (وتفرع اته ا :جم اع ات محلي ة ،جهوي ة ،مؤس س ات
عمومية) .لقد اصبحت الدولة المصدر الوحيد الذي تستمد منه
الس لطة والهيبة ،بالنظر إلى الس لطة االقتص ادية والس لطة
الشرعية التي توفرها .وعبر تعميم العامل االقتصادي من خالل
آ
العمل الماجور وروح المؤس س ة ،فتحت الدولة افاقا جديدة
لتفتق عالقات جديدة في التنظيم والتعاون.22
الق ائ د مطلوب من ه ان يكون نموذج ا وم الك ا لك ل
ال خص ال ال ت ي ت م ي زه ع ن غ ي ره ب دم اث ة خ ل ق ه ون زاه ت ه
وك اريزم اتيت ه ،لكي يكون ج ديرا بتولي ة ش ؤون التص رف
والتس يير .وعموما ،فإن من يتولى هذه المهمة "التص ريف"
يجب ان يتحلى بش رط اجتماعي وديني .من الناحية الدينية،
فإن تعيينه قد اماله تاريخ "االمة" الذي يضع في الصفوة من ال
يمكن ان يكون إال اميرا ُخ ِّل ةق ليقود( شرعية دينية).

هنا معنى الكبير او الزعيم الروحي.
 -5ادارة الشعور الديني
لحس ن الحظ ،فإن بعض المؤس س ات قد تمكنت من
تجاوز هذا االنحراف ،مثل مصنع اإلسمنت بعين الكبيرة .مثل
هذه المؤس س ات هي التي تمكنت من خلق ظروف النص هار
المكون ات المختلف ة داخ ل بوتق ة المش روع الج دي د .يب دو ان
اإلدارة ق د ت م ك ن ت ف ي ع ي ن ال ك ب ي رة ،م ن ال خ روج م ن
التكنوقراطيا العقيمة لتاخذ بعين االعتبار بالمعايير المختلفة،
س واء العلمانية منها او الدينية .وهي بانخراطها في هذا النهج
الواعد قد تمكنت من بلو عديد من االهداف:
 لقد قض ت على المعتقد الش عبي الذي كان يرى فيالمدير "الموظف الس امي" لس لطة بعيدة ومس تغلة ،وجهت
الحس الشعبي نحو المصالح التي يجب ان يتبناها اعتمادا على
إبراز خص لتي التواض ع واالعتزاز بالنفس .لم يكن ذلك ليتم
بس هولة .كان يرتبط بقدرة كل إدارة على اس تغالل الحس اس ية
المحلية والتعبير الص حيح عن المرجعيات الثقافية .22وقد تم
ذلك بس هولة نس بية في عين الكبيرة .ولم يكن يجري اللجوء
إلى الس لطة الش رعية إال كحل اخير ،بقي بين ايدي اإلدارة في
ش ك ل ثن ائي ة الخط ا-العقوب ة ،واالس تع اض ة عن المجلس
التاديبي عن طريق استدعاء رئيس المصلحة للعامل إلى مك تبه
وإعطائه درس ا في حس ن الس لوك .بش رط اال يكون الخطا خطا
تقنيا فادحا .في هذه الحالة ،يتم تسليط العقوبة عليه ،حسب
ما تمليه االنظمة الداخلية للوحدة.
 على اإلدارة ان ترد بانتهاج سلوك مستقيم يلبي تطلعالعمال إلى المساواة.
 تقديم المثل عبر التفاني في العمل ،مثل رؤية المديريتاخر س اعة او اك ثر عن مواعيد الخروج .وهو "عموما يبقى في
مك تبه مدة اطول ،حسب ما يقتضيه عمله".
 الع دال ة في التع ام ل مع العم ال والمجموع ات :ع دممحاباة المتملقين والدائرين في فلك اإلدارة وتطبيق ممارس ات
يلتزم به ا الجميع محلي ا .وه ذه الخص ال تمنح ه في مخي ال
المرؤوسين صفات الرجل المثالي" :الشيخ" في معناه التبجيلي
الذي يجسد مالمح الهيبة.
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خالصة
لقد ا صبحت المؤسسة اداة مفيدة لممارسة النشاطات
االقتص ادية واالجتماعية .والس لطة االبوية ال تفتا تتالش ى في
الحي اة اليومي ة لك ل واح د ،ب النظر إلى التغير الح اص ل في
النس يج االجتم اعي خالل الس نوات الم اض ي ة .لق د منح ت
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يرفعونها ،22وإال ال يمكن اال ان نواجه الفش ل والتمرد .وعليه،
اال يجب ان نتس اءل حينئذ فيما إذا كان المس ير ،في مؤس س ة
معينة ،يستجيب لمواصفات مسير جزائري؟
وعلي ه ،فال يب دو ان اي ةا من تل ك النظرات تحظى
بالتفض يل بالنظر إلى ما الحظناها في مص نع اإلس منت من
معطيات تتعلق بالظرف.
إن الحي اة في ع الم االقتص اد تنتظم حول تبعي ة
اجتم اعي ة تحتكر االذه ان والمب ادرات ،بم ا في ذل ك الحي اة
الخاص ة التي ال تخرج عن هذه التبعية .إن العامل الديني يبقى
محرك التنظيم الجزائري .الجميع يتحلقون حول ه ذا الموروث
الرباني ليس فقط الس تمداد المنفعة منه بل ايض ا من اجل
تبرير م ا يلجئون إلي ه من عص ي ان ِّوح ةي ل .إن الع ام ل ال ديني
عنص ر ض ابط يخفف من العقوب ات ،يؤلف بين الجم اع ات
ويعرف قوة كل مرة يكون فيها الفرد في حاجة إلى تجديد قواه
و إستراتيجيته ،حتى عندما يتعلق االمر بالهجوم على غيره.
في مثل هذه المؤس س ة ،انحاز العامل الديني إلى
الثق اف ة الجزائري ة ،ومنح قوة اكبر من العن اص ر االخرى:
العادات ،العص بيات ،الهيبة ،النيف (اي االنفة) .الخ .العامل
الديني ينتص ب ك قانون ،لكنه غير مكافئ للقانون البش ري.
الجزائري يتحرك كإنس ان ،لكنه يدافع عن نفس ه دينيا .االمر
الغامض الذي يهيمن على هذه الوض عية ،التي نحن عاجزون
امامها ،هو ان النزاع داخل هذه المؤس س ة يجد حقيقته داخل
االنس اق الداخلية المتناهية في الص غر للمؤس س ة وكذلك
داخ ل االنس اق االجتم اعي ة التي تحتض ن ه وتش ك ل إط اره
المرجعي العام.

المؤس س ة فرص ة يتمكن من خاللها النظام االجتماعي القديم
من العودة إلى الحياة ،بتجليات ووظائ ف جديدة ،إنها بوتقة
انص هرت فيه ا ك ل المكون ات الت اريخي ة والثق افي ة وال ديني ة
والحداثية .
المؤس س ة تعيد الحياة لتاريخ ينهار مع الزمن ،لكنها
تعطي له ذه الظ اهرة ال ديني ة الجزائري ة مغزى بترك الحري ة
للمس ير للتعود على الواقع وتوجيه إدارته نحو العالمية .نحن
إزاء تنظيم مزدوج الهيكلة :هو دينيا ش به رس مي ،وهو تس يير
رس مي ،يتمحور دوره حول اإلنت اج من جه ة وحول توزيع
االجور من جهة ثانية.
وكلما تم ترس يم التنظيم ،تغذت الظاهرة الدينية بما
يمكن تش بيه ه ب ال دواء االخالقي ال ذي يؤثر على الس لوك ات
ويعطي معنى للعالقة اإلنسانية /اإلنسانية ،والعالقة اإلنسانية
/التنظيمية.
كيف يجعل هذا التنظيم االمور متناغمة وموض وعية
لص الح المؤس س ة؟ فالممارس ات تبقى بش رية ،الدين يطبقه
الكائن البشري ،لكن هدف التسيير هو بلو ما هو محدد سلفا
ومش روط كنتيجة .لقد بين تحليل هذه المواد بوض وح اثر دور
الدين في الممارسات اإلدارية الجزائرية التي تدور حول موروث
عض وي مجتمعي .التس يير مس الة عالمية ومحلية ،التاثير
الديني عالمي وش خص ي ،لكن النجاح هو مهمة الجميع .فمتى
إذن يمكن للمؤسسة ان تصير الديني واعيا بإمكانياته؟
ومع ذلك ،فقد اك تش فنا ان النجاعة الص ناعية لمص نع
اإلس منت بعين الكبيرة ترتبط بالتفكيك المتنازع لثالثية من
اإلرغامات :تكنولوجية ،اقتص ادية ،ولكن ايض ا اجتماعية.
ال م ع ل وم ات ع ن ه ذه االخ ي رة ت ب ق ى ج ن ي ن ي ة ف ي م ا ي ت ع لق
بالمؤس س ات (حالة المؤس س ات الجزائرية) .مع ان الحياة
االجتماعية ،وتبعا لها الحياة االقتص ادية ،تس تمد منها قوة
مب ادراته ا الفردي ة والجم اعي ة .26ك ذل ك يج ب ان تتوج ه الطرق
التنظيمي ة نحو العقالني ة الح ديث ة وتس تجي ب لم ا يتص وره
المعنيون حول افضل طريقة للعيش والعمل المشترك.
ولكي يقبل االفراد التض حية عن طواعية بقس ط من
مص الحهم المش روعة لص الح الجماعة الوطنية ،يجب ان
يس تجيب التنظيم لهواجس هم المش تركة ويس تند إلى القيم التي
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Mot de la rédaction

Le numéro 19 de la revue des sciences humaines et sociales paraît grâce aux efforts de son staff composé
d'experts, réviseurs et comité de rédaction, qui ont veillé au bon suivi des articles proposés à la publication, mais
aussi à leur sélection et révision, afin de les hisser aux hauts niveaux du débat scientifique dans le domaine des
sciences sociales, tant sur le plan textuel que méthodologique. Ainsi, le lecteur de ce numéro pourra noter que le
nombre d'articles publiés a doublé, que les textes validés sont plus visibles, grâce aux résumés et mots-clés
rédigés dans trois langues, et que les spécialités abordées sont plus diversifiées. La revue inclut également des
articles nationaux et internationaux, un autre pari permettant de porter le discours du savoir au-delà des murs de
l'université pour qu’il se fructifie dans un espace à la fois national et international.
Ce numéro vous propose une production scientifique diversifiée dans le domaine des sciences humaines
et sociales. En effet, il débute par une étude juridique de la relation entre les deux pouvoirs législatifs et exécutifs
dans le domaine de la gestion des relations extérieures, présentée par M. Khaïr Guechi, dans laquelle il tente
d’établir une comparaison entre les différents textes ayant figurés dans les constitutions algériennes successives,
en s’arrêtant aussi sur « la relation entre les autorités ». Le chapitre juridique a également inclus d’autres
thèmes, tels que «l’approche post-statuaire des formes juridiques dans la société contemporaine» de M. Mourad
Bensaïd, qu’est une tentative de saisir la relation entre le Droit et la gouvernance dans l'ère de la mondialisation,
mais aussi « les sanctions administratives et la logique de l’équilibre entre les droits administratifs et les libertés
fondamentales » de M. Salaheddine Boudjelal, ou « l’évaluation du principe de la légitimité de la peine dans les
tribunaux pénaux internationaux spéciaux » de Mme Houria Ouassae. D'autre part, M. Ayachi Chetouah s’est
focalisé sur les dispositions générales de la convention de La Haye dans l’étude des questions relatives aux actes
de ventes à caractère international. Dr. Benarab Mohamed a, quant à lui, abordé l'expérience de la e-gouvernance
en Algérie, dans une lecture critique des éléments de transition et de la réalité de la gouvernance traditionnelle.
Par ailleurs, le thème de l’e-book s’intéresse au développement du vocabulaire chez l'apprenant, avec
l’étude de M. Rabie Kifouche, un volet permettant d’enrichir le dossier de la pratique numérique et électronique
que les sciences humaines et sociales pourraient investir pleinement. Les études intellectuelles et techniques ont
abordé, quant à elles, la question des « manifestations de l’élément religieux sacré dans les poèmes algériens
contemporains », à travers l’étude de M. Ahmed Al-Ayadhi, et la problématique du « changement social chez
Malek Bennabi », traitée par M. Douadi Kerouaz. Le chercheur Houari Adie a évoqué, de son côté, l'étude de
Pierre Bourdieu sur la région de la Kabylie et comment ce penseur a-t-il fondé ses théories à travers le modèle
kabyle traditionnel.
De surcroît, le numéro a abordé des thèmes méthodologiques, l’un M. Foudil Dilou l’a consacré à l’étude
des critères d'honnêteté et de cohérence dans la recherche quantitative et qualitative, et l’autre M. Mokhtar
Rehab l’a dédié aux noms propres dans la recherche anthropologique. M. Toufik Samei a présenté, quant à lui,
une étude sur la compétence professionnelle et éducationnelle, ainsi que les modes de sa conception, sa mise en
pratique et son évaluation.
Les études pratiques se sont manifestées avec une étude de Mme. Benamara Saïda des conséquences de la
réforme éducationnelle sur la performance de l’enseignant en tant qu’exécuteur effectif de tous les programmes
et étapes de la réforme, et celle de Mme. Houda Sellam sur la gestion de classe et sa relation avec la
compatibilité professionnelle du professeur de l'enseignement secondaire à la lumière de la dichotomie
compatibilité professionnel et interaction en classe. Mme Safia Djedouali s’est intéressée, quant à elle, aux
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compétences de la prise de décision dans l’institution éducationnelle et les compétences élémentaires requises
aux directeurs d’établissements. Aussi, s’intéressant à la famille palestinienne à Rafah, M. Mahmoud
Mohammed Saleh Al-Shami a présenté une étude pratique sur l’étendue de la culture du dialogue et à quel point
celle-ci est-elle investie pour atteindre la paix psychologique et familiale.
Quant aux questions sociales, elles ont fait l’objet de l’étude de M. Lamri Aissat qui a abordé le handicap
dans le contexte de la prise en charge et l'intégration de cette catégorie, et celle de M. Tayeb Said qui a traité la
question de l'intégration sociale des catégories marginales. Mme Ismahane Azzouz et M. Noureddine Djebali ont
soulevé, de leur côté, la problématique du dispositif sanitaire et sa relation avec les stratégies d'adaptation chez
les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. Mme Ouassila Khennoufi a abordé, dans une étude
juridique, le thème des migrations provoquées par les catastrophes environnementales.
Dans le domaine de l'information, Mme Samia Aouadj a souligné le rôle culturel de la presse écrite, en
proposant un modèle à succès d’une nouvelle rubrique culturelle. Tandis que Mme Amel Mehri a abordé la
nature de l’information environnementale du point de vue du développement durable, une approche à encourager
dans nos spécialités.
Les institutions ont, à leur tour, fait l’objet de deux lectures croisées, l’une concentrée sur leur rôle dans la
réalisation du développement durable, réalisée par Mme Meriem Ouali, et l’autre sur la dichotomie
traditionnel/contemporain dans les modes de gestion, effectuée par M. Moussa Zouaoui.
Quant au domaine des sciences politiques, il a fait l’objet de deux études, la première sur l'évolution des
politiques de l'Union européenne dans le Maghreb après la guerre froide, présentée par M. Djaafar Adala, et
l’autre sur les stratégies de concurrence internationale dans le Sahel et le Sahara, présentée par Djamila Allègue.
Le contenu de ce numéro est le fruit de la politique de sélection scientifique fondée sur la double
expertise et le critère de la valeur scientifique et la diversité thématique.
En présentant au lecteur ce nouveau numéro contenant des articles variés et des thèmes divers, nous
adressons nos remerciements à tous ceux qui ont fait en sorte que cette revue puisse atteindre l’objectif
escompté, parmi les experts et réviseurs qui ont lu les articles et les ont suivi jusqu'à ce qu’ils se rapprochent au
mieux de la valeur souhaitée, et les chercheurs qui ont répondu aux conseils des experts et ont témoigné d’une
grande souplesse dans la modification de leurs articles, afin que ceux-ci répondent aux exigences scientifiques,
cognitives et méthodologique, car la revue nous appartient à tous, il est donc normal que la valoriser soit
l'ambition qui nous anime tous.

Rédacteur en chef
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Pierre Bourdieu, l’Algérie et le pessimisme anthropologique
Lahouari Addi*

الملخص
 هذا النموذج يبقى صالحا.قدم المؤلف قراءة علمية مهيكلة وعميقة لنموذج بورديو حول بالد القبائل وحول وسط االجتماع التقليدي عموما
 خالل النصف الثاني من، خاصة وان بيار بورديو كان قد اتخذ الجزائر،اليوم لفهم التحوالت االجتماعية الكبرى التي تميز المجتمعات التقليدية
 عمل السسيولوجي الجزائري عدي الهواري يك تسي اهمية كبيرة بالعودة إلى العمل النظري. منطلقا لمعايناته الميدانية ُت ِّو َجت بجهد نظري،الخمسينات
 اثار الهيمنة، من جانب، محلال، سسيولوجي وانثروبولوجي، في البداية ذكر ان بورديو اهتم بهذه البالد من منظورين.الذي انجزه بورديو حول الجزائر
 ابرز عدي. عبر دراسة القرية القبائلية وثقافتها ضمن منظور انثروبولوجي، ومن جانب اخر،االستعمارية على المجتمع الجزائري ضمن افق سسيولوجي
) قد قام بصقلها في... الرصيد االجتماعي، كيف ان المفاهيم الكبرى في العمل النظري لبورديو (العادات الفردية، وبطريقة كاشفة، بعد ذلك،الهواري
 فإن بالد القبائل كانت دائما نموذجا مرجعيا يبرز الطابع الخفي ال ليات الهيمنة االجتماعية واالساس التاريخي، بالنسبة له:المؤس َسة
ِّ خضم ابحاثه
.للعقالنية في الخطاب االقتصادي في المجتمعات الغربية

 سوسيولوجية الموروث، راس المال اإلجتماعي، القرية القبائلية، التحوالت االجتماعية، بورديو:الكلمات المفتاحية
Habitus االجتماعي
Résumé
L’Auteur a tenu une lecture scientifique structurante du modèle Bourdieu sur la Kabylie et sur le monde
social en général. Il a revisité le corpus théorique et les premiers travaux empiriques, menés en Algérie dans la
seconde moitié des années cinquante par Pierre Bourdieu. Il rappelle d'abord que Bourdieu s'est intéressé à ce
pays dans une double perspective, sociologique et anthropologique, analysant d'une part les effets de la
domination coloniale sur la société algérienne dans une perspective sociologique et, d'autre part, en étudiant le
village kabyle et sa culture dans une perspective anthropologique. Lahouari Addi démontre ensuite, de façon
particulièrement éclairante, comment les concepts majeurs de l'œuvre théorique de Bourdieu (habitus, capital
social,...) ont été forgés dans ces recherches fondatrices : pour lui, la Kabylie n'a jamais cessé d'être une
référence paradigmatique pour montrer le caractère caché des mécanismes de la domination sociale et le
fondement historique de la rationalité du discours économique dans les sociétés occidentales .

Mots Clés : Bourdieu ; Mutations sociales ; le village Kabyle ; Capital social ;sociologie de l’ habitus.
Summray
The author held a structuring scientific reading of Bourdieu model on Kabylia region and on the social
world in general. He revisited the theoretical corpus and the first empirical work held in Algeria in the second
half of the fifties by Pierre Bourdieu. He first reminded that Bourdieu was interested in that country from a dual
perspective: sociological and anthropological, analysing on the one hand the effects of colonial domination on
the Algerian society from a sociological perspective and on the other hand, studying the Kabyle village and its
culture from an anthropological perspective. Lahouari Addi then demonstrates, in an enlightening way, how the
key concepts of the theoretical work of Bourdieu (habitus, social capital, ...) have been forged in theis founding
research. For him, Kabylia never ceased to be a paradigmatic reference to show the hidden character of the
mechanisms of the social domination and the historical basis of the rationality of the economic discourse in
Western societies.

Keywords: Bourdieu, Kabylia village, social capital, sociology of habitus
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L’un des plus grands sociologues français du

Bourdieu : la critique contre la modernité oppressive

XXèm. siècle, Pierre Bourdieu a marqué de son

et son scepticisme sur le caractère révolutionnaire du

empreinte l’analyse sociologique, fournissant à

nationalisme algérien.

celle-ci un grand nombre de concepts aujourd’hui

Bourdieu, un
modernité oppressive

utilisés par des étudiants, des journalistes et toute

intellectuel

contre

la

autre personne ayant un minimum de culture
Pourquoi Bourdieu a-t-il attiré tant de

générale. En effet, les notions de capital social,

monde ? En quoi sa pensée est originale par rapport

violence symbolique, habitus… sont entrées dans le

à celles de ses pairs ? Pour répondre à ces questions,

langage courant du public cultivé. Ceci marque la
différence

entre

un

professeur

enseignant

il faut rappeler que son œuvre contient une

la

préoccupation fondamentale d’ordre philosophique.

sociologie à l’université qui a des étudiants, et peut-

Sa sociologie insiste sur l’oppression de l’homme

être des disciples, et un auteur qui devient une

dominé et objet de violence symbolique. L’homme,

autorité intellectuelle et qui a un public. P. Bourdieu

dit-il, est esclave des capitaux sociaux qui le

s’est distingué comme un sociologue à grande

possèdent et qui l’héritent, plus qu’ils ne les

notoriété parce que son œuvre contient un projet

possèdent et ne les héritent2. Chosifié et désincarné,

intellectuel qui a séduit certains segments de la

il est dépossédé de son humanité par des structures

classe moyenne, notamment les enseignants acquis
en majorité au principe républicain d’égalité des

sociales en conflit permanent. La sociologie de

chances. Ils ont trouvé en lui l’auteur qui montrait

Bourdieu ne porte pas sur les structures sociales
mais elle souligne l’importance des capitaux sociaux

que l’école reproduisait les inégalités da la société.
Bourdieu n’est pas seulement un sociologue de

qui hiérarchisent les individus et qui fondent la

l’éducation ; il est de manière plus large un penseur

violence symbolique acceptée parce que perçue
comme légitime. Le conflit entre agents – individus

critique de la modernité. Cet aspect de sa pensée a

qui agissent autant qu’ils sont agis – est permanent.

été peu souligné, tout comme le rapport à l’Algérie,

C’est l’état de nature hobbesien où la violence

pays où il a élaboré ce qui deviendra par la suite une

symbolique est hégémonique, et est présente y

théorie sociologique avec ses propres concepts. Il y a

compris dans l’espace domestique. La reproduction

observé des individus arrachés par la colonisation à

des capitaux sociaux se fait nécessairement dans la

leur système d’autosubsistance sans être pour autant

conflictualité, dans la compétition, se déroulant dans

préparés à la culture du marché qui suppose, entre

une

autres, une conception du temps différente de celle
des sociétés traditionnelles1. Les écrits de Bourdieu
sur l’école, sur la culture, sur les goûts, sur la

société

qui

apparaît

articulation

d’intérêts

antagoniques,

formant

une

alors

comme

une

contradictoires

et

pyramide

à

où,

l’exception des deux extrémités, tous les agents sont

littérature, sur l’Algérie… appartiennent au même

simultanément dominés et dominants. Le petit-

souffle critique et sont marqués par un pessimisme
anthropologique foncier. Alors qu’il soutenait

bourgeois est dominé, mais il domine à son tour

l’indépendance de l’Algérie, il n’admettait pas les

ceux qui sont dans une position inférieure à la
sienne. Même le travailleur appartenant au bas de

thèses de Frantz Fanon à une époque où elles étaient

l’échelle est dans une position dominante dans

en vogue dans le champ universitaire, développant

l’espace domestique vis-à-vis de sa femme ; d’où le

une analyse sociologique qui mettait en garde contre

concept de violence symbolique qui s’exerce sur des

les utopies millénaristes. Cet article se focalisera sur

agents qui la subissent et qui la reproduisent du fait

deux aspects peu commentés de la pensée de
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Peut-on attendre de l’Etat qu’il humanise ces

l’opposé Saint-Simon ou Auguste Comte qui

rapports sociaux ? Peut-on espérer que le droit rende

croyaient que la science et l’industrie feront le

illégal le conflit entre les capitaux sociaux ? Non,

bonheur de l’humanité.

répondrait Bourdieu, parce que l’Etat et le droit ont

Son œuvre est inspirée par la critique sociale

pour fonction de réguler ces antagonismes pour

de l’homme enchaîné par les déterminismes

éviter qu’ils dégénèrent en violence physique et les

sociologiques fondés sur des mécanismes cachés que

empêcher qu’ils portent atteinte à l’ordre dit public.

la sociologie dévoile sans pouvoir y mettre fin car

L’Etat n’est pas neutre ; il est partie prenante du

tout habitus abattu sera remplacé par un autre. Dans

conflit et il est une machine qui reproduit les

sa vision, l’homme a une destinée tragique que la

rapports

des

modernité a aggravée6. Pour montrer cette thèse, il

dominants3. Il est le pouvoir qui légitime et qui

entreprend l’ethnographie du village kabyle pour

protège tous les pouvoirs sociaux bâtis sur les

étudier une société qu’il présente comme un

privilèges et les inégalités4.

concept de

échantillon de civilisation non industrielle avant la

reproduction prend tout son sens quand il est relié à

chute dans la modernité oppressive7. Le sens de

l’Etat dont la fonction est d’assurer la continuité de

l’honneur sous la forme du nif, le courage moral et

l’ordre social inégalitaire, en utilisant le droit, la

physique, le franc-parler, le rapport d’homme à

police et même l’école qui apprend aux enfants la

homme sans médiation, le mépris de la richesse

légitimité de la hiérarchie sociale à laquelle il faut

matérielle, l’esprit de solidarité, le comportement

obéir.

naturel et sans artifices… sont autant de vertus

sociaux

antagoniques

au

Le

profit

Ce qui est frappant dans cette pensée, c’est

civiques que Bourdieu décèle chez le villageois

qu’il n’y a pas d’issue pour mettre fin à cette

Kabyle, et ce sont précisément ces vertus que

situation, et la paix sociale est impossible à

l’homme occidental aurait perdues au contact de la

envisager. Il n’y a chez Bourdieu ni l’équivalent de

modernité établissant des inégalités sur la base de

l’état civil hobbesien où les citoyens protégés par

capitaux hérités et souvent non mérités. Chez les

Léviathan jouissent de leurs droits naturels, ni le

Kabyles, dit Bourdieu, tous les hommes à la

« grand soir » des marxistes où la prise du pouvoir

naissance héritent d’un capital social – l’honneur –

par le prolétariat promet la société sans classe. De ce

qui sera fructifié ou dilapidé par son propriétaire

point de vue, Bourdieu n’est pas un révolutionnaire

sous sa seule responsabilité8. Bourdieu a choisi la

dans le sens marxiste, et il n’a pas de projet politique

Kabylie, et y a cherché l’image universelle de

de libération des opprimés. Il n’a jamais cru en les

l’homme pour dénoncer les méfaits de la civilisation

vertus révolutionnaires du marxisme ni même en une

occidentale matérialiste qui a réduit l’homme à un

prise de pouvoir par les dominés supposée mettre fin

objet,

guidé

par

un

individualisme

exacerbé

domination . Son message est que la modernité

rationalisé par l’économie politique. La vie sociale

renforce l’oppression de l’homme, en y ajoutant des

en Occident emprunte désormais ses lois au marché

inégalités sociales reproduites par les institutions

où les capitaux sociaux se concurrencent de la même

comme

Penseur

manière que les marchandises. La valeur des

pessimiste comme Rousseau, il est convaincu que la

individus ne se mesure pas sur le critère de ce qu’ils

modernité

donnant

sont mais de ce qu’ils ont. Les individus sont ce

l’illusion de la liberté. Il n’est pas cependant

qu’ils ont, mais ils sont aussi ce qu’ils n’ont pas9. Ne

nostalgique de la société traditionnelle ; ce n’est ni

pas avoir est devenu un être social qualitativement

Tocqueville regrettant l’Ancien Régime, ni à

déficitaire par rapport à une norme quantitative. Les

5

le

marché,
diminue

l’école,
l’homme
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rapports entre les hommes se réduisent à la

les écoles sont fréquentées par des élèves issus de

compétition de leurs capitaux sociaux qui donnent

couches populaires et de populations dont la langue

les moyens de se distinguer et de se positionner sur

des parents n’est pas le français. Ces élèves, de par

l’échelle sociale .

leurs origines sociales, sont handicapés dans la

10

Bourdieu

en

Kabylie,

c’est

Rousseau

compétition du système scolaire qui en exclut une

dénonçant le caractère artificiel et inique de la

bonne partie. En effet, combien de fils d’ouvriers et

société moderne . C’est aussi l’utopie, mais une

de travailleurs immigrés entreront à Sciences Po

utopie utilisée comme une arme dans la contestation

Paris, à l’ENS et à l’ENA, ces lieux de formation de

11

des privilèges et des injustices . Le village kabyle

la « noblesse d’Etat » qui fournissent les dirigeants

indique que la modernité a ajouté aux inégalités

des grandes entreprises publiques et privées et les

naturelles des inégalités artificielles légitimées par

cadres de la haute administration, nouveaux barons

les habitus. Bourdieu valorise la société kabyle par

de la France qui croit avoir aboli en 1789 les

rapport à la société moderne, en expliquant que les

privilèges de l’ordre féodal15.

12

sociétés traditionnelles, au charme indiscutable,

Bourdieu

insiste

sur

la

reproduction

« ont su faire coïncider l’habitus et l’habitat, la

héréditaire des privilèges, se demandant combien

vision du monde et la structure de l’espace

d’enfants

domestique ou encore les espérances et les chances

comparaison

d’ouvriers
avec

entreront
les

à

enfants

l’ENA
de

en

patrons

de les réaliser ». Cette vision, assez proche de celle

d’entreprises, de banquiers et de médecins ? Sa

de Rousseau, n’est pas passéiste ; au contraire, elle

sociologie critique – de la reproduction des

désacralise les institutions et les rapports d’autorité

inégalités – a fourni aux groupes contestataires des

en indiquant qu’ils sont des constructions humaines

années 1960 et 1970 le langage qu’ils cherchaient

qui puisent leur légitimité dans le consentement des

pour se révolter contre l’oppression désincarnée des

dominés. « Dénaturalisant » le lien social, cette

déterminismes et des institutions. Elle a légitimé la

problématique nourrit une contestation revendiquant

rébellion contre l’Etat, accusé de pratiquer la

l’abolition ou la réforme d’institutions désormais

violence symbolique et de reproduire les inégalités

perçues comme injustes et donc illégitimes.

et l’injustice. Le langage de Bourdieu avait pris le

13

Plus profondément encore, Bourdieu remet

relais du langage politique marxiste discrédité par

en cause des croyances, comme celles sur l’école

les pratiques liberticides des Etats communistes et a

perçue comme un mécanisme d’attribution de statut

préparé la révolte des étudiants en mai 1968. Mais il

social sur le critère du mérite individuel. La

ne prenait part à aucune de ces révoltes – que ses

compétition et l’inégalité qui existent dans la société

écrits encourageaient – et ne signaient pas de

se prolongent dans l’école entre les élèves qui sont

pétition. Il aura fallu attendre le conflit social de

dotés de capitaux culturels différents. L’école, dit-il,

décembre 1995 pour qu’il soutienne publiquement

est organisée autour de la compétition scolaire entre

les cheminots grévistes à Paris16.

enfants inégalement pourvus culturellement. A l’âge

Malgré son sens aigu de la justice, Bourdieu

de douze ans, l’enfant d’un médecin connaît les

n’idéalisait

capitales des principaux pays de la planète parce

inégalitaires qu’il dénonce. Il ne s’en prenait pas non

que, en jouant avec son père, il acquiert des

plus

connaissances. Ce n’est pas le cas du fils du paysan

mécanismes qui produisent et reproduisent les

ou de l’immigré14. Ceci n’est pas pure spéculation

privilèges, laissant entendre que les dominés, le plus

quand nous savons que dans les banlieues des villes,

souvent, ne pensent pas casser les mécanismes de la
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subordination mais seulement à prendre la place des

d’imaginer de dépasser les limites objectives de sa

dominants. Bourdieu ne s’en prend jamais aux

propre vie quotidienne. L’habitus, c’est le passé

acteurs - qu’il appelle agents parce qu’ils ne sont

incorporé qui attache - statistiquement - l’agent à sa

pas libres – mais toujours au système qui les

position dans la hiérarchie sociale, en fonction de ce

emprisonne tout en donnant à certains d’entre eux

qu’il a - ou n’a pas - hérité. L’habitus, c’est

l’illusion de la liberté et de la supériorité, d’où sa

l’intériorisation de l’extériorité, c’est-à-dire la

propension à critiquer les institutions qui cristallisent

perception du monde social et l’appartenance à la

les inégalités sociales. Utopiste dans l’idéal,

société dans ses parties inférieure, moyenne ou

Bourdieu a été réaliste dans l’analyse sociologique

supérieure.

qu’il utilise comme un moyen et non comme une fin.

La

sociologie

de

l’habitus,

se

défend

Son originalité théorique dans les années 1960 est

Bourdieu contre ses détracteurs, ne justifie pas la

double. Premièrement, il rompt avec la sociologie

reproduction de la hiérarchie. Elle cherche au

discursive

autorité

contraire à jeter une lumière crue sur les mécanismes

universitaire à la Sorbonne, en allant sur le terrain

de l’oppression fondés sur l’ignorance des dominés ;

pour y mener des enquêtes, réaliser des interviews et

ce faisant, elle leur enlève toute légitimité. Mais

consulter des statistiques. Deuxièmement, il dépasse

cette position n’est qu’une concession à son

l’opposition stérile objectivisme/subjectivisme en

pessimisme radical car pour lui, il y aura toujours

proposant une sociologie des pratiques dont l’objet

des rapports nouveaux de domination avec une

est constitué d’agents que leur propre histoire a

méconnaissance

dotée d’habitus qui leur permettent d’acquérir les

L’inégalité entre les hommes ne prendra jamais fin.

capitaux sociaux nécessaire pour la compétition.

Cette règle, il l’applique au nationalisme algérien

Cette architecture conceptuelle nouvelle, soutenue

qu’il a soutenu dans le combat contre le système

par des travaux de terrain sur l’art, la photographie,

colonial et qui reproduira, pensait-il, une fois

le goût, la littérature, l’école…, véhicule une vision

l’Indépendance

philosophique du monde17. Comme si Bourdieu

domination d’un régime autoritaire.

de

Georges

Gurvitch,

nouvelle

acquise,

de

les

ces

rapports.

mécanismes

de

utilisait la sociologie pour infirmer les théories des

Pierre Bourdieu a été un auteur original qui a

deux plus grands intellectuels des années 1960,

brisé l’isolement académique de la sociologie en

Jean-Paul Sartre et Claude Lévi-Strauss. Il a rejeté

privilégiant les thèmes relatifs à la misère du monde

de manière nette l’existentialisme du premier pour

et à la reproduction des inégalités sociales18. Il a

qui « l’homme est condamné à être libre », mais il

critiqué la modernité occidentale qui aurait exacerbé

n’a pas pour autant adhéré aux thèses du

l’égoïsme des individus tout en donnant à ces

structuralisme du second qui dissout l’individu dans

derniers l’illusion de l’égalité, alors qu’elle ne

les structures de la société. Pour échapper à cette

réalise les espérances que d’une minorité. Ce

alternative, il a créé un espace épistémologique entre

pessimisme anthropologique est au fondement de

les deux, la « sociologie de l’habitus », où l’agent,

cette sociologie critique des pratiques sociales tant

tout en ayant l’illusion d’être libre, obéit à son

dans les pays du Nord que dans ceux du Sud pauvre

habitus hérité du passé. L’habitus, c’est la nécessité

qui permet de contester les inégalités sociales sans

faite vertu, dit-il ; c’est aussi la capacité d’adaptation

donner des illusions sur le futur idéal. C’est pour

de l’individu en fonction de ses ressources

cette raison qu’elle a eu un écho favorable parmi les

psychologiques et de la nature de ses capitaux

étudiants du Nord et presque aucun parmi ceux du

sociaux, dans une situation où il est difficile

Sud, en particulier en Algérie où elle est ignorée.
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C’est que son enseignement ne correspond pas aux

souhaité avoir un Etat national indépendant.

utopies nationaliste et islamiste qui occupent le

Bourdieu était pour l’indépendance de l’Algérie et

champ politique, dans un pays où le discours est

était navré que les « pieds noirs », qui n’étaient pas

encore à l’apologie soit du passé (la salafiya), soit du

tous des colons privilégiés, se soient coupés de la

futur (l’islamisme).

population musulmane dont ils n’ont pas partagé les

Bourdieu est arrivé en tant que militaire en

aspirations nationalistes. Eux-mêmes victimes du

Algérie, en 1955, en pleine guerre. Affecté dans des

système colonial, ils ont vécu dans l’illusion d’être

services administratifs, il a échappé à la vie de

supérieurs aux « indigènes musulmans » dont ils ne

caserne et aux opérations militaires. Rendu à la vie

comprenaient pas la révolte.

civile en 1958, il reste à Alger où il enseigne à la

Pour critiques que soient les travaux de

Faculté des Lettres jusqu’en 1962-63. Profitant de

Bourdieu à l’endroit de l’ordre colonial, montrant

son séjour, il a lu de nombreux documents

que celui-ci ne permet pas aux colonisés de sortir du

ethnographiques et statistiques tout en menant des

dénuement, ils ne versent ni dans le misérabilisme ni

enquêtes sur le prolétariat urbain en collaboration

dans une sociologie complaisante de la « culture de

avec une jeune équipe d’un centre de recherche local

la pauvreté ». Il ne croit d’ailleurs pas aux vertus

et sur le monde rural avec un collègue algérien19. Il a

révolutionnaires de la misère qui mutile l’homme en

été sans ambiguïté contre le système colonial et pour

le livrant à l’imaginaire. Sa sociologie n’exalte pas

l’indépendance de l’Algérie, mais il ne se faisait

la pauvreté ; elle dénonce ses causes sans pour

aucune illusion sur les discours du FLN promettant

autant tomber dans le populisme. Refusant la théorie

la société fraternelle de demain. L’Algérie avait été

volontariste

si profondément déstructurée par la colonisation et

révolutionnaire découlant de la philosophie du sujet

elle est si appauvrie que ses élites politiques ne sont

de Jean-Paul Sartre, Bourdieu s’est gardé de prêter

pas en mesure, pour des raisons historiques et

au militant du FLN des qualités révolutionnaires

sociologiques, de formuler un projet moderne,

parce que, explique-t-il, les « espérances subjectives

révolutionnaire et réaliste.

ont partie liée avec les conditions objectives21 ».

de

la

prise

de

conscience

Concevant la révolution comme une rupture avec un

Bourdieu et le nationalisme algérien

présent à substituer à un futur probable par une
Pierre Bourdieu a eu un rapport très fort à

construction politique qui suppose la capacité de se

l’Algérie qui a été pour lui une source d’inspiration,

projeter dans un avenir maîtrisable, il rappelle que la

mais aussi un terrain d’élaboration d’une théorie

prise de conscience révolutionnaire ne peut être le

sociologique destinée à réfuter l’existentialisme et le

résultat d’une ferveur collective, à moins de la

structuralisme. C’est en effet dans ce pays qu’il a

confondre avec toutes les utopies des mouvements

mené un travail de terrain en anthropologie au cours

de révolte que les siècles précédents ont aussi

duquel il a élaboré sa théorie sociologique20. En

connus. Le projet révolutionnaire est lié aux

observant le village kabyle, il a forgé les principaux

conditions sociologiques contenant en elles-mêmes

concepts constitutifs de sa sociologie : violence

des « éventualités probables », c’est-à-dire que pour

symbolique, capital social, habitus… Mais l’Algérie

que l’oppression débouche sur la prise de conscience

a été plus qu’un terrain de recherche, car c’était

révolutionnaire, il faut que l’ordre social contienne

d’abord des hommes, des femmes et des enfants

en

confrontés à la dureté du système colonial qui les a

son

dépassement.

Le

projet

révolutionnaire n’est pas une « confrontation sans

enfoncés dans la misère et le sous-développement.

antécédent du sujet avec le monde » comme semble

Et qui ensuite leur a fait la guerre lorsqu’ils ont
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l’affirmer J-P. Sartre qui « s’insurge non sans raison,

révolution même si leurs conditions de vie les

contre la sociologie objective (je dirais objectiviste)

amènent à se révolter. Il appuie cette position par

qui ne peut saisir qu’une socialité d’inertie ». Mais

une citation de Durkheim, extraite de Les règles de

si l’objectivisme qui sous-estime la capacité des

la méthode sociologique : « C’est parce que le

individus à faire la révolution est à écarter, le

milieu imaginaire n’offre à l’esprit aucune résistance

subjectivisme qui la surestime est aussi à rejeter

que celui-ci, ne se sentant contenu par rien,

parce que celle-ci ne relève pas de la pure intention

s’abandonne à des ambitions sans bornes et croit

du sujet. Ce dernier est porteur d’un habitus qui

possible de construire ou, plutôt, de reconstruire le

réconcilie « la chose et le sens » dans un équilibre

monde par ses seules forces et au gré de ses

entre la fidélité à soi-même et le désir de changer.

désirs23 ».

22

Mais ce qui est important pour Bourdieu, ce

Cette citation donne tout son sens aux utopies

n’est ni l’une ni l’autre, mais la capacité de changer

révolutionnaires et aux millénarismes apparus à la

et de créer un monde réel différent abolissant la

faveur de la libération des peuples du tiers monde,

contradiction

les

annonçant leur échec du fait même qu’ils sont

individus. Plus cette capacité est faible, plus grande

l’expression politique de conditions sociologiques si

est la tentation de confier le changement à

précaires qu’elles ne permettent pas d’envisager de

l’imaginaire qui enchante la réalité au lieu de la

les dépasser24. Les révolutions qui ont éclaté dans

transformer. Ayant été dominée par un système

des conditions de misère économique et sociale – et

colonial violent, l’Algérie était grosse d’une révolte

la Russie en est un exemple – ont développé une

dirigée contre les injustices de l’ordre colonial qui

dichotomie

ont amené les Algériens à déclencher la guerre

clamant la générosité du but final et les moyens et

d’indépendance dont Frantz Fanon a été le théoricien

méthodes souvent inhumains utilisés qui ont

le plus marquant. Fanon a saisi à sa juste valeur la

substitué une inégalité à une autre encore plus

colère des opprimés à l’égard du système colonial et

profonde. Les exemples historiques ne manquent

a analysé la violence visant à détruire ce système.

pas, de l’Union soviétique à l’Algérie, ou pire

Cependant,

encore, au Cambodge de Pol Pot, qui ont

devenue

insupportable

pour

pris dans la ferveur du combat

nationaliste, il a surestimé les capacités des

schizophrénique

entre

le

discours

malheureusement donné raison à Bourdieu.

Algériens à penser le politique dans son autonomie

Bourdieu s’était toujours gardé de critiquer,

et surtout à institutionnaliser les rapports d’autorité.

tout au moins ouvertement, le régime de l’Algérie

La société post-coloniale n’a pas la sérénité et la

indépendante, bien que Travail et Travailleurs en

stabilité des groupes sociaux traditionnels qui font

Algérie publié en 1964 fourmille d’allusions à

correspondre les espérances aux chances de les

l’endroit de l’utopie et du tiers-mondisme du FLN.

réaliser, ni les structures de la société moderne où

Cependant, en 1997, lors d’une journée d’études

les agents ont la capacité de s’organiser pour résister

organisée en son hommage à l’Institut du Monde

à l’arbitraire du pouvoir. Cette hypothèse, formulée

Arabe, à Paris, il y a eu un passage dans son

implicitement, a empêché Bourdieu de verser dans le

intervention où la critique n’a jamais été aussi

tiers mondisme, soulignant l’incapacité des sociétés

explicite et aussi directe. << L’Algérie telle que je la

du tiers monde à concevoir le changement avec une

voyais, a-t-il dit, et qui était bien loin de l’image

perception du futur en relation avec la maîtrise du

révolutionnaire

présent dans la reproduction de la vie quotidienne.

militante et les ouvrages de combat, était faite d’une

Ce ne sont pas les plus pauvres, dit-il, qui feront la

vaste paysannerie sous-prolétarisée, d’un sous-
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prolétariat immense et ambivalent, d’un prolétariat

prolétaire et du chômeur pour qui les richesses sont

essentiellement installé en France, d’une petite

naturellement abondantes mais accaparées par les

bourgeoisie peu au fait des réalités profondes de la

Français

société et d’une intelligentsia dont la particularité

répartition équitable. Il restitue une vision du monde

était de mal connaître sa propre société et de ne rien

en relation avec la pauvreté culturelle qui n’aide pas

comprendre aux choses ambiguës et complexes. Car

à percevoir les causes réelles de la détresse et qui

les paysans algériens comme les paysans chinois

incite à « personnaliser » les situations appréciées en

étaient loin d’être tels que se les imaginaient les

termes de mal et de bien. « La révolte, écrit

intellectuels de l’époque. Ils étaient révolutionnaires

Bourdieu, est dirigée avant tout contre des personnes

mais en même temps ils voulaient des structures

ou des situations individuelles, jamais contre un

traditionnelles car elles les prémunissaient contre

système

l’inconnu >>.

systématiquement.

25

dont

la

qu’il

méchanceté

s’agirait
Et

empêche

de

comment

une

transformer
en

serait-il

Cette citation indique la méfiance qu’avait

autrement ? Ce qui est perçu, ce n’est pas la

Bourdieu pour les discours généreux inspirés plus

discrimination mais le racisme ; ce n’est pas

par l’imaginaire que par les réalités sociologiques.

l’exploitation mais l’exploiteur ; ce n’est pas le

Le propre du populisme est d’être verbalement

patron mais le contremaître espagnol26 ». D’où

généreux en présentant les antagonismes politiques

l’explication du chômage par une volonté maléfique,

comme des produits maléfiques des forces mal

alors que le travail, supposé en quantité suffisante,

intentionnées. L’analyse réaliste et prémonitoire de

serait caché aux Algériens pour les maintenir dans la

Bourdieu, dont je grossis à peine les traits, est

misère. Ne concevant pas la rareté du travail,

contenue dans le travail de sociologie entrepris à

l’Algérien ne saisit pas le chômage en termes de

travers des enquêtes de terrain et des entretiens

fluctuations de l’offre et de la demande de main-

(contenus dans Travail et Travailleurs en Algérie)

d’œuvre, et ne l’appréhende pas à travers les

qui révèlent une idéologie politique spontanée,

mécanismes du marché qui fixe les besoins en force

constituant le nationalisme algérien qui se nourrit

de travail. Pour lui, la cause du chômage est

plus du sentiment d’injustice face à l’ordre colonial

humaine et maléfique : la méchanceté des Français

que de la volonté de construire un Etat de droit. Les

qui refusent d’employer ceux qui sont dans le

enquêtés expriment leurs positions politiques en

besoin. Cette représentation est confortée par le fait

termes de bien et de mal, parfois font référence à la

que le plein emploi est quasi total chez les

justice qu’ils souhaitent et à l’injustice qu’ils

Européens, ce qui prouverait que le travail existe en

dénoncent, se remettent souvent à Dieu qu’ils

quantité suffisante, mais que les colons le cachent

invoquent pour rétablir l’ordre juste. Dans tous les

pour contraindre les Arabes à la misère. D’où il faut

cas, ils font preuve d’un attachement fort à leur

lutter pour trouver un emploi quelconque ; il faut

communauté dont ils pensent qu’elle sera la

ruser pour échapper au plan diabolique des

meilleure de toutes une fois l’Indépendance acquise.

Européens. « Le travail, il y en a, mais ils ne veulent

Si le FLN a été si populaire dans les années 1950,

pas le donner » dit l’un ; « je suis prêt à faire

c’est qu’il a été le véhicule de cette culture

n’importe quoi et à n’importe quelle heure, et ils ne

présentant entre autres une vision enchantée du

veulent pas m’employer. Les Français ne nous

futur.

veulent pas du bien », dit l’autre. Ces réponses
Le discours populiste et l’utopie qu’il

montrent

de

la

« culture

traditionnelle » pour laquelle l’emploi est une

véhicule confortent la « culture politique » du sous-
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1957 – et une terreur à la base dont les victimes se

quantité à répartir à tous les membres de la société
27

afin que tous soient occupés . Le chômage serait

sont comptées par milliers. La victoire sur la France

donc le résultat d’une volonté politique renvoyant à

coloniale a été acquise, mais le prix a été trop élevé.

la méchanceté des Français qui font de la rétention

L’Etat indépendant a été accaparé par les militaires

de l’emploi pour réduire les Algériens à la misère.

qui l’utilisent depuis pour s’opposer à l’émergence

Donc une fois les Français partis, le travail

d’une société civile. L’indigence idéologique du

deviendrait

que

FLN et la pauvreté culturelle de ses dirigeants n’ont

l’Indépendance a été un objectif exaltant dans lequel

pas permis de dépasser l’aliénation qui a donné

les Algériens avaient investi affectivement. Mais

naissance à un nouveau Dieu, la Révolution,

quelques années après l’indépendance, avec la

d’autant plus implacable et sans miséricorde qu’il

persistance du chômage et les difficultés de la vie

devait s’imposer au début par la terreur et la

quotidienne, la réalité a pris le dessus et l’exaltation

brutalité. Il faut avoir en tête la hantise de ces

affective a fait place au désenchantement, ce qui

nombreux militants sincères qui apprennent un jour

explique la montée en puissance et la popularité de

que la Direction (elqayada), la Révolution (etawra),

l’islamisme qui reproduit l’utopie du FLN des

le Parti (el hizeb) l’Armée (eljeich)... leur retirent la

origines. De ce point de vue, le FLN est le père du

confiance pour avoir fait preuve de scepticisme à

FIS parce que le second s’est nourri du populisme du

l’égard de telle ou telle décision ou à l’égard de tel

abondant ;

ce

qui

explique

28

premier .

ou tel dirigeant, pour prendre la mesure de

Pour être révolutionnaire, un mouvement doit

l’aliénation de ceux qui prétendent se réclamer d’un

être l’expression d’un refus d’une réalité oppressive

mouvement de libération supposé libérer de la

à changer non pas par la générosité d’âme des

domination coloniale et des aliénations qui lui sont

leaders, mais par la volonté de transformer les

constitutives29. Il faut convenir avec Bourdieu que

rapports sociaux, à commencer par abolir les

« l’aliénation absolue anéantit la conscience de

rapports d’autorité arbitraires et à respecter la dignité

l’aliénation30 ».

de chaque être humain. Comme dans toute

L’autoritarisme du FLN s’est inscrit dans les

révolution, l’enthousiasme de la mobilisation génère

rapports d’autorité de la société coloniale qui fait du

des pratiques autoritaires auxquelles le FLN n’a pas

prestige un capital symbolique recherché pour ce

échappées. Ses responsables n’ont pas hésité à tuer

qu’il permet d’acquérir. Durant la guerre, il était

des militants usant de la liberté de critique et

compensé par l’esprit de sacrifice, et beaucoup de

d’expression. Le discours apologétique de l’utopie

cadres du FLN ne savaient pas s’ils allaient survivre

révolutionnaire de Frantz Fanon a caché les rapports

jusqu’à l’indépendance. Mais ceux qui ont survécu,

réels dans l’organisation du FLN où étaient

ont profité de la rente symbolique qui a permis

reproduits les mécanismes d’allégeance. Une lutte

d’acquérir un pouvoir social et des biens matériels.

implacable et une méfiance maladive ont marqué les

Le FLN est porteur de cette culture apparue au grand

rapports entre les dirigeants de la guerre de

jour dans l’exercice du pouvoir entre les mains

libération, dont a été victime le symbole de la lutte

d’une élite issue d’une modernité atrophiée et qui

nationaliste, Messali Hadj, ou encore le théoricien de

reproduit cette atrophie en mettant sur pied une

la guerre de libération, Abbane Ramdane, pour ne

administration d’Etat sans contre-pouvoir, ce qui a

citer que les plus connus. Pendant sept ans, le FLN a

favorisé la corruption et la prédation et fait perdre

fonctionné avec une anarchie au sommet – qui a

aux dirigeants toute légitimité aux yeux de la

favorisé la prise du pouvoir par les militaires dès

population. C’est ici que prend son origine la crise
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sert-il ? Sa pensée, comme celle de son illustre
prédécesseur J.J. Rousseau, sert à mesurer le déficit

Conclusion

entre la réalité sociale et le potentiel d’humanité de

En critiquant la modernité occidentale,

cette réalité. Appréhendée cous cet angle, elle

Bourdieu oppose les déterminismes sociologiques

pourrait aider à conquérir des libertés nouvelles et à

aux potentialités de liberté de l’homme qu’il ne

élargir l’espace public. Il y a cependant une

formule jamais explicitement mais qui, néanmoins,

ambiguïté chez Bourdieu par rapport à la société

constituent un horizon ou plutôt une norme

post-coloniale marquée par l’utopie et l’imaginaire

renvoyant à une anthropologie métaphysique de

plus que la société occidentale du fait de la précarité

l’homme au contenu insaisissable. Ne pouvant se

des agents. Cette utopie est-elle un obstacle à la

réaliser un jour dans cet homme métaphysique,

réalisation de la modernité à laquelle ces agents

l’agent bourdieusien est condamné à un destin

aspirent ou à l’idéal métaphysique de l’homme ? La

tragique du fait qu’il ne pourra jamais se libérer des

question reste ouverte.

habitus et de la violence symbolique qui y est
contenue. Si Bourdieu est autant pessimiste, à quoi
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الملخص
 فهؤالء الضحايا لم. ويتعلق االمر بالهجرة الناجمة عن التغيرات والكوارث البيئية.مند بضع سنوات ظهر واقع جديد لالجئين
 خاصة وا ن نظام الحماية الدولية لالجئين لم يوضع قصد التصدي لحاالت،يحضوا باي اعتراف قانوني من قبل القانون الدولي
.االضطرابات البيئية
وبالنظر إلى خطورة التحركات المستقبلية المحتملة للشعوب بسبب الدوافع البيئية فكرنا في وضع تصورات قانونية لدفع
.البحث القانوني نحو حماية دولية لالجئين البيئيين
 حقوق، الحماية الدولية، االعتراف القانوني، الهجرة البيئية، االضطرابات البيئية، الالجىء البيئي:الكلمات المفتاحية
.االنسان
Résumé
Depuis quelques années, une nouvelle réalité de refugiés fait son apparition, il s’agit des migrations
induites par les changements et les catastrophes écologiques ; ces victimes n’ont aucune reconnaissance
juridique dans le droit international, puisque le régime de protection internationale des refugiés n’a pas été conçu
pour faire face aux situations de perturbations de l’environnement.
L’urgence des futurs mouvements de populations en raison des causes écologiques nous a poussés à
réfléchir à des concepts juridiques capables de faire avancer la recherche juridique sur une protection
internationale des refugiés écologiques.

Mots Clés : Refugie Ecologique, Perturbation De L’environnement, Migration Ecologique, Reconnaissance

Juridique, Protection Internationale, Droits De L’homme.
Summary
In recent years, a new reality of refugees made its appearance, it is migration induced by ecological
changes and disasters.
These victims have no legal recognition in international law, since the regime of international protection
of refugees was not designed to cope with situations of disturbance of the environment.
The urgency of the future moments of populations due to environmental causes has motivated us to
think about legal concepts, able to advance legal research on international protection of environmental refugees.

Keywords: Ecological Refugee, Disturbance Of The Environment, Ecological Migration, Legal Recognition,

International Protection, Human Rights.
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protection juridique à cette nouvelle catégorie de

Introduction

réfugiés dite refugiés écologiques ?

Le Haut-commissaire aux réfugiés de l’ONU

La présente analyse entend donner des

a déclaré que « ce siècle sera celui des peuples en

réponses à cette problématique, et pour cela on va

mouvements ».1Cette phrase est si significative, car

tenter de trouver une définition à cette nouvelle

les causes des déplacements sont nombreuses : le

catégorie de réfugiés, et de connaitre les causes

manque de l’eau potable, les conflits armés,
l’expropriation

et

surtout

climatiques

les

perturbations

et

les

climatiques qui poussent à cette migration et les

changements
induites

conséquences portées sur les droits de l’homme en

sur

premier lieu, après on discutera les difficultés de la

l’environnement qui sont devenus de nos jours, un

mise en place d’un statut pour ces migrants en droit

facteur majeur de déclenchement d’un exode forcé.

international et les solutions proposées.

Au cours de ces dernières années, le
phénomènes environnementaux qui se succèdent

I- La nécessité d’une reconnaissance
internationale de catégorie de refugié écologique

entraînent sans nul doute un mouvement migratoire

-La prise de conscience du dérèglement

massif à l'intérieur et parfois au-delà des frontières

climatique dans ces dernières années et des

nationales. Une nouvelle catégorie de réfugiés, par

conséquences qu’il pourrait entrainer en termes de

conséquent,

-

migrations

forcées

catastrophes

qui

quelques

chercheurs

processus

de

changement

eux-mêmes

climatique

victimes

provoquent

des

et

de

les

ces

retombées

de

populations
et

a

conduit

organisations

non

redoutables sur l'exercice des droits de l'homme -

gouvernementales à poser aussitôt la question du

regroupées souvent sous l'appellation « réfugiés

sort juridique à réserver à cette nouvelle catégorie de

écologiques », cherche à échapper à une situation

migrants.

chancelante

susceptible

d'être

accentuée

par

1)- Qu’est qu’un refugié écologique

l'incapacité, la disposition des faibles moyens ou,
La question des déplacements liés aux

encore, l'abstention de l'Etat. On compte aujourd’hui

catastrophes écologiques existe depuis le début de

plus de 25millions de réfugiés écologiques, et on

l’humanité,

estime que d'ici 2050,250 millions de migrants

officiellement qu’ en 1985 dans un rapport pour le

Derrière ces chiffres se cache une réalité

Programme

complexe et mal connue .On est d’abord confronté à

migrations

en

fonction

leur lieu de vie, temporairement ou de

de

permanente,

cause

d’une

rupture

affecté leurs conditions de vie »4

besoins de ces victimes qui entraine une charge
le

à

façon

qui a mis en péril leur existence , ou sérieusement

importante, et en dernier lieu la subvention aux
sur

pour

environnementale, d’origine naturelle ou humaine

difficiles, en raison de la part aléatoire encore

notamment

Unies

en les qualifiant de « ceux qui sont forcés de quitter

l’évolution du climat et ses impacts s’avèrent

multidimensionnelle

Nations

lignes de la définition du refugié de l’environnement

qu’elles suscitent .Ensuite la scénarisation et la
des

des

l’Environnement (PNUE) ,qui a donné les grandes

d’établir les liens entre les

dégradations de l’environnement et les migrations
modélisation

le

concept environnementalrefugee3 n’ est apparu

forcés seront concernés2.

la difficulté

mais

Une autre définition a été donnée par

plan

l’Organisation Internationale pour les Migrations

financier.

« les réfugiés de l’environnement sont des personnes

Il convient donc à l’heure actuelle de se

ou groupes qui, en raison des changements soudains

questionner sur l’existence d’un instrument juridique

ou progressifs de leur environnement, affectant leur

spécifique pour garantir une assistance ou une

vie ou mode de vie, sont contraints de quitter leur
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lieu de résidence ou choisissent, de façon temporaire

à des déplacements forcés massifs de la population,

ou permanente, se déplacent dans leur propre pays

le plus souvent à l'intérieur du pays, mais parfois à

ou à l’étranger» .

l’extérieur lorsque la géographie du lieu s’impose.

5

L’emploi

du

terme

« réfugiés

de

Ces mouvements sont généralement temporaires liés

l’environnement » englobe des situations plus larges

à la catastrophe, et destinés à prendre fin dès que les

.outre les personnes déplacées par les événements

conditions de retour sont réunies ; mais la répétition

lies au changement climatique (sécheresse ,cyclones

de ces phénomènes extrêmes peut rendre certaines

et autre inondations ) il désigne aussi les victimes de

zones particulièrement des zones à risque, tel est le

catastrophes écologiques et naturelles (tremblement

cas des habitants de la vallée du Zambèze au

de terre ,éruptions volcaniques….)et aussi les

Mozambique déplacés de façon répétée par les crues

catastrophes industrielles (chimiques biologiques)

meurtrières du fleuve.8

.le mot « éco refugiés » est de plus en plus utilisé
dans les médias , la doctrine à son tour a donné des

2. b - La dégradation graduelle de
l’environnement

termes variés ; réfugiés et déplacés climatiques ,éco

Rendant les conditions de vie de plus en plus

refugiés ,migrations induites par le changement

inacceptables le réchauffement et la sécheresse dans

climatique, exodes écologiques…..etc.

certaines régions semi arides et arides affectent la

L’absence d’une définition, et donc d’un

ressource en eau(en qualité et en quantité)et les sols,

terme unique traduit la difficulté d’isoler le facteur

on craint aussi la raréfaction voire la disparition

climatique dans les facteurs ayant déclenché la

d’espèces végétales et animales.9

migration ; c’est un accroissement de la vulnérabilité

On aura alors des personnes déplacées

sous l’effet de plusieurs paramètres dont la pauvreté,

involontairement, soit à l’intérieur de leur pays ou à

la discrimination, la sous-alimentation et …qui va

l’extérieur, selon les opportunités de réfugié

déclencher la migration.

s’offrant à elles.

2. C - L’augmentation du niveau de la mer

Si les définitions données sont loin d’être
exhaustives, elles soulignent l’extrême hétérogénéité

La montée des eaux va réduire la surface du

des cas de refugiés écologiques ; D’autant que ces

territoire habitable dans les pays concernés (zones

derniers sont en plus largement en interaction avec

côtières surtout) dus aux inondations répétées et

de multiples causes migratoires : économiques,

intenses, elles menacent également de disparaitre des

sociales ou politiques….etc.

îles de très faible élévation d’Asie du Sud-est

6

(comme les îles Maldives)10

2) - Le lien entre le déplacement de la
population et les changements climatiques

3) La diversité de la migration écologique
Cette diversité de phénomènes mène à une

Pour la première fois, et en 2007, le groupe

migration variée, plusieurs types de migration ont

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat(GIEC)

a

établi

des

liens

entre

déjà eu lieu à la suite de tels phénomènes

les

3. a - une migration soudaine, forcée et
temporaire :

changements climatiques et les déplacements de
population 7 En conclusion, trois types d’effets de

Ce premier type de migration concerne le

réchauffement climatique constituent trois groupes

déplacement rapide de certaines populations pour

de facteurs déclencheurs de migration, permettant de

une durée déterminée, le temps d’échapper à un

caractériser les mouvements de la population :

événement soudain rendant impossible leur maintien

2.a - Les phénomènes climatiques extrêmes

dans leur zone de vie .Elle se fait dans l’urgence,

chaleurs,

d’une manière desorganisée, qu’elle soit située sur le

cyclones, sécheresse, désertification ….qui amènent

territoire du même Etat ou sur celui d’un autre Etat,

Telles

que

les
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pour s’y retrouver quand le cadre de vie sera
habitable.

Donc les conditions de vie des victimes

11

climatiques sont durablement affectées par les effets

3. b - Une migration plus anticipée,
temporaire voire définitive :

du changement climatique et les catastrophes

Le second type de migration est due à une

droits de l’homme tel que le droit à l’alimentation et

immersion complète de certaines terres ou répétition

à l’eau, le droit à la santé, le droit à un logement

d’une immersion temporaire qui conduira des

convenable, et donc le droit à un niveau de vie

populations à un déplacement définitif vers une autre

suffisant.

région de leur Etat , ou vers un autre Etat dans le cas

II- L’absence d’un statut de refugié
écologique en droit international

climatiques, portant obstacles à la jouissance des

extrême de disparition de leur Etat .Cette situation
ne s’est pas encore produite mais elle est d’ores et

A

déjà annoncée pour plusieurs Etats , tels les îles

l’heure

actuelle

il

n’existe

aucune

protection juridiques aux réfugiés écologiques ni

« Tuvalu » ou encore « les Maldives ».12

dans

3. c - Une migration murement réfléchie et
définitive :

les

textes

internationaux

relatifs

à

l’environnement ni dans ceux relatifs aux réfugiés
étrangers.

Ce troisième type de migration est induit par

1) - L’inadaptation de la convention de
Genève

la dégradation progressive des conditions de vie
dans certaines régions .Les populations concernées

Au regard du droit international le mot

sont amenées à tenter de se réinstaller ailleurs pour
assurer

leur

simple

subsistance

d’une

« réfugié » appliqué aux personnes qui tentent

façon

d’échapper au dérèglement de l’environnement n’est

définitive.13

pas tout à fait correct .La convention des Nations

4)- Les changements climatiques et la
violation des droits de l’homme :
Les

changements

climatiques

Unis de 1951 et son protocole de 1967 relatif au
statut des réfugiés indique clairement que cette

affectent

expression doit être réservée aux personnes qui

significativement et durablement les conditions

fuient les persécutions.

d’existence des populations touchées, et dans ce cas

« Un refugié est une personne qui craignait

les violations des droits de l’homme sont présentes

avec raison d’être persécutée du fait de sa race ou de

en tant que déclencheur de fuite , elles risquent

ces opinions politiques, se trouve hors du pays dont

également de se produire pendant le déplacement , et

elle a la nationalité, et qui ne peut ou du fait de cette

sont enfin un enjeu du retour ou de réinstallation des

crainte ne veut se réclamer de protection de ce

personnes déplacées.

pays »15

Ainsi le rapport du Secrétaire Général de

Cet article de la convention de Genève

déplacés

n’offre aucune protection ni garantie aux victimes

climatiques s’est exprimé « il est aussi important

des changements climatiques, puisqu’il articule la

dans le contexte de catastrophes naturelles que dans

définition du réfugié (au sens de cette convention)

les situations de déplacement de population des

autour de trois facteurs individuels :

2005,

concernant

la

protection

des

conflits, d’examiner le déplacement par le biais de

1-La crainte de persécution.

l’approche axée sur les droits de l’homme, car les

2-le fait que cette persécution soit liée a l’un

personnes contraintes de quitter leur foyer partagent

des cinq motifs énoncés (race, religion, nationalité,

de nombreux types de vulnérabilité quelle que soient

appartenance à un certain groupe social, opinion

les raisons de leur déplacement ».14

politique).
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3-La défaillance de protection de l’Etat

protection née de la convention est donc souvent cité

d'origine

comme difficulté.

Donc, le statut de réfugiés a été crée en droit

Mais cet obstacle là ne parait pas en revanche

international pour protéger les personnes de certains

insurmontable,

agissements humains contre lesquels leurs propres

assouplissements de plusieurs ordres. Le Haut

autorités n’avaient pas la possibilité ou la volonté de

Commissaire aux réfugiés pratique lorsque la

les protéger, les raisons climatiques n’ont pas été

persécution touche des groupes nombreux, sur une

citées dans cette convention qui date de 1951, et qui

période courte, la reconnaissance primafacie

a été adoptée pour faire face aux afflux de refugiés

dans un souci de protection immédiate ,ne s’arrête

liés principalement aux suites de la seconde guerre

pas aux détails des histoires individuelles.

mondiale en Europe.

16

car

il

existe

aussi

des

19

qui

2.d -La reconnaissance de qualité de réfugié
implique d’une manière ou d’une autre ,d’être

2) - Difficultés de la mise en place d’une
protection internationale d’un statut au refugié
écologique :

recherché ,poursuivi, ou persécuté par des autorités
ou par un groupe en raison d’une caractéristique
objective

Il y a des obstacles qui rendent peu

(race,

religion

,opinions

politiques

,appartenance à un groupe social…).Autrement dit

vraisemblable l’extension du statut de refugié aux

une crainte générale ou indifférenciée n’a jamais été

refugiés écologiques, et donne à penser que les

de nature à justifier la reconnaissance de cette

conventions internationales relatives aux refugiés ne

qualité.

contiennent pas de réponse appropriée aux situations

3) - Quelques pistes de protection à discuter

visées :
2. a-Pour qu’une personne puisse être

On peut retrouver plusieurs propositions de

qualifiée de refugié, il faut qu’elle ait traversée une

protections qui peuvent aider à mettre en œuvre une

frontière internationalement

véritable protection à cette nouvelle catégorie de

reconnue, et ne pas

vouloir ou pouvoir y retourner ; mais la plupart des

réfugiés :

victimes de catastrophes écologiques ne quittent pas

3.1-Construire
une
internationale spécifique

leur pays d’origine et souhaitent d’ailleurs se
réinstaller dés que possible là ou ils vivaient

-L’idée de créer une nouvelle convention

auparavant.17
2.

b-Dans

le

système

de

convention

internationale

relations

séduisante,

internationales aucune personne ne peut être

(spécifique
une

et

convention

autonome)
qui

est

présenterait

l’avantage de définir les obligations des Etats pour

reconnue refugiée par un autre Etat que si elle perd

garantir une vraie protection à cette catégorie de

la protection de son Etat d’origine, tandis que les

réfugiés,

victimes de catastrophes écologiques ne perdent

mais

cette

protection

doit

être« englobante » qui protégé tous les réfugiés

généralement pas le bénéfice de la protection de leur

écologiques. Un tel texte serait difficile à négocier, à

pays d’origine, ils ont simplement face à eux un Etat

écrire et à ratifier au regard du contexte de

défaillant, incapable de prévenir ou de réparer les

restriction des politiques de l’asile, de la fermeture

conséquences d’un désastre.18

des frontières (pays du nord) et de la complexité des

2. c -Les conventions relatives au statut de

causes écologiques.20

réfugié exige une crainte de persécution personnelle,

3.2-Renforcer la protection
personnes déplacées internes

quand les réfugiés sont surtout présents au pluriel .et
quand les réfugiés écologiques subissent en masse

de

les effets du climat, le caractère individualiste de la
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-Cette piste (qui renforce la protection des

arrivent à franchir les frontières et invoquent avec

personnes déplacées à l’intérieur de leur pays

succès cette nouvelle protection.

d’origine) permettrait de donner à cette notion une
aussi les Etats à insérer dans leur législation des

4) - Une multiplication récente d’action
militant pour une reconnaissance et une
protection

obligations d’accueil pour les personnes déplacées

Durant ces dernières années, plusieurs actions

valeur affective en droit international, et pousserait

21

internes

et

surmonterait

la

difficulté

d'une

définition

non encore consensuelle des réfugiés

tournées vers la

reconnaissance

des réfugiés

écologiques ont été conduites aussi bien par des

écologiques.

Organisations Non Gouvernementales, que par des
chercheurs, à des fins, à la fois d’expertises, de
recherches, d'informations et de sensibilisations

3.3-Développer une protection bilatérale

politiques.

C’est une sorte de protection anticipée qui
serait l’exemple de manifestation d’une solidarité

4. a-Des actions de sensibilisation politique

d’un Etat voisin à l’égard d’un Etat menacé de

Des actions émanant des Organisations Non

disparaitre; tel est l’exemple de l’ile Tuvalu, l’un des

Gouvernementales ,ou des associations écologistes,

premières Etats menacés de disparaitre et qui posera

ou de défense des droits de l’Homme ont milité en

le problème d’accueillir 11000 habitants.

faveur

22

d’une

protection

pour

les

réfugiés

écologiques .Ainsi , l’association « Living Space for

L’instauration d’un tel accord serait sans

Environnementals refugees »(LISER) a été crée en

aucun doute la solution la plus pragmatique, mais

2002 pour promouvoir une reconnaissance et une

sera difficile à négocier et à conclure en raison

protection

d’inégalité qui pèse entre les parties, faire peser le

pour

l’Organisation

fardeau de l’accueil uniquement sur un pays voisin à

Non

ces

réfugiés

.En

2007

Gouvernementale « Christian

Aid» a fait paraitre un rapport intitulé « Human tide

moins que la communauté internationale décide de

, the real migration crisis »

répartir le poids financier de l’accueil.

sur les futures

migrations internationales , en annonçant le chiffre

En dernier lieu, cette solution ne pourra

spectaculaire d’un milliard de migrants forcés d’ici

résoudre que le problème des réfugiés écologiques

2050. En 2006 une action venue de l’Assemblée

dont leur Etat est menacé de disparaitre, négligeant

Parlementaire du Conseil de l’Europe, et qui a

les autres causes de l’exode écologique.23

présenté une motion pour une recommandation sur

3.4 -Ajouter un protocole à la convention
de Genève

les réfugiés écologiques, depuis la commission sur
les migrations, les réfugiés

et la population du

Conseil de l’Europe réfléchit à un projet de

Cette idée a été développée au colloque de
Limoges en juin2005, le principal avantage d’un

convention

amendement de la convention de Genève réside dans

écologiques.

européenne

sur

les

réfugiés

25

son application qui sera mise en œuvre facilement

Le plus récent rapport qui a été présenté au

puisque les Etats parties à cette convention ont mis

niveau international , est celui paru en septembre

en place un système de reconnaissance déjà

2014

opérationnel. (
En

24

revanche,

intitulé

« GLOBAL

ESTIAMTES

2014 ,people deplaced by disasters » , publié par
un

tel

mécanisme

ne

le « Norwegian Refugee Council » qui a montré que

permettrait pas d'inclure les déplacés internes ; Or il

si la protection temporaire internationale pourrait

n’est pas certain que les réfugiés écologiques

offrir une solution aux victimes de certains
phénomènes naturels dévastateurs ,l’on pense à des
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séismes , ou des ouragans pas exemple, il n’en va

populations menacées par les conséquences des

pas de même des victimes de phénomènes tels que

changements climatiques .Elle poussent également

l’immersion des terres .Celle-ci serait en demande

les gouvernants à se positionner et à agir pour une

d’un statut durable. Ce rapport a annoncé aussi une

reconnaissance et une protection des réfugiés

vérité alarmante sur le nombre de réfugiés en 2013,

écologiques.

qui sont trois fois plus nombreux que les réfugiés de

Conclusion

guerre,( plus de 143 millions de réfugiés écologiques
Les migrations forcées induites par le climat

26

, soit l équivalent de la population de la Russie)

,qu’elles soient intra ou inter étatique, vont êtres un

C’est donc vers une approche sécuritaire que

des défis majeurs qui vont se poser dans le siècle qui

la question des migrations dues à des facteurs
écologiques

semble

désormais

commence ,à la communauté internationale et aux

s’orienter,

droits de l’homme .On a montré dans cette étude que

prolongeant ainsi les travaux engagés par le Conseil

les cadres légaux existant ne reconnaissent pas

de sécurité des Nations -Unis qui a tenu son premier

l’existence de cette nouvelle catégorie de refugiés

débat sur les changements climatiques et leurs

dite « refugiés écologiques » et le régime de

implications pour la sécurité internationale en 2007.

protection internationale des réfugiés (convention de

4. b-Des actions de recherche et d’expertise

Genève de 1951)n’a pas été conçue pour faire face
aux situations de perturbation de l’environnement.

Depuis quelques années des universitaires et
des experts se sont focalisé sur les débats autour de

La

cette nouvelle catégorie de réfugiés .En fin 2007 , un

adaptée à cette nouvelle forme de migration. L’idée

un groupe d’universitaires et d’experts proposant à

d’ajouter un protocole à la convention de Genève

la réflexion une véritable gouvernance mondiale

reste la meilleure solution pour assurer une

pour les réfugiés écologiques. Un groupe de

reconnaissance et une protection internationale

chercheurs et d’experts a publié depuis 2007 un

même si elle ne permettra pas d’inclure les déplacés

certain nombre de documents sur les déplacements

internes, puisque elle sera le premier pas à donner

des populations

naissance à un statut pour cette nouvelle catégorie de

Toutes ces actions visent à sensibiliser tant

réfugiés

l’opinion publique que les politiques sur les impacts
notamment
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devra

afin de mettre en place une solidarité internationale

system to protect climate refugees »a été rendu par

et

internationale

repenser les instruments juridiques et institutionnels

rapport intitule « Towards a global governance

humains

communauté

les

déplacements

de
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