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 جمــّل: ادلراسات الأاكدميَة

َةة ُمحمكةة هعف س نوًة  جمّلة دورًة دومَةة ؿوم

آفووُمذـسدة   امخرععات: ثَعسر ؾن املصنز اجلامـي آ

     -ISSN2676 امرتكمي ادلويل:

 مسٍص اجملّل:
 مسٍص املصنز اجلامـي -ادلنخور ظياري ؾبس امكصمي 

 رئُس امخحٍصص:

 ادلنخور جِاليل جلال 

 

 ىَئة امذــحٍصص:

 ادلنخور آأبو بكص بوسامل

ميان محودي   الأس خاذة اؤ

  ادلنخورة آأس َا بصاىميي

  محمس احلبُب منادي ادلنخور

 ادلنخور ؾامثين بومصابح

 ادلنخور مععفى صعة

 

 

 

 

 

 



ة نومجــّل:  اميَئة امـوــمَة والاسدضاًر

 من داذل اموظن:    
آفوو             ادلنخور ظياري ؾبس امكصمي................................املصنز اجلامـي آ

 ....جامـة الأغواط         .........امعاىص بصآأًم.........................الأس خاذ ادلنخور 

الأس خاذ ادلنخور اميادي درضاوي............................جامـة الأغواط            

    ......جامـة ابثنة......الأس خاذ ادلنخور ؾبس اموىاب خموويف......................

ظاىص امخجاين ...........................جامـة الأغواط          الأس خاذ ادلنخور بن 

 .جامـة الأغواط....الأس خاذ ادلنخور محمود ؿاليل ..................................

الأس خاذ ادلنخور رزق هللا امـصيب بن همَسي.................جامـة الأغواط         

 جامـة الأغواط             ..................................الأس خاذ ادلنخور خلرض زازة........

الأس خاذ ادلنخور ملسم ؾبريات ..............................جامـة الأغواط             

 .......جامـة الأغواط.....الأس خاذ ادلنخور مـال رمضاين ..........................

.........................جامـة آأم امبوايق             الأس خاذ ادلنخور زوبري ؾَاش.....

 ...............جامـة ثَارت.....ادلنخور محمس حسوارة ................................

آفوو             ادلنخور امواكل زراركة .............................املصنز اجلامـي آ

 ....................جامـة اجلوفة.....ادلنخور ؾبس املنـم بن آأمحس....................

ادلنخور ؾامثين بومصابح ..........................................جامـة الأغواط            

آفوو                        .......................................... امحمس خلضاريادلنخور   املصنز اجلامـي آ

آفوو              ادلنخور ؿُىس جـرين .................................املصنز اجلامـي آ

              .ادلنخورة كسوري فيمية ................................................جامـة ابثنة 

ادلنخور صويق امنشٍص ...............................املصنز اجلامـي مترناست            

                                                                                      ادلنخورة فاظمة امزىصاء غًصيب.......................................جامـة الأغواط                                             

.........................جامـة الأغواط           ..ادلنخور مزىص ؾبس امـٍزز ............. 

لات  ..................جامـة وركّل           .............................. ادلنخور الأمني سًو

آفوو          ادلنخور مِوق   ؾبس املادر .................................املصنز اجلامـي آ

آفوو                                                                   ....ادلنخور محزة بومجل .............................  .............املصنز اجلامـي آ

آفوو         ادلنخورة فضَّل بوـامل ......... ...............................املصنز اجلامـي آ

آفوو....ادلنخور فِعل كٌصيش ..........................  .............املصنز اجلامـي آ

آفوو          ادلنخور صاليل خلرض .........................................املصنز اجلامـي آ

آفوو......................ادلنخورة مصمي سـساوي ......  .............املصنز اجلامـي آ

ادلنخور نٌلل محمس الأمني........................................جامـة ثَارت             

آفوو....ادلنخور فذحي مومود ................................  .........املصنز اجلامـي آ

آفوو         ادلنخور ؾٌلر امبضري ......... .................................املصنز اجلامـي آ

آفوو...ادلنخور كعاف ؾبس املادر ...........................  .......املصنز اجلامـي آ

آفوو           آأمعص صاديلادلنخور  .........................................املصنز اجلامـي آ

دارة الأؾٌلل ثومسان.............ادلنخورة آأس َا بصاىميي....  املسرسة امـوَا اؤ

          ادلنخور ؾبس امباسط بن مـمص............................جامـة ثومسان

آفوو ....ادلنخور ادلر محمس ...........................................  ..املصنز اجلامـي آ

...............................................جامـة ثَارت          ادلنخور معص حسوارة

 ...............................جامـة بضار...ادلنخور حبويص اجملسوب...............

 ادلنخور حمسن بن احلبُب..............................................جامـة وركّل

 ...........جامـة سـَسة...........................ادلنخور دنفويس ؾبس امـٍزز..

آفوو   .......................................ادلنخور ؾعا هللا بوساملي  املصنز اجلامـي آ

آفوو  ............................................ادلنخور كصوج بوامفـة املصنز اجلامـي آ  

آفوو     ...............................آأمحَسة بن امسايس س خاذالأ  املصنز اجلامـي آ  

آفوو     ..........................................ادلنخور ؿُىس امزاوي  املصنز اجلامـي آ

        ؾبس انوعَف............................جامـة ثومسان الأس خاذ ادلنخور هصزايب

     

 

من ذارج اموظن:
  املموكة امـصبَة امسـودًة            ........لأس خاذ ادلنخور ؿامص امكبُيس....ا

ت              .......ادلنخور فارس منايح سـود املعريي...  ..امكًو

 ... الؤمارات امـصبَة املخحسة ...................معَفة محَس محمس ............ 

ت.امـَفان ... ؾبس هللا ذوَفة ادلنخور مضاري  ..امكًو

 ....امبحٍصن             ..................... ادلنخور بسر محمس ؿادل

ن..امبحٍص.........................اميَيت.........محمسادلنخور
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      رشوط وكواؿس امنرش:

 
حب*    جبمَؽ ُمضاراكت الأساثشة وامباحثني اجلامـَني يف حلول احللوق »ادلراسات الأاكدميَة »جمّل  حُصة

آداب ة وؿووم امدس َري، امـووم الؤوساهَة والاجامتؾَة، ال  وامـووم امس َاس َة، امـووم الاكذعادًة وامخجاًر

آيت:  وانوغات كعس ورش حبوهثم ودراساهتم وفق امرشوط املُحسدة ؿىل امنحو ال

ـًا ظاحبو اخلعوات املهنجَةة وامـومَةة  - م امللال ابجلسًة والأظاةل والؤسيام امـومي ُمذب جيب آأن ًدسة

ىل جمّل آأدصى وآأل ٍكون امللال  رساهل اؤ صه نوملال، ومل ٌس بق ورشه آأو اؤ ـُخـارف ؿوهيا يف معوَةة حتٍص امل

 خايب.ملذعؽ من رساةل املاجس خري آأو آأظصوحة ادلنخوراه وذكل بخلسمي ثـيس ن 

آأن ٍُصسل ظاحب امللال سريثو اذلاثَة ابدذعار ثخضمن امسو وملبو ودرجذو امـومَة واجلية امـومَة  -

آدص بوغة آأجنبَة  رفاق امللال مبزوط ابنوغة امـصبَة وآ س الؤمكرتوين، مؽ اؤ ههيا ورمق ىاثفو وامرًب املندسب اؤ

 ؿىل آأل ًخجاوز املورط مخسة آأسعص.

آةل -  5.جحم  Traditional Arabicهوع اخلط  ((Wordاممكبَوحص ؿىل ظَغة  آأن ٍكون امللال حمصر بآ

ابمنس بة نوغة  0.ابنوغة امـصبَة وجحم 7.جحم    Times New Romanابنوغة امـصبَة واميوامش دط 

. مؽ 1.جحم    Times New Romanامفصوس َة وحتٍصص امللال ابنوغة امفصوس َة ٍكون بنوع دط   

 .0مس( مؽ اؾامتد ) 7مس(. )امُسار  6مس(. )اهميني  7مس(. )آأسفل  7 احرتام حواف امعفحة )آأؿىل

ظفحة مبا يف ذكل املعادر واملصاجؽ  72مس( ما بني الأسعص ؿىل آأل ًخجاوز ؿسد ظفحات امللال 

  .ظفحة 2.واجلساول واملالحق وآأل ًلل ؾن 

آدص  - امللال وفق املواؿس ىوامش امللال حكون يف آأسفل لك ظفحة وحصثب املعادر واملصاجؽ يف آ

 املهنجَة املخـارف ؿوهيا.

م امبحر معبوؿا يف صلك زالث  - س الؤمكرتوين نومجّل آأو ًُلسة ق امرًب رسال امللال امكرتوهَا ؾن ظًص ًمت اؤ

ىل رئُس حتٍصص اجملّل. cdوسخ وركِة مصفوكة بلصص مضغوط   اؤ

ىل اجملّل نوخلِمي وامخحكمي امس  -  ي من كبل اميَئة امـومَة نومجّل.ختضؽ مجَؽ امللالت امواردة اؤ

جازثو وكبوهل نونرش من كبل احملمكني. -  ل حيق نوباحر ظوب ؿسم ورش امللال بـس اؤ

ىل اجملّل ومل حيرتم كواؿس ورشوط امنرش ل ًمت ورشه.  -  لك ملال ُمصسل اؤ
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 املصاسالت:
 مجَؽ املصاسالت ابمس امس َس رئُس حتٍصص جمّل ادلراسات الأاكدميَة. ثُوجو

س الؤمكرتوين الآيت:   ؿىل ؾنوان امرًب

Academic.studies.aflou@gmail.com 

 مالحؼة: 
 ختضؽ معوَة حصثُب امللالت لؾخبارات فنَة.   -

آراء آأحصاهبا ول ثُـربة ؾن رآأي اجملّل آأو ىَئة امخحٍصص امللالت  -  املصسّل نومجّل ثُـبـةص ؾن آ
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 افتتاحية العدد
 

 

اذلس هلل رب امـاملني وامعالة وامسالم ؿىل آأرشف اخلوق واملصسوني س َسان  ؛هللا امصمحن امصحمي بسم

آل امبُت امعاىٍصن وؿىل آأحصابو املَامني امعَبني امكصام، آأما بـس:  محمس وؿىل آ

 

ٌرشفنا ملِامك هبشا امـسد "، دلراسات الأاكدميَةا"كصاؤان احملرتمون؛ امزتاما منا ابمنرش ادلوري املنخؼم جملّل 

، اذلي ثؼافصت هجود ادلَؽ يف امتامو بفضل هللا ؾز وجل ومنو ؿوَنا، ىشا امـسد -ثاينامـسد ام –اجلسًس 

اذلي متزي بـسة مواضَؽ ذات امعّل ابىامتمات اجملّل، اميت هآأمل ان جيس ادلَؽ ضاههتم سواء اكهوا آأساثشة 

اىامتم امـسًس من امباحثني من ام ظوبة دراسات ؿوَا ام غريمه، نٌل لحؼنا آأن جموخنا آأظبحت حمل 

صاكمَاهتم جل  داذل اموظن وذارجو اذلٍن رشفوان بنرش آأؾٌلهلم مضن ظفحات اجملّل، حِر ثناومت اؤ

متت مناكض هتا  اميت يف جمالت امـووم الاوساهَة، الاجامتؾَة، الاكذعادًة واملاهوهَة امصاىنةملواضَؽ ا

ىل غاًة زت ن سهؼصاي و ثعبَلِا بل وحىت كِاس َا، مما ًخوكؽ ا ًس من ملصوئَة ظفحاهتا. وبسمَل ذكل، واؤ

نوخحكمي، منآأمل يف الأذري  ومـاجلهتا مخحضريىانخابة ىشه الأسعص، مازامت آأماهة اجملّل جس خلبل امللالت 

 آأن جتس منفسيا ماكهة مصموكة بني اجملالت ذات امعُت امـاملي. 

 

ل ملك اخملوعني  وابمساخلاص  ابمسولسم رئُس حتٍصص اجملّل خً  مجَؽ الارسة امـومَة نومجّل امضكص اجلًز

جناهحا، نٌل ٌضكص لك امباحثني الأوفِاء اذلي جـووا من جموخنا  اذلي ًـموون جبيس وآأداء رايق من اجل اؤ

 ملعسا ؿومَا ًخعوؽ نوكثري.

 

سيام بآأوراكيم نٌل جنسد دؾوثنا كِة مس خوى امبحثَة، وامـمل ادلؤوب من آأجل حص  دلَؽ امباحثني مالؤ

 .وظموهحاامبحر امـومي واههنوض بو حتلِلا لآمال الأمة 

 

 اسة حتٍصص اجملّلرئ

 

 

افتتاحية 

 العدد
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  70.6امثاين جوان حمخوايت امـسد 
 امعفحة ؾنوان امللال )املؤمفني(امس املؤمف

                                                                                                 6جامـة اجلزائص                             زظل حومية سـسًة  

                                                    6جامـة اجلزائص                                        هخاش هصمية

صاكمَة جتس َس دور اجملمتؽ املسين يف املضيس ادلميلصاظي  امزبوهَة امس َاس َة. واؤ

 .غري املكمتل ابجلزائص

.-.. 

كاملة.                                                                           -612.ماي  5جامـة            ذادل بوصارب بوموداين    

 سكِكسة. -22آأوت  70جامـة             ؾزوز مصابط ؾَاش 

ب   .مصفؽ امكفاءة املينَة نوـامل الامكرتوين كأداةامخسًر

 

.7-76 

 كِكسةس جامـة                              د/محمسة بودلاين هور 

 كِكسةس جامـة                               د/سواميين ؾزادلٍن

ةواكؽ ثعبَق حكنوموجِا امخـومي الؤمكرتوين يف  املمزيات،  املؤسسات اجلزائًص

 -الآفاق وامخحسايت

71-62 

 حمفوػي ةد. سومي

 /سوق آأىصاسمساؿسًوجامـة محمس امرشًف 

 املناػصة يف امرتاث امـصيب الؤساليم

 "مناػــصة اجلاحـغ فـي امـصدة ؿىل ادؾــــاءات امنعــارى آأمنوذجا"

63-22 

 بوامعوف مِّلاملصنز اجلامـي ؾبس احلفِغ  ؿُساوي سيام

 سوامين زواري فصحات املصنز اجلامـي ؾبس احلفِغ بوامعوف مِّل

س جابص  املصنز اجلامـي ؾبس احلفِغ بوامعوف مِّل               ًز

ل الؤساليم  42-23 املض خلات املامَة يف اهمتًو

ة امـامة مرتبَة دايىل /امـصاق سان وزارة امرتبَة/ املسًٍص  م.د حسني حسني ًز

 ىسًل ؿًل كامس        لكَة امـووم الاسالمِة جامـة دايىل/ امـصاق م.م

 امخفكري الاهخحاري وؿالكذو ابمس َعصة اذلاثَة دلى ظوبة املصحّل املخوسعة

 

45-63 

املصنز اجلامـي امبَغ                                                            آأمِنة،  يد. مول

 املصنز اجلامـي امبَغ                             مميون، آأ. اكيف

  مؤىالت حصكِة امس َاحة امثلافِة يف ولًة امبَغ

 

64-..6 

                                          2جامعة اعبزائر              سعيدم                   أحبلـ
 2اعبزائرجامعة                          بوعيشاكم سعاد  -أ

مقاربة سيميائية يف -اػبطاب الكاريكاتورم يف الصحافة الوطنية
 -من جريدة الببلد - مباذج

..1-.72 

 د. آأسامة سوَخ

 املسرسة اموظنَة امـوَا نوـووم امس َاس َة

لِا يف مواهجة امؼاىصة الؤرىابَة/ دراسة حاةل  فًص امخـاون امـسكصي يف صٌلل اؤ
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 ملخص:

تتبلور فكرة  ىذه الدراسة ؼبعرفة زيفية ذبسيد آّتمع اؼبدين على مبدأ الزبونية السياسية، كما ينبثق عنها من آثار على  
العبلقة بُت الدكلة كآّتمع، كمعرفة الفاعلية التأثَتية لقول رأس اؼباؿ كأباطرة السياسية من مستول التفاىم اؼبباشر مع اعبهاز 

  التلللل يف عمق آّتمع. السياس  اؼبوجود، إُف

 : الزبونية السياسية، آّتمع اؼبدين، الدكلة الريعيةالكلمات المفتاحية

Abstract  

The idea of This study Is crystallized th rough the establishment of civil society on the 
principale of  Clientélisme  political and It Is implications for the Relationship between the state 
and society, and to limite the effective effectivités of capital and poli tical empereurs Frome the 
lever of direct understanding with the existing poli tical apparat us, to pénétration into the depth 
of society. 

Key Word: Clientélisme politique, civil society, rentier state 
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 مقدمة

ساىم آّتمع اؼبدين يف اعبزائر مسانبة زبَتة يف النضاؿ من أجل اغبقوؽ كاغبريات حىت نيل االستقبلؿ،     
كلكن بعده فرض عليو حصار من طرؼ الدكلة كاستعملتو زأداة من أدكات بسط نفوذىا خصوصا بعد ظهور 

ف عامبل سلبيا يف كجو التطور آّتمع الثركة النفطية اليت حولت االقتصاد اعبزائرم إُف اقتصاد ريع  بامتياز، كزا
اؼبدين اؼبستقل، فبسطت الدكلة نفوذىا على عاَف الشلل زما اىتمت بشراء كالءات النخب كاعبماعات كأصبح 
توزيع الثركة يقـو على الزبونية السياسية كالوالء كليس على الكفاءة كاالستحقاؽ، زما أف ربكم النخب اغبازمة 

اد كجعل ميكانيزمات ؿبكمة على رقابة اإلنتاج كنقل اؼبلكية للقطاع اػباص كعرقلة اقتصاد يف رقابتها على االقتص
السوؽ حبيث أصبحت ال تعيش على اإلنتاج كتكوين الثركة كالقيمة اؼبضافة كإمبا على تدكير األمواؿ اليت حصلت 

 عليها داخل حلقة توزيع الريع.

من جعل اؼبواطن يشارؾ يف إدارة شؤكف الدكلة إال أف  كرغم اإلصبلحات السياسية اليت شهدهتا اعبزائر
العمل اعبمعوم مازاؿ مقيدا كأف اغبكومة تتدخل بشكل صريح يف شؤكنو لتحولو جزءا من جهاز الدكلة كامتدادىا 

 بدؿ من التحوؿ إُف نظاـ ديبقراط  مبٍت على بنية دستورية كقانونية جديدة.

 التالية: كمن ىذا اؼبنطلق يبكننا طرح اإلشكالية

 زيف جسد دكر آّتمع اؼبدين يف اؼبشهد الديبقراط  غَت مكتمل يف اعبزائر؟ 

 كلئلجابة على ىاتو اإلشكالية سوؼ نرزز على ااكر التالية: 

 : تأسيس آّتمع اؼبدين يف اعبزائرأوال

 : نقمة النفط على آّتمع اؼبدين كتشكيل الدكلة الريعية ثانيا

 اػباص كتكوين الربجوازية غَت قويةضعف القطاع  ثالثا:

 : تأثَت قول رأس اؼباؿ كأباطرة السياسةرابعا

 أوال: تأسيس المجتمع المدني

لقد زاف آّتمع اؼبدين يف اعبزائر ىو اؼبلجأ الكبَت كالواسع الذم كجد فيو اعبزائريوف فرصتهم للتعبَت عن 
ار الفرنس  فشكل اعبمعيات كاؼبنظمات كالركابط ذكاهتم كىويتهم كثقافتهم كطموحاهتم أثناء حقبة االستعم

 .1كالنوادم اليت هتتم باؼبسرح كالفنوف كالرياضة كالتعليم كالقضايا الدينية كاػبَتية كاالجتماعية

                                                           
 فضيل إبراىيم مزرم، مستقبل العملية السياسية يف اعبزائر بُت الدستور كالدستورانية كشبكة العبلقات الزبونية، مقاؿ متاح على اؼبوقع 1

http://www.ARABSFORDEMOCRACY.ORG  12-31تصفح اؼبوقع زاف يـو  2017-07-18نشر بتاريخ-
   3020: على الساعة 2019

http://www.arabsfordemocracy.org/


  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 علميّة ُمتعذدة التخُصَصات مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

  

 

مث تطورت ىذه النشاطات مع تطور اغبرزة الوطنية فصارت رديفا أساسيا يف النضاؿ من أجل اغبقوؽ  
ات آّتمعية يف التمكُت للكفاح اؼبسلح أم ربقيق االستقبلؿ.لكن بعد كاغبريات، مث استعملت ىذه القنو 

االستقبلؿ عانت مؤسسات آّتمع اؼبدين أك ما يعرؼ آنذاؾ باغبرزات اعبمعوية من األحادية اليت فرضها اغبكم 
إذ منع زل نشاط ؾبتمع  خارج سيطرة اغبزب الواحد، كأصبحت السلطات تستعملها زأداة من أدكات بسط 
نفوذىا يف آّتمع بل أصبحت يف زثَت من األحواؿ تستعملها زبديل لؤلحزاب السياسية من أجل سبرير مشاريعها 
كدعم مرشحيها، كيف حُت رفضت االلبراط يف ىذه اؼبشاريع اليت ال عبلقة ؽبا باختصاصها يكوف العقاب بأشكاؿ 

ة كىذا ما أدل إُف ظهور مصطلح آّتمع اؼبدين عديدة منها التضييق اؼباِف كاإلنباؿ كإثارة األزمات الداخلي
 .1اؼبستفيد

اىتم فيها    Makung democracy Worksكيف ىذا اإلطار قدـ ركبرت بتناـ دراسة بعنواف 
بالسؤاؿ عما هبعل الديبقراطية تعمل أك ال تعمل، كاختتمها بالتأزيد أف الديبقراطية تعمل بشكل أفضل يف اؼبناطق 
أك الدكؿ اليت توجد يف ؾبتمع مدين قوم، أم مستول عاؿ من التعاكف االجتماع  القائم على التسامح كالثقة 

 .2كاؼبشارزة

 المدني وتشكيل الدولة الريعية ثانيا:نقمة النفط على المجتمع

على الرغم من الطبع الليرباِف لبلقتصاد اعبزائرم إال أف اعبزائر مازالت دكلة ريعية حيث شكلت ىذه الثركة 
النفطية باعبزائر عامبل سلبيا يف كجو تطور آّتمع مدين مستقل  حيث طور النفط باعبزائر االقتصاد ألريع  من 

 خبلؿ:

 لتأزيد استقبلليتها كقوهتا فيما يتعلق بعاَف الشلل. منح الدكلة  كسيلة -

 شجع الدكلة على عدـ االنتباه إُف زفاءة الرجل.  -

 ربوؿ االىتماـ لشراء كالءات النخب كاعبماعات. -

 .3أصبحت معاير توزيع الثركة تقـو على الزبونية كالوالء كليس على الكفاءة كاالستحقاؽ -

                                                           
، ؾبلة الباحث للدراسات األزاديبية، جامعة المجتمع المدني والنظاـ السياسي في األنظمة المغلقة: دراسة حالة الجزائرزكز غريب، سارة عجركد، 1

    .43،ص2017(،07، زلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،العدد)1اغباج ػبضر باتنة 

2 Robert D.putnam, Makung democracy Works .ci Vic traditions in modern Italie, new jersey, pincetions 
presse ,1993.p20. 

،مداخلة مقدمة لندكة العلمية الدكلية" آّتمع اؼبدين كانتقاؿ جتمع المدني بحالة االستعصاء الديمقراطي في الجزائرعالقة الممصطفى خبوش،  3
 .12.ص2017أزتوبر 14 -12الديبقراط "، تونس 
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ألريع   تفسَتا لعدـ ربقيق ؾبتمع مدين كفشل ذبربة التحديث كمن ىذا يبكن أف نعترب الرباد يلم 
االقتصادم كاالجتماع ، ألف كفرة الريع النفطية كاللازية لدل األنظمة االستبدادية ساعدىا على استعماؽبا زمورد 

 .1سياس  الستمرار يف السلطة، كػبنق آّتمع اؼبدين 

كحاـز بيبلكم على  Giacomo Lucianلوشياين زما ترتكز الدكلة الرييعية على حد تعبَت جايكم 
التوزيع أزثر منو على زيادة الدخل يف اؼبوارد اؼبالية، خصوصا من الضرائب اليت تفرض على األفراد كبشكل هبعل 

 .2"بدوف تمثيل ال ضريبةالدكلة تتفادل التمثيل السياس  اغبقيق ، فبا يًتتب عليو مقولة "

م يف زثَت من مؤلفاتو أف كظيفة اؼبمارسات االقتصادية للدكلة اعبزائرية كعلى ىذا األساس بُت ؽبوارم عد
بعد االستقبلؿ َف تكن اقتصادية تكوين ثركة كقيمة مضافة، بقدر ما زانت تشلل كظيفة سياسية تتمثل بشراء 

 .3ية زافةالسلم االجتماع  كزسب اغبلفاء داخل آّتمع كسق  شبكات الزبونية اؼبنتشرة على اؼبستويات اإلدار 

 ثالثا:ضعف القطاع الخاص وتكوين برجوازية غير قوية

 تعد الربجوازية يف اعبزائر ضعيفة كىذا يعود ألسباب تارىبية كموضوعية

: أعاؽ اؼبستعمر الفرنس  مبوىا كتطورىا لتخوفو من أهنا تشكل قوة تع  بوجودىا كمصاغبها فتاريخيا
 ستعمارية يف اعبزائر كمن مث قيادة اعبماىَت اعبزائرية كبو التحرر.الحقا فبا يسمح ؽبا دبنافسة الربجوازية اال

: فقد القت اؼبواجهة من قبل النخبة اغبازمة بعد االستقبلؿ للشك يف ربالفها مع اؼبستعمر أما موضوعيا
ا بالنشاط الفرنس  كالرأظبالية العاؼبية فضبل على أف اػبيار اإليديولوج  كاالقتصادم للجزائر اؼبستقلة َف يسمح ؽب

كاغبرزية ىذا فبا جعل النخب اغبازمة تتحكم يف رقابتها على االقتصاد من خبلؿ ميكانيزمات اغبواجز 
الرقابة وىذه الرقابية،أم تبقى على رقابتها الطبقية على كسائل اإلنتاج، كتنتقل باؼبقابل اؼبلكية للقطاع اػباص، 

التنمية االقتصادية ىذا ما ال يسمح ف  را زبَتا دوو ال يلعب يبكن أف تكوف معرقبل لقواعد اقتصاد السوؽ، كذبعل
 .4بنمو القطاع اػباص

                                                           
دزتوراه بقسم علم أطركحة  المجتمع( -إشكالية تشكل المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة ) مقاربة سوسيولوجية للدولةإدريس نورم،  1

 .109، ص 2015/2016، اعبزائر 02االجتماع، جامعة سطيف

 .83،ص 1995. لبناف: مرزز دراسات الوحدة العربية 1،طديمقراطية من دوف ديمقراطيينغساف سبلمة كآخركف ،   2

3   Le houari Addie, L'Impasse du populisme: L'Algérie, collectivité politique et État en construction 
(Alger: Entreprise nationale du livre, 1990,"Néopatrimonialisme et économie en Algérie," in: Michel Cama dire. 
Changements politiques au Maghreb, études de l'annuaire de l'Afrique du Nord Paris: Centre national de la 
recherche scientifique 99. 
4 Emma C.Murphy, The State and the Privat Sector in North Africa:Seeking   Spécificité, Méditerranéen 
Politis, London, Vol.6, No2, Summer 2001, p.5-6 
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باعبزاءات  الرقابية للدكلة، بل ط ػػػفقيرتبط ال، عليوضعف الربجوازية كالقطاع اػباص الذم تشرؼ أن زما 
ى موارد مالية من لكوف اعبزائر تتحصل علو ىذا الربجوازية ىامشية أي جعلها، قد ساىم ف أف الريع النفط  
للدكلة، استقبللية أي ؽبا مما أعطى لؤلفراد، وللقطاع اػباص مساىمة بعيدا عن أية فيها اػبارج، كتتحكم 

اؼبرتبطة والعائدات اؼبالية للنفط على آّتمع فارتكاز القدرة االستخراجية للدكلة ف  اآلخرين على الفاعلُت 
أفراد آّتمع بطريقة غَت متساكية. ىذا فبا جعل ىذه الربجوازية طفيلية ال  باألسواؽ اؼبالية الدكلية مت توزيعها على

تعيش على اإلنتاج كتكوين الثركة كالقيمة اؼبضافة، كإمبا على "تدكير" األمواؿ اليت حصلت عليها داخل حلقة 
 توزيع الريع الذم تضخو الدكلة  يف القطاعات اؼبختلفة.

كالتجربة الديبقراطية كبو العنف دعما إضافيا للنظاـ السياس  اعبزائرم كقد منح انزالؽ العملية السياسية 
1الذم زاف يبحث عن االستمرار يف ظل اؼبناخ القانوين اعبديد)التعددية اغبزبية، كالليربالية االقتصادية(

 

رىا كيف سياؽ التحوالت اعبوىرية اليت زانت الدكلة اعبزائرية سبر ّٔا يف بداية التسعينيات كاليت اق
، أدل إُف إعادة النظر يف مبوذج تسيَت آّتمع. ىذا التليَت اعبوىرم يف األكضاع السياسية 1989دستور

كاالجتماعية كالقانونية ساىم بشكل فعاؿ يف إرساء أساس دستورم  إلشراؾ اؼبواطن يف إدارة شؤكف الدكلة من 
معيات كالذم أللى القانوف السابق رقم اؼبتعلق باعب 04/12/1990بتاريخ  90-31خبلؿ صدكر القانوف رقم 

 .2كفتح ىذا القانوف آّاؿ إلنشاء اعبمعيات )غَت السياسية ( دبختلف أنواعها 15-87

لقد سبيز آّتمع اؼبدين اعبزائرم حىت بداية األلفية الثالثة باغبجم الكبَت سواء على مستول اعبمعيات اليت 
سبعة كطبسُت ألف صبعية اجتماعية، أك على مستول األحزاب اليت ذباكز بللت فيما تشَت إليو بعض األرقاـ إُف 

، دكف إنباؿ اؼبؤسسات التقليدية اليت الزالت موجودة 3عددىا الستُت حزبا، كغَتىا من ـبتلف اؼبؤسسات اؼبدنية
 رغم تضاؤؿ حجمها كدكرىا.

اطو على حجم نشاطو أك تأثَته غَت أف ىذا اغبديث عن تزايد حجم آّتمع اؼبدين ال يبكن بالضركرة إسق
يف آّتمع، فهو مع ىذا اغبجم يعاين العديد من الصعوبات اليت ربد من مستول اؼبمارسة الواقعية سواء من طرؼ 
الشعب أك حىت السلطة ذاهتا، كَف تسمح الدكلة الديبقراطية ظاىريا كاليت ما زالت ربتفظ يف طياهتا دبمارسات 

                                                           
   2016(مارس 19، ؾبلة سياسات عربية، العدد) ، المجتمع المدني في الجزائر المعاصرةنورم إدريس1

، أطركحة لنيل شهادة الدزتور يف علم االجتماع، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة المجتمع المدني ففي الجزائر شاكش إخواف رشيدة،  2
 . 109،ص 2014/2015اعبزائر،
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ؼبدين باؼبسانبة بشكل جدم كفعاؿ يف صناعة القرار كيف التأثَت على الساحة السياسية الدكلة التسلطية للمجتمع ا
 .1كفبارسة ـبتلف األدكار اليت يفًتض ّٔا أف تؤديها يف آّتمع

ألف البناء الديبقراط  على إرادة الشعب كاختياراتو اغبرة كالسيدة، كألف اغبياة السياسية يف األنظمة 
رز عن طريق شرعية التمثيل من خبلؿ ـبتلف أشكاؿ االقًتاع فصوت الناخب ىو اؼبصدر الديبقراطية تتحدد كتف

الوحيد ألم شرعية يف الدكلة كىو زذلك يكرس االذباه اللالب يف كسط آّتمع زما تعترب اؼبشارزة السياسية قواـ 
ؼبؤسسات اليت تستمد مشركعيتها من اإلرادة العامة يف آّتمع كى  اليت بدكرىا سبارس السيادة الوطنية انطبلقا من ا

  2األمة

 إف صور العبلقة بُت الدكلة كآّتمع اؼبدين متعددة كى :   

: ىنا تسعى مؤسسات آّتمع اؼبدين إُف التأثَت يف اغبياة االجتماعية كالسياسية للمجتمع كما التنسيق
زل منظمة على كزهنا كقوهتا كدرجة تتخذه اغبكومة من قرارات كسياسات يف الشؤكف العامة، كيكوف التأثَت  

التنسيق فيما بينها كما تعتمد عليو من كسائل سواء مباشرة زاالتصاؿ باؼبسئولُت كاؼبرشحُت لبلنتخابات أك كسائل 
3غَت مباشرة بشن ضببلت اإلعبلمية للتأثَت على الرأم العاـ

 

دين ى  عبلقة منافسة يف اللالب، كأف : ىنا ال يبكن اعبـز بأف عبلقة الدكلة بآّتمع اؼبالتنافس والصداـ
 قوة آّتمع اؼبدين تأيت غالبا على حساب الدكلة اليت يؤدم ازدياد قوة آّتمع فيها إُف إضعافها.

على عكس آّتمعات الديبقراطية اليت استطاعت ربقيق قوة الدكلة كقوة آّتمع اؼبدين يف الوقت نفسو على 
 .4اليت أدل ضعف آّتمع اؼبدين فيها إُف ضعف الدكلة بدال من تقويتها عكس آّتمعات غَت الديبقراطية

 اختراؽ الدولة للمجتمع المدني

ىنا تتوُف اغبكومة تعيُت ؾبالس إدارة اعبمعيات كاؼبنظمات غَت اغبكومية بدال من انتخأّم، كىبتار 
واعد اعبماىَتية كالشعبية الواسعة، القيادات من بُت األشخاص اؼبوالُت ؽبا خصوصا بالنسبة للمؤسسات ذات الق

كىنا تظهر خطورة أف يتحوؿ ىؤالء القادة إُف أعضاء يف اغبكومة يستفيدكف منها كيبارسوف السلطة على أعضاء 
اعبماعة لصاٌف تنفيذ أىداؼ الدكلة كذلك بعدـ السماح ؼبؤسسات آّتمع اؼبدين بالوجود اؼبستقل من خبلؿ 

                                                           
بسكرة ،أطركحة دزتوراه،قسم علم  االجتماع،جامعة ؿبمد خيضر،االنتقاؿ الديمقراطي وأزمة التحوؿ السياسي في الجزائرلوناس ضبداين،1

 . 23،ص2015-2014اعبزائر

   40،ص2008.اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،1،طالدور التربوي لمؤسسات المجتمع المدنيمزم أضبد مصطفى، 2

 .  41اؼبرجع السابق،ص 3

 . 55، ص2016جانف  6، اؼبرزز الديبقراط  العريب،، االقتصاد ألريعي المفهـو واإلشكاليةؿبمد نبيل شيم 4
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سبويلها كحلها كىذا ما يضمن صدكر زافة القرارات مؤيدة للحكومة غَت مبالية برأم التحكم الكامل يف تأسيسها ك 
1األعضاء.

 

كمع ىبوب رياح الربيع العريب يف دكؿ آّاكرة،  كجد النظاـ السياس  نفسو ؾبرب على تبٍت ؾبموعة من 
حزاب كقانوف اعبمعيات اإلصبلحات، حيث سارع النظاـ السياس  إُف تعديل صبلة من القوانُت أنبها قانوف األ

 كذلك بعد صبلة من اؼبشاكرات كاؼبناقشات .

اؼبتعلق باعبمعيات، كيبدك من  2/01/2012اؼبؤرخ يف  06-12صدر يف ىذا السياؽ القانوف رقم  كقد
، بدليل التطابق بُت العديد من 31-90القراءة األكلية ؽبذا القانوف أنو عبارة عن إثراء لقانوف اعبمعيات   

.النصوص دبوادىا
 

،  بل أف ىذا القانوف زاف 31-90كلكن من خبلؿ القراءة األكلية ؽبذا القانوف أنو عبارة عن إثراء للقانوف 
أزثر صرامة  كتقييدا غبرية العمل اعبمعوم، كزاف من اؼبفًتض أف يكوف أزثر انفتاحا خاصة أف صدكره صاحب  

ض  بإرساء معاَف الديبقراطية التشارزية، كنفس ىبوب رياح الربيع العريب  كانتشار موجات اؼبد الديبقراط  القا
الكبلـ ينطبق أيضا على القانوف اعبديد لؤلحزاب الذم جاء ـبيبا آلماؿ الطبقة السياسية، باعتبار أنو ال ىبدـ 
مسألة اغبريات بشكل زبَت، إذ يكرس لكثَت من البَتكقراطية كالتقييد يف إجراءات تأسيس األحزاب، زما يعط  

 ف صبلحيات زبَتة لوزير الداخلية لقبوؿ أك رفض تسجيل األحزاب.ىذا القانو 

 فبا يؤزد أف السلطة السياسية يف اعبزائر ليست لديها النية اغبقيقية لفتح آّاؿ السياس .

دبختلف مؤسساهتا سواء زانت مدنية أك عسكرية عملت منذ بداية التجربة   أف السلطة السياسية
ستئثار بالسلطة كعدـ فسح آّاؿ أماـ القول الصاعدة للمشارزة فيها، كىو ما أدل إُف الديبقراطية على ؿباكلة اال

بركز أزمة مستمرة على مستول أعلى ىـر ىذه السلطة، كبالتاِف زانت من أبرز تداعياهتا احتداـ الصراع على 
 القيادة سيما ضمن مستول السياس  يف مقابل العسكرم.

ليو ال تزاؿ العبلقة اليت تربط السلطة دبختلف اؼبؤسسات األخرل زاألحزاب باإلضافة إُف ما سبت اإلشارة غ
السياسية كمنظمات آّتمع اؼبدين اؼبستقلة منها عبلقة تبحث عن ىوية ؽبا، فف  حُت تسعى السلطة اغبازمة 

سسات عبعل ىذه اؼبؤسسات امتدادا ؽبا كذلك من خبلؿ تقييد كتوجيو نشاطها يف مقابل ذلك تبحث ىذه اؼبؤ 
2عن فضاءات مستقلة خاصة ّٔا

 

                                                           
  19،ص2003. بَتكت: مرزز دراسات الوحدة العربية،3، طالمحنة العربية: الدولة ضد األمةبرىاف غليوف، 1

ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، الديمقراطية،  االنفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آليات الممارسة السياسيةصاٌف زياين، 2
  .312،ص2011ؽ، جامعة باتنة)اعبزائر(،عدد خاص أفريل،قسم العلـو السياسية، زلية اغبقو 
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من خبلؿ ىذا يتضح لنا أف طبيعة العبلقة بُت الدكلة كآّتمع اؼبدين ترتبط ارتباطا كثيقا دبدل توافر 
الديبقراطية يف أم دكلة، فإف للدكلة كآّتمع اؼبدين دائرتاف توجد بينهما منطقة انتقاء كتداخل كزبتلف ىذه حسب 

كاغبكومة، فعندما تكوف مساحة التداخل ضيقة، فأف ذلك يعٍت أف اغبكومة ال تتدخل يف مدل ديبقراطية آّتمع 
شؤكف آّتمع اؼبدين، إال يف أضيق اغبدكد كيتم تدخلها باالحًتاـ الكامل للحقوؽ كاغبريات يف نفس الوقت الذم 

ىذه اغبالة تزيد درجة التوازف يفرض فيو آّتمع اؼبدين الرقابة على تصرفات اغبكومة كمساءلتها كؿباسبتها، يف 
1كالتقارب بُت اعبماعات اؼبختلفة ؼبا تتسم بو من مساكاة بينها يف امتبلؾ موارد القوة كالنفوذ

 

أما اغباالت اليت تتسم باالتساع مساحة التداخل بُت الدكلة كآّتمع اؼبدين فأهنا تعرب عن آّتمعات غَت 
ى حساب اغبريات كاغبقوؽ حيث تتدخل اغبكومة بشكل صريح كمستمر الديبقراطية اليت تتوسع فيها الدكلة عل

2يف شؤكف آّتمع اؼبدين الذم يتحوؿ إُف جزء من جهاز الدكلة كامتدادىا.
 

الشموِف أك التسلط  كعليو فإف التحوؿ الديبقراط  يشَت إُف مرحلة كسطية يتم من خبلؽبا تفكيك النظاـ 
اط  جديد، كعادة ما تشمل عملية االنتقاؿ ـبتلف عناصر النظاـ السياس ، على أنقاضو نظاـ ديبقر  السابق كبناء

مثبل البنية الدستورية كالقانونية، كاؼبؤسسات السياسية كأمباط مشارزة اؼبواطنُت يف العملية السياسية، لكن تلك 
قد تشهد مرحلة االنتقاؿ العملية ال تتم بشكل بَتكقراط  دكف مشارزة آّتمع اؼبدين يف صياغة معاؼبو األساسية، ك 

 صراعات كمساكمات كعمليات تفاكض بُت الفاعلُت السياسيُت الرئيسيُت.

فعملية التحوؿ الديبقراط  ال يبكن القوؿ عنها أهنا ناجحة كمكتملة إال إذا توافرت فيها شركط عديدة 
ورة توافقية، كإقامة أبرزىا أف يعمل الفاعلوف السياسيوف الرئيسيوف على صياغة دستور جديد كإصداره بص

اؼبؤسسات الدستورية اليت تشكل األرضية اغبقيقية لبناء ديبقراط  جديد السيما تشكيل حكومة جديدة من 
خبلؿ انتخابات عامة تكوف حرة كنزيهة، على أف سبتلك ىذه اغبكومة القدرة كالصبلحية على فبارسة السلطة 

قراطية التعددية، فضبل عن عدـ كجود قول أخرل تنازعها كإقرار سياسة جديدة تعكس حالة االنتقاؿ إُف الديب
 .3السلطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية صبلحياهتا كاختصاصاهتا

 
 

                                                           
  .23،ص1989، اعبزء األكؿ. بَتكت: مرزز دراسات الوحدة العربية،األمة والدولة واالندماج في الوطن العربيغساف سبلمة،1

، 2000، القاىرة: مرزز الدراسات السياسية كاإلسًتاتيجية باألىراـ، 5، سلسلة موسوعة الشباب السياسية، رقم ، المجتمع المدنيناىد عز الدين2
 . 12ص

الدار العربية للعلـو بيروت: ،، تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقراطية الطوباوية األصولية في الحكم في السلطةتوفيق مديٍت3
  313.312، ص2013ناشركف،
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 رابعا: تأثير قوى رأس الماؿ وأباطرة السياسة

حينما تعذرت العودة دستوريٌا إُف زمن اغبزب الواحد االشًتازية االقتصادية، عبأت السلطة إُف إفػػراغ 
التعددية الليربالية من مضامينها، كذلك بإنتاج مبوذج اقتصادم ذم مبلمح غَت كاضحة؛ فبل ىو يشبو االقتصاد 
االشًتاز  الذم ساد منذ االستقبلؿ إُف غاية هناية الثمانينيات، كال ىو اقتصاد ذك مبلمح ليربالية شبيو 

 باالقتصاديات السائدة ىنا كىناؾ.

قيود اليت فرضها صندكؽ النقد الػػدكِف على االستثمارات العمومية للدكلة، ىذا الشلل االقتصادم كال   
جعل رأس اؼباؿ اػباص يقتصر على التجارة اػبارجية كالتجارة الداخلية. كترازمت ثركات ىائلة خبلؿ ىذه اؼبرحلة 

ت االقتصادية بُت صباعات صلَتة احتكرت ىذا القطاع كتوجهت الستثمارىا يف مرحلة الحقة يف شراء اؼبؤسسا
العمومية اليت قررت الدكلة بيعها للخواص، زما عرفت مرحلة التسعينيات تشكل زارتبلت قوية تتحكم يف استَتاد 
معظم السلع األساسية من السوؽ الدكلية باسم االستثمار، مثل: السكر، كالزيت، كالقهوة، كالفوازو االستوائية، 

 . 1كمواد البناء كاألدكية

كلة دكف تراجع إُف إغراؽ اغبقل االجتماع  كالسياس  بآالؼ اعبمعيات بوضع تسهيبلت كؽبذا عمدت الد
ألصحأّا حوؿ براؾبها كعركضها إُف جانب ذلك األحزاب السياسية اليت ال يبتلك بعضها حىت مقرات ثابتة، 

بية اليت تطرحها فمنها أشخاص نافذكف كمقربوف من دكائر صنع القرار، كيستخدموف أحزأّم أدكات لعركض انتخا
 .2السلطة

إذا إف إعادة إحياء مفهـو آّتمع اؼبدين ضمن جهود الطبقة اؼبثقفة لدمقرطة االشًتازية القائمة أك"إلحبلؿ 
الليربالية الشكلية القابعة ربت دىاليز االقتصاد ألريع " كالدكلة النيوباترمونيالية*، كإذا ترزَّز ٌزل اعبهود ضد احتكار 

لوطٍت )كبعض األحزاب اؼبوالية ؽبا بعد االنفتاح( للنشاط السياس ، فإف ىذا ال يؤدم إُف إعادة جبهة التحرير ا
 إنتاج الوضع القائم بأشكاؿ أزثر سوءا فبا زانت عليو قبل االنفتاح. 

فتشكل ذبربة التحوؿ الديبقراط   يف اعبزائر الزالت تراكح مكانتها يف عملية التحوؿ الديبقراط  حيث: 
مؤسسات آّتمع اؼبدين استمرار الطابع ألزبوين زنظاـ للعبلقات كمؤسسات آّتمع اؼبدين بالسلطة  شكل ضعف

                                                           

 . 81نورم إدريس مرجع سابق ،ص   1

: يعد مازس أكؿ من استعمل مفهـو الباترمونيالية لوصف أمباط اؽبيمنة السياسية يف دكلة القركف الوسطى يف أكركبا اللربية إذا زانت النيوباترمونيالية 2
 ة كاألمبلؾ زما لو أنو يتصرؼ يف أمبلزو اػباصة.أنظر :تنعدـ اغبدكد القانونية كاألخبلقية بُت أمبلؾ اؼبلك كاألمبلؾ العامة فيتصرؼ يف اؼبملك

Dominique colas, dictionnaire de la pensée politique : auteurs, ouvres, nations(paris :Larousse,1997)p.102. 
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عامبل ؿبددا يف ديبومة مبط اغبكم دكف اغباجة إُف البحث عن بدائل ديبقراطية حديثة، كالبحث عن تطوير مبوذج 
منذ االستقبلؿ إُف يومنا ىذا، الطابع  إلدارة اغبكم يف اعبزائر جديد وبدث قطيعة  مع اؼبمارسات اليت نشأة

 .1ألزبوين ؽبذه العبلقة استمر كجعل مؤسسات آّتمع اؼبدين رىينة إلرادة السلطة كليست مستقلة عنها

 خاتمة

كيف األخَت نقوؿ أف ربليل اؼبمارسات االقتصادية للدكلة الريعية ظبح لنا برسم مسار سوسيولوج  لرأس 
ن خبلؿ ربليل فضاءات نشاطو كاليات إعادة إنتاج نفسو، ذبلى لنا أنو ال يقـو بأم دكر اؼباؿ اػباص يف اعبزائر، م

 تارىب  يف دمقرطة النظاـ السياس  اعبزائرم.

كعليو فعملية التحوؿ الديبقراط  ال يبكن القوؿ عنها أهنا ناجحة أك مكتملة إال إذا توافرت فيها شركط 
ف على مراقبة آّتمع كزبونيتو من خبلؿ إدخالو يف حلقات إعادة توزيع عديدة أبرزىا أف يعمل الفاعلوف السياسيو 

الريع كتدكيره يف آّتمع، ألنو ال يبكنو أف يعتمد على اقتصاد طفيل  غَت إنتاج  يف ظل ترازمات ريعية ىائلة 
الزبونية اليت  اليت ظبحت للنظاـ السياس  بتلبية الطلبات االجتماعية يف حدىا األدىن من جهة، كبنسج الشبكات

 تسانده كتراقب ّٔا النخب من جهة أخرل

 قائمة المراجع
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، أطركحة لنيل شهادة الدزتور يف علم االجتماع، جامعة ؿبمد ي ففي الجزائرالمجتمع المدن شاكش إخواف رشيدة،   
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 المجتمع( -إشكالية تشكل المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة ) مقاربة سوسيولوجيا للدولةإدريس نورم، 
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 التدريب االلكتروني  كأداة لرفع الكفاءة المهنية للعامل.

 

 عزكز مرابط عياش                                                  خالد بوشارب بولوداين

 سكيكدة. -55أكت  20قاؼبة.                            جامعة -1945مام  8جامعة 

merazz81@yahoo.fr                                       boucharebkaled@gmail.com 

 
 الملخص: 

حد أبرز اؼبفاىيم التنظيمية شيوعنا يف اؼبؤسسات االقتصادية، كىذا نظَت ارتباطو بالعملية اإلنتاجية، تعترب الكفاءة اؼبهنية أ
خاصة يف ظل اغبرزات الفكرية اعبديدة اليت رززت اىتمامها على الفرد كاعتربتو جوىر العملية التنظيمية، لذلك زاف لزاما تطوير 

، حىت يبكن اافظة على اؼبؤسسة كضماف استمرارىا كديبومتها يف إطار اؼبنافسة اغباصلة بُت العمليات التعليمية اؼبرتبطة بتنمية مهاراتو
 ـبتلف التنظيمات، لذلك ظهر ما يعرؼ بالتدريب االلكًتكين لتجاكز نقائص التدريب التقليدم.  

Summary :  
Professional competence is considered one of the most common 

organizational concepts in economic institutions, and this contrasts with its 
association with the production process, especially in the light of new intellectual 
movements which have focused their attention on the individual and considered it 
as the essence of the organizational process, it was therefore necessary to develop 
educational processes linked to the development of its skills, so that the institution 
could be preserved and assured. Its longevity and its longevity within the 
framework of the competition which takes place between the various 
organizations, what is known under the name of electronic training seemed to fill 
the gaps of traditional training. 
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 مقدمة:  

اؼبتسارعة يف ؾباؿ اؼبعلوماتية كاالتصاؿ إُف إحداث تلَتات عدة يف ؾباالت معرفية ـبتلفة، أدت التطورات 
خاصة فيما تعلق بازتساب اؼبعارؼ كتقنيات نقلها، فظهرت بذلك آليات جديدة يف طرائق التدريب زبطت 

ف يف بدايتو يعتمد معوقات التدريب التقليدم، عرفت بالتدريب االلكًتكين أك التدريب على اغباسوب، حيث زا
على برامج مثبتة على اغبواسيب أك عرب أسطوانات مدؾبة، لكن كمع تطور اغبواسيب كزيادة سرعة تدفق 

 االنًتنيت، توسع اؼبفهـو ليشمل التدريب اؼبباشر من الشبكة العنكبوتية.

دربُت، من خبلؿ كيعد التدريب االلكًتكين من العمليات اؼبساعدة على التفاعل اغب  بُت اؼبتدربُت كاؼب
تقدًن اآلراء كاؼبشارزة، عن طريق األسئلة كاالختبارات القصَتة، فضبل عن اؼبناقشات كاؼبدكنات، كغَتىا من 

 أشكاؿ التواصل عن طريق االنًتنيت.

إف ىذه الثورة يف ؾباؿ اؼبعلوماتية جعلت من االتصاؿ كتبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبدربُت كاؼبتدربُت 
اؼبتخصصُت تتم بأقصى سرعة، كبأقل تكلفة، ما جعل التدريب االلكًتكين يتواءـ كحاجات األفراد اؼبتدربُت كيرقى 

رييب حوؿ موضوع ما إُف الكثَت من بطموحاهتم كيطور من زفاءاهتم كخرباهتم، إذ يوصل نفس اتول التد
األشخاص يف أمازن ـبتلفة يف نفس الوقت، كذلك عرب مراحل التخطيط كالتنفيذ كالتقوًن؛ ىذا األخَت الذم يتم 

 يف هناية أجزاء عملية التدريب من خبلؿ قياس أداء اؼبتدربُت كمدل تطور مهاراهتم كزفاءهتم اؼبهنية.

اؼبهنية يف اؼبنظمات اؼبعاصرة بالتدريب االلكًتكين، إذ ال زالت تعترب من  كعليو فقد ارتبط مفهـو  الكفاءة
األىداؼ اإلسًتاتيجية اليت تسعى التنظيمات على اختبلؼ طبيعتها إُف ربقيقها، خاصة كأهنا ترتبط بشكل مباشر 

 تاج كربسينو.بتحسُت األداء، كالتقليل من األخطاء اؼبهنية كاعبهد اؼببذكؿ، فضبل عن زيادة معدالت اإلن

من خبلؿ ما سبق، كباكؿ من خبلؿ ىذه الورقة البحثية تسليط الضوء على التدريب االلكًتكين زآلية 
حديثة كبديلة للتدريب التقليدم، بلية ربقيق أىداؼ التنظيمات اؼبعاصرة، كخاصة ىدؼ الكفاءة اؼبهنية،  

تها يف ظل اؼبنافسة الشرسة بُت ـبتلف اؼبؤسسات زإسًتاتيجية فاعلة يف اافظة على استمرارية اؼبؤسسة كديبوم
 العاؼبية، من خبلؿ ؿباكلة اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما اؼبقصود بالتدريب االلكًتكين؟ كما ى  أنواعو؟ كإُف أم مدل يرتبط بالكفاءة اؼبهنية؟

 مفهـو التدريب اإللكتروني:  -1

يتم من خبلؽبا هتيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات اؼبعتمدة على يشَت التدريب االلكًتكين إُف تلك العملية اليت 
تقنية اغباسب اآلِف كشبكاتو ككسائطو اؼبتعددة، كاليت سبكن اؼبتدرب من بلوغ أىداؼ العملية التدريبية من 
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خبلؿ تفاعلو مع مصادرىا يف أقصر كقت فبكن كبأقل جهد مبذكؿ كبأعلى مستويات اعبودة من دكف تقيد 
 .1اؼبكاف كالزماف حبدكد

ىذا كعرؼ التدريب االلكًتكين على أنو عملية إزساب ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبهارات كاالذباىات إُف فرد أك 
ؾبموعة من األفراد باستخداـ الوسائط االلكًتكنية يف االتصاؿ، كاستقباؿ اؼبعلومات كازتساب اؼبهارات، كالتفاعل 

ذا النوع من التدريب االلتقاء اؼبكاين كالزماين للمتدربُت كاؼبدرب، إضافة إُف أنو بُت اؼبدرب كاؼبتدرب. إذ ال يستلـز ى
يلل  صبيع اؼبكونات اؼبادية للتدريب ك ال يلل  دكر اؼبدرب، كبالتاِف دكر اؼبؤسسة التدريبية، كلكنو يعيد صياغة دكر  

ة إلللاء البعد الزماين كاؼبكاين الذين زل منها، حيث تعترب االنًتنت عصب التدريب االلكًتكين الستخدامها زوسيل
 .2يعترباف ؿبددات عملية التدرييب التقليدم

كيف نفس السياؽ قبد من يعرؼ التدريب االلكًتكين على أنو عملية تدريبية هتدؼ إُف تقدًن اتول التدرييب 
تخط  اؼبسافة من خبلؿ أم كسيط من آليات االتصاؿ اغبديثة، من أجهزة حاسوب كشبكة انًتنت، كذلك ل

اعبلرافية بُت اؼبتدرب كاؼبدرب، أم أنو عبارة عن نظاـ تدرييب بُت متدربُت كمدربُت يفصلهم اؼبكاف كالزماف، من أجل 
سبكُت األفراد من التدريب كالتللب على ظركؼ الوقت كاؼبكاف، فهو التدريب الذم ىبتار فيو اؼبتدرب مىت يتدرب ؟ 

 .3ى ماذا يتدرب ؟ ضمن اغبدكد اؼبمكنةكزيف يتدرب ؟ ك أين يتدرب ؟ كعل

 أىمية التدريب االلكتروني  -2

 تنبثق اغباجة ؽبذا النوع من التدريب من خبلؿ عدة عوامل يبكن اهبازىا فيما يل :

أ. التطور اؼبتسارع يف اؼببتكرات كتطبيقاهتا، كدؾبها بتكنولوجيا التعليم كالتعلم كاؼبعلومات كاالتصاالت كالتكنولوجيا 
رقمية، كىذا يقض  بأف تكوف لدل اؼبتدربُت القدرة على استخداـ ىذه اؼببتكرات أثناء عملية التدريب لتحديث ال

معلوماهتم باستمرار، ما هبعل ىؤالء اؼبتدربُت أفضل العاملُت اؼبستقبليُت القادرين على التعامل مع قضايا العمل 
 لتقنية البلزمة لتوسيع معارفهم.اليومية كمشازلو، كيبلكوف القدرة كالثقة كاؼبهارات ا

ب. ضركرة موازبة االنفجار اؼبعريف، كهتيئة الفرد القادر على التعامل مع معطيات العوؼبة من خبلؿ التعلم اؼبستمر 
 كمدل اغبياة، كتوفَت مصادر التعلم كاؼبعلومات. 

                                                           
 .01، ص:2013اللكًتكين، منشورات اؼبملكة العربية السعودية،. معهد اإلدارة العامة: الدليل اإلرشادم الستخداـ نظاـ اتول ا 1

، 2008، منشورات جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت التدريب االلكثروني في المؤسسة المالية والمصرفية. معركؼ دكيكات ، معاد األظبر:  2
 .10ص: 

، ؾبلة الواحات للبحوث  كالدراسات جامعة غرداية العدد  ارد البشريةالتدريب االلكثروني مفهـو جديد لتنمية المو . زرقُت عبود، جبارم شوق :  3
  297، ص: 2009،  اعبزائر، 07
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يب عمبل دببدأ تكافؤ الفرص ج. إتاحة الفرصة ألزرب قدر من اؼبتدربُت لبللتحاؽ دبستويات ـبتلفة من التدر 
 كالتدريب للجميع .

 د. التقليل من التكلفة اؼبادية، كتوفَت الوقت كاعبهد مقابل اغبصوؿ على نتاجات تدريب نوعية .

 ق. كضع إسًتاتيجية تدريبية يف أم ؾباؿ تدرييب ، لتوفر اؼبعلومات اليت يستخدمها اؼبتدربُت.

وؽ العمل، أك إعادة تأىيل العاملُت لتطوير معلوماهتم كقدراهتم من خبلؿ التعليم ك. هتيئة األفراد اؼبتدربُت أنفسهم لس
 .1كالتدريب اؼبستمرين، كحىت عن بعد

 أىداؼ التدريب االلكثروني : -3

 يهدؼ التدريب االلكًتكين إُف ربقيق صبلة من األىداؼ، يبكن تلخيصها فيما يل :

 تنمية اؼبوارد البشرية للمؤسسة..أ

 استلبلؿ التطور التكنولوج  سواء يف اعبانب اؼبعدايت أك االتصااليت لتطوير الكفاءة اؼبهنية للعماؿ. .ب

خفض تكاليف العملية التدريبية، مقارنة بالتدريب التقليدم الذم يتطلب التنقل كاإلقامة كغَتىا من التكاليف .ج
 اليت تثقل زاىل اؼبؤسسة.

دريب للجميع دكف استثناء خاصة أكلئك الذين ال يستطيعوف التنقل لتلقن د. الشمولية: من خبلؿ إعطاء فرصة الت
 التدريب، زوف التدريب االلكًتكين ىو الذم ينقل اؼبتدرب .

 مزايا التدريب االلكتروني : -4

لقد استحدث التدريب االلكًتكين زآلية بديلة عن التدريب التقليدم، نتيجة توفره على صبلة من اػبصائص، 
 دىا فيما يل : يبكن ربدي

أ. البفاض التكلفة: تعد الربامج التدريبية عرب الشبكات ذات زلفة مناسبة للمتدربُت كاؼبدربُت كاؼبنظمات بصفة 
عامة، كعن طريق ىذه الربامج فإنو باإلمكاف زبفيض تكلفة التنقل كالتدريب، زما أف التكلفة التشليلية 

صيانة كالتسهيبلت اؼبادية، حيث أف مستخدم  الشبكة ال للمؤسسات ستنخفض أيضا نظرا اللبفاض تكلفة ال
وبتاجوف إُف اغبجرات الدراسية أك التدريبية كاالزدحاـ يف أمازن التجمعات إذا زانوا يبتلكوف حاسب آِف 

 موصوؿ بالشبكة يف منازؽبم . 

                                                           
، منشورات جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة التدريب االلكثروني وتطبيقاتو في تنمية الموارد البشرية في دوؿ الخليج العربي. أشرؼ اؼبوسوم:  1

 .04، ص:2010العربية السعودية، 
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تطاعة زل من اؼبدرب ب. النشر االلكًتكين: حيث تتيح الشبكة العنكبوتية آلية سهلة للنشر االلكًتكين، فباس
كاؼبتدرب تأليف كنشر أعماؽبم يف زل أكباء العاَف، فبا يبكن معو االستفادة منها يف النقاش كاالقتداء ّٔا 

 كمراجعتها على الشبكة.

ج. ازتساب خربات متعددة: فربامج التدريب االلكًتكين يبكنها االستفادة من مزايا اؼبصادر اؼبتاحة على الشبكة 
كاليت كفرىا خرباء من ـبتلف ؾباالت اؼبعرفة، فمجتمع االتصاؿ االلكًتكين يضم خرباء خارجيُت العنكبوتية، 

 كؿباضرين كضيوؼ ، كىذا يوفر ال شك ميزة تنوع الرؤل العلمية، كتنوع مصادر اؼبعرفة كاػبربة .

ا للدارسُت كالبا حثُت بصفة فورية كدكف د. اآلنية: حيث أصبح الوصوؿ إُف التطورات كاالزتشافات اعبديدة متاحن
 عناء 

ق. تكافؤ الفرص التدريبية: إف بيئات التعليم االلكًتكنية بيئات غَت فبيزة، لذا تعترب كسيطنا جيدان لتقدًن فرص الدخوؿ 
اؼبتساكم إُف عاَف اؼبعلومات لكل اؼبستخدمُت، بلض النظر عن مواقعهم اعبلرافية كأعمارىم ك أعراقهم، أك 

 كللاهتم .أنواعهم ك أجناسهم 

ك. تعترب البيئات التدريبية االلكًتكنية بيئات صديقة : إذ أف تقدًن اتول التدرييب من خبلؿ الشبكة يساعد على 
خفض األعباء اعبسدية كالبيئية، كاليت تًتتب عليها خركج اؼبتدربُت اليوم  من منازؽبم، أك حىت من أمازن 

  .عملهم إُف أمازن انعقاد الدكرات التدريبية 

ز. التحرر من العوائق اعبلرافية كالزمنية : حيث زسرت الشبكة حاجز الزماف كاؼبكاف، كأصبح بإمكاف اؼبتدربُت من 
مناطق مكانية ـبتلفة التسجيل يف الربامج التدريبية خارج أكطاف، كبذلك أتاحت الفرصة للتعاكف يف ؾباؿ 

 األزاديبيُت يف الدكؿ النامية كالدكؿ اؼبتقدمة .التدريب كاالستفادة من اػبربات العلمية للخرباء 

ح. تسهيل عملية اؼبتابعة كالتقييم كالتوجيو للمتدربُت، حيث تساعد االنًتنيت اؼبتدربُت الذين يؤدكف أعماال تتضمن 
االستعانة دبواد مرجعية الكًتكنية ككصبلت خاصة من إنشائهم، كيستخدموف عناصر متعددة الوسائط يف ىذه 

قات، فبا يساعد يف تلخيص اؼبعلومات اؼبتعلقة دبهارات اؼبتدربُت كتقدمهم كاىتماماهتم كتطلعاهتم التطبي
كاالحتفاظ بسجل ترازم  لبللتزامات اؼبطلوبة كاؼبؤداة من قبل زل متدرب، كمع ربرر اؼبتدربُت من الكم الكبَت 

لبية االحتياجات الفردية اؼبكتشفة من العمل الورق  اؼبنهك  سوؼ تتوفر لديهم الطاقة كالوقت الكايف لت
 للمتدرب.
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ط. اؼبساكاة بُت األفراد يف العملية التدريبية: حيث أتاحت الشبكة للمتدربُت ذكم االحتياجات اػباصة فرصة 
التدريب عن بعد، كالتفاعل السوم مع رفقاء التدريب، ليشعركا بعد ذلك أهنم جزء من اعبلسة التدريبية يشارزوف يف 

رييب زامل ، زما يشعركف بتقبل الرفاؽ كعدـ ذباىلهم، على عكس ما وبدث يف الوضع التقليدم .برنامج تد

 أنواع التدريب االلكتروني. -5 

 يأخذ التدريب االلكًتكين من حيث التزامنية نوعاف نبا :

ن، كذلك : أم التدريب الذم من خبللو يستطيع اؼبتدرب اغبصوؿ على اؼبعلومة أك التمريالتدريب المتزامن.أ
بشكل آين كمباشر مع اؼبدرب، كيعط  ىذا النوع من التدريب الفرصة للتفاعل بُت اؼبدرب كاؼبتدرب يف أم 
مكاف، حيث يقـو اؼبدرب بوضع برناؾبو على شبكة التواصل االجتماع  بشكل مباشر، كيعط  الفرصة 

 يف هناية اغبصة التدريبية .  للمتلقُت أك اؼبتدربُت بطرح األسئلة اليت هبيب عليها يف غالب األحياف

كىو يعتمد بدرجة أزرب على اليوتوب منو على شبكات التواصل االجتماع ،  حيث التدريب الغير متزامن : .ب
طبلع عليها ، كيتيح ىذا يعرض اؼبدرب حصتو التدريبية على اؼبواقع االلكًتكنية كيًتؾ آّاؿ الزمٍت للمتدربُت لبل

كلئك الذين ليس لديهم الوقت اؼبناسب  أثناء العرض اؼبباشر أك اؼبتزامن للحصة النوع من التدريب الفرصة أل
 التدريبية ، كبالتاِف االطبلع عليها مىت زاف الوقت مناسبنا .

 :زما يضيف ؿبمد أضبد ساَف شكل آخر من أشكاؿ التدريب االلكًتكين كىو

كالتدريب غَت الشبك ، كىو نوع من التدريب  أم الدمج بُت التدريب الشبك  ج. التدريب المتمازح أو المدمج:
اغبديث يدمج اؼبدرب بُت التدريب التقليدم كالتدريب االلكًتكين، كيقصد بو أيضا التدريب اػبليط عن طريق مزج 
أك خلط أدكار اؼبدرب التقليدم يف القاعات التدريبية التقليدية مع القاعات التدريبية االفًتاضية كاؼبدرب االلكًتكين، 

 .1م أنو تدريب هبمع بُت التدريب التقليدم كالتدريب االلكًتكينأ

 متطلبات التدريب االلكتروني. -6

يتطلب التدريب االلكًتكين صبلة من اؽبيازل كالتجهيزات اغبديثة، فضبل عن مدربُت متخصصُت، كيبكن       
 توضيح ىذه اؼبتطلبات فيما يل  :

كنولوجيا اؼبعلومات نقصد زل العناصر كالتجهيزات اغبديثة، عندما نتحدث عن تتكنولوجيا المعلومات: .أ
 أم هبب هتيئة اعبو للمتدرب عن بعد حىت يشعر بالراحة النفسية كاأللفة.

                                                           
 . 35، ص 2004، مكتبة الرشد الرياض ،القاىرة،  تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكثرونيمد أضبد ساَف: . ؿب 1
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حىت يكوف ىناؾ تدريب إلكًتكين ال بد أف تكوف ىناؾ ذبهيزات إلكًتكنية متطورة ، أجهزة اإلعالـ اآللي : .ب
األساسية يف التدريب االلكًتكين، كقبل البداية يف عملية التدريب كأكؽبا أجهزة الكمبيوتر ألهنا الرزيزة 

اؼبتخصص، أم التدريب لكل شخص يف ؾبالو، ال بد من تدريب عاـ أكال، كىو زيفية استخداـ أجهزة 
 اإلعبلـ اآلِف بصفة خاصة، كاألجهزة االلكًتكنية بصفة عامة

يتم التعاقد مع إحدل الشرزات اؼبتخصصة يف ؾباؿ االتصاؿ كاالستضافة كاالنًتنت، حيث يتم  ج.الخدمات:
تسكُت النظاـ زامبل لديهم ، كفق مواصفات كمعايَت عالية تضمن سَت النظاـ بشكل متوافق كفعاؿ ، مع توفَت  

 .1زافة متطلبات الصيانة كالدعم الفٍت

ضركرة توفَت اؼبعلومات اػباصة بكل نشاط تدرييب، سواءن داخل اؼبؤسسة، من خبلؿ برامج متوفرة  المعلومات:د.
على أجهزة اإلعبلـ اآلِف اػباصة بكل عامل أك من خبلؿ الشبكة الداخلية للمؤسسة، أك خارجها من خبلؿ 

 توفَت مواقع تدريبية للشرزة على شبكة االنًتنت ) اؼبواقع االلكًتكنية (.

يتطلب التعليم االلكًتكين ىيازل قاعدية خاصة مثل قاعات التدريب االفًتاضية لتسجيل  لهياكل القاعدية:اق. 
 كنقل التدريب اؼبباشر الذم يعترب أحد اؼبكونات األساسية يف النموذج التدرييب الذم يتم بناؤه، كى  نوعاف:

 ة اغبية.قاعة افًتاضية داخل الوزارة لبث ااضرات التوعوية كاإلثرائي 

 2قاعة افًتاضية مسجلة للفئات اؼبختلفة على مدار العاـ على موقع التدريب االلكًتكين. 

يستلـز التدريب االلكًتكين الذم يعتمد على الصوت كالصورة يف آف كاحد قوة  التدفق العالي لالنترنت:.و
ف يستفيد من مزايا التدريب تدفق زبَتة لبلنًتنت، كتوفَت ىذه الشبكة لكل اؼبنازؿ، حىت يستطيع اؼبتدرب أ

 االلكًتكين اؼبنزِف، كال تقتصر قوة التدفق العاِف على اؼبؤسسات كاؼبرازز التدريبية فقط.

يف الواقع إف التدريب االلكًتكين ال وبتاج إُف ش ء بقدر ما وبتاج إُف اؼبدرب  المدربوف المتخصصوف:.ز
. فالتدريب االلكًتكين غَت التدريب 3االلكًتكين اؼباىر اؼبتقن ألساليب كاسًتاتيجيات التدريب كالتعليم

العادم، حيث يتطلب مدربوف على أعلى مستول يف جانب استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات من جهة، كمن 
جانب ؾباؿ التخصص من جهة أخرل، أم أف اؼبعلومة اليت زاف يلقيها اؼبدرب بصورة مباشرة للمدرب قد 

بل هبب على اؼبدرب االلكًتكين أف يوفر اؼبعلومة على الشبكة سواءن ألليت يف ىذا النوع من التدريب، 

                                                           
 . 32، ص 2011، العربية السعودية، التدريب االلكثروني، دار المسيرة. حناف سليماف الزنبق :  1

 .32. اؼبرجع السابق ، ص  2

 .300. زرقُت عبود، جبارم شوق ، مرجع سابق، ص  3
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الداخلية للمؤسسة أك العامة ) االنًتنت(، أك على أقل حد على أقراص، كىذه العملية تتطلب من اؼبدرب 
 التحكم يف التكنولوجيا قبل التحكم يف اؼبعلومات ؾباؿ التخصص .

على التدريب االلكًتكين ما يتحتم على اؼبدربُت أيضا، أم ضركرة  وبتم على اؼبتدربُت اؼبقبلُت المتدربوف :.ح
التحكم يف الوسائل التكنولوجية اغبديثة، حىت يتسٌت ؽبم االستلبلؿ األمثل للفرص اليت يتيحها ىذا النوع من 

تدريب التدريب، زما أف من بُت األشياء اليت ينبل  على اؼبتدرب اإلقباؿ عليها حىت يستفيد أزثر يف ؾباؿ ال
االلكًتكين ى  الللات األجنبية خاصة االقبليزية، حيث يستطيع بإتقانو الللات اؼبختلفة االطبلع على اػبربات 
التدريبية للمرازز اؼبختلف للدكؿ كاؼبؤسسات العاؼبية،  كبالتاِف يستطيع أف وبقق استفادة فعالة من ىذه اؼبواقع 

إرادة ككع  من قبل اؼبتدرب ّٔذا النوع اعبديد من التدريب  االلكًتكنية . كقبل زل ىذا هبب أف تكوف ىناؾ
،ألف ذىنية العامل يف عملية التدريب قد اقتصرت على الطرؽ التقليدية، لذا هبب على اؼبؤسسة توفَت ـبتلف 
الظركؼ حىت يتسٌت للمتدرب اإلقباؿ على التدريب االلكًتكين، سواء من ذبهيزات أك معلومات أك مرافق 

، كغَتىا من افزات اليت ذبعل العامل يتحوؿ من أسلوب التدريب التقليدم إُف أساليب التدريب الكًتكنية
 اغبديثة  اليت تعتمد بدرجة زبَتة عن تكنولوجيا اؼبعلومات.

1يبكن إيضاح مراحل التدريب االلكًتكين من خبلؿ الشكل التاِف:مراحل التدريب االلكتروني :  -7
 

 تدريب االلكًتكين(: مراحل ال01شكل رقم )

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                           
، منشورات جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة التدريب االلكثروني وتطبيقاتو في تنمية الموارد البشرية في دوؿ الخليج العربي. أشرؼ اؼبوسوم:  1

 .07، ص: 2010العربية السعودية، 

 

 التخطيط      

 تحديد فمسفة التدريب

االلكتروني و تتضمن 
 المراحل التالية

 التنفيذ

يتم فيو تطبيق فمسفة 
التدريب، وترجمتيا إلى الواقع 

األىداف  بغرض تحقيق
العامة لمتدريب االلكتروني 

 مفصمة

أي أنيا تعكس الخطط 
 والبرامج العامة

 التقويم

ويتم في نياية أجزاء التدريب 
 االلكتروني من خالل:

قياس أداء المدربين والمتدربين، 
ومدى تأثير ىذه التقنية 

التدريبية  في تحسين معارف 
 وميارات وكفاءات المتدربين
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 ربليل خصائص اؼبتدربُت العمرية كالفكرية. التحليل:

 ؿبتول التدريب كاختيار الوسائط التعليمية اؼبناسبة. تصميم التصميم:

 كضع اؼبخططات اؼبناسبة للخطوات التطبيقية. التطوير:

 إنتاج مواد التعلم بالوسائط االلكًتكنية. اإلنتاج:

 : التأزد من تطبيق زافة اػبطط السابقة كربققها ) اؼبراحل (.التجريب

 .إعداد بيئة التدريب االلكتروني            

 المبادئ األساسية للكفاءة المهنية وعالقتها بالتدريب االلكتروني. -8

من أجل اغبصوؿ على زفاءات مهنية عالية، هبب توفر صبلة من اؼبقومات ترتبط بشكل مباشر بالعامل حىت 
 يستطيع التكيف مع عملية التدريب اإللكًتكين، كنوجز بعض ىذه اؼببادئ فيما يل : 

 جيد :المستوى التعليمي ال.أ

االستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم، كالذم يبدأ يف مراحل التكوين األكُف )اؼبرحلة الدراسية(، حيث أنو ال يبكن 
اغبصوؿ على عامل زفؤ دكف أف يتحصل على تعليم جيد، كيبدك أف العاَف اذبو إُف إدراؾ اؼبعٌت اغبقيق  للتكيف 

ٌت اغبقيق  ؼبفهوم  الًتبية كالتدريس، كإعادة االعتبار لرأس اؼباؿ مع اؼبتلَتات الدكلية، كذلك بإعادة النظر يف اؼبع
، لذلك قبد الكثَت من الدكؿ رززت على االستثمار الًتبوم التعليم ، كالذم 1البشرم باعتباره ؿبور تطوير التعليم

 .2أصبح يعرؼ التعليم االلكًتكين

 االختيار الجيد للعماؿ : .ب

أساس أك قاعدة يبكن من خبلؽبا بناء زفاءة مهنية، ى  القدرة على العمل كالرغبة فيو، لذلك تعترب القدرة  أكؿ
 دبختلف أنواعها أىم شركط اختيار العامل، كتتمثل يف:

 كزبتلف القدرات 3القدرة اعبسدية: يقصد بالقدرة اعبسدية للعامل قوة عضبلتو كقدراتو البدنية اؼبختلفة ،
 شخص إُف آخر زما زبتلف من مهنة إُف أخرل. البدنية من

  4القدرة الذىنية: كتشَت إُف القدرات العقلية اليت تتطلبها الوظيفة، كأزثر ما وبتاجو العامل اؼبؤىل العقل ،
كىذه القدرات هبب أف تكوف تكيفية، أم تتلَت حسب حاجات العمل، فمثبل الذم يشتلل على جهاز 

                                                           
 .03، ص 2011، دار النهضة ، مصر،  دمة االجتماعيةالتدريب االلكثروني في الخ. أضبد فاركؽ ؿبمد صاٌف:  1

 .22، ص2005، 08، ؾبلة زلية العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة، العددالتعليم الجامعي في ظل ثورة المعلومات . بوحنية قوم: 2

 .22. اؼبرجع نفسو ، ص 3

 .03. اؼبرجع نفسو، ص 4
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القدرة على إصبلح األعطاب على األقل البسيطة منها، زما هبب أف الكمبيوتر هبب أف تكوف لديو 
تكوف لو قدرات عقلية على تقبل تطوير قدراتو يف ؾباؿ الربؾبية أك التطبيقات اغبديثة اليت تستعمل يف 

 ؾباؿ عملو.

 ج. تخطيط القوى العاملة :

ؼبهنية للعامل، زما يعد أحد أىم عوامل رفع  إف زبطيط القول العاملة يعد أحد أىم العوامل اغبديثة لرفع الكفاءة ا
زفاءتو اإلنتاجية أيضا، كذلك عن طريق إتباع أسلوب علم  سليم يف ربديد مراحل عملية العمل كأىدافها، 
كيكوف إما قصَت اؼبدل أك طويل اؼبدل على حسب اغباجة كعلى حسب نوع العمل، كخطة القول العاملة 

 : 1تنطوم على اػبطوات التالية

 .ربديد أنواع األعماؿ اؼبطلوبة لتحقيق أىداؼ اؼبشركع 

 .توصيف األعماؿ كالوظائف اؼبختلفة 

 .ربديد اؼبهارات كالكفاءات البشرية البلزمة ألداء تلك األعماؿ كالوظائف 

  دراسة قوة العمل اغبالية كمقارنتها بقوة العمل اؼبطلوب توفرىا، كالعمل على سد النقص أك التخلص من
 الزيادة. 

 أثر التدريب االلكتروني على الكفاءة المهنية. -9

يسمح التدريب اإللكًتكين للعامل من ضبل صبلة من الصفات اعبديدة اليت سبكنو من رفع زفاءتو اؼبهنية، 
ىذا التميز هبعلو قادرا على أداء كظائفو بأقل جهد كأسرع كقت فبكن كبأقل نسبة من األخطاء، زما يسمح 

للعامل من مسايرة العصرنة التكنولوجية لوسائل اإلنتاج، كاالستلبلؿ اعبيد ؽبذه اؼبعدات  التدريب االلكًتكين
 اغبديثة.

 كسنحاكؿ أف نلخص العبلقة بُت التدريب اإللكًتكين كالكفاءة اؼبهنية للعامل من خبلؿ الشكل التاِف:

 
 
 

 
 

                                                           
 .45، ص: 1985مكتبة غريب للنشر، القاىرة،  ،إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية. عل  السلم :  1
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( : أثر التدريب اإللكتروني على الكفاءة المهنية للعامل2الشكل رقم ) . 
 العامل

 التدريب اإللكتروني

 
 

 االوسائل التكنولوجية الحديثة

 سرعة األداء المهني

 قلة األخطاء في العمل

 نقص الجهد المبذوؿ

 القدرة على إصالح األعطاب

 

 االنترنيت والوسائط اإللكترونية

 

ا االطالع على الطرؽ الحديثة في 
 العمل

 ا  االحتكاؾ من خالؿ النوادي

 اإللكترونية ا 

 

 االتحكم في الوسائل

 

 

 كفاءة مهنية

 كفاءة مهنية

 

 
 اؼبصدر : من اقباز الباحثاف .
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 خاتمة

، تتبُت األنبية الباللة اليت وبظى ّٔا مفهـو التدريب اإللكًتكين زأداة لرفع الكفاءة اؼبهنية من خبلؿ ماسبق
للعامل، يف إطار العملية الشاملة لتنمية اؼبوارد البشرية قصد موازبة التطورات التكنولوجية للعملية اؼبتسارعة، 

 كالتكيف مع التلَتات اغباصلة يف ـبتلف آّاالت. 

ن التدريب االلكًتكين مطلب أساس  تسعى زل اؼبؤسسات كخاصة االقتصادية منها زل ىذا جعل م
 تفعيلو كاعتماده زآلية لتحسُت األداء كضماف الديبومة كاالستمرار.

كعليو، يعترب موضوع التدريب االلكًتكين من اؼبواضيع اغبديثة، خاصة يف ؾباؿ اإلدارة كالتنظيم، كاليت 
كالتقص ، قصد بلوغ ىدفو الرئيس  كىو الرفع من زفاءات كمهارات العماؿ لتحقيق ربتاج إُف اؼبزيد من البحث 

 أىداؼ التنظيمات من جهة، كأىداؼ األفراد العاملُت من جهة أخرل. 

 
 قائمة المراجع :

، 2013معهد اإلدارة العامة: الدليل اإلرشادم الستخداـ نظاـ اتول االلكًتكين، منشورات اؼبملكة العربية السعودية، .1
 .01ص:

، منشورات جامعة النجاح التدريب االلكثروني في المؤسسة المالية والمصرفيةمعركؼ دكيكات، معاد األظبر:  .2
 . 10، ص: 2008الوطنية، فلسطُت، 

، ؾبلة الواحات للبحوث  التدريب االلكثروني مفهـو جديد لتنمية الموارد البشريةزرقُت عبود، جبارم شوق :  .3
 . 297، ص: 2009، اعبزائر، 07غرداية، العدد كالدراسات، جامعة 

، منشورات جامعة التدريب االلكثروني وتطبيقاتو في تنمية الموارد البشرية في دوؿ الخليج العربيأشرؼ اؼبوسوم:  .4
 . 04،ص: 2010اؼبلك سعود، اؼبملكة العربية السعودية، 

 . 35، ص: 2004ة الرشد الرياض ، القاىرة،  ، مكتبتكنولوجيا التعليم والتعليم االلكثرونيؿبمد أضبد ساَف:  .5
 . 32، ص  2011دار اؼبسَتة، العربية السعودية، التدريب االلكثروني، حناف سليماف الزنبق :  .6
 .03، ص 2011، دار النهضة ، مصر، التدريب االلكثروني في الخدمة االجتماعيةأضبد فاركؽ ؿبمد صاٌف:  .7
، ؾبلة زلية العلـو اإلنسانية، جامعة بسكرة، رة المعلوماتالتعليم الجامعي في ظل ثو  بوحنية قوم: .8

 .22، ص08،2005العدد
 .45، ص: 1985، مكتبة غريب للنشر، القاىرة، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجيةعل  السلم ،  .9
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 واقع تطبيق تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في المؤسسات الجزائرية

 -المميزات، اآلفاؽ والتحديات -

 د/محمدة بولداني نور الهدى               د/سليماني عزالدين                                             

 *جامعة سكيكدة*

 ملخص 

يعد التعليم اإللكًتكين من األساليب التعليمية اغبديثة اليت أخذت حيزان زبَتان من االىتماـ بُت الباحثُت يف العاَف ، كخاصة      
مستول اؼبؤسسات مهما اختلف آّاؿ كالتخصص، كاؼببلحظ مؤخرنا ظهور مفاىيم جديدة كربديات دعت باؼبسؤكلُت إُف على 

النظر يف العديد من القضايا، كلعل أىم ما تعيشو البشرية ىو التقدـ التكنولوج  الذم اجتاح صبيع األصعدة كاؼبستويات، كظهور 
خَت الدم يستخدـ بكثرة على مستول اؼبؤسسات اليت تريد أف تصل إُف اعبودة يف اؼبنتوج،  ما يسمى بالتعليم اإللكًتكين  ىدا األ

كمن ىدا اؼبنطلق سوؼ رباكؿ دراستنا تسليط الضوء على ربديات التعليم اإللكًتكين يف اعبامعة اعبزائرية كدلك من خبلؿ عرض 
ت اليت تواجو اعبامعة اعبزائرية كزيف أهنا تستطيع أف تصل إُف اعبودة أىم العناصر اؼبتعلقة بالتعليم اإللكًتكين، كإبراز أىم التحديا

 كالفعالية يف إنتاج موارد بشرية فبيزة دكم مهارات عالية، كبالتاِف اغبصوؿ على الريادة كاؼبكانة اؼبرموقة بُت الدكؿ اؼبتقدمة.

 (.اؼبعوقات، التحدياتالتعليم اإللكًتكين، اؼبميزات، األنواع، الفوائد، الكلمات المفتاحية: ) 

Résumé 

   L'e-learning des méthodes modernes d'éducation qui a eu beaucoup d'intérêt 
parmi les chercheurs dans le monde, en particulier au niveau de l'entreprise, peu 
importe quel domaine de spécialisation, et a noté l'apparition récente de nouveaux 
concepts et défis appelé pour les fonctionnaires d'examiner plusieurs questions, 
mais Alumag vécue par l'humanité est le progrès technologique qui a balayé Tous 
les niveaux et les niveaux, et l'émergence de ce qu'on appelle l'e-éducation durent 
mon père Heda largement utilisé au niveau de l'entreprise que vous voulez être à 
la qualité du produit, et Heda esprit vont essayer notre lumière étude de remise sur 
les défis de l'e-learning à l'Université d'Alger et pétrir à travers la présentation des 
éléments les plus importants de l'e-learning, et de mettre en évidence les défis les 
plus importants auxquels l'Université d'Alger et comment ils peuvent être à la 
qualité et l'efficacité dans la production de ressources Bharihmmazh le son de 
haute compétence, et ainsi obtenir un pionnier et prestigieux parmi les pays 

développés. 

  Mots clés: (courrier, les caractéristiques, les types, les avantages, les contraintes , 
les défis.) 
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 مقدمة 

إف عاَف اليـو زبَت صلَت، فهو زبَت جلرافيا كىو صلَت بالتقدـ اؽبائل يف تكنولوجيا التعليم كاؼبعلومات كالثورة    
اؼبعرفية ، حيث يستطيع اإلنساف من خبلؿ شاشة صلَتة أك موبايل يف اليداف يسمع كيشاىد ما وبدث يف شىت 

ـ إُف قرية إلكًتكنية تتبلشى فيها حواجز الزماف كاؼبكاف، كقد أكباء العاَف .كقد حولت الثورة اؼبعلوماتية عاَف اليو 
ترتب على التقدـ التكنولوج  ظهور طرؽ كأساليب جديدة للتعليم  كظهرت مسميات عديدة مثل التعليم 

 اؼبفتوح، التعليم عن بعد ، التعليم اإللكًتكين .

كىناؾ فريق من اؼبشتللُت بالعلم كالثقافة يعارضوف فكرة التعليم اإللكًتكين كأنو غَت ذم جدكل ، زما أف     
ىناؾ مشكبلت أخبلقية تًتتب على التوسع يف استخداـ التعليم اإللكًتكين ، تستدعى بالضركرة اؼبسئولية 

دة كبن يف غٌت عنها ظهر اصطبلح التعليم األخبلقية كاؼبساءلة القانونية فبا قد يتسبب يف خلق مشازل عدي
االلكًتكين يف منتصف التسعينيات كيف خضم التحوؿ من العصر الصناع  إُف ما يسمى بعصر اؼبعلومات، كذؿ 
ؾ نتيجة االنتشار الواسع لتقنيات اؼبعلومات كاالتصاالت كاليت مكنت اعبامعات كاؼبؤسسات التعليمية كالتدريبية 

  اإلنًتنت.من إطبلؽ براؾبها عرب

كسوؼ رباكؿ الدراسة اغبالية الوصوؿ إُف أىم التحديات اليت تواجو اعبامعة اعبزائرية من خبلؿ إتباع اػبطة     
 اؼبوالية اليت تتضمن أفكارنا مهمة كقضايا أساسية تتعلق بالتعليم اإللكًتكين.

 تعريف التعليم اإللكتروني: .1

ذ أف زل مفهـو يعكس رؤية صاحبو، كما زاؿ اعبدؿ قائما كالبعض زثَتة ى  تعريفات التعليم اإللكًتكين، إ   
Virtual Learning . حوؿ ربديد مفهـو التعليم اإللكًتكين، كيطلق عليو البعض التعليم االفًتاض 

اآلخر يسميو التعليم اؼبفتوح عن  distance Educationكيرل البعض اآلخر انو مرتبط بالتعليم اؼبفتوح       
 ELearning كبأنو ذلك النوع من التعليم الذم يعتمد على استخداـ الوسائط Open educationبعد

 كيعرؼ التعليم اإللكًتكين اإللكًتكنية يف االتصاؿ بُت اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت كاؼبؤسسة التعليمية .      

صورة كرسومات كبوابات زما يعرؼ بأنو طريقة للتعليم باس زبدما التقنية اغبديثة بكل أنواعها من صوت ك        
 إلكًتكنية كذلك لتوصيل اؼبعلومات إُف اؼبتعلم يف اقل كقت كبأصلر جهد كاقل زلفة كازرب فائدة.

كزذلك يعرؼ التعليم اإللكًتكين بأنو نوع من التعليم ىبلق فرصا جديدة للتعلم مدل اغبياة يف أم كقت كىف    
االختبلفات يف التعريف، كبالرغم من اعبدؿ القائم حولو إال أم مكاف بأحدث الوسائل التكنولوجية، كأيا زانت 

أف معظم إف َف تكن زل، التعريفات تشَت إُف انو أسلوب جديد يف التعليم يتيح فرصا ازرب ألم عدد من البشر 
 يف أم زماف كىف أم مكاف الزتساب اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاؼبهارات يف شىت نواح  اغبياة .

تعليم اإللكًتكين شامبل لكل عمليات التعليم كالتعلم باستخداـ الوسائل اغبديثة لتكنولوجيا كمن مث يكوف ال     
اؼبعلومات كاالتصاالت، كزذلك دمج تلك الوسائل يف الفصل الدراس  التقليدم زعامل مساعد، كيستخدـ 
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تعلم دبا يتناسب مع قدراتو التعليم اإللكًتكين يف تقدًن براـ ج التعليم عن بعد كاليت تتيح اؼبادة العلمية للم
الشخصية كزذلك إتاحة الفرصة للمتعلم للتفاعل، حسب إمكاناتو، مع اؼبعلم من خبلؿ الفصوؿ االفًتاضية 

  1باستخداـ مؤسبرات الفيديو.

 . أىداؼ التعليم اإللكتروني: 2

 : عديدة  من بينها ما يل 

   كالثورة اؼبعرفية .تليَت اؼبفهـو التقليدم للتعليم ؼبوازبة التطور العلم 

  . زيادة فاعلية زل من اؼبعلم كاؼبتعلم 

 . التللب على مشازل األعداد الكثَتة يف الفصوؿ الدراسية 

  . تعويض النقص يف بعض الكوادر العلمية اؼبؤىلة 

  . توسيع نطاؽ العملية الًتبوية دبراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت 

 مُت كالقيادات اإلدارية.دعم عملية التنمية اؼبهنية للمعل 

   . االستفادة من دكائر اؼبعارؼ اؼبتاحة على شبكة اإلنًتنت 

 . استخداـ خدمات الربيد اإللكًتكين على مستول العاَف 

 . تدعيم مهارات التعليم الذايت كتشجيع التعليم اؼبستمر 

 
 ويعتمد التعليم اإللكتروني على عدة آليات بصفة أساسية ىي :

  أجهزة / معدات / مكاف / اؼبوارد اإللكًتكنية . التحتية :البنية 

  :اؼبادة التعليمية / الربامج .  المحتوى 

  :برؾبيات / ؿبازاة / خربات .  الوسائط 

 قول بشرية مؤىلة إلدارة التعليم اإللكًتكين . نظاـ اإلدارة : 

 يتضمن الوقوؼ على مدل ربقق ىذه اآلليات .التقويم  : 

اإللكًتكين عن التعليم التقليدم يف أسلوب التعليم كمدل التفاعلية كإمكانية التحديث كاإلتاحة  كىبتلف التعليم
 كاالعتمادية كتصميم التعلم كنظاـ التعليم.

 المراحل التي مر بها التعليم االلكتروني : .3

 مر مفهـو التعليم االلكًتكين بعدة مراحل كيبكن تصنيفها إُف أربعة مراحل كى :

 ولى : التعلم عن بعد :المرحلة األ .1.3

                                                           
"فلسفة التعليم اإللكتروني وجدواه االجتماعية واالقتصادية في ضوء المسؤولية األخالقية والمساءلة القانونية"، . مهٍت ؿبمد إبراىيم غناًن:  1

 . 4-3، ص 2006أفريل، البحرين، 19-17  كرقة حبثية مقدمة إُف مؤسبر التعليم اإللكًتكين حقبة جديدة يف التعلم كالثقافة، يوم
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حيث مت توظيف تقنية االتصاؿ يف التعليم عن بعد منذ ظهور اإلذاعة فخصصت اإلذاعات زذلك استللت     
العاؼبية برامج تعليمية ، مثل ىيئة اإلذاعة الربيطانية العاؼبية اإلذاعات اإلقليمية يف الدكؿ  BBCمنظمة الصحة ، 

يئية عرب موجات األثَت ، كتطور األمر بعد ذلك إُف ظهور إذاعات تعليمية ، مث الفقَتة لنشر التوعية الصحية كالب
ظهر التلفزيوف يف اػبمسينات من القرف التاسع عشر ككظف يف نفس السياؽ ، مث ك ظفرت التقنيات األخرل مثل 

ب التدريب السينما كالفيديو كالتسجيبلت الصوتية، كأصبح ما يطلق عليو التعليم عن بعد باستخداـ  حقائ
كالتعليم، كظهرت اعبامعة اؼبفتوحة كاليت تقدـ التعليم عن بعد، كأكؿ جامعة  يف ىذه آّاؿ اعبامعة الربيطانية 

 اؼبفتوحة يف بريطانيا يف هناية الستينات من القرف التاسع عشر 

 : . المرحلة الثانية  التعليم المعتمد على الحاسب2.3

هور أجهزة اغباسب الدقيق يف مطلع الثمانينات من القرف اؼباض ، كظهرت عدة كقد اتسع ىذا اؼبفهـو بعد ظ    
 استخدامات للحاسب يف التعليم كمنها ما يل :

 * التعلم المعزز بالحاسب: 

كىو تفاعل بُت اؼبتعلم كنظاـ اغباسب يصمم لتعلم الطالب ، كقد زاف مقتصرنا على برؾبيات التدريب      
 شمل العديد من أمباط كصيغ التعليم األخرل .كاؼبمارسة ، مث تطور لي

 :  التعليم المدار بالحاسب * 

كىو عبارة عن استخداـ اغباسب زمادة تعليميو يتم فيو تدريس اغباسب زمادة تعليمية كىو ؾباؿ ىبص يف  
 اللالب فئة مهتمة بعلـو اغباسب كاؼبعلوماتية زاؼبختصُت يف زليات علـو كىندسة اغباسب اآلِف .

 : استخداـ الحاسب كأداة* 

كيعٍت استخداـ اؼبعلم للحاسب زأداة تدريس ، كاستخداـ الطالب للحاسب زأداة تعلم " كىذا يشتمل على 
تشكيلة كاسعة من العتاد اؼبادم كالربؾبيات كمن أمثلة الربؾبيات، برامج معاًف النصوص، كقواعد البيانات ، 

األخرل، يضاؼ إُف ذلك أجهزة اؼباسح الضوئ  ، كالكامَتا الرقمية ، كاعبداكؿ الرياضية ، كغَتىا من الربؾبيات 
1كغَتىا من أجهزة العتاد اؼبادم". 

 

 : . المرحلة الثالثة  التعليم المعتمد على تقنية االنترنت3.3

لومات كنظرا ألف االنًتنيت ؾبموعة من الشبكات العاؼبية اؼبتصلة دببليُت األجهزة حوؿ العاَف كاليت تنقل اؼبع   
 اؽبائلة بسرعة فائقة ، فإف أبرز ما تقدمو شبكة اإلنًتنت يف العمل الًتبوم اػبدمات التاليو:

 (E electronic Mail.الربيد اإللكًتكين  ) 

  (n we News Groups, Usenet, Net .نظاـ آّموعات اإلخبارية ) 

 (I internet Relay Chat .برامج اادثة  ) 

                                                           
" التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني" ،ورقة عمل تلقي الضوء على تجربة التعليم اإللكتروني لمقرر الثقافة .عبد الستار إبراىيم اؽبيثم :  1

 . 6، ص 2005قسم الللة العربية كالدراسة اإلسبلمية، جامعة البحرين، ،101اإلسالمية إسالـ 
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 (V idea Conferencing.التحاكر بالصوت كالصورة  ) 

 (Research Computer –Assisted .األحباث اؼبعززة باغباسب  ) 

 (w wow .الشبكة العنكبوتية ) 

 ( خدمة نقل اؼبلفات.  FTP) كغَتىا الكثَت............. 

كقد مت توظيف ىذه اػبدمات كغَتىا الكثَت كاليت توفرىا شبكة اؼبعلومات العاؼبية لتوصيل اؼبعلومة من      
 اؼبعلمُت إُف اؼبتعلمُت .

 المرحلة الرابعة  التعليم االلكتروني :

االنًتنت ،  كىو تعليم قريب من مفهـو التعليم اؼبعتمد على االنًتنت كلكنو ىبتلف عنو يف انو يستخدـ تقنية     
كيضيف إُف ذلك أدكات يتم فيها التحكم يف تصميم ك تنفيذ كإدارة كتقوًن عملية التعليم كالتعلم، باستخداـ 

 .  WebCTأك  Blackboardبرامج مثل . . ..  

 أنواع التعليم االلكتروني : .4

 يبكن تقسيم التعليم االلكًتكين على النحو التاِف:  

 التعليم االلكتروني المتزامن .1.4

كالتعليم اإللًتكين هبتمع فيو اؼبعلم مع اؼبتعلمُت يف آف كاحد ليتم بينهم اتصاؿ متزامن بالنص أك الصوت أك 
 (  Chat) الفيديوث. 

 التعليم االلكتروني غير المتزامن:  2.4    

يبكن من خبللو للمعلم كضع مصادر مع خطة تدريس كتقوًن على اؼبوقع  كىو اتصاؿ بُت اؼبعلم كاؼبتعلم ، 
التعليم  ، مث يدخل الطالب للموقع أم كقت كيتبع إرشادات اؼبعلم يف إسباـ التعلم دكف أف يكوف ىناؾ اتصاؿ 

  1متزامن مع اؼبعلم . كيتم التعليم االلكًتكين باستخداـ النمطيُت يف اللالب. 

 :لمدمج. التعليم ا    3.4

كىو الذم يشتمل على ؾبموعو من الوسائط كاليت مت تصميمها لتتمم بعضها البعض كاليت تعزز التعلم كتطبيقاتو  
. كبرنامج التعلم اؼبدمج يبكن أف يشتمل على العديد من أدكات التعلم ، مثل برؾبيات التعلم التعاكين االفًتاض  

كمقررات التعلم الذايت  زذلك يبزج ىذا النوع من التعليم أحداثا الفورم ، اؼبقررات اؼبعتمدة على ا ألنًتنت ، 
متعددة معتمدة على النشاط تتضمن التعلم يف الفصوؿ التقليدية اليت يلتق  فيها اؼبعلم مع الطبلب كجها لوجو ، 

 ك التعلم الذايت ، كفيو مزج بُت التعلم اؼبتزامن كغَت اؼبتزامن. 

 وني :مميزات وفوائد التعليم اإللكتر  .5

 المميزات:  .1.5

 . ذباكز قيود اؼبكاف ك الزماف يف العملية التعليمية 

                                                           
 .  8-7. عبد الستار إبراىيم اؽبيثم ، نفس اؼبرجع، ص 1
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  توسيع فرص القبوؿ يف التعليم العاِف ك ذباكز عقبات ؿبدكدية األمازن ، كسبكُت مؤسسات التعليم
 العاِف من ربقيق التوزيع األمثل ؼبواردىا ادكدة. 

   ن إسباـ عمليات التعلم يف بيئات مناسبة ؽبم ك التقدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت ك سبكينهم م
 حسب قدراهتم الذاتية .

    إتاحة الفرصة للمتعلمُت للتفاعل الفورم إلكًتكنيا فيما بينهم من جهة ك بينهم كبُت اؼبعلم من جهة
 أخرل ، من خبلؿ كسائل الربيد اإللكًتكين كؾبالس النقاش كغرؼ اغبوار ككبوىا .

  التعلم ك التدرب الذاتيُت يف آّتمع ك اليت سبكن من ربسُت ك تنمية قدرات اؼبتعلمُت ك نشر ثقافة
 اؼبتدربُت بأقل تكلفة ك بأدىن ؾبهود .

  رفع شعور ك إحساس الطبلب باؼبساكاة يف توزيع الفرص يف العملية التعليمية كزسر حاجز اػبوؼ كالقلق
كالبحث عن اغبقائق اؼبعلومات بوسائل أزثر ك أجدل  لديهم كسبكُت الدارسُت من التعبَت عن أفكارىم

 فبا ىو متبع يف قاعات الدرس التقليدية .

 . سهولة الوصوؿ إُف اؼبعلم حىت خارج أكقات العمل الرظبية 

  زبفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خبلؿ استلبلؿ الوسائل كاألدكات االلكًتكنية يف إيصاؿ
 كالفركض للمتعلمُت كتقييم أدائهم . اؼبعلومات كالواجبات

  سبكُت الطالب من تلق  اؼبادة العلمية ب األسلوب الذم يتناسب مع قدراتو من خبلؿ الطريقة اؼبرئية أك
  1 اؼبسموعة أك اؼبقركءة ككبوىا.

 باإلضافة إُف فبيزات أخرل ى  زالتاِف: 

 كذلك من خبلؿ سهولة  والمدرسة، زيادة إمكانية االتصاؿ بين الطالب فيما بينهم، وبين الطالب
االتصاؿ ما بُت ىذه األطراؼ يف عدة اذباىات مثل ؾبالس النقاش، الربيد اإللكًتكين، غرؼ اغبوار، إذ أف 

 ىذه األشياء تزيد الطبلب تفاعبلن كربفزىم على اؼبشارزة كالتفاعل مع اؼبوضوعات اؼبطركحة.

  :أف اؼبنتديات الفورية مثل غرؼ اغبوار، كؾبالس  قبدالمساىمة في وجهات النظر المختلفة للطالب
النقاش، تتيح فرصان لتبادؿ كجهات النظر يف اؼبوضوعات اؼبطركحة فبا يزيد فرص االستفادة من اآلراء اؼبطركحة 
كدؾبها مع اآلراء اليت زبص الطالب فبا يساعد يف تكوين أساس متُت عند الطالب كتتكوف عنده معارؼ 

 كذلك من خبلؿ ما ازتسبو من معارؼ كمهارات عن طريق غرؼ اغبوار.كآراء قوية كسديدة 

 دبا أف أدكات االتصاؿ تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء ب أ ريو يف أم كقت كبدكف اإلحساس بالمساواة :
حرج ألنو بإمكانو إرساؿ أ ريو كصوتو من خبلؿ أدكات االتصاؿ اؼبتاحة من بريد إلكًتكين كؾبالس النقاش 

ار، ىذه اؼبيزة تكوف أزثر فائدة لدل الطبلب الذين يشعركف باػبوؼ كالقلق ألف ىذا األسلوب كغرؼ اغبو 
يف التعليم هبعل الطبلب يتمتعوف جبرأة أزرب يف التعبَت عن أفكارىم كالبحث عن اغبقائق أزثر فبا لو زانوا يف 

                                                           
 . 10-9. عبد الستار إبراىيم اؽبيثم ، نفس اؼبرجع،ص 1
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ث الطبلب على اؼبواجهة قاعات الدرس التقليدية كقد أثبت الدراسات أف النقاش على اػبط يساعد كوب
 بشكل أزرب.

 :أتاح التعليم اإللكًتكين سهولة زبَتة يف اغبصوؿ على اؼبدرس كالوصوؿ إليو يف  سهولة الوصوؿ إلى المدرس
أسرع كقت كذلك خارج أكقات العمل الرظبية، ألف اؼبتدرب أصبح دبقدكره اف يرسل استفساراتو للمدرس من 

يزة مفيدة كمبلئمة للمدرس أزثر بدالن من أف يظل مقيدان يف مكتبو، كتكوف خبلؿ الربيد اإللكًتكين، كىذه اؼب
أزثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع اعبدكؿ الزمٍت للمدرس، أك عند كجود استفسار يف أم كقت 

 ال وبتمل التأجيل.  

 :اسب الطالب فمنهم من من اؼبمكن تلق  اؼبادة العلمية بالطريقة اليت تن إمكانية تحوير طريقة التدريس
تناسبهم الطريقة اؼبرئية كمنهم من تناسبو الطريقة اؼبسموعة أك اؼبقركءة، كبعضهم تتناسب معو الطريقة العلمية، 
فالتعليم اإللكًتكين كمصادره تتيح إمكانية تطبيق اؼبصادر بطرؽ ـبتلفة كعديدة تسمح بالتحوير كفقان للطريقة 

 األفضل بالنسبة للمتدرب.

  التعليم اإللكًتكين يتيح للمتعلم أف يرزز على األفكار اؼبهمة أثناء زتابتو مة مختلف أساليب التعليممالئ :
كذبميعو للمحاضرة أك الدرس، كزذلك يتيح للطبلب الذين يعانوف من صعوبة الًتزيز كتنظيم اؼبهاـ االستفادة 

1ناصر اؼبهمة فيها ؿبددة .    من اؼبادة كذلك ألهنا تكوف مرتبة كمنسقة بصورة سهلة كجيدة كالع
 

 . فوائد التعليم االلكتروني:2.5   

  زيادة إمكانية االتصاؿ بُت الطلبة فيما بينهم، كبُت الطلبة كاؼبدرسة، كذلك من خبلؿ سهولة االتصاؿ ما
بُت ىذه األطراؼ يف عدة اذباىات مثل ؾبالس النقاش، الربيد االلكًتكين، غرؼ اغبوار. كيرل الباحثُت 

 ف ىذه األشياء تزيد كربفز الطبلب على اؼبشارزة كالتفاعل مع اؼبواضيع اؼبطركحة.أ

  اؼبسانبة يف كجهات النظر اؼبختلفة للطبلب، اؼبنتديات الفورية مثل ؾبالس النقاش كغرؼ اغبوار تتيح
اؼبطركحة  فرص لتبادؿ كجهات النظر يف اؼبواضيع اؼبطركحة فبا يزيد فرص االستفادة من اآلراء كاؼبقًتحات

كدؾبها مع اآلراء اػباصة بالطالب فبا يساعد يف تكوين أساس متُت عند اؼبتعلم كتتكوف عنده معرفة  
 كآراء قويو كسديدة كذلك من خبلؿ ما أزتسبو من معارؼ كمهارات عن طريق غرؼ اغبوار.

  أم كقت كدكف  اإلحساس باؼبساكاة، دبا إف أدكات االتصاؿ تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيو يف
حرج، خبلفان لقاعات الدرس التقليدية اليت ربرمو من ىذه اؼبيزة، إما لسبب سوء تنظيم اؼبقاعد، أك 
ضعف صوت الطالب نفسو، أك اػبجل، أك غَتىا من األسباب، لكن ىذا النوع من التعليم يتيح الفرصة 

تصاؿ اؼبتاحة من بريد إلكًتكين الكاملة للطالب ألنو بإمكانو إرساؿ رأيو كصوتو من خبلؿ أدكات اال
كؾبالس النقاش كغرؼ اغبوار، ىذه اؼبيزة تكوف أزثر فائدة لدل الطبلب الذين يشعركف باػبوؼ كالقلق 

                                                           
"، رسالة : " صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية لغزة كما يراىا األساتدة والطلبة. طارؽ حسُت فرحاف العواكدة 1

 . 19.20،ص 2012امعة األزىر، غزة، ماجستَت، زلية الًتبية ، ج
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ألف ىذا األسلوب يف التعليم هبعل الطبلب يتمتعوف جبرأة أزرب يف التعبَت عن أفكارىم كالبحث عن 
قليدية، كقد أثبتت الدراسات  أف النقاش على اػبط اغبقائق أزثر فبا لو زانوا يف قاعات الدرس الت
 يساعد كوبث الطبلب على اؼبواجهة بشكل أزرب.

  سهولة الوصوؿ إُف اؼبعلم أتاح التعليم اإللكًتكين سهولة زبَتة يف اغبصوؿ على اؼبعلم كالوصوؿ إليو يف
رسل استفساراتو للمعلم أسرع كقت كذلك خارج أكقات العمل الرظبية، الف اَف تعلم أصبح دبقدكره أف ي

من خبلؿ الربيد اإللكًتكين، كىذه اؼبيزة مفيدة كمبلئمة للمعلم أزثر بدالن من أف يظل مقيدا على مكتبو، 
كتكوف أزثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع اعبدكؿ الزمٍت للمعلم، أك عند كجود استفسار يف 

1أم كقت ال وبتمل التأجيل.
 

 24يـو كيف زل أياـ األسبوع" توفر اؼبناىج طواؿ ال  ، أياـ يف االسبوع" ىذه اؼبيزة مفيدة 7ساعة يف اليـو
لؤلشخاص اؼبزاجيُت أك الذين يرغبوف التعلم يف كقت معُت، كذلك ألف بعضهم يفضل التعلم صباحان 
كاآلخر مساءن، زذلك للذين يتحملوف أعباء كمسؤكليات شخصية، فهذه اؼبيزة تتيح للجميع التعلم يف 

 الزمن الذم يناسبهم.

  االستمرارية يف الوصوؿ إُف اؼبناىج، ىذه اؼبيزة ذبعل الطالب يف حالة استقرار ذلك ألف بإمكانو اغبصوؿ
على اؼبعلومات اليت يريدىا يف الوقت الذم يناسبو، فبل يرتبط بأكقات فتح كانلبلؽ اؼبكتبة، فبا يؤدم إُف 

 راحة  الطالب كعدـ إصابتو بالضجر.

   حجم العمل يف اؼبدرسة، التعليم االلكًتكين كفر أدكات تقـو بتحليل الدرجات كالنتائج تقليل
2كاالختبارات كزذلك كضع إحصائيات عنها.

 

3كيبكن إهبازىا فيما يل : تحديات التعليم اإللكتروني:  .6
 

 عدـ توافر أجهزة اغباسب اآلِف كملحقاهتا بالكم كالكيف الكافيُت 

  التعلم اإللكًتكين دكف التخطيط اعبيد لتأسيس البنية التحتية للتحوؿ من التعليم قد تكوف العجلة يف تطبيق
التقليدم إُف التعلم اإللكًتكين كراء عدـ العناية بتجهيز البيئة الصفية أك توفَت معامل اغباسب اآلِف أك 

ذلك قد يكوف الفصوؿ الذزية بالعدد الكايف الذم يتناسب مع أعداد الطبلب يف اؼبؤسسة التعليمية. كز
تأسيس البنية التحتية من أجهزة اغباسب اآلِف كملحقاهتا من تلك األجهزة ذات اؼبواصفات التقليدية 

 اؼبتواضعة اليت ال تساعد يف متابعة اؼبقررات اإللكًتكنية كالفصوؿ االفًتاضية كالوسائط اؼبتعددة.

                                                           
 .225، ص 2005شبكة البيانات، الرياض،  ،-األسس والتطبيقات -التعليم اإللكتروني. عبد الٌلو اؼبوسى كاؼببارؾ أضبد:  1

د للعلـو االقتصادية " ، كلية بغدا–دراسة تحليلية مقارنة  –" التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي . فياض عبد الٌلو كرجاء زاظم حسوف:  2
 . 9-7،ص 2009، العراؽ، 19العدد الجامعة 

 .22/07/2011، مقاؿ حوؿ التحديات التي تواجو تطبيق التعلم اإللكتروني.تامر اؼببلح:  3

https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/294383    

https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/294383
https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/294383
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كلذلك تتطلب عملية تطبيق تكنولوجيا التعلم اإللكًتكين التخطيط اعبيد كربديد اؼبتطلبات السابقة لعملية     
التطبيق من األجهزة اإللكًتكنية بالكم كالكيف الكافيُت حىت ال يكوف التطبيق يف نفس البيئة التقليدية دكف 

 تطويرىا.

 :"المشكالت المتعلقة بشبكة االتصاؿ "اإلنترنت 

من التحديات اليت تواجو اؼبؤسسات التعليمية أك تواجو الطبلب يف استخدامهم للشبكة العاؼبية للمعلومات 
"اإلنًتنت" عن طريق االتصاؿ اؽباتف  صعوبة الدخوؿ إُف اؼبواقع اػباصة بالتعلم اإللكًتكين للوزارة أك للمدرسة 

اؼبستمر لعملية االتصاؿ فبا يعطل عملية التعلم، سواء زاف ذلك داخل اؼبدرسة أك يف منازؽبم نظرا لبلنقطاع 
كصعوبة ربميل اؼبلفات اؼبشًتزة يف اؼبقررات اإللكًتكنية، كاستلراؽ كقت طويل يف عملييت التواصل كالتحميل فبا 

 يزيد من تكلفة اإلنًتنت على اؼبؤسسات كاألفراد.

كما زالت   Web 2الثاين لشبكة الويب  كمن جانب آخر ال تساعد شبكة االتصاؿ يف االستفادة من اعبيل    
معظم اؼبدارس كالطبلب يعتمدكف على االتصاؿ عن طريق اؽباتف بالرغم من توافر تقنيات أخرل تقدـ اؼبزيد من 

  Wireless Communication، كاالتصاؿ البلسلك  DSLاؼبزايا مثل 

االتصاؿ السريع بالشبكة العاؼبية كلذلك ينبل  على كزاريت الًتبية كالتعليم كالتعليم العاِف تسهيل 
للمعلومات للمدارس كاعبامعات، للطبلب كألعضاء ىيئة التدريس، ألهنا من اؼبتطلبات الرئيسة لتطبيق 

 تكنولوجيا التعلم اإللكًتكين بنجاح كفاعلية.

  :عدـ توافر المدارس اإللكترونية / الذكية بالمواصفات المناسبة 

ة التحوؿ من التعليم التقليدم إُف التعلم اإللكًتكين كخاصة التعلم اإللكًتكين يرل بعض اؼبسئولُت أف عملي   
ىو ؾبرد تزكيد بعض الفصوؿ الدراسية ببعض التقنيات اغبديثة مثل السبورة  Blended E-learningاؼبختلط 

تلط يف مؤسساتنا الذزية، كاغباسبات اآللية، كالداتاشو...إٍف، كلكن تطبيق تكنولوجيا التعلم اإللكًتكين اؼبخ
التعليمية وبتاج إُف إعادة ىيكلة اؼبدارس التقليدية، كتأسيس بنيتها التحتية دبا يتناسب مع تطبيق تكنولوجيا التعلم 
اإللكًتكين ، زما ربتاج عملية التحوؿ إُف أنواع جديدة من اؼبدارس اليت تساعد يف ربقيق أىداؼ التعلم 

ىى مؤسسة تعليمية تقـو على دمج تكنولوجيا  Smart Schoolدرسة الذزية اإللكًتكين مثل اؼبدارس الذزية. كاؼب
اؼبعلومات كاالتصاالت اغبديثة يف التعليم متمثلة يف تطبيق التعلم اإللكًتكين لتحسُت طرؽ التعليم كالتعلم، كزيادة 

نية، كتسهيل التواصل بُت دافعية اؼبتعلمُت كاعتمادىم على أنفسهم كخطوىم الذايت، كتطبيق نظاـ اإلدارة اإللكًتك 
اؼبتعلمُت كمعلميهم كبُت أكلياء األمور كإدارة اؼبدرسة كصوال إُف ربويل اؼبدرسة إُف مدرسة منتجة للوصوؿ إُف 

 اقتصاد اؼبعرفة.

كمن جانب آخر، ىناؾ إنباؿ ؼبراعاة اؼبواصفات كاؼبقاييس كاؼبعايَت العاؼبية يف تأسيس اؼبدارس الذزية أك يف     
 اؼبدارس التقليدية إُف مدارس إلكًتكنية / ذزية. ربويل 
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كلذلك البد أف تشكل عباف متخصصة من قبل الوزارة للتخطيط كاإلشراؼ على عملية ربويل اؼبدارس     
التقليدية إُف مدارس إلكًتكنية، كزذلك تنفيذ مدارس إلكًتكنية جديدة مع مراعاة اؼبواصفات كاؼبقاييس كاؼبعايَت 

صة بذلك.العاؼبية اػبا

 :تطبيق التعلم اإللكتروني في البيئة التعليمية التقليدية دوف تطويرىا 

بيئة التعلم ليست فقط ى  اؼبكاف الذل هبلس فيو اؼبتعلم كوبدث فيو التعلم، كلكنها أزرب من ذلك، ألف     
يتكوف   ح  زياف ديناميك   اؼبكاف كحده ىو زياف مادم جامد كصامت، ال ركح فيو كال حياة. كبيئة التعلم ى

من ؾبموعة من العوامل كالظركؼ كالتسهيبلت اؼبكانية كاؼبادية كالفكرية كالنفسية كاالجتماعية اليت تعطى للموقف 
 شخصيتو كتفرده، كتؤثر يف اؼبتعلم عندما يتفاعل معها، فتساعد يف التعلم كتسهل حدكثو.   التعليم

لتعلم اإللكًتكين يصلح يف البيئات التعليمية التقليدية اعتمادا على اؼبعلم كلكن قد ينظر البعض إُف أف تطبيق ا   
كؾبهوده، كعلى بقية عناصر البيئة التعليمية التقليدية دكف العمل على تطويرىا دبا يتناسب مع نوع التعلم 

  الكامل )االفًتاض (.اإللكًتكين الذم نريد تطبيقو : بيئة التعلم اإللكًتكين اؼبختلط أك بيئة التعلم اإللكًتكين

كلذلك ينبل  االىتماـ أكال بتطوير البيئة التعليمية التقليدية لتصبح صاغبة كمناسبة لتطبيق تكنولوجيا التعلم  
اإللكًتكين كذلك من جوانب عدة منها: تأسيس البنية التحتية من تقنيات تفاعلية حديثة، تدريب اؼبعلمُت 

 ، إزساب الطبلب مهارات التعلم اإللكًتكين...إٍف.كإزسأّم مهارات التعليم اإللكًتكين

 :عدـ توافر المكتبات اإللكترونية ومستودعات الكائنات التعليمية 

قد ينصب االىتماـ يف أحياف زثَتة على إعداد الكتب اإللكًتكنية أك اؼبقررات اإللكًتكنية اػباصة باؼبناىج 
هتموف بعملية تعليم كتعلم تلك اؼبقررات كالًتزيز على تنمية الدراسية التقليدية فبا قد هبعل اؼبعلم كالطبلب ي

التحصيل يف مستوياتو الدنيا دكف االىتماـ بتنمية مهارات التفكَت، كمهارات التقوًن كالتحليل، كمهارات البحث 
وسوعات العلم ...اٍف. كلذلك فإف عدـ االىتماـ بتصميم اؼبكتبات اإللكًتكنية، دبا ربتويو من زتب إلكًتكنية كم

 كدؾبها يف منظومة التعلم اإللكًتكين، قد يفقد التعلم اإللكًتكين ربقيق بعض أىدافو الرئيسة. 

كمن جانب آخر فف  ظل التقدـ اؼبستمر يف تكنولوجيا التعلم اإللكًتكين كىف إعداد اتويات اإللكًتكنية فإف    
م تطور تطورا ىائبل، حيث بات اليـو يعتمد على من قبل اؼبعل E-Lessonsتصميم كبنػػاء الدركس اإللكًتكنية 

. كى  شكل من أشكاؿ تطور التعلم  Learning Objects) (LOsمدخل جديد كىو "الكائنات التعليمية" 
تنشر عرب اإلنًتنت كيبكن إعادة  Digital Learning Resourcesاإللكًتكين فه  مصادر تعلم رقمية 
طبقا ؼبتطلبات اؼبوقف   حيث يستطيع زل معلم استخداـ الكائن التعليماستخدامها يف مواقف تعليمية ـبتلفة 

 . التعليم  فهو يثرل البيئة التعليمية، كيساعد يف ربقيق أىداؼ اؼبوقف التعليم

كأصبح تطوير اتول اإللكًتكين باستخداـ الكائنات التعليمية اؼبعيارية متطلبا رئيسا لتصميم اؼبناىج     
إُف أف تطوير اتول باستخداـ  (Murihead & Haughey, 2005)  َت موريهيد كىوغاإللكًتكنية. كيش

الكائنات التعليمية يؤدل إُف إنتاج مواد تعليمية ذات جودة عالية تسهم بشكل فاعل يف مراعاة الفركؽ الفردية 
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لكائنات التعليمية يزيد أف استخداـ ا (Robson, 2003)بُت اؼبتعلمُت كمراعاة حاجاهتم التعليمية. كأزد ركبسوف 
من فاعلية التعلم كيعمل على ربسُت ـبرجاتو النوعية، زما يعمل على زبفيض التكلفة كالوقت البلـز إلنتاج مواد 

 تعليمية معيارية ذات جودة عالية. 

كأصبح تطوير اتول اإللكًتكين يعتمد على بناء زائنات تعليمية معيارية كذبميعها يف مستودعات 
حبيث تشكل ىذه الكائنات الوحدة األساسية لبناء ؿبتويات اؼبناىج اإللكًتكنية  E-Repositoriesية إلكًتكن

اؼبختلفة، كليس بناء مناىج كمقررات إلكًتكنية زاملة غَت قابلة للتجزئة كإعادة االستخداـ زما زاف اغباؿ يف 
 السابق.

تسمى مستودعات  E-Repositoriesكزبزف الكائنات التعليمية عادة يف مستودعات إلكًتكنية 
ىو عبارة عن مكتبة كاسعة للكائنات  (LOR). كمستودع الكائنات التعليمية (LOR)الكائنات التعليمية 
يبكن إعادة استخدامها يف أنشطة تعليمية متنوعة. كىى زمكتبة رقمية تعد زمخزف مستمر  التعليمية الرقمية كالىت

مزكد دبيزة االسًتداد الداخل  كبعض التسهيبلت البحثية مع كجود ميزة أخرل كىى البيانات التعريفية الىت تيسر 
لطبلب( من الوصوؿ إُف احتياجاهتم الوصوؿ إُف الكائنات التعليمية اؼبناسبة الىت سبكن اؼبستخدمُت )اؼبعلمُت / ا

 كمتطلباهتم بسهولة حيث تقـو ىذه اؼبستودعات بتخزين الكائنات التعليمية كفهرستها كتصنيفها.

التقدـ اؽبائل يف إعداد اتويات االلكًتكنية اعتمادا على الكائنات التعليمية كمستودعاهتا، َف يهتم  كمع    
اؼبسئولُت عن تطبيق تكنولوجيا التعلم اإللكًتكين بتوفَت مستودعات الكائنات التعليمية اليت تساعد اؼبعلم يف 

 مستمرة.  االستفادة منها يف تصميم دركسو االلكًتكنية كربديثها بصفة

كلذلك ينبل  على اؼبسئولُت يف كزاريت الًتبية كالتعليم كالتعليم العاِف رصد اؼبيزانية اؼبناسبة لتصميم كبناء      
مستودعات الكائنات التعليمية للتخصصات العلمية اؼبختلفة، حبيث يستطيع اؼبعلم باؼبدرسة، كعضو ىيئة 

ركسو اإللكًتكنية كؿباضراتو من خبلؿ توافر الكائنات التعليمية التدريس باعبامعة االستفادة منها يف إعداد د
الرقمية بأشكاؽبا اؼبختلفة. كمن جانب اخر ينبل  على األقساـ العلمية باعبامعات تشجيع الباحثُت على تصميم 

 كبناء مستودعات الكائنات التعليمية يف فركع العلم اؼبختلفة. 

 م اإللكتروني:عدـ االىتماـ بتنوع مصادر تمويل التعل 

يكوف االعتماد يف سبويل مشركعات التعلم اإللكًتكين يف أغلب األحياف على اغبكومات فبا يشكل عبئا زبَتا 
عليها كخاصة يف اؼبراحل األكُف لتأسيس البنية التحتية للتعليم اإللكًتكين، كلكن يف دكؿ أكركبا أك أمريكا قبد 

م اإللكًتكين حيث يشارؾ القطاع اػباص األىل  من شرزات االىتماـ بتنوع مصادر سبويل مشاريع التعل
كمؤسسات زربل كرجاؿ أعماؿ يف عملية التمويل فبا ىبفف من أعباء الدكؿ من جانب، كإثراء عملية إعداد 

 بيئات التعلم اإللكًتكين بالتقنيات اغبديثة من جانب آخر. 

ؿ كاؼبؤسسات كالشرزات يف تبٍت شعار "حوؿ إحدل كيف الدكؿ العربية كبن حباجة إُف مشارزة رجاؿ اإلعما    
 اؼبدارس التقليدية إُف مدرسة إلكًتكنية أك شارؾ يف بناء مدرسة إلكًتكنية ذزية جديدة". 
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 :عدـ االىتماـ باالستفادة من التقنيات الالسلكية في تفعيل تكنولوجيا التعلم اإللكتروني 

 Wireless Technologyآّتمع( للتقنيات البلسلكية اغبديثة انتشر استخداـ اؼبعلمُت كالطبلب )كصبيع أفراد 
مثل )اؽباتف النقاؿ، كاؼبساعدات الرقمية الشخصية، كحاسبات اللوحة( كلكن اقتصر استخداـ ىذه التقنيات 
على إجراء اؼبكاؼبات اؽباتفية فقط على الرغم من ظهور مدخل جديد من مداخبللتعليم كىو التعلم اؼبتنقل 

Mobile Learning  كالذم يقـو على استخداـ كتوظيف التقنيات البلسلكية اؼبتنقلة يف التعليم حيث يعترب
البعض ىذا اؼبدخل جزء من التعلم اإللكًتكين ، كمت استخدامو كتطبيقو يف دكؿ أجنبية زثَتة، كعقدت من أجلو 

 العديد من اؼبؤسبرات العاؼبية يف مالطا، كأيرلندا، كبريطانيا، كزندا.

كيبكن تعريف التعلم اؼبتنقل بأنو استخداـ األجهزة البلسلكية اؼبتنقلة الصلَتة كامولة يدكيا مثل اؽبواتف      
، Smartphones، كاؽبواتف الذزية PDAs، كاؼبساعدات الرقمية الشخصيةMobile Phonesالنقالة 

ييت التدريس كالتعلم يف أم كقت كيف لتحقيق اؼبركنة كالتفاعل يف عملTablet PCsكاغباسبات الشخصية الصلَتة 
 أم مكاف.

 خالصة

التعليم االلكًتكين يبثل آلية شاملة لكل القطاعات ال زبتص دبجاؿ عُت أك لببة ؿبددة، كيف سبيل ربديث  إفٌ      
األخذ كتطوير سلوزياتنا كأفكارنا دبا يتماشى كعصر اؼبعرفة  ال يبكننا أف نبقى عند أبوأّا إذ ال بد من جامعاتنا 

ّٔا حىت ال تفوهتا زل الفرص كىذا ال يتأتى إال من خبلؿ تكثيف اؼبساع  ك اعبهود ك السع  كبو التحضَت ؽبا 
باإلعداد اعبيد ألساتذتنا كتشجيع طبلبنا ك اإلسراع كبو ؿباربة زل أكجو األمية اؼبعلوماتية يف مؤسساتنا التعليمية 

ستثمار راؼ يف سبيل الوصوؿ ّٓتمع اؼبعرفة، كربقيق الرق  كاالمن شبكات ؿبلية ككطنية تربط بُت ـبتلف األط
 لبلداننا كاللحاؽ برزب الدكؿ اؼبتطورة كاؼبزدىرة.

 قائمة المراجع

مهٍت ؿبمد إبراىيم غناًن: "فلسفة التعليم اإللكًتكين كجدكاه االجتماعية كاالقتصادية يف ضوء اؼبسؤكلية  .1
األخبلقية كاؼبساءلة القانونية"، كرقة حبثية مقدمة إُف مؤسبر التعليم اإللكًتكين حقبة جديدة يف التعلم كالثقافة، 

 . 2006أفريل، البحرين، 19-17يوم  

يم اؽبيثم : " التعليم التقليدم كالتعليم اإللكًتكين" ،كرقة عمل تلق  الضوء على ذبربة التعليم عبد الستار إبراى .2
،قسم الللة العربية كالدراسة اإلسبلمية، جامعة البحرين، 101اإللكًتكين ؼبقرر الثقافة اإلسبلمية إسبلـ 

2005. 

 اعبامعات الفلسطينية للزة زما يراىا طارؽ حسُت فرحاف العواكدة: " صعوبات توظيف التعليم اإللكًتكين يف .3
 .2012األساتذة كالطلبة"، رسالة ماجستَت، زلية الًتبية ، جامعة األزىر، غزة، 

 .2005، شبكة البيانات، الرياض، -األسس كالتطبيقات -عبد الٌلو اؼبوسى كاؼببارؾ أضبد: التعليم اإللكًتكين .4
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" ،  –دراسة ربليلية مقارنة  –لكًتكين كالتعليم التقليدم فياض عبد الٌلو كرجاء زاظم حسوف: " التعليم اإل .5
 . 2009، العراؽ، 19زلية بلداد للعلـو االقتصادية اعبامعة، العدد 

 .22/07/2011تامر اؼببلح: مقاؿ حوؿ التحديات اليت تواجو تطبيق التعلم اإللكًتكين،  .6
7. https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/294383. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/294383
https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/294383
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 المناظرة في التراث العربي اإلسالمي

 "مناظػػرة الجاحػظ فػي الػرّد على ادعػػػػاءات النصػػارى أنموذجا"

 د.سليمة محفوظي

 جامعة محمد الشريف مساعدية/سوؽ أىراس

Salima.mahfoudi66@gmail.com 

 الملخص

يزخر الًتاث العريب اإلسبلم  باغبوارات الفكرية الثرية اليت زاف منبعها ترشيد الصراع الفكرم كاؼبذىيب كاغبيلولة دكف ربولو إُف    
االنتصار للحق، كىو ىدؼ ىبتلف سبامان عن اعبدؿ اليوناين الذم يقـو على صراع عنيف، زاف اؼبسلموف يهدفوف من حواراهتم إُف 

االنتصار للرأم صائبان أـ خطأ، ىكذا اختلفت الرؤيتاف كانطبلقتهما الفلسفية، كانعكس ىذا يف احًتاـ اؼبذاىب اإلسبلمية على 
 اختبلفاهتا لآلراء اؼبتضاربة أحيانان، كمن ىنا برزت آداب اؼبناظرة كاغبوار.

إف اؼبناظرة يف الًتاث اإلسبلم  جسدت الٌدليل اغبٌ  على اقتناع الثٌقافة العربية اإلٌسبلمية باغبوار، كاحتضاهنا الواسع للتعدد   
كاالختبلؼ يف اؼبواقف كاآلراء كالٌتصورات، ليس داخل بنيتها فقط، بل كزذلك يف عبلقة مع بنيات حضارية خارجية. إف اؼبناظرة 

يب اإلٌسبلم  جسدت اؼبسار اػبصب للتفاعل كاالنفتاح الذم سلكتو ىذه الثقافة، إذ َف تكن منللقة على نفسها يف الًٌتاث العر 
أك ؿبًتزة إزاء اآلخر كتياراتو، لقد حاكرت ىذه الثقافة من خالفها، كقبست فبا أقنعها يف سياؽ حجاج  منتج فأثرت كتأثرت 

 بلَتىا من الثقافات .

البحث يف الكشف عن البنية العامة للمناظرة كزيفية توظيف اؼبتكٌلم للحجج اؼبناسبة  اليت زبدـ غرض كمن ىنا زانت فكرة     
اؼبناظرة ، كزيف ارتقى اعبدؿ كاؼبناظرة آنذاؾ إُف حد بعيد كانتشر ىذا اللَّوف يف آّالس اؼبختلفة حىت ّٔر الناس كىذا ما تسعى 

 الة الرد على النصارل.ىذه الورقة البحثية إُف إثباتو من خبلؿ  رس

 اإلقناع الرباىُت؛ اؼبتلق ؛ الًتاث؛ ؛ اؼبناظرةالكلمات المفتاحية:

Abstract : 
   The Arab Islamic heritage is rich in intellectual dialogues, which stemmed from rationalizing 
the intellectual and sectarian conflict and preventing it from turning into violent conflict. The 
Muslims aimed from their dialogues to the victory of the right, a goal that is completely 
different from the Greek debate based on victory for right or wrong opinion,Thus, the two 
visions diverged and their philosophical departure,This was reflected in the respect of Islamic 
doctrines and their differences of views sometimes conflicting, here highlights the ethics of 
debate and dialogue 

   The debate in the Islamic heritage embodied the living evidence of the conviction of the 
Arab-Islamic culture in dialogue and its broad embrace of diversity and differences in attitudes, 
views and perceptions, not only within its structure but also in relation to external cultural 
structures. The debate in the Arab-Islamic heritage embodied the fertile path of the interaction 
and openness of this culture, as it was not closed to itself. This culture was contrasted with what 
was convinced and during an important historical period and in the context of a productive 
pilgrimage that affected this culture and was influenced by other cultures. 
keywords : The debate ;the heritage ; the receiver ; the proofs ; the persuasion 

mailto:Salima.mahfoudi66@gmail.com
mailto:Salima.mahfoudi66@gmail.com
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 مقدمة-1

تيعػدُّ اؼبناظرات من أىم الفنوف الٌنثرية يف العصر العباس ، زما تعدّّ من الفنوف اعبديدة يف الٌنثر العريب، كقد مبت   
كازدىرت يف القرف الثٌاين اؽبجرم كزاف ّٓالس العلم كاؼبناظرة مكانة سامية يف العصر العباس ، ألفَّ خلفاء ىذا 

ىدنٌية، كًعظىم اغبضارة يف أيامهم، جعلوا من مراسيم ببلطهم، العصر حبكم دعوهتم الٌسياسٌية، كاستف
حاؿ أمر اؼب

كتقاليد ملكهم عقد تلك آّالس إيناسان بالعلم كأىلو كتنشيطان للحرزة العلمٌية، كتشجيع أربأّا، كتقويٌة للٌدكلة، 
س العلم ؾبالس للمناظرة ألٌف الٌدكؿ إمبا تقول يف ظبلؿ العلم، كعلى أيدم ذكيو...يف بادئ األمر زانت ؾبال

كاؼبذازرة، تنعقد يف اؼبساجد كما يلحق ّٔا من مدارس، مث حيًبب إُف نفوس اػبلفاء العباسيُت استقداـ العلماء إُف 
ؾبالسهم، كانعقاد حلقاهتم العلمٌية يف قصورىم، كاتبعهم يف ذلك القـو كسائر األمراء. كلقد ازبذ اؼبهدم بن أيب 

يعقده للعلماء من ؾبالس كسيلة لتحقيق مسائل الٌدين اليت زاف يتجادؿ فيها اؼبتجادلوف، جعفر اؼبنصور فبا زاف 
كللردّْ على الزنادقة كاؼبلحدين، كطلب إُف العلماء أف يناقشوىم يف حوارىم دبثل زبلمهم من غَت االحتكاـ إُف 

تج عليو دبا ال يؤمن بو. فنشأ1القرآف كالسن من ذلك علم اعبدؿ كاؼبناظرة كعلم  ، فإفَّ اعباحد ال ينبل  أف وبي
الكبلـ، كانبٌت على ىذا أيضان ترصبة علم اؼبنطق كنقلو إُف الللة العربية، إذ ىو أداة الرباىُت، كآلة الفكر كالبحث، 
كيعود الفضل يف شيوع اؼبناظرات كازدىارىا إُف اؼبتكلمُت كخاصة اؼبعتزلة، حيث ازبذكا اعبدؿ كاؼبناظرة كسيلة 

 ليها يف مباحثهم كنشر مبادئهم، كيف أداء مهمتهم بصفة عامة.اعتمدكا ع

 ꞉المناظػػػػػػرة لغػػػػػة واصطػػػػػالحا -2

الذم يراكضك كتنظره كناظره من  ꞉الًٌتاكض يف األمر، كنظَتؾ ꞉"كالتناظر ꞉ٌرؼ ابن منظور اؼبناظرة بقولوػع     
ننظَت زأيبثلك ألنو إذا نظر إليهما الناظر رآنبا اؼبثل، كقيل اؼبثل يف زل ش ء كفبل ꞉اؼبناظرة. كالنظَت

سواء﴿...﴾كالنظَت دبعٌت الند﴿...﴾كيقاؿ ناظرت فبلنا أم صرت نظَتا لو يف اؼبخاطبة كناظرت فبلنا بفبلف أم 
كقد ذىب الدزتور ؿبمد حسن عبدا إُف أف تعريف ابن منظور وبٌدد اؼبناظرة بوصفها حوارا  2جعلتو نظَتا لو"

 .3أك استكراه كلذلك فٌسر ىذا الباحث الًتكيض على أنو "إعادة التكوين" دكف سطوة

كعرٌفهػػػػػػػا طاش زربل زاده الذم زاف علما يف ىذا الباب "ى  النظر بالبصَتة من اعبانبُت يف النسبة بُت     
حيث اعترب اعبدؿ  ، ك رسم ابن خلدكف يف اؼبقدمة معاَف ىذا العلم، كمسوغاتو كغاياتو4الشيئُت إظهارا للحق"

ىو اؼبناظرة "كأما اعبدؿ كىو معرفة آداب اؼبناظرة﴿...﴾ فإنو ؼبا زاف باب اؼبناظرة يف الرٌد كالقبوؿ مٌتسعا، كزل 
كمنو ما يكوف صوابا كمنو ما يكوف خطئا  كاحدمن اؼبتناظرين يف االستدالؿ كاعبواب يرسل عنانو يف االحتجاج،

با كأحكاما يقف اؼبتناظراف عند حدكدىا يف الرٌد كالقبوؿ ،كزيف يكوف اغباؿ ،فاحتاج األئمة إُف أف يضعوا آدا
اؼبستدؿ كآّيب كحيث يسوغ لو أف يكوف مستدال كيكوف ـبصوما منقطعا كؿبل اعًتاضو أك معارضتو، كأين هبب 

ؼبسائل قصد كعليو فاؼبناظرة "ى  النظر من جانبُت يف مسألة من ا5عليو السكوت كػبصمو الكبلـ كاالستدالؿ"
كعليو فاؼبناظر وبتاج إُف إعماؿ نظره بدقة  فيما يعرض لو أك يتناكلو فالكل يسعى إُف على  6"إظهار الصواب فيها

 مناظره ؼبا يف النفوس من حيٌب الللبة.
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يزخػػر الًٌتاث العريب اإلٌسبلم  بالٌدراسات اليت انشللت دبسألة الٌتناظر كاعبداؿ فبا هبعلنا نقف على   
يات زثَتة تصل أحيانا إُف حد الٌتباين كالٌتمايز زعلم اؼبناظرة، كعلم آداب البحث، علم اعبدؿ، اغبجاج... مسم

كلعل إنباؿ اؼبناظرة زقطاع غٍت يف ثقافتنا راجع إُف الفصل التعسف  بُت الفلسفة اإلسبلمية كعلم الكبلـ، تتوسل 
لة على أساس ادعاء برىانية الفلسفة كجدلية الكبلـ كظبو األكُف باؼبنطق حيث يتوسل الثاين باعبدؿ، فتقع اؼبفاض

 .7الربىاف عن اعبدؿ

، فبعد أف 8لػم يفصل أبو اؼبعاِف اعبويٍت بُت اؼبناظرة كاعبدؿ ،كإف فٌرؽ بينهما من حيث االشتقاؽ الللوم  
: إظهار اؼبتنازعُت مقتضى وؿ: "كالٌصحيح أف يقاؿػػػػػػػبٌُت فشل الٌتعريفات يف اقتناص داللة اعبدؿ )اؼبناظرة( يق

  9نظرهتما على الٌتدافع كالتنايف بالعبارة ،أك ما يقـو مقامها من اإلشارة كالداللة"
كفػ  ذات الٌسياؽ يرل أبو الوليد الباج  أف "اعبدؿ تردد الكبلـ بُت اثنُت قصد زل كاحد منهما   

لعلـو قدرا كأعظمها شأنا، ألنٌو الٌسبيل إُف ، كيضيف "كىذا العلم من أرفع ا10تصحيح قولو كإبطاؿ قوؿ صاحبو"
معرفة االٌستدالؿ كسبييز اغبق من ااؿ، كلوال تصحيح الوضع يف اعبدؿ ؼبا قامت حجة كال اتضحت ؿبجة، كال 

عوج من اؼبستقيم
ي
إف اعبدؿ زعلم "قانوف صناع  يعرؼ أحواؿ اؼبباحث من "11علم الٌصحيح من الٌسقيم كال اؼب

12"على كجو يدفع عن نفس الٌناظر كاؼبناظر )اؼبعلل كالسائل( الشك كاالرتياباػبطأ كالصواب 
 

كبنػاء على ىذه الٌتحديدات االصطبلحية تكوف اؼبناظرة ى  الٌنظر بالبصَتة من اعبانبٌُت يف الٌنسبة بُت الٌشيئُت     
ا جبهده كحده، فبا يتطلب إسهاـ إظهارا للصواب، إذ من اؼبتعذر أف وبيط اؼبرء بكل اؼبعارؼ كأف يصل إُف منتهاى

العقبلء يف بنائها، كىذا ما أشار إليو طو عبد الرضباف دبصطلح اؼبعاقلة اليت زانت تسد يف الفكر اإلسبلم  القدًن 
13مسد العقل يف الًتاث اليوناين

 

ختبلؼ ال االختبلؼ تتطور اؼبعارؼ الفلسفية كالعلمية )تناسب طردم(، ذلك أف الوجود اإلنساين يلتٍت باال
 .14بالتنميط كفرض الرأم الواحد"

ر" شرعية االحتجاج كاؼبناظرة بشواىد من القرآف الذم يعج بنماذج راقية يف الٌتدليل على التوحيد ػػػكتظه     
كفيو مناظرات كجداالت بُت جهات عدة ؾبادالت الكفار مع رسلهم، حوار ا مع … كاؼبعاد كخلق العاَف

 اليت قوؿ ا ظبع قد﴿ك قولو عٌز كجٌل *:﴿كال ذبادلوا أىل الكتاب إال باليت ى  أحسن﴾زقولو تعاُف15اؼببلئكة
 **﴾ بصَت ظبيع ا إف رباكرزما يسمع كا ا إُف كتشتك  زكجها يف ذبادلك

 األفعػػػػػػاؿ الٌتكلميٌػػػػة للمناظػػػػػػرة:-3

عوج من الٌتصورات كتصحيح األفكار اػباطئة، لـز أف تستند إُف ؾبموعة من كؼبٌ 
ي
ا زانت اللاية من اؼبناظرة تقوًن اؼب

كط كاألخبلقيات اليت يتوجب توٌفرىايف اؼبتناظرين، كؽبذا جعلت ؽبا شركط كآداب نلخصها يف الٌنقاط الشر 
 :16ةػػػػػػػاآلتي

 ػػػػػػػركط العامػػػػػػػة:ػفأمػػػػػػػا اٌلش

 ال بد ؽبا من جانبُت. -
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 ال بد ؽبا من دعول. -

 ال بد ؽبا من مآؿ يكوف عجز أحد اعبانبُت. -

 ككظائف.لكل من اعبانبُت آداب  -

 كمػػػػػػػن الٌشركط العامة للمناظرة استنبط اؼبفكر طو عبد الرضبن أفعاال تكلمٌية ثبلثة ىػػػػػػػ :

 ا:ػػػػػػػمن شركط ىذا الفعل التكلم  باعتباره فعبل عرضي االدعػػػػػػػػاء:-أ

 أف اؼبٌدع  يعتقد صدؽ ما يدع . ▪

 أف اؼبٌدع  يطالب اؼبخاطب بأف يصدؽ بدكره الدعول. ▪

 للمٌدع  بٌينة)حجة( أك بٌينات على ما يٌدع . أف ▪

 أف للمخاطب حق اؼبطالبة ّٔذه البٌينات كتقويبها. ▪

 أف يكوف منطوؽ االٌدعاء أنو صادؽ كمفهومو أنو قابل للتكذيب. ▪

 : كىو االعًتاض على الدعول.اؼبنػػػػػػع-ب

  :ػػػػػػػ: كشركط ىذا الفعل ىالٌتدليػػػػػػل-ج

 يكوف مبٌت الٌتدليل على ؾبموعة االدعاءات يف صورة ؾبموعة من القضايا. شرط اؼبضموف القضوم: أف -

 شرط الصدؽ: يعتقد اؼبدع  صدؽ قضايا دليلو كصحة ىذا التدليل. -

شركط سبهيدية: يعترب اؼبٌدع  اؼبعًتض صادقا يف اعًتاضو كمصدقا بقضايا دليل االعًتاض كبوظيفتها  -
 الٌتداكلية.

 .17  بتدليلو إقناع اؼبعًتض بالعدكؿ عن منعوكالشرط اعبوىرم: يقصد اؼبٌدع -

كزل طرؼ يسعى إلقناع الطٌرؼ اآلخر بصدؽ دعواه  ،يتبٌُت من ىذا الكبلـ أف اؼبناظرة تقـو بُت طرفُت -
 كيتأٌسس اؼبنهج االستدالِف يف اؼبناظرة على اغبجاج كفق آليات خطابية ؿبدٌدة. ،كبطبلف ما ػبصمو

 ػػػػػرة:أخبلقيػػػػػػػػػات اؼبناظػػ -4

تؤسػٌػػػػػػس اؼبناظرة أخبلقيات التواصل على مبادئ عقلية، قابلة للنقد كاؼبناقشة كىو ما ظب  بالعقل الٌتواصل        
نبنية يف أساس صبلحية اػبطاب"

ي
 .18الذم "يعرب عن تلك الطٌاقة العقلٌية اؼب

 أف يكوف اؼبتناظراف متقاربُت مكانة كمعرفة. ❖

حىت يستويف مسألتو، زيبل يفسد عليو توارد أفكاره، كحىت يفهم مراده من الكبلـ   أف يبهل اؼبناظر خصمو  ❖
 ز  ال يقٌولو ما َف يقل.

 أف يتجنب اؼبناظر اإلساءة إُف خصمو بالقوؿ بلية إضعافو عن القياـ حبجتو. ❖

لى يده أف يقصد اؼبناظر االشًتاؾ مع خصمو يف إظهار اغبق كاالعًتاؼ بو، حىت ال يتباىى بو إذا ظهر ع ❖
 كال يعاند فيو إذا ظهر على يد خصمو.
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أف يتجنب اؼبناظر ااكرة مع من ليس مذىبو إال اؼبضادة، ألنو من زاف ىذا مسلكو ال ينفع معو اإلقناع  ❖
 .19باغبجة"

 دكر اؼبتكلموف يف اؼبناظرة -5

اء اؼبعتقدات كالديانات األخرل أدل اؼبتكلموف دكران زبَتان كبارزان يف الٌدفاع عن العقيدة اإلسبلمية إز         
السماكية ارٌفة منها زاؼبسيحية كاليهودية، كاؼبشرزة كاإلغبادية زآّوسية، كالثنوية، كاؼبانويٌة، كقد سبٌثل ىذا الٌدكر إما 
يف مناقشة كإبطاؿ حجج أصحاب تلك اؼبعتقدات كالٌديانات أك يف دعوة غَت اؼبسلمُت الطالبُت للحقيقة إُف 

بالعقيدة اإلٌسبلمية، كمن بُت أىم اؼبناظرات اليت تضمنتها الرسائل مناظرة اعباحظ يف الرٌد على اليهود  اإليباف
 كالنصارل.

رل اعباحظ أف اؼبناظرة ى  النقاش الذم يدكر بُت شخصُت يبثبلف أفكارا متناقضة، كؽبذا بٌت مناظراتو أك ػي   
أفبلطوف كسقراط كسيلة للكشف عن اغبقيقة عن طريق جدلو على مبدأ التناقض، كاستخدمو زما استخدمو 

احتكاؾ اآلراء اليت ينتج عنها العلم كاؼبعرفة "لكنو جدؿ ىبتلف عن اعبدؿ األرسط  من جهة، كعن جدؿ 
فهو ال   ، فاعبدؿ األرسط  موضوعو ىو الظن ك ما يكوف يف غالب األحياف،20مارزس كىيجل من جهة أخرل"

رأم "على النقيض من اؼبنطق الذم موضوعو الٌصدؽ، ك ىو علم القياس ذم اؼبقدمتُت  يؤدم إُف العلم بل إُف ال
أما اعبدؿ عند ىيجل كمارزس فيختص بالعلـو االجتماعية، فاعبدؿ عند نبا 22الضركريتُت ك النتيجة الضركرية" 

كردبا  –معينة متميزة "أف أفراد آّتمع يبكنهم، ّٓرد أهنم يسعوف كراء ىدؼ معُت أف يسانبوا يف خلق حالة 
 .23عن اللرض اؼبقصود" -متناقضة مع

ر اعباحظ اعبدؿ أقبع األساليب لتوليد اؼبعارؼ، ؼبا يوفره من آليات تكشف عن اغبقيقة، كتسمح ػػكاعتب     
كال ال تكاد تظهر قوهتا  بدحض اػبصم، زما ييفٌعل اغبوار كيدفعو إُف األماـ ،ىذا إذا ابتعد اػبصماف عن اؼبراء، "

يبلغ أقصاىا إال مع حضور اػبصم، كال يكاد اػبصم يبلغ ؿببتو منها إال برفع الٌصوت كحرزة اليد، كال يكاد 
اجتماعهما يكوف إال يف افل العظيم... كال ذبود القوة دبكنوهنا كتعط  أقصى ذخَتهتا، اليت استخزنت ليـو 

 .24فقرىا كحاجتها، إال يـو صبع كساعة حفل"

عباحظ باعبدؿ كفعاليتو، فهو ليس ؾبرد ترؼ فكرم يلجأ إليو اؼبتكلموف اؼبناصركف ؼبذىبهم، إمبا ىو اعتٌد ا    
اإليباف بقدرات العقل اليت تلـز اؼبتكلم إجبلء اغبقيقة كخدمة العلم كقد قاؿ يف ذلك: "فما ينتظر العاَف بإظهار ما 

ك صلح الدىر، كخول قبم التقية، كىبت ريح العلماء، عنده، كالناشر للحق من القياـ دبا يلزمو. فقد أمكن القوؿ 
 .25كزسد اعبهل كالع  كقامت سوؽ العلم كالبياف"

 منهجية اعباحظ يف اؼبناظرة-6

منهجية اعباحظ يف اؼبناظرة يف عدة رسائل ،من ذلك ما أفصح عنو يف رسالة العثمانية: "كاعلم أف  نعثر على   
، كألىل النظر مألفا حىت يبلغ من شدة االستقصاء ػبصمو مثل الذم كاضع الكتاب ال يكوف بُت اػبصـو عدال

يبلغ لنفسو، حىت لو َف يقرأ القارئ من زتابو إال مقالة خصمو ػبيل لو أنو الذم اجتباه لنفسو، كاختاره لدينو. 
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ت مقاـ كلوال اتكاِف على انقطاع الباطل عن مدل اغبق كإف استقصيتو كبللت غايتو، ما استجزت حكايتو، كقم
 .26صاحبو"

ظ اعباحظ على منهجو يف زل الرسائل ألنٌو ينطلق من مبادئ ال تتلَت كال تتبدؿ كنستق  من رسالة ػد حافػػكق   
"استحقاؽ اإلمامة" ىذا اؼبقطع لندلل بو على ذلك، حيث قاؿ :"قد حكينا قوؿ من خالفنا يف كجوب اإلمامة ك 

تقصينا صبيع حججهم إذ زاف على عذر ؼبن غاب عنو خصمو كقد تعظيم اػببلفة، كفسرنا كجوه اختبلفهم كاس
تكفل باإلخبار عنو يف ترؾ اغبيطة لو كالقياـ حبجتو، زما أنو ال عذر لو يف التقصَت عن إفساد ما ىبالفو ك زشف 

.فبعد أف يستعرض حجج اػبصم يأيت إُف ىدمها الواحدة تلو 27خطأ من يضاده عند من قرأ زتابو كتفهم حجتو"
خرل باألدلة كالرباىُت الصحيحة ،حىت ال يًتؾ حجة ؼبعًتض أك منكر ،كدائما سبيلو يف ذلك القياس دبختلف األ

 أنواعو  كالشواىد الصحيحة اؼبثبتة .

 إبطػػػػػػػاؿ دعػػػػػػاكم النصػػػػػػػػػارل:-7

تكٌلم يف الرٌ 
ي
د على خصـو اإلسبلـ كاؼبسلمُت، عكست رسالة الرٌد على النصارل القدرة اعبدلٌية اليت امتلكها ىذا اؼب

كزشفت جانبا من جوانب اطبلعو على علم األدياف كمعرفتو بأدؽ تفاصيل عقائدىا زما أهنا بٌينت اعبهود اليت 
بذؽبا اؼبتكلموف يف الدفاع عن عقيدة التوحيد أماـ خطر اليهود كالنصارل كاؼبذاىب الوضعية زآّوسية كالزرادشية 

 ·كغَتىا

تنػاكؿ اؼبرسل بعض القضايا اليت أطلقها اليهود كالٌنصارل كفٌندىا اؼبتكٌلم مستعينا بآليات االستدالؿ اؼبختلفة    
  :ػػػػػػػا يلػػػػػػػكمن أبرز النقاط اليت أتى عليها اعباحظ  نذزر م

 غموض قوؽبم)الٌنصارل( يف اؼبسيح عليو السبلـ. -1

 ـ  يف اؼبهد.إنكار النصارل لكبلـ عيسى عليو الٌسبل  -2

 انقطاع سند النصرانية.-ج

 بنوة عيسى .-د

 عػػػػػػرض دليػػػػػل الدعػػػػول كحجػػػػج االعتػػػػراض عليهػػػػا:-1.7

بيٌػن طو عبد الرضبن أف "حٌد العرض أف ينفرد العرض ببناء معرفة نظرية سالكا يف ىذا البناء طرقا ـبصوصة،     
،كالعرض االعتبار ىو ادعاء من حيث إف: يعتقد صدؽ ما يعرض، يلـز اؼبعوض يعتقد أهنا ملزمة للمعركض عليو 

كأما  28عليو بتصديق عرضو صدؽ، يقيم األدلة على مضامُت عرضو، يوقن بصدؽ قضايا دليلو كبصحة تدليلو"
 .29يتمٌيز خبصائص منطقية ذبعل منو قوال نظرية كحٌجيا كقيميا"*الدليل" بوصفو متعلق لفعل اإلقامة

ككبػػػػػػػاكؿ عرض أدلة دعاكم النصارل كاليت أكردىا  اعباحظ يف رسالتو، مث نسجل يف عنصر االعًتاض ما رٌد       
 بو اعباحظ على ىذه الدعاكم.

 التدليػػػػل علػػػػػى القضيػػػػة األكلػػػػى:1.7
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أما مسألتهم يف زبلـ رض اعباحظ دليلو على غموض قوؿ النصارل يف زبلـ اؼبسيح يف اؼبهد كبو قولو: "ػعػ  
اؼبسيح يف اؼبهد فه  أف النصارل مع حبهم لتقوية أمره ال يثبتونو كقوؽبم :إنا تقولناه كركيناه من غَت الثقات كاف 

 .30الدليل على أف عيسى َف يتكلم يف اؼبهد: أف اليهود ال يعرفونو، كزذلك آّوس كزذلك اؽبند كالديلم"

 ػػػػة األكلػػػػػى أك منعهػػػػا:االعتػػػػراض علػػػػى القضيػ-2.7

كاالعتػػػػػػػراض أك اؼبنع "فعل تكميلٌ  استجايب إدبارم استشارم تقويب  تشكيك  سجاِف، كىذه الصفات ذبعل 
موضوعو مرتبطا دبوضوع االدعاء كمنطوقو متصبل دبنطوقو، كمقصوده، مفاعبل  ؼبقصوده، كذبعل حٌجيتو معازسة 

، كقد اتبع اعباحظ منهجنا استقرائينا نقدينا 31لتدليل عليو مقٌيدا بالتدليل على االدعاء"يف قوهتا غبٌجية االدعاء كا
مقارننا، فهو منهج يستند إُف الٌتحليل باستقراء اعبزيئات كتصنيفها كترتيبها، مع الٌتوثق كالٌتأزد من صحة نسبة 

عبزئيات  الصلَتة ليصل إُف اغبقائق األقواؿ كمناقشتها، كما يكتنفها من شركح كتفسَتات مث إنو انطلق من ا
 الكربل العامة. 

رٌد اؼبرسل على إنكار الٌنصارل زبلـ عيسى عليو الٌسبلـ يف اؼبهد فيقوؿ: "يف جواب مسألتهم عند إنكارىم     
يقاؿ ؽبم: أنكم حُت سويتم اؼبسألة، كمىوىىتموىا، كنظمتم ألفاظها، ظننتم أنكم قد -زبلـ اؼبسيح يف اؼبهد مولودا

كلعمرم لو زانت اليهود تقٌر لكم بإحياء األربعة الذين تزعموف، كإقامة اؼبقعد الذين ]···[قبحتم، كبللتم غايتكم 
تدعوف، كإطعاـ اعبمع الكثَت من األرغفة  اليسَتة، كتصٌَت اؼباء صبدا، كاؼبش  على اؼباء مث أنكرت الكبلـ يف اؼبهد 

يف مقاؿ، كاُف الطٌعن سبيل ،فأما كىم هبحدكف ذلك أصبع، فمرة من بُت صبيع آياتو  كبراىينو لكاف لكم ذلك 
كمداكم ؾبانُت كمتطبب كصاحب حيل كزاف لسنا *يضحكوف كمرة يلتاضوف كيقولوف: أنو صاحب رقى كنَتقبات

فكيف تشهدكف قوما ىذا قوؽبم يف صاحبكم حُت قالوا: زيف هبوز أف يتكلم يف اؼبهد ···كمقتوال مرجوما**سكينا
 .32فجهلو األكلياء كاألعداء؟"مولودا 

بيٌػن اعباحظ دبا ال يدع ؾباال للشك أف الٌسند الذم أقاـ عليو الٌنصارل حجتهم ال يبكن لو أف يستقيم    
اليهود ال تقٌر باؼبعجزات اليت أيد ا ّٔا عيسى عليو الٌسبلـ زإطعاـ اعبمع اللفَت   فبما أفلصاحب عقل كمنطق 
على اؼباء كتصيَت اؼباء صبدا كأنو َف وب  بشرا قط كإمبا زل ما يف األمر أف رجبل ييدعى باألزل القليل، كاؼبش  

"العازر" قد أغم  عليو يوما كليلة كزانت أمو قليلة العقل فظنت أنو مات فأقامو ،بل يذىبوف إُف أبعد من ذلك 
من اؼبعجزات اليت أيده ا  فهو صاحب حيل كمقتوؿ مرجـو ك اليهود ال تقر لعيسى عليو الٌسبلـ بآية كاحدة

 ال تقر لعيسى بالكبلـ يف اؼبهدّٔاكبناء على ىذه اؼبقدمات فالنتيجة تفض  إُف أف اليهود   

جادؿ يف ىذه الفقرة بشكل أساس  على القياس باعتباره من" اغبجج كىو أحد طرؽ     
ي
كقػد اعتمد اؼب

إُف ىذه اآللية ألهنا "صيلة شكلية إلثبات حقائق سبق  كىو إذ يلجأ33ك أقومها إنتاجا" االستدالؿ غَت اؼبباشر
العلم ّٔا كلكن حصلت اللفلة عن جوانب منها إذ يأيت القياس اؼبنطق  منبها عليها أك ملزما اػبصم التسليم ّٔا 

34إف ىو أنكرىا "
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ؼبهد قاؿ: "كلو زانت   تفنيده دعول الٌنصارل عدـ معرفة آّوس كاػبزر كاؽبند كالًتؾ بكبلـ عيسى يف اػأٌما ف  
آّوس تقٌر لعيسى بعبلمة كاحدة كبأدىن أعجوبة لكاف لكم أف تنكركا علينا ّٔم كتستعينوا بإنكارىم، فأما كحاؿ 
عيسى يف صبيع أمره عند آّوس زحاؿ زرادش* يف صبيع أمره عند النصارل، فما اعتبلؽبم ّٔم، كتعلقهم يف 

ؽبند كاػبزر كالًتؾ ذلك؟ فمىت أقرت اؽبند ؼبوسى بأعجوبة كاحدة فضبل إنكارىم؟ "كأما قولكم: فكيف َف تعرؼ ا
عن عيسى؟ كمىت أقرت لنيب بآية كركت لو سَتة حىت تستشهدكا اؽبند على زبلـ عيسى؟ كمىت زانت الًتؾ 

 .35كالديلم كاػبزر كالتًت كالطيلساف مذزورة يف ش ء من ىذا اعبنس ؿبتجا ّٔا على ىذا الضرب؟"

  :ػػػػػػػدؿ اغبجج اؼبنطقية اليت ال يبكن لعاقل رفضها، فأخرج القوؿ على الٌنحو اآلتف آّاػكظٌ 

 : آّوسية ال تعتقد بالديانة اؼبسيحية.اؼبقدمػػػػػػػة األكلػػػػى -

 : آّوسية تنكر نبوة عيسى عليو الٌسبلـ.اؼبقدمػػػػػػػة الثانيػػػػػة -

آّوسية ال تذزر زبلـ عيسى عليو الٌسبلـ يف اؼبهد فه  ال تعًتؼ بو نبيا كاغباؿ نفسو بالنسبة النتيجػػػػػة:  -
 إُف النصرانية اليت ال تعًتؼ بزرادشت كال بقداسة آّوسية 

  :ػػػػػػػكاعتػػػػػػػرض اعباحظ على مزاعم الٌنصارل يف عدـ ذزر اؽبنود لكبلـ عيسى على النحو اآلت

  تقيم كزنا للٌرسائل الٌسماكية)ال تؤمن بوجود رسائل ظباكية(.اؽبنود ال دبا أف 

م تأت على معجزات موسى عليو الٌسبلـ)يف إشارة منو إُف ػلك كتبها َف ترك سَتة نيب من األنبياء، فان -
 اليهود(.

 فإهنا ال تذزر عيسى كال تذزر زبلمو يف اؼبهد. كبالتاِف  -

ًن عليها الٌسبلـ ؼبا أقببت عيسى عليو الٌسبلـ بدكف أب بل بكلمة من كللتذزيػػػر فإف القرآف ىبربنا أف مر      
ا عز كجل ،أحست يضيق زبَت ألٌف عليها أف تواجو عائلتها اليت ى  عائلة ززريا عليو الٌسبلـ يف بيت غبم، 

تكٌلم الٌناس إاٌل باإلضافة إُف صورهتا أماـ آّتمع الذم عرفها بعفتها كقداستها، مث إف ا تعاُف أمرىا أف ال 
ٍيئان ﴿باإلشارة للرضيع الذم يف يدىا. قاؿ تعاُف  فىأىتىٍت ًبًو قػىٍومىهىا ربىًٍمليوي قىاليوا يىا مىٍرًنىي لىقىٍد ًجٍئًت شى

ٍهًد صىًبٌيان ﴿36﴾فىرًيٌان  فتكٌلم عيسى عليو الٌسبلـ مظهرا براءة  37﴾فىأىشىارىٍت إًلىٍيًو قىاليوا زىٍيفى نيكىلّْمي مىن زىافى يف اٍلمى
بَّاران شىًقٌيان ﴿مث قاؿ:38﴾قىاؿى ًإينّْ عىٍبدي اللًَّو آتىاينى اٍلًكتىابى كىجىعىلىًٍت نىًبٌيان ﴿أمو   .39﴾كىبػىرٌان ًبوىاًلدىيت كىَفٍى هبىٍعىٍلًٍت جى

ا يف اؼبصادر الٌدينية أك الٌتارىبٌية اللَت فهػذه اؼبسألة من أىم اؼبسائل اليت ذزرت يف القرآف الكرًن كال أثر ؽب    
إسبلمية، فبالرغم من أهنا تيعٌد من أعظم اؼبعجزات اليت تبٌُت صدؽ عيسى بن مرًن عليو الٌسبلـ، كتػىهيم الٌنصارل 

 بالٌدرجة األكُف، مع ذلك ال قبد ؽبا أثرا إالٌ يف القرآف الكرًن.

كلعػػل اعباحظ يف اعتماده على الشواىد الدينية كاآلليات العقلية زالقياس أراد أف ال يًتؾ منفذا لبلعًتاض على 
صحة حججو،فمن خبلؿ ىذه األدلة كالرباىُت بٌُت قصور األناجيل كعدـ ذزرىا لكامل اغبقائق كأف القرآف من 

نكر القرآف ىذه اغبادثة ألف األناجيل نفسها ال عند ا،كليس خاضع لؤلىواء البشريٌة فلو زاف زبلـ بشر أل
 تثبتها.
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 الٌتدليػػػػػػل علػػػػػػػػى القضيٌػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة: -3.7

كتتمثػػل فيما جاء من قوؿ انقطاع سند الٌنصرانية كتناقض زتبها حيث يؤٌزد الٌنصارل أف زبلـ عيسى عليو    
شارت إليو، فيعرض اعباحظ ادعاء الٌنصارل يف ىذا الٌصدد: "فاف سألونا عن الٌسبلـ يف اؼبهد َف تذزره زتبهم كال أ

 .40أنفسهم فقالوا :ما لنا ال نعرؼ ذلك كَف يبللنا عنو أحد البتة"

لػم يكن اعًتاض اعباحظ  على ما جاء من ادعاءات  الٌنصارل اليت تنف  معرفتها بكبلـ عيسى يف زتبها    
جج كأدلة ك"تقتض  كظيفة اؼبعًتض يف ىذا اؼبستول أك اؼبعارض إبطاؿ الدعول اعًتاضا ؾبردا بل استند إُف ح

بإقامة الٌدليل على نقيضها أك تستلزمو  أك تقتض  إبطاؿ مقدمة من مقدمات دليل ىذه الٌدعول بعد أف يكوف 
 . 41اؼبٌدع  قد أقاـ الٌدليل عليها"

إمبا قبلوا دينهم عن أربعة أنفس: اثناف من  كاؼبعارضة بدت كاضحة يف حجاج اعباحظ كمن ذلك قولو "إهنم
اغبواريُت بزعمهم، يوحنا كمىت، كاثناف من اؼبستجيبة، كنبا مارقش )مارقس(، كلوقش  )لوقا(، كىؤالء األربعة ال 
يؤمن عليهم الللط كال النسياف كال تعمد الكذب، كال التواطؤ على األمور، كاالصطبلح على اقتساـ الرٌياسة 

 .42كاحد منهم لصاحبو حصتو اليت شرطها لو"كتسليم زٌل 

فػإف قالوا: "إهنم إف قالوا زانوا أفضل من أف يتعمدكا زذبا، كأحفظ من أف ينسوا شيئا كأعلى من أف يللطوا يف 
دين ا، أك يضٌيعوا عهدا قلنا: إف اختبلؼ ركايتهم يف اإلقبيل، كتضاد معاين زتبهم، كاختبلفهم يف نفس اؼبسيح 

ؼ شرائعهم دليل على قولنا فيهم، كما ينكر من مثل لوقش)لوقا(أف يقوؿ باطبل كليس من اغبواريُت فقد  مع اختبل
 .43زاف يهوديا قبل ذلك بأياـ يسَتة"

رٌزػػز اعباحظ حجاجو على سند األناجيل كبٌُت أف أصحأّا األربعة ليسوا من حواري  اؼبسيح كإف زعم الٌنصارل    
يُت، ال يؤمن عليهم غلط كال نسياف ،كال تواطؤ على زذب ،زما َف يلفل اعباحظ  منت أف اثنُت منهم من اغبوار 

ىذه األناجيل اليت تتعارض فيما بينها  كزبتلف ركاياهتا كتتناقض ؿبتوياهتا، كتتعاند معانيها  بل زبتلف  يف اؼبسيح 
م الذم ذىب إليو اعباحظ بأف زٌتاب نفسو كى  أدلة قاطعة على افًتائهم كزذّٔم ،كقد كافق زثَت من العلماء الرأ

األناجيل ليسوا من اغبواريُت، فقد تعرض ابن حـز يف زتابو "اؼبلل كاألىواء كالنحل "إُف ىذه اؼبسألة "إف ىؤالء 
الذين يسموهنم النصارل كيزعموف أهنم زانوا حواريُت للمسيح عيسى عليو الٌسبلـ، زباطرة، كمىت الشرط ، كيوحنا 

كأما اغبواريُت الذين أتى ا ··· يكونوا قط مؤمنُت ،فكيف حواريُت بل زانوا زٌذابُت زفاراكيعقوب كيهوذا َف
كال ندرم أظباءىم ألف ا تعاُف َف يسمهم لنا، إال أننا نبٌت كنؤمن كنقطع أف ···عليهم فأكلئك أكلياء ا حقا 

الفاجر، ما زانوا قط من اغبواريُت، لكن  باطرة الكذاب ،كمىت الشرط ، كوبنا اؼبستخف، كمارقش الفاسق كلوقا
،كّٔذا أبطل اعباحظ مزاعم الٌنصارل حبجج داملة، تدؿ على 45("*الطائفة اليت قاؿ ا تعاُف فيها )كزفرت طائفة

كما قدمتو على أنٌو ·قدرتو اغبجاجية يف دحض دعاكم اػبصـو "كما حسبتو منتهى االحتجاج جعلو منطلقا لو 
46إُف القلق يزوبهم كيقعد ّٔم"طمأنينة ؽبم حولو 

 

 الٌتدليػػػػػػل علػػػػػػػػى القضيػػػػػة الثالثػػػػػة:-4.7
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فٌند اعباحظ دعول الٌنصارل لبنوة عيسى عليو الٌسبلـ  تعاُف فيقوؿ:"كسألتم إذا زاف ا تعاُف قد ازبذ عبدا    
لك إظهار رضبتو كؿببتو إياه كحسن تربيتو كتأديبو من عباده خليبل فهل هبوز أ ف يٌتخذ عبدا من عباده كلدا،يريد بذ

 .47لو، زما ظبى عبدا من عباده خليبل كىو يريد تشريفو، كتعظيمو كالٌداللة على خالص حالو عنده ؟"

يٌتضػح أف أدلة اإلثبات اليت أطلقها أىل الكتاب تكتس  الٌصبلة اؼبنطقية ،ألف الٌشركط اليت تقتضيها اؼبناظرة    
كالذم سبقت اإلشارة إليو،  اعبوىرمباإلضافة إُف الٌشرط  الٌصدؽكشرط  اؼبضموف القضومرط توفرت من ش

، حيث يعترب اؼبٌدع  اؼبعًتض شركط  سبهيديةكلكن يبطل يف ىذه اغبالة الٌشرط الرٌابع من شركط الٌتدليل ،كى  
 صادقا يف اعًتاضو ،ألف اعتقاد الٌنصارل ببنوة عيسى تقـو على مزاعم زاذبة.

استفػض اعباحظ يف ىذه اؼبسألة كرٌد قائبل:"...كأما كبن فإنا ال قبيز أف يكوف  كلد ،ال من جهة الوالدة ،كال    
من جهة التبٍت، كنرل أف ذبويز ذلك جهل عظيم ،كإمث زبَت، ألنو لو جاز أف يكوف )ا(أبا ليعقوب، عباز أف 

عباز أيضا أف يكوف)ا(عٌما، ···ذلك ال يوجب نسبا يكوف جدا ليوسف!! كلو جاز أف يكوف جدا كأبا كزاف 
كخاال ألنٌو إف جاز أف نسميو من أجل الٌرضبة كابة كالٌتأديب أبا، جاز أف يسميو آخر من جهة التعظيم 

كَف وبمد ا من جىوىز عليو صفات البشر كمناسبة ···كالٌتفضيل كالٌتسويد أخا ،كعباز أف قبد لو صاحبا كصديقا 
، كإف زاف 48،كمقاربة العباد " اػبلق ككاصل مبيٌنا فقاؿ :"كالقوؿ بأف ا يكوف أبا كجٌدا كعٌما كأخا ،للنصارل ألـز

لآلخرين الزما ،ألف الٌنصارل تزعم أف ا ىو اؼبسيح ابن مرًن، كأف اؼبسيح قاؿ للحواريُت :يا إخويت، فلو زاف 
 .49···"ال يبنعوف أف يكوف ا تبارؾ كتعاُف أبا كعما كجدافهم ···للحواريُت أكالدا عباز أف يكوف ا عمهم

ذىػب اعباحظ يف مسار رده أف ذبويز ذلك "جهل عظيم" من ناحية العقل ك"إمث زبَت "من ناحية الٌدين    
فيتحقق مقصد اعباحظ الكبلم  عرب رعاية أمر الٌدين كالعقيدة بأسلوب العقل كلذلك زاف اؼبسار اغبجاج  

جج العقلية عرب الٌتوليد كاالستدالؿ الذم يفض  إُف القياس)لو جاز أف يكوف أبا ليعقوب، عباز أف ذبميعا للح
يكوف جدا ليوسف(ك اعتمد بينية االفًتاض عنصرا من عناصر بناء الربىاف زما اعتمد أسلوب الٌتعليل ليضف  

 على أقوالو الصبلة اؼبنطقية.

ككجو آخر تعرفوف بو "···امة البٌينة كالٌدليل على ذلك قائبل: كاصػػل اؼبرسل دحض حجج الطرؼ اآلخر كإق   
صحة قوِف كصواب مذىيب ،كذلك أف ا تبارؾ كتعاُف لو علم أنو قد زاف فيما أنزؿ من زتبو على بٍت إسرائيل 

 يكوف أف أبازم زاف بكرم ،كابٍت، كأنكم أبناء بكرم ،ؼبا زاف يلضب عليهم إذا قالوا :"كبن أبناء ا" فكيف ال
ابن ا ابنو كىذا من سباـ اإلزراـ كزماؿ ابة كال سيما إف زاف قاؿ يف التوراة بنو إسرائيل أبناء بكرم كأنت تعلم 

 .50بنات ا زيف استعظم ا ذلك كأزربه كغضب على أىلو"*أف العرب حُت زعمت أف اؼببلئكة 

اؼبرسل باغبجج العقلٌية بل دٌعمها بالٌشواىد القرآنٌية ليظهر صحة ما ذىب إليو، كليبٌُت الٌتناقض يف  فػؼبيكت    
قوؽبم كبالتاِف يدحض ادعائهم ببنوة عيسى  تعاُف، كىو يف ذلك يقيم عليهم اغبٌجة ألنٌو أظهر اػبلل يف أقواؽبم 

 عٌز كجٌل، كالقرآف الكرًن  ينف  "الوالديٌة كالولديٌة ،بادعائهم على ا الكذب كإسباغ صفات البشر على اؼبوُف
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انىوي ًإذىا قىضىٰى أىٍمرنا فىًإمبَّىا يػىقيوؿي لىوي زيٍن ﴿51على اغبقيقة كعلى آّاز زليهما" مىا زىافى لًلًَّو أىف يػىتًَّخذى ًمن كىلىدو سيٍبحى
فػىيىكيوفي﴾

52
 

ًمٍن إلو ًإذنا لَّذىىىبى زيلُّ إًلىوو دبىا خىلىقى كىلىعىبلى بػىٍعضيهيمٍ عىلىٰى بػىٍعضو سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا  ﴿مىا ازبَّىذى اللَّوي ًمن كىلىدو كىمىا زىافى مىعىوي 
يىًصفيوفى﴾

54﴾َفىٍ يىًلٍد كىَفىٍ ييولىٍد  ﴿كقولو عٌز كجلٌ 53
 

تكٌلم تقوية اعًتاضو بعدد من األدلة ليدحض ّٔا ما جاء بو اؼبتكلموف من جواز   
ي
قوؿ الٌنصارل اؼبسيح  حاكؿ اؼب

ابن ا على سبيل اؼبرضبة كالعطف كليس الوالدة كالنسب، قياسا على ازباذ ا إبراىيم خليبل كىو ما بٌينو قولو 
:"إف إبراىيم صلوات ا عليو ،كإف زاف خليبل فلم يكن خبيلةو زانت بينو كبُت ا ،ألٌف اػبيلة كاإلخاء كاػبلطة، 

كهبوز ···عن ا عٌز ذزره ،فيما بينو كبُت عباده، على أف اإلخاء كالصداقة داخلتاف يف اػبلةكأشباه ذلك ،منفٌية 
أف يكوف إبراىيم عليو الٌسبلـ خليبل يف ا باػبىلة اليت أدخلها ا على نفسو كبُت أف يكوف خليبل خبيلة بينو كبُت 

بلال َف ىبتللو أحد قبلو ؽبذه الٌشدائد ـبتبل يف ربو فرؽ ظاىر ذلك أف إبراىيم عليو السبلـ اختل يف ا اخت
 .55ا"

تكٌلم الللوية على فهم اآليات القرآنية كتأكيلها دبا يتوافق كاؼبنهج العقل  الذم يؤمن بو      
ي
ساعػدت زفاءة اؼب

م كلتلك اعباحظ أشد اإليباف، فػ"للعرب أمثاؿ كاشتقاقات كأبنية، كموضع زبلـ يدؿ عندىم على معانيهم كإرادهت
األلفاظ مواضع أخري كؽبا عندئذ دالالت أخر، فمن َف يعرفها جهل تأكيل الكتاب كالٌسنة"

كحىت يقيم اغبجة  56
حتملة َف يكتف باغبجج العقلية الشواىد القرآنية بل أدرج اغبجج الللوية، ليعارض اؼبفهـو 

ي
الظاىرة كيللق اؼبنافذ اؼب

خيلة" كاستند يف ىذا الٌشأف إُف للة العرب، ليبٌُت أف اػبيلةػ كاليت تعٍت الذم ذىب إليو بعض اؼبتكلموف يف معٌت "
اػبلطة كاإلخاء منفية بُت ا كعباده، كاعتمد على إمكانات  الٌللة  االٌشتقاقٌية "فبل ش ء نبتدئ منو غَت الٌللة 

ة كينبل  أف يلتمس يف كال ش ء ننته  إليو غَت الٌللة كما من ش ء موضوع  أك ذايت إال ىو زامن يف الٌلل
،فقد ازٌبذ من اعبناس حجة)اػبيلةػ اػبىلة(،ذبتمع الٌلفظتاف يف مادة االشتقاؽ كزبتلفاف يف اؼبعٌت كىو بذلك 57الٌللة"

يدعو إُف إقحاـ العقل يف تفسَت ما غمضت داللتو يف القرآف  الكرًن على اعتبار أف الٌدليل العقل  عند اؼبعتزلة 
لٌسنة "ألنو يبٌيز بُت اغبسن كالقبح كألٌف بو ييعرؼ الكتاب كزذلك الٌسنة كاإلصباع"ميقدـ على القراف كا

58. 

ناظر الٌشاىد الشعرم العتداد العرب باؼبدكنة الٌشعرية كتسليمهم دبا جاء فيها    فأكرد بيتا لزىَت 
ي
زمػا استدعى اؼب

 ى:ػػػػػػبن أيب سلم

ًليله يػىٍوـى مىٍسبػىلىةو ***  رـىكًإٍف أىتىاهي خى  يػىقيوؿي الى عىاًجزى مىاِف كى الى حى

بعدمػا دحض اعباحظ ادعاءات النصارل باألدلة اؼبتنوعة كالرباىُت الداملة ،كضع نفسو موضع السائل ليبٌُت 
 للمعًتضُت مدل جهلهم كؿبدكدية تفكَتىم.

فقػل: "كنسأؽبم إف شاء ا كنرد عنهم كنستقص  ؽبم يف جواباهتم زما سألنا ؽبم أنفسنا كاستقصينا ؽبم مسائلهم   
فيقاؿ ؽبم: ىل ىبلواف يكوف اؼبسيح إنسانا ببل إلو؟ أك إؽبا ببل إنساف ؟أك إؽبا كإنسانا؟ فاف زعموا أنو إؽبا ببل 

نو زاف صلَتا مث شٌب كالتحى، كزاف يأزل كيشرب كينجو كيبوؿ إنساف ،قلنا ؽبم: فإننا نعرؼ من األناجيل بأ
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،كقتل ػ بزعمكم ػ كصلب ككلدتو مرًن كأرضعتو أـ غَته الذم زاف يأزل كيشرب؟  فأم ش ء يا ترل ىو اإلنساف 
 .59"إف َف يكن ما ذزرناه؟! 

ستقراء الواقع، فاؼبسيح إما أف عبػأ اؼبناظر إُف حجة الربىاف بفصل اغباالت اليت تتقاطع إهبابا مع حجة ا      
يكوف إنسانا خالصا أك إؽبا خالصا أك أف يكوف جامعا لكليهما، كألف "للعقل منطقو اػباص هبعل اإلنساف 

 .60ؿباصرا دبجموعة من الضركرات كالضوابط اؼبوضوعية اليت توجو اإلنساف كتضبط سلوزو اذباه اآلخرين"

كىكذا فرض على اؼبتلق  االختيار  62اب تأزيد الواحد كنف  اآلخر"زما استدعػ  حجة  البلتناسق  من "ب     
خاطب مسبقا من خبلؿ قولو: 

ي
كزيف يكوف إؽبا ببل إنساف كىو اؼبوصوؼ جبميع صفات "الذم سطره اؼب

كاعبدير بالذزر أف االستفهاـ يف اؼبناظرة ليس غرضو طلب معرفة أمر ؾبهوؿ كلكن" وبملها  63اإلنساف؟!"
ىدافا اقناعية، فاؼببادالت الكبلمية اليت ذبمع أشخاصا متناقضُت نادرا ما تكوف األسئلة فيها ؿبايدة اؼبتحاكراف أ

كمن ىنا زانت أسئلة اعباحظ ترـك إزعاج 64كؿبض إخبارية ألف الٌتقاطب ىو الذم يوٌجو أقواؿ ىؤالء األشخاص"
العقل قبل االصطفاؼ إُف جانب معٌُت  اػبصم كإظهار عجزه زما ربث اؼبستمع على الٌنظر كالٌتمحيص كإعماؿ 

 كخاصة يف القضايا اليت ربمل طابعا  عقائديٌا.

لػػم تنضب أسئلة اعباحظ اؼبوٌجو إُف خصمو، ألٌف بالٌسؤاؿ يتطٌور الٌسجاؿ كتزداد األقواؿ كبالٌتاِف يربز التفاعل    
قاؿ: "كإف زعموا بأنو َف ينقلب عن كتظهر البدائل اليت زبدـ اؼبعرفة، كؽبذا األمر تضاعفت أسئلة اعباحظ ف

قلنا: خربكنا عن ···[اإلنسانية كَف يتحٌوؿ عن جوىر البشريٌة، كلكن ؼبا زاف البلىوت فيو صار خالقا ظب  إؽبا]
 .65"البلىوت أزاف فيو كيف غَته أـ زاف فيو دكف غَته؟

ؿ خصومو كذلك بالبحث عن يظهػر اؼبنهج اعبدِف كالذم ىو منهج علم الكبلـ، يف تفنيد اعباحظ أقوا   
األسباب اليت خولت للنصارل الٌتقوؿ على ا، فبٌُت أنو إذا أقررنا باغبالة األكُف، فاف اؼبسيح ليس بأكُف من غَته 

 يف أف يسمى إؽبا، كأما إذا أقررنا باغبالة الثانية، فإف البلىوت صار جسما كبالتاِف ال معٌت لبلىوت ىنا.

االختبلؼ كالتباين بُت اؼبتكلمُت )أصحاب البلىوت( النصارل كفبلسفتهم، إال أنو يعترب أشػار اعباحظ  إُف      
ىذه الٌتصورات دبجملها إحدل صيغ التشبيو كالتجسيم، الذم يبكن العثور عليو يف ـبتلف األدياف، زما نراه عند 

 .66يف الفرؽ اإلسبلمية"اليهود )الذين يعتربىم اعباحظ مشبهة كؾبربة( كعند الرافضة اؼبشبهة كاغبشوية 

أراد اعباحظ أف يفحم خصمو فأشار إُف مسألة خلق آدـ عليو الٌسبلـ، كأحقيتو بالبنوة  تعاُف إذا زاف اؼبسوغ 
ى   الوالدة بدكف ذزر، يقوؿ يف ىذا الٌشأف: "إف زاف اؼبسيح إمبا صار بن ا ألف ا خلقو من غَت ذزر ،فآدـ 

67ر كأنثى أحق بذلك، إف زانت العلة يف ازباذه كلدا أنو خلقو من غَت ذزر"كحواء إذا زانا من غَت ذز
 

أبطػل اعباحظ حٌجة الٌنصارل كَف يًتؾ ؽبم أدىن اعًتاض ،كذلك بإخضاع مقولتهم لبلستدالؿ اؼبنطق      
"فاعبنس البشرم يشًتؾ فطريا يف استعماؿ آليات منطقية يف إنشاء الكبلـ كتأكيلو، انطبلقا من ذبارب األفراد 

ىذه اآلليات زاف ػبطابو كقع على ـباطبيو  كزلما أفلح الفرد يف اختيار ما يناسب من···كتفاعلهم مع ؿبيطهم 
إذ تعمل صبيعها على تسريع عملية تعديل موقف أك تليَت سلوؾ أك الدفع إُف عمل أك تليَت ···استمالة أك إقناعا
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خاطب فمادامت حجة الٌنصارل  68نظرة ذباه موضوع"
ي
كالعقل كاؼبنطق وبكماف لصاٌف األطركحة اليت عرضها اؼب

كمن يف كالدة عيسى عليو الٌسبلـ من غَت ذزر، فآدـ كحواء كلدا من غَت ذزر كأنثى، كعليو يف ادعاء البنوة ت
 فحٌجة الٌنصارل كمن اتبعهم مردكدة عليهم.

ػػس غريبا أف يعتد اعباحظ بالقياس ماداـ معتقدا بالعقل، حيث بٌُت أف: "الذم َف يأخذ فينا حبكم القرآف، ػلي   
و كسلم، كَف يفزع إُف ما يف الفطن الصحيحة، كاُف ما توجبو اؼبقاييس اؼبطردة كال بأدب الرسوؿ صلى ا علي

كاؼبخطط اآليت يبٌُت القياس الذم أقامو 69،كاألمثاؿ اؼبضركبة ،كاألشعار السائرة أكُف باإلساءة كأحق باؼببلئمة "
 اعباحظ ليدلل على صحة ما ذىب إليو.

 الذم يولد من غَت ذزر ىو ابن ا                            :             اؼبقدمػػػػػة الكبػػػػػػػػػرل -

 عيسى عليو السبٌلـ  كلد من غَت ذزر: اؼبقدمة الصلرل األكُف                                  -

 الٌنتيجػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى                                         :عيسى عليو الٌسبلـ ابن ا -

 اؼبقدمة الٌصلرل الثانية:                                   آدـ عليو الٌسبلـ كلد من غَت ذزر كأنثى -

 النتيجػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة:                                           آدـ عليو الٌسبلـ ابن ا أيضا -

أك عرب عٌدة عمليات مىت استدعى  70ية حجاجية  مباشرة"إف ربقيق اإلقناع قد يكوف "الوصوؿ إليو عرب عمل    
اإلقناع كالتأثَت ذلك، كنظرا لطبيعة اؼبوضوع استند اعباحظ إُف سلسلة من االستدالالت اليت ساعدت على إضفاء 
اؼبوضوعية كالعقبلنية على األطركحة اؼبعركضة، كظهرت ىذه االستدالالت يف قولو: "كاألعجوبة يف آدـ عليو 

، كمنقلبو أعلى كأشرؼ ،إذا زانت الٌسماء داره كاعبنة منزلو كاؼببلئكة خدامو ،بل ىو الٌسبل ـ أبدع كتربيتو أزـر
اؼبقدـ بالسجود كالسجود أشد اػبضوع، كاف زاف حبسن الٌتعليم كالٌتثقيف فمن زاف ا تعاُف ىباطبو كيتوُف 

نزلة كأشرؼ مرتبة كأحق بشرط التأديب ،كفضيلة مناجاتو دكف أف يرسل إليو مبلئكتو كيبعث إليو رسلو ،أقرب م
كزاف ا يكلم آدـ زما زاف يكٌلم مبلئكتو ،مث عٌلمو األظباء زلها، كَف يكن ليعلمو األظباء زٌلها إاٌل ···الٌتعليم

باؼبعاين زٌلها، فإذا ذلك زذلك ،فقد عٌلمو صبيع مصاغبو كمصاٌف كلده ،كتلك هناية طباع اآلدميُت، كمبلغ قول 
71ؼبخلوقُت"ا

 

انتقى اعباحظ حججو من القرآف الكرًن ألنو يراىا "حجة على اؼبلحد، كتبياف للموحد قائم باغببلؿ اؼبنزؿ    
،كاغبراـ اؼبفصل، كفاصل بُت اغبق كالباطل، كحازم يرجع إليو العاَف كاعباىل، كإماـ تقاـ بو الفركض كالنوافل 

كمرشد  يدؿ  على  طريق  اعبنة  كالٌنار، كهبَت  يـو  ]····[ ه ،كسراج ال ىببو ضياؤه، كمصباح ال ىبزف ذزاؤ 
72الٌتحازم"

 

فػإذا زانت بنوة ا لعيسى عليو الٌسبلـ ألنٌو كلد من غَت ذزر فقد بٌُت أحقية آدـ لبنوة ا عٌز ك جٌل ألنو كيلد     
 ·ٌسبلـ أكاله ا عناية متمٌيزةمن غَت ذزر كمن غَت أنثى، أما إذا زاف ذلك ؼبكاف الًٌتبٌية فآدـ عليو ال
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و السبلـ على عيسى عليو الٌسبلـ كعلى زافة البشر كذلك يف زيفية خلقو، ألف ا سبحانو ػفقد تقدـ آدـ علي    
اًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطُتو توُف خلقو بيده كنفخ فيو من ركحو مصداقا لقولو تعاُف:﴿ ًة ًإينّْ خى ًئكى فىًإذىا  ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى

73﴾سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًح  فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى 
 

ـى فىسىجىديكا إالَّ ًإٍبًليسى أىَبى كىاٍستىٍكبػىرى كىزىافى مث أصدر أمره للمبلئكة ليسجدكا آلدـ  ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى ﴿كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىبلى
، كليست عبادة آلدـ، فا سبحانو ىو الذم ئكة آلدـ ىو إطاعة ألمر اعلى أف سجود اؼببل74﴾ًمنى اٍلكىاًفرًينى 

أمر مبلئكتو بالٌسجود كَف يأمرىم بذلك آدـ ، مث خصٌصو كشرفو بالعلم الكثَت كجعلو معلمان للمبلئكة كىم 
ـى اأٍلىظٍبىاءى   كىعىلَّمى :﴿مستفيدكف منو ،بل صارت اؼببلئكة عاجزين عن بلوغ درجتو يف العلم كذلك لقولو عٌز جلٌ  آدى

ًة فػىقىاؿى أىنًبئيوين بًأىظٍبىاًء ىؤالء ًإف زينتيٍم صىاًدًقُتى﴾ ًئكى زيلَّهىا مثيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىبلى
كتوالت نعم ا على آدـ فأسكنو 75

ـي اٍسكيٍن أىنٍ ﴿ اعبنة رفقة حواء، كأرغد فيها عيشهما كىذا ما تبٌينو اآلية الكريبة تى كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىزيبلى كقػيٍلنىا يىا آدى
ًذًه الشَّجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى الظَّاًلًمُتى﴾ ا حىٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تػىٍقرىبىا ىى ًمنػٍهىا رىغىدن

76. 

بيٌػن اعباحظ الٌنعم اليت أسبلها ا عٌز شأنو على آدـ عليو الٌسبلـ، ليدرؾ اؼبتلق  مدل اغبظوة اليت ناؽبا آدـ     
بلـ كليقنع اػبصم أف العناية اإلؽبية اليت أحاطت آدـ عليو الٌسبلـ، فاقت بكثَت اغبظوة اليت ناؽبا عيسى عليو الس

 عليو الٌسبلـ، رغم ذلك َف يدًع أحد أف آدـ ابن ا. ىكذا حاج اعباحظ خصومو كأبطل مزاعمهم.

رة حرزة اعبدؿ الٌديٍت ػ يف البيئة كوبسن الٌتذزَت أف ىذه اؼبناظرة تعترب من أقدـ الٌنصوص اليت كصلتنا، مصوٌ 
اإلٌسبلمٌية ػ ضد اليهود كالٌنصارل، زما أف ىذه اؼبناظرة تكشف عن جانب مهم من عبقرية اعباحظ، فهو ليس 
أديبا ناقدا فحسب، لكنو إُف جانب ذلك عاَف باألدياف، مطلع على زتبها، ملم بدقائق عقائدىا، كتفاصيل 

العظيم الذم بذلو اؼبتكلموف اؼبتقدموف يف مواجهة التحديات اػبارجية اػبطَتة  مبادئها، زما أهنا تبُت اعبهد
 اؼبتمثلة يف مواقف اليهود كالنصارل.

 الخاتمة-8

سجالية تبكيتية انصرفت فيها الطاقة  اإلقناعية  اؼبناظرات قديبا زانت ذات طبيعة اء على ما سبق يٌتضح أف ػػبن  
كىذا يتناسب مع الٌسياؽ اغبجاج  اعبدِف الذم يقتض  تقدًن قل كبرىانو معتمدة حجة العإُف حجة اللوغوس، 

اغبجج إلثبات صدؽ الدعول كدحض الدعول اؼبناقضة، كيف ىذه اؼبناظرة تظهر اعبسارة العقلية للجاحظ  حيث 
ؼبناظرة زخرت باألفكار اعبدلية كاآلراء االستداللية اليت اقتحمت موضوع اإلؽبيات كاؼبنطق كالدين، زما تش  ا

 بنزعتها الكبلمية اليت كصمت أسلوب اعباحظ.

آمن اعباحظ بقدرات العقل كاعتربه صماـ األماف من زٌل زلل أك اكبراؼ معريٌف كيف ذلك يقوؿ: "احذر أف      
تكوف فبن ينظر إُف حكمة ا كىو ال يبصرىا كفبن يبصرىا بفتح العُت كاستماع األذف، كلكن بالتوقف من القلب 

 كالعقل يقود حتما إُف معرفة ا. 77بت من  العقل كبتحفيظو كسبكينو من اليقُت كاغبجة الظاىرة"كالتث
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 المشتقات المالية في التمويل اإلسالمي

 
 

 
 ملخص 

على الرغم من أنبية اؼبشتقات اؼبالية يف تطوير القطاع اؼباِف، إال أهنا قليلة كمتباعدة يف البلداف اليت توافق معامبلت سوؽ ك 
رأس اؼباؿ مع الشريعة اإلسبلمية حيث تتطلب تطوير اؽبيازل اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية. فالتمويل اإلسبلم  ىبضع على حظر 

على أنو هبب أف تكوف مستمدة من الدخل كاألرباح اؼبخاطر التجارية اؼبشًتزة بدال من الفائدة أك العائد اؼبضاربة ك تنص أيضا 
 اؼبضموف.

كاستنادا إُف االستخداـ اغباِف لقبوؿ آليات نقل اؼبخاطر يف التمويل اإلسبلم ، سنستكشف اؼبشتقات اؼبالية كفقا 
عًتاضات الرئيسية من علماء الشريعة اإلسبلمية اليت تشكل ربديا عبواز للمبادئ القانونية األساسية للشريعة، كنلخص اال
 بعض األدكات اؼبالية اإلسبلمية البديلة للمشتقات اؼبالية. تقدـ اؼبقالةاؼبشتقات كفقا للشريعة اإلسبلمية. كيف اػبتاـ، فإف 

   Abstract: 
Despite their importance for financial sector development, derivatives are few and far between 
in countries where the compatibility of capital market transactions with Islamic law requires the 
development of shariah-compliant structures. Islamic finance is governed by the shariah, which 
bans speculation, but stipulates that income must be derived as profits from shared business risk 
rather than interest or guaranteed return. 
     Based on the current use of accepted risk transfer mechanisms in Islamic structured finance, 
the paper explore the validity of derivatives from an Islamic legal point of view and summarizes 
the key objections of shariah scholars that challenge the permissibility of derivatives under 
Islamic law. In conclusion, the paper provides some alternative Islamic financial instruments for 
financial derivatives. 
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  مقدمة:

مرتبطة باؼبشتقات فقد أحدثت ثورة يف الصناعة اؼبالية  نتيجة للطلب اؼبتزايد باستمرار البتكار منهجيات
بسبب التقلبات الكبَتة كاللَت متوقعة يف األسواؽ اؼبالية فقد شكلت العاؼبية على مدل العقدين اؼباضيُت. كذلك 

ذلك خطران زبَتان على اؼبؤسسات إذ ىددت كجودىا كعرضها لئلفبلس. لذلك نشطت اؼبؤسسات اؼبالية يف تطور 
منتجات ّٔدؼ ضبايتها من تلك األخطار، فقد مكن ذلك التطوير يف اؼبشتقات اؼبالية تلك اؼبؤسسات من ىذه 

إدارة تلك اؼبخاطر كذلك بالتحوط منها كلكن ذلك َف يبنع بعض اؼبؤسسات من استلبلؿ الفرص االستثمارية 
تهدؼ خلق اؼبخاطر لكن عدـ فهم اؼبرحبة اليت خلقتها تلك اؼبشتقات. كعلى الرغم من أف تلك اؼبشتقات َف تس

طبيعتها أك عدـ القدرة بالتعامل معها يؤدم إُف سوء استلبلؽبا كبالتاِف إُف أف تكوف مصدران لؤلخطار. بدالن من 
 أف تكوف كسيلة لتجنبها.

 كغرارا على االىتماـ الكبَت دبوضوع اؼبشتقات اؼبالية على صعيد التمويل اإلسبلم ، فهذا االىتماـ كالنقاش
مازاؿ ؿبل جدؿ كاسع لللاية يف إطار مبادئ تطبيق الشريعة اإلسبلمية، كمسألة قانونيتها، أك عدـ ذلك. كقد بدأ 
ذلك اعبدؿ للمرة األكُف انطبلقان من أكائل سنوات شبانينيات القرف اؼباض ، كى  تلك الفًتة اليت شهدت بداية 

قد اعًتض عدد من علماء الشريعة اإلسبلمية على االنطبلؽ اغبقيق ، كالنمو، للتمويل اإلسبلم  نفسو. ك 
 استخداـ اؼبشتقات اؼبالية من عدة منطلقات إسبلمية. كيف ىذا اإلطار يبكن طرح اإلشكالية التالية:          

 ما ىو دور المشتقات المالية في التمويل اإلسالمي؟""       

سنحاكؿ اإلجابة عنها من خبلؿ ىذا البحث لعل كتندرج ربت ىذا السؤاؿ الرئيس  أسئلة فرعية عديدة 
 أنبها:

 ما اؼبقصود باؼبشتقات اؼبالية؟ كما ى  أىم أنواعها كاستخداماهتا؟ .1

 ما ىو اغبكم الشرع  للمشتقات اؼبالية اؼبتداكلة يف األسواؽ اؼبالية؟ .2

 ما ى  العقود اؼبالية الشرعية البديلة للمشتقات اؼبالية؟ .3

 البحث من ؾبموعة من الفرضيات تتمثل فيما يل : كانطلقنا يف ىذا        

 ىناؾ أربعة أنواع من اؼبشتقات اؼبالية: عقود اػبيار، العقود اآلجلة، العقود اؼبستقبلية كعقود اؼببادلة. .1

 يشًتم اؼبستثمر عقد الشراء إذا توقع ارتفاع سعر األصل، كيبيع آخر إذا توقع االلبفاض يف السعر. .2

 إُف من يؤيد كهبيز التعامل للمشتقات اؼبالية كىناؾ من َف هبز التعامل ّٔا.انقسم علماء الفقو  .3

 ىناؾ عدة عقود مالية هبيزىا االسبلـ بديلة للمشتقات اؼبالية يف التمويل االسبلم . .4

 أىمية البحث: 

 تعد الدراسة إُف أف موضوع اؼبشتقات اؼبالية دبا وبويو من معلومات كمسائل التكمن أنبية البحث يف ىذه 
من اؼبواضيع اؼبتعارؼ عليها بُت الناس يف الوطن العريب، كزذلك اعبدة يف ىذه الدراسة خاصة اؼبشتقات اؼبالية من 
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األدكات مت تناكؽبا من بعض الباحثُت، كلكن بشكل جزئ  كمنهم من ربدث  كمنظور الدين اإلسبلم  حيث ىذه
 .فيو بعمومياتو، كمنهم من تناكلو من بعض النواح  فقط

 أىداؼ البحث: 

 نسعى من خبلؿ ىذه الدراسة إُف التوصل إُف عدد من األىداؼ اليت يبكن توضيحها من خبلؿ ما يل :

هتدؼ إُف كضع دراسة للمشتقات اؼبالية من منظور إسبلم  يف مؤلف كاحد للتسهيل على الباحثُت اغبصوؿ  .1
 ع إُف عدة مؤلفات.على اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبوضوع من مؤلف كاحد بدال من الرجو 

التعرض ؼبوقف الفقو اإلسبلم  من أدكات كعقود اؼبشتقات اؼبالية بعد التعامل الكبَت ّٔا يف اغلب األسواؽ  .2
 العربية كاإلسبلمية، كـبتلف البدائل اإلسبلمية ؽبذه العقود.

 خطة ومنهجية البحث: 

نواعها اؼبختلفة، كدراسة اغبكم الشرع  كستتم دراسة ىذا البحث من خبلؿ دراسة ماىية اؼبشتقات اؼبالية كأ
 ؽبذه العقود كبعض العقود اؼبالية اإلسبلمية اليت قد تستخدـ زبديل ؽبذه العقود. 

 أوال: تعريف المشتقات المالية

كىو تعرؼ بنك التسويات الدكلية التابع لو، إذ عرفها بأهنا عقود  FMIفقد عرفها صندكؽ النقد الدكِف 
تتوقف قيمتها على أسعار األصوؿ اؼبالية ؿبل التعاقد كلكنها ال تقتض  أك تتطلب استثماران ألصل اؼباؿ يف ىذه 

ية األصل ؿبل األصوؿ. كزعقد بُت طرفُت على تبادؿ اؼبدفوعات على أساس األسعار أك العوائد، فإف أم انتقاؿ ؼبلك
 .1التعاقد كالتدفقات النقدية يصبح أمران غَت ضركرم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 8-6، مؤسبر حوؿ أسواؽ األكراؽ اؼبالية كالبورصات آفاؽ كربديات، جامعة اإلمارات اؼبتحدة، أياـ المشتقات المالية في الرؤية االسالميةأشرؼ ؿبمد دكابة: 1

 3، ص 2008مارس 
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بأهنا أدكات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أك  SNAبينما عرفتها آّموعة االستثمارية لنظم ااسبة القومية 
لية يف األسواؽ اؼبالية، أك قيمة األداة اؼبشتقة مؤشر، أك سلعة، كاليت من خبلؽبا يبكن بيع أك شراء اؼبخاطر اؼبا

فإهنا تتوقف على سعر األصوؿ أك اؼبؤشرات ؿبل التعاقد. كعلى خبلؼ أدكات الدين فليس ىناؾ ما يتم دفعو 
مقدما ليتم اسًتداده كليس ىناؾ عائد مستحق على االستثمار. كتستخدـ اؼبشتقات اؼبالية لعدد من األغراض 

 .      7اطر، التحوط ضد اؼبخاطر كاؼبراجحة بُت األسواؽ كأخَتا اؼبضاربةكتشمل إدارة اؼبخ

 ثانيا: أنواع المشتقات المالية

ى  اتفاؽ تعاقدم بُت اؼبشًتم كالبائع لتبادؿ أصل معُت مقابل  :Forwardالعقود اآلجلة  .1
نقد يف كقت مستقبل  كبسعر وبدد اآلف كيتفق يف ىذا العقد على مواصفات األصل من حيث اعبودة 
كالنوعية كطريقة كمكاف التسليم كالسعر ككسيلة السداد كيتم التفاكض على زل ىذه الشركط بُت البائع 

صاحب اؼبرزز الطويل بينما البائع صاحب اؼبرزز القصَت، كغالبا ما يكوف يها اؼبشًتم . كيكوف ف8كاؼبشًتم
العقد بُت مؤسستُت ماليتُت أك بُت مؤسسة مالية كأحد عمبلئها من اؼبنشآت، كال يتم تداكلو يف البورصة 

9عادة.
 

 كتتميز العقود اآلجلة بعدة خصائص كيبكن تلخيصها زالتاِف:   

 وبتمل حصوؿ أم منهما على مكاسب كخسائر نتيجة للتلَتات يف قيمة اؼبرزز ى  عقود ذات طرفُت 
اؼباِف اؼبرتبط بتلك العقود، زما تعترب ىذه العقود عقود خطية أم أف النتائج اؼبًتتبة على تنفيذ تلك العقود يف 

اليت ربققت للطرؼ  ضوء التلَت يف قيمة األصوؿ اؼبتعاقد عليها قد يؤدم اُف ربقيق ربح لطرؼ يعادؿ اػبسارة
 اآلخر سباما.

   تلك العقود عقود شخصية يتفاكض الطرفاف على شركطها دبا يتفق كظركؼ زل منهما كمن مث فه
 .10ال تتداكؿ يف البورصة أم ال يوجد ؽبا سوؽ ثانوية يتم فيها شراء أك بيع حق العقد فيها

  ـباطر العجز عن السداد كىذه تتضمن العقود اآلجلة احتماؿ مواجهة زل من ـباطر االئتماف، ك
األخَتة ـباطر ناشئة عن عدـ قدرة أحد أطراؼ العقود اآلجلة الوفاء بالتزامو، إذ يصعب التنفيذ يف موعد 
ادد، مثل عدـ قدرة اؼبشًتم )صاحب اؼبرزز الطويل( تدبَت النقد لشراء األصل أك إذا عجز البائع 

 )صاحب اؼبرزز القصَت( عن التسليم.

 11يمة العقد اآلجل عند انتهاء الصبلحية كال توجد أم مدفوعات بداية التعاقد أك خبللوتتحقق ق. 

ى  عقود لشراء السلع أك األصوؿ اؼبالية يتم استبلمها أك تسليمها يف  :Futuresالعقود المستقبلية  .2
كقت ؿبدد يف اؼبستقبل كيتيح ألحد أطراؼ العقد شراء أك بيع أضل معُت إُف طرؼ آلخر بسعر ؿبدد متفق 
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عليو مسبقا يسمى بالسعر اؼبستقبل  على أف يتم التسليم أك تنفيذ االتفاؽ يف تاريخ الحق ىو تاريخ 
 .12اؽ العقداستحق

زما عرفت بأهنا التزاـ قانوين متبادؿ بُت طرفُت يفرض على احدنبا أف يسلم اآلخر )أك يستلم منو( كبواسطة    
طرؼ ثالث )الوسيط( زمية ؿبددة من أصل أك سلعة معينة يف مكاف ؿبدد كزماف ؿبدد كدبوجب سعر 

  .13ؿبدد

إف الكثَت من عقود اؼبستقبليات عقود مبطية كمنظمة رظبيا كزذلك عمليات التعامل ّٔا عمليات مبطية    
األسعار اؼبستقبلية اليت سيتم التنفيذ  -كمنظمة. كيأيت التنميط من األمور التالية: حجم العقد، تاريخ العقد 

 -ل من حيث النوعية كمستول اعبودة مواصفات الواجب توافرىا يف السلعة موضوع التعام -على أساسها 
متطلبات التعامل يف بورصات العقود  -طرؽ تسليم السلعة أك األكراؽ أك العمبلت اؼبتفق عليها ككسائلو 
 .14اؼبستقبلية، كمنها أف يودع يف البورصة زطرؼ من األطراؼ اؽبامش

15كتقـو العقود اؼبستقبلية على األرزاف التالية: 
 

 :ىو السعر الذم يتفق عليو الطرفُت يف العقود اؼبستقبلية إلسباـ تبادؿ الصفقة ؿبل  السعر يف اؼبستقبل
 العقد يف اؼبستقبل.

 ىو التاريخ الذم يتفق عليو طريف العقد إلسباـ عملية التبادؿ.تاريخ التسليم أك التسوية : 

 لذم قد يكوف بضائع، : يقصد دبحل العقد الش ء اؼبتفق على بيعو كشرائو بُت طريف العقد كاؿبل التعاقد
 أكراؽ مالية، مؤشرات، عمبلت...اٍف.

 :ىو الطرؼ اؼبلتـز باستبلـ الش ء ؿبل العقد نظَت دفع السعر اؼبتفق عليو للطرؼ الثاين  مشًتم العقد
 )البائع( يف التاريخ ادد يف اؼبستقبل.

 :ىو الطرؼ اؼبلتـز بتسليم الش ء ؿبل العقد نظَت اغبصوؿ على السعر اؼبتفق عليو من الطرؼ  بائع العقد
 األكؿ )اؼبشًتم( يف التاريخ ادد يف اؼبستقبل.

 :تتسم عقود اؼبستقبليات خبصائص عديدة، نذزر منها 

 رم )اؼبرزز الطويل( إف لعقود اؼبستقبليات طرفُت يقبل أحدنبا دبوقع اؼبشًتم أك اؼبستلم لؤلصل االستثما
كاآلخر دبوقع البائع أك اؼبسلم لؤلصل االستثمارم )اؼبرزز القصَت( كبالتاِف فاف ما يكسبو طرؼ يف ىذه العقود 

 .16ىبسره الطرؼ الثاين )اؼبوقع اؼبعازس(

  د مبطية شركط التعاقد فبل تتباين العقود من عقد آلخر كال زبضع لرغبة اؼبتعاقدين زما ىو اغباؿ يف العقو
 اآلجلة من حيث حجم العقد كمدتو كصفاتو أك جودتو.
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  كألف ىذه العقود هبرم التعامل عليها من خبلؿ السوؽ الرظبية، لذلك فاهنا تكوف قابلة للتداكؿ كربرر
17بذلك اؼبتعاقدين من التزاماهتم بتسليم أك تسلم اؼبعقود عليو.

 

 لتعاقد على أف يتم التسليم يف تاريخ الحق ؿبدد فيها يتم الشراء بسعر ؿبدد متفق عليو مسبقنا يف تاريخ ا
كبذلك يتم ذبنب أك زبفيض ـباطر تقلب األسعار كتلَتىا إذ ال ينظر إُف السعر يف السوؽ اغباضر عند 

 التنفيذ كالذم قد يكوف مرتفعنا .

  ت مقاصة تيوزل يتم التعامل يف أسواؽ العقود اؼبستقبلة بطريقة اؼبزاد العلٍت اؼبفتوح عن طريق كسطاء أك بيو
إليها عادة تنظيم التسويات اليت تتم يومينا بُت طريف العقد .

18  

   طريف ىذه العقود غالبا ال يعرؼ أحدنبا اآلخر، كبالتاِف ال يدخل ىذاف الطرفاف التبادؿ مع بعضهما
أم من  البعض مباشرة، كلكن من خبلؿ بيوت التسوية أك اؼبقاصة اليت تعمل زمشًتية أك زبائعة دكف تنافس

اؼبشًتين أك البائعُت. كى  سبارس كظائفها األساسية يف توازف اغبسابات كدفع األرباح كذبميع اؼبدفوعات 
 كربقيق االستقرار كذباكز التبادالت اؼبباشرة بُت اؼبتعاملُت كضماف اقباز العقود بكفاءة.

  هبرم إيداعها يف حساب يقـو متاجرك اؼبستقبليات بوضع ما يعرؼ باؽبامش األكِف كالذم ىو أمواؿ
خاص لدل غرفة التصفية بالسوؽ اؼبالية زضماف الستبقاء األطراؼ بالتزاماهتم كوبدد ىذا اؽبامش بصيغ 
ـبتلفة، منها: كديعة حقيقية أك اعتماد مصريف أك أذكنات اػبزينة... كىو يبثل غالبا نسبة قليلة من القيم 

 .%5ليت ال تتجاكز عادة االظبية لؤلصوؿ اػباضعة لعقود اؼبستقبليات كا

كبشكل عاـ وبدد اؽبامش اؼبطلوب حسب ظركؼ التبادؿ كسلوؾ اؼبستثمر. فكلما سادت تقلبات 
األسعار كزاف اؼبستثمر متحوطا فاف ىذا اؽبامش يرتفع أزثر. كتتدخل بيوت التصفية بالتأثَت على ىذا من 

بلؿ جزء من اػبسائر على اؽبامش اؼبذزور خبلؿ حبثها عن استقرار السوؽ كموازنة اغبسابات، كخاصة من خ
 .19كالتزاـ اؼبتاجرين بتوفَت السيولة اإلضافية لرفع موازنات اغبسابات اليومية

كى  اتفاقيات ذبرم بُت طرفُت بلرض تداكؿ أصوؿ حقيقية زالسلع  :Optionsعقود الخيار  .3
العوائد الثابتة كعمبلت أجنبية أك بعض اؼبختلفة كقد تكوف زبيلية أك أدكات مالية زاألسهم كاألدكات ذات 

كعقد  .20اؼبؤشرات، كذلك لتنفذ يف كقت الحق بسعر يتفق عليو الطرفاف يعرؼ بسعر اػبيار )أك التسليم(
اػبيار ىو عقد يقـو دبوجبو ؿبرر العقد أك البائع بإعطاء أحد الطرفُت العقد اغبق )كليس التزاـ( يف أف يشًتم 

سلعة أك أداة مالية( بسعر معُت كخبلؿ فًتة زمنية معينة أك يف تاريخ معُت، كلذلك منو أك يبيع لو ش ء ما )
يشار إُف ؿبرر عقد اػبيار على أنو بائع اػبيار، كىو يعط  ىذا اغبق للمشًتم يف مقابل مبلغ من اؼباؿ يسمى 

 .21التنفيذ سعر اػبيار أك مكافأة )عبلكة( اػبيار كالسعر الذم يباع أك يشًتل بو األصل يسمى سعر

 كيبكن تصنيف عقود اػبيار لعدة أنواع بناء على األسس التالية:   
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 أنواع عقود اػبيار على أساس نوع الصفقة:.أ 

 كىو عقد بُت طرفُت، يبنح فيو الطرؼ األكؿ كيسمى ؿبرر العقد للطرؼ اآلخر عقود خيار الشراء :
تاريخ مستقبل  ؿبدد كبسعر وبدد مسبقا يف اغبق يف االختيار بُت شراء أصل معُت أك عدـ شرائو، كذلك يف 

العقد كمقابل ذلك وبصل على مبلغ من اؼبشًتم مقابل منحو اغبق يسمى بالعبلكة أك سعر اػبيار. زما أنو 
 .22سوؼ ينفذ العقد كيشًتم األصل إذا ارتفع السعر اؼبستقبل  عن سعر التنفيذ ادد يف العقد

  اغبق يف بيع عدد  -كىو مالك األكراؽ اؼبالية -ًتم ىذا اػبيار: كىو اتفاؽ يعط  مشعقود خيار البيع
معُت من األسهم أك األكراؽ اؼبالية األخرل بسعر معُت خبلؿ فًتة ؿبددة، كليس عليو إجبار بالبيع فهو 
باػبيار، أما قابض شبن اػبيار فهو ؾبرب على الشراء إذا ما قرر مشًتم ىذا اغبق البيع بالسعر اؼبتفق عليو 

 .23ؿ الفًتة اددةخبل

 أنواع عقود اػبيار على أساس تاريخ االتفاؽ أك التنفيذ:.ب 

 :عقد يتيح للمستثمر حق شراء أك بيع عدد ؿبدكد من األكراؽ اؼبالية بسعر  عقد الخيار األمريكي
متفق عليو مقدما على أف يتم تنفيذ ىذا العقد يف أم كقت خبلؿ الفًتة اؼبمتدة منذ إبراـ العقد كحىت التاريخ 

 .24ادد النتهائو

  :يف الشراء أك بيع  ىو ذلك العقد الذم يعط  اغبق ؼبشًتم اػبيار اغبق عقد الخيار األوروبي
األصوؿ من طرؼ آخر )ؿبرر اػبيار( بسعر متفق عليو مقدما على أف يتم التنفيذ يف التاريخ ادد النتهاء 

 .25العقد كاؼبنصوص عليو يف العقد

 أنواع عقود اػبيار حسب التلطية:.ج 

  :ى  عقود يبتلك فيها ؿبرر العقد أك البائع األصوؿ موضوع العقد، أم أنو عقود الخيار المغطاة
يف حالة عقد خيار الشراء. أك لديو  26يستطيع أف يلط  التزامو بالبيع إذا اختار مشًتم العقد تنفيذ العقد

 .27السيولة النقدية الكافية للوفاء بالتزامو إذا ما طولب بتنفيذ العقد، كزاف العقد خيار بيع

  ى  عقود ال يبتلك فيها ؿبرر العقد أك البائع األصوؿ موضوع العقد، إذا د الخيار غير المغطاة: عقو
إذا زاف  28اختار مشًتم العقد التنفيذ فاف البائع سيضطر إُف شراء األصل من السوؽ مث تسليمو للمشًتم

 .29إذا زاف عقد خيار بيععقد خيار الشراء. أك َف يكن لديو السيولة النقدية الكافية للوفاء بالتزامو، 

ىو اتفاؽ بُت طرفُت أك أزثر لتبادؿ  سلسلة من التدفقات النقدية    :Swapsعقود المبادالت  .4
خبلؿ فًتة الحقة )مستقبلية(، لذلك فه  سلسلة من العقود الحقة التنفيذ حيث يتم تسوية عقد اؼببادلة على 

 .30فًتات دكرية )شهرية، فصلية، نصف سنوية...(
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بادلة ملـز لطريف العقد على عكس ما ىو معركؼ يف عقود االختيار، زما أف اؼبتحصبلت أك كعقد اؼب
اؼبدفوعات ) األرباح أك اػبسائر ( ال يتم تسويتها يوميا زما ىو اغباؿ يف العقود اؼبستقبلية، يضاؼ إُف ذلك 

نفيذ كلذلك يعرؼ عقد اؼببادلة أف عقد اؼببادلة ال يتم تسويتو مرة كاحدة زما ىو اغباؿ يف العقود الحقة الت
 .31بأنو سلسلة من العقود الحقة التنفيذ

كّٔذا اؼبفهـو ربدد شركط عقد اؼببادلة عدة عناصر رئيسية ى : طريف العقد، االلتزاـ أك األصل اؼبشموؿ 
ربصل ّٔا بعقد اؼببادلة، قيمة اؼبدفوعات أك اؼبقبوضات ؿبل اؼببادلة، العملة اليت تسدد ّٔا اؼبدفوعات أك 

 اؼبقبوضات، السعر اآلجل ؼببادلة األصل اؼبتفق عليو، مدة سرياف العقد.

فعلى سبيل اؼبثاؿ الطرؼ)أ( يوافق على دفع معدؿ فائدة ثابت على مبلغ معُت)فرضا مليوف دكالر( زل 
سنوات، كذلك لطرؼ آخر كليكن)ب(، كالطرؼ)ب( سوؼ يدفع معدؿ فائدة عائم)أم سوق   5سنة ؼبدة 

 سنوات. 5د على تفاعل قول العرض كالطلب(على نفس اؼببلغ ادد مليوف دكالر، كذلك زل سنة ؼبدة يعتم

كترتبط التدفقات النقدية اليت تدخل فيها أطراؼ العقد عادة بأداة دين أك بقيمة عمبلت أجنبية، 
 كلذلك يوجد نوعاف أساسياف للمبادالت نبا مبادالت أسعار الفائدة كمبادالت العملة.

كعلى الرغم من توسع عقود اؼببادالت لتشمل أنواع عديدة من األصوؿ، إال أهنا غالبا ما تًتزز يف 
 أدكات دين كتدعى دببادلة أسعار الفائدة كمبادلة عمبلت.

مبادلة أسعار الفائدة ى  اتفاقية بُت طرفُت يوافقاف دبوجبها على تبادؿ  مبادلة أسعار الفائدة: .1
صيغ معينة. أم أهنا عقد بُت طرفُت يوافقاف دبوجبو على تبادؿ مدفوعات فائدة مدفوعات الفائدة كفقا ل

32مرتبطة بسعر معـو بأخرل مرتبطة بسعر ثابت، كربسب الفائدة على مبلغ ؿبدد متفق عليو بينهما
 

كاؽبدؼ الرئيس  من استخداـ عقود مبادلة أسعار الفائدة ىو زبفيض تكلفة التمويل كذلك عن طريق 
ناريوىات اتملة ؼبسار أسعار الفائدة السوقية، كوبدث ذلك مثبل عندما تتفق مؤسسة مصدرة توقع السي

السندات سبق كأف أصدرت سندا كلكن بكوبوف متلَت على تبادؿ دفع الفائدة ليتحوؿ التزاـ اؼبؤسسة األكُف 
ع الفائدة اؼبتلَتة اُف األكُف كذلك دكف بدفع الفائدة الثابتة إُف اؼبؤسسة الثانية كيتحوؿ باؼبقابل التزاـ الثانية بدف

مساس بالتزاـ أم منهما )السند(. كالدافع الرئيس  الذم دعا الطرفُت اُف عقد ىذا االتفاؽ أك العقد ىو أف  
زبل منهما قد نظر للمشكلة من زاكية زبتلف عن الزاكية اليت نظر منها اآلخر، فف  حُت كجدت اؼبؤسسة 

اهتا أف من مصلحتها استبداؿ معدؿ الفائدة الثابت عن القرض دبعدؿ فائدة األكُف طبقا لظركفها كتوقع
متلَت،ك رأت اؼبؤسسة الثانية العكس كبأف مصلحتها طبقا لظركفها كتوقعاهتا تقض  استبداؿ معدؿ الفائدة 

 .33متلَت دبعدؿ الفائدة الثابت كىكذا التقت مصلحة الطرفُت عند اقباز عقد اؼببادلة
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دفوعات الفوائد عموما متزامنة عند التبادؿ كبنفس العملة ، فليس من فبكن أف كهبب أف تكوف م
تكوف االلتزامات اؼبتبادلة ال تتوافق يف الوقت اؼبناسب ، ألف معدؿ اؼبرجع  ؼبدة ـبتلفة. إذا أخذنا على سبيل 

يجب أف شهرا. ف 12أشهر، كمعدؿ الفائدة الثابت يدفع زل  3زل   LIBORاؼبثاؿ تبادؿ معدؿ فائدة 
 .34أشهر 3قبعل معدؿ الفائدة الثابت مثبل على أساس 

تتضمن ربرير عقدين متزامنُت أحدنبا عقد شراء كاآلخر عقد بيع، كقيمة زل من  : مبادلة العمبلت .2
أشهر، سنة(، زأف  6، 3، 2العقدين كاحدة إال أف تاريخ استحقاقهما ـبتلف كيفصل بينها فًتة زمنية )شهر، 

دكالر للجنيو بيعا فوريا، كيف نفس  2مليوف دكالر أم بسعر  2غ مليوف جنيو إسًتليٍت مقابل يرـب عقد بيع مبل
دكالر  2.10الوقت يرـب عقد شراء مبلغ مليوف إسًتليٍت يسلم خبلؿ ثبلثة شهور مقابل الدكالر بسعر 

ألكؿ مت بيع اإلسًتليٍت . للجنيو. دبعٌت تتم مبادلة إسًتليٍت مقابل دكالر بتحرير عقدم بيع كشراء. فف  العقد ا
كيف العقد الثاين )يف نقس تاريخ العقد األكؿ( أعيد شراء اؼببلغ باإلسًتليٍت كلكن التسليم مت ربديده بعد ثبلثة 

(  أك ىامش السعر اآلجل Swap  rateأشهر. كيسمى الفرؽ بُت سعر الشراء كسعر البيع بسعر اؼببادلة )
كسعر اؼببادلة ليس بسعر ، كى  قيمة العبلكة اليت احتسبت لئلسًتليٍت 0.10=  2 – 2.10كيبلغ يف اؼبثاؿ: 

الصرؼ، كإمبا ىو فرؽ سعر الصرؼ أم الفرؽ بُت السعر الفورم كالسعر اآلجل للعملة. كيف معظم عمليات 
 .35اؼببادلة يتم الشراء كالبيع يف نفس الوقت كبُت نفس األطراؼ

 ثالثا: الرؤية الشرعية للمشتقات المالية

إف اللرض األساس  من إنشاء اؼبشتقات اؼبالية ىو التلطية ضد اؼبخاطر، لكنها يف اغبقيقة أدت إُف 
تصاعد اؼبخاطر كزيادة موجة االضطرابات اؼبالية، األمر الذم جعل العديد من الفقهاء يرفضوهنا ألهنا تؤدم 

ها الشريعة اإلسبلمية زاللرر كالربا إُف عدـ االستقرار، باإلضافة إُف ما ربملو ىذه اؼبشتقات من أمور ترفض
 كغَتىا من األمور اليت سيتم التعرض ؽبا فيما يل :

 

شبهة الربا: يف مثل ىذه العقود من اؼبشتقات غالبا ما وبصل أحد العاقدين على ماؿ بلَت عوض كىذا  -
36 ؿ دباؿ.ما يبثل مصلحة زائدة فيها ربا كاضح، باعتبار الربا زيادة ماؿ ببل مقابل يف معاكضة ما

 

تعد من جنس القمار كالرىاف الذم حرمتو شريعة اإلسبلـ، فاؼبشًتين كالبائعُت يف عقود اؼبشتقات إما  -
ملطوف لؤلخطار أك مضاربوف على األسعار، فاؼبلطوف يأخذكف موقفا مستقبليا لتلطية ـباطر تلَت أسعار 

وؽ أك اذباىها يف غَت مصلحة تنفيذ العقد السلعة كيفعلوف ذلك مقامرة كمراىنة على استقرار األسعار يف الس
من جانب الطرؼ اآلخر، أما الطرؼ اآلخر فإنو يبذؿ ىذا اؼباؿ على ؿبض اؼبراىنة على ارتفاع األسعار أك 

 البفاضها كفقا ؼبرززه، فمكاسب أحد األطراؼ ى  دائما على حساب الطرؼ اآلخر.
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حبا أك خسارة أك يتم نقل اؼبرازز ببيع ما اشًتل أك ينف  فيها اؼبلك كالقدرة على التسليم كيسوم الفرؽ ر  -
شراء ما يبيع زل ذلك دكف قبض، فهذه العقود من قبيل بيع اإلنساف ما ليس عنده، كبيع ما َف يقبض كبيع 

37الكالئ بالكالئ.
 

38 إف عقود اؼبشتقات ليس ؽبا عبلقة باإلنتاج أك التجارة يف أم سلع أك خدمات فعلية. -
 

اؼبالية مع قاعدة العدؿ كاليت أمر ا تعاُف ّٔا "إف ا يأمر بالعدؿ" )سورة النحل تتعارض اؼبشتقات  -
39( ؼبا تنطوم عليو ىذه العقود ظلم ألحد العاقدين، ألف منفعة أحد الطرفُت تعترب خسارة للطرؼ الثاين.90

 

 الحكم الشرعي للعقود اآلجلة والمستقبلية:  .1

 إُف فريقُت:انقسم الذين تناكلوا العقود اآلجلة 

: يذىب صبع من الباحثُت إُف أف العقود اآلجلة ليس فيها ما وبظرىا ما دامت األكراؽ اؼبالية هبوز الفريق األكؿ
التعامل فيها، كيبلك البائع الثمن، كيكوف ملك اؼبشًتم للبيع دبجرد عقد البيع الصحيح كال يتوقف على 

ية كاغبنابلة الشًتاط تأجيل اغبق إُف مدة زما يف حديث التقابض معتمدين يف ىذا الرأم على إجازة اؼبالك
رَّ النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىضىرىبىوي فىدىعى  –رض  ا عنو  –جابر  ا من أىنَّوي زىافى يىًسَتي عىلىى صبىىلو لىوي قىٍد أىٍعيىا فىمى

نىوي ًإُفى أىٍىًل  لىوي فىسىارى ًبسىٍَتو لىٍيسى يىًسَتي ًمثٍػلىوي مثيَّ قى  اؿى بًٍعًنيًو ًبوىًقيَّةو قػيٍلتي الى مثيَّ قىاؿى بًٍعًنيًو ًبوىًقيَّةو فىًبٍعتيوي فىاٍستىثٍػنػىٍيتي ضبيٍبلى
ًل كىنػىقىدىين شبىىنىوي مثيَّ اٍنصىرىٍفتي فىأىٍرسىلى عىلىى ًإٍثرًم قىاؿى مىا زيٍنتي آًل  لىكى فىخيٍذ صبىىلىكى ذىًلكى خيذى صبىى فػىلىمَّا قىًدٍمنىا أىتػىٍيتيوي بًاعبٍىمى

، زما استدلوا بأف ىذه األكراؽ اؼبالية عبارة عن ديوف ال تتعُت بالتعيُت كإمبا تتحدد باعبنس كالنوع   فػىهيوى مىاليكى
40زاألسهم

 

 ىذا ؾبمل ما استند إليو القائلوف جبواز التعامل بالعقود اآلجلة.

كالباحثُت اؼبعاصرين عدـ جواز التعامل بالعقود اآلجلة زما هبرم يرل اعبمهور من الفقهاء : الفريق الثاين
 التعامل ّٔا اليـو يف األسواؽ لتضافر األدلة على ربريبها، كمن صبلة ما يدؿ على القوؿ بالتحرًن ما يل :

  تأجيل البدلُت أثناء العقد، فمن اؼبعلـو أف زبل البدلُت يف ىذه العقود يكوف مؤجبل حيث يكوف
ىذا إف زاف ىناؾ تسلم كتسليم أصبل إذ إف أغلب ىذه العقود تتم  –كالتسلم يف كقت مستقبل  التسليم 

زما أهنا تعط  اغبق للمتعاقدين يف تأجيل موعد التصفية إُف موعد آخر    –تسويتها على فركقات األسعار 
هى عنو يف اغبديث كيف صلب العقد كىذا هبعل اؼبدة ؾبهولة غَت ؿبددة فيدخل فيها اعبهالة كاللرر اؼبن

41الصحيح: " هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن اللرر".
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  يتضمن أيضا بيع اإلنساف ماال يبلك كبيع اإلنساف ما َف يقبض، دبعٌت البائع ال يبتلك األصوؿ اليت
ض أسعار يبيعها، كمن غَت اؼبعتاد امتبلزو ؽبا، فالبائع إمبا يدخل السوؽ مضاربا على اؽببوط، متوقعا البفا

األصوؿ اليت يتعاقد على بيعها عند اغبلوؿ تاريخ التسوية أك ما يطلق عليو البعض تاريخ التصفية، كانو 
سيكوف بوسعو حينئذ شراء ذات األصوؿ اليت سبق التعاقد على بيعها بسعر أقل من السعر الذم باع بو، 

راء. فكونو بيع اإلنساف ما ليس عنده، ؿبققا بذلك ىامشا من الربح يتمثل يف الفرؽ بُت سعرم البيع كالش
فاؼبعقود عليو َف يكن يف حيازة البائع عند إنشاء العقد، كال يعد الش ء موجودا اف زاف ؿبتمل الوجود أك َف 

 يكن كجوده يقينا.

كأما عن زونو ينطوم على بيع اإلنساف ما َف يقبض فؤلف البائع باع ما َف يكن ملكو. فبل هبوز بيع 
ليس عنده عندما ركل حكيم بن حزاـ أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ" ال تبع ما ليس عندؾ اإلنساف ما 

 كألف ما ال يبلكو ال يقدر على تسليمو فهو زطَت يف اؽبواء أك زالسمك يف اؼباء"

فأما بيع اإلنساف ما َف يقبض فهو ال هبوز أيضا غبديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب 
عليو كسلم هنى عن بيع ما َف يقبض، كؼبا بعث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم غياث بن أسد صلى ا 

_رض  ا عنو_ قاضيا كأمَتا، قاؿ اهنهم عن أربعة: بيع ما َف يقبضوا، كعن ربح ما َف يضمنوا، كعن شرطُت 
42يف بيع، كعن بيع كسلف.

 

 ن القيم:"الكالئ ىو اؼبؤخر الذم َف يقبض،  يتضمن بيع الكالئ بالكالئ الذم حرمو اإلسبلـ. يقوؿ اب
زما لو أسلم شيئا يف الذمة، كزبلنبا مؤخر فهذا ال هبوز باالتفاؽ، كىو بيع الكالئ بالكالئ... زما أنو 

43يؤدم إُف اللرر كالنزاع حيث زثرت اؼبخاطرة كدخلت اؼبعاملة يف حد اللرر"
 

 ضاربة على فركقات األسعار كبذلك تدخل يف تتضمن القمار؛ ألهنا قائمة يف اللالب األعم على اؼب
الرىاف اؼبمنوع يف الشريعة اإلسبلمية؛ ذلك ألف البائع يف ىذه العقود يراىن على ىبوط السعر يف اليـو 

 ادد، كاؼبشًتم يراىن على صعوده كمن يصدؽ تنبؤه يكسب الفرؽ، كال شك أف القمار ىنا كاضح.

  استقر أهنا مبادلة صفرية حيث ما يكسبو طرؼ يبثل خسارة فيها ضرر؛ كذلك ألف ىذه العقود
الطرؼ اآلخر، كال شك أف الطرؼ اػباسر متضرر، كالضرر يزاؿ، مث إف فيها زذلك خيار التنازؿ كما يًتتب 

44 قبل اؼبوعد ادد. عليو حيث يعط  اؼبشًتم اغبق يف اؼبطالبة بالتعجيل
 

 رأم آّامع الفقهية:
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اإلسبلم  دبكة اؼبكرمة أف العقود اآلجلة بأنواعها اليت ذبرم على اؼبكشوؼ أم لقد قرر ؾبمع الفقو 
على األسهم كالسلع اليت ليست يف ملك البائع بالكيفية اليت ذبرم يف السوؽ اؼبالية )البورصة( غَت جائزة شرعا 

اعبائز يف الشريعة  كأف العقود اآلجلة ليست من قبيل بيع السلم… ألهنا تشتمل على بيع اإلنساف ما ال يبلك
45اإلسبلمية.

 

 الحكم الشرعي لعقود الخيار: .2

 : اآلراء آّيزة لعقود اػبيار.أ 

 من بُت الذين أجازكا التعامل يف عقود اػبيار يتم ذزر:

الدزتور أضبد يوسف سليماف يف حبثو الذم وبمل عنواف "رأم التشريع يف البورصة" يف اؼبوسوعة العلمية  -
يقوؿ بأف الشرط الذم اتفق عليو العاقداف يف البورصة شرط صحيح، كأف اؼباؿ الذم كالعملية للبنوؾ، حيث 

يأخذه البائع من اؼبشًتم ىو حق ال يرد إُف دافعو، إذ قاؿ تعاُف:" يا أيها الذين آمنوا أكفوا بالعقود"  )سورة 
أحل حراما، أك حـر (، كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم "اؼبسلموف على شركطهم إال شرطا 1اؼبائدة 

 حبلال"  كؼبا زاف للطرؼ اآلخر نفس اغبق يف اػبيار فإف لو أف يبيع حقو ىذا.

الدزتور ؿبمد عل  القرم يف حبثو الذم وبمل عنواف "كبو سوؽ مالية إسبلمية" حيث يقوؿ: أنو  -
ق ّٔا زاؼبقامرة بإمكانية جعل عقود اػبيارات جائزة إذا مت التخلص من بعض اإلشكاالت الفقهية اليت تتعل

 .46كالبيع القصَت أك البيع على اؼبكشوؼ

زما استدؿ بعض العلماء الذين أجازكا  عقود اػبيار دبا ركاه البخارم عن عبد ا بن عمر رض  ا  -
عنهما، عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:" اؼبتبايعاف باػبيار ما َف يتفرقا أك يكوف البيع خيارا" كمعٌت 

.  اغبديث عند 47ىؤالء أف اػبيار ينته  بالتفرؽ إال إذا اشًتطا كامتداده بعد التفرؽ، إُف كقت معلـو
 

 اآلراء غَت آّيزة لعقود اػبيار:.ب 

فقد ذىب بعض اؼبعاصرين إُف عدـ جواز االختيارات شرعا بأنواعها اؼبختلفة كاستدلوا جبملة من 
 األدلة:

زاف اللرر ىو ما زاف ؾبهوؿ العاقبة فإف ذلك متحقق يف   التعامل يف عقود اػبيارات قائم على اللرر، إذا -
ىذه العقود، كمصداؽ ذلك أف اؼبتعاقدين على ىذه العقود يدفعهم إُف ذلك ؾبرد توقعات غَت مؤزدة، كلو 
أهنم متأزدكف من النتيجة ؼبا قامت للخيارات قائمة، فمشًتم اػبيار دافعو ؾبرد توقعو أف تتلَت األسعار يف 

رس حقو يف التنفيذ، كلو حدث عكس ما توقع َف يقدـ على ذلك، كزذلك البائع فإنو يتوقع تلَت صاغبو ليما
األسعار يف غَت صاغبو، كلو أنو توقع تلَتىا لصاغبو َف يقدـ على بيع اػبيار، كملخص القوؿ أف زبل من 

 .48اؼبتعاقدين هبهل ما ستؤكؿ إليو األمور، كيبنوف تعاملهم على التوقعات
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قد اػبيار على بيع اإلنساف ماال يبلكك، كصورية أغلب البيوع اػبيارية، كاشًتاط منفعة ألحد انطواء ع -
طريف العقد مقابل حق االختيار ىو من قبيل الشرط الفاسد، ألهنا منافية ؼبقتضى العقد كمقصوده كالنطوائو 

49على مصلحة زائدة فيها شبيهة الربا.
 

ذلك يف اغباالت اليت تنته  بالتسوية النقدية بُت الطرفُت اليت عقود اػبيارات تتضمن القمار كاؼبيسر، ك  -
يكتف  فيها اؼبتعاقداف بقبض أك دفع فرؽ السعرين)سعر التنفيذ كسعر السوؽ( سواء أزاف غرض اؼبضاربة أك 

50االحتياط ضد تقلبات األسعار.
 

إُف عدـ جواز عقود  1992كقد فقد ذىب ؾبمع الفقو اإلسبلم  يف دكرتو السابعة يف مدينة جدة عاـ  -
( "بعد االطبلع على البحوث الواردة إُف آّمع خبصوص 65/6/7اػبيارات، حيث جاء يف القرار رقم )

موضوع اػبيارات كبعد االستماع إُف اؼبناقشات اليت دارت حولو، تقرر: أف اؼبقصود بعقود االختيارات االلتزاـ 
ة زمنية معينة أك يف كقت معُت إما مباشرة أك من ببيع ش ء ؿبدد موصوؼ أك شرائو بسعر ؿبدد خبلؿ فًت 

  -زما ذبرم اليـو يف األسواؽ اؼبالية  -خبلؿ ىيئة ضامنة غبقوؽ الطرفُت كحكمو الشرع  أف عقود االختيارات
ى  عقود مستحدثة ال تنطوم ربت أم عقد من العقود الشرعية اؼبسماة كدبا أف اؼبعقود عليو ليس ماالن كال 

ماليان هبوز االعتياض عنو فإنو غَت جائز شرعان كدبا أف ىذه العقود ال ذبوز ابتداء فبل هبوز  منفعة كال حقان 
51تداكؽبا"

 

 الحكم الشرعي لعقود المبادلة: .3

: إف أغلب اؼببادلة ليست بُت فوائد القركض، زما يونبو التعبَت إمبا ى  بُت مقدار مبادلة أسعار الفائدة.أ 
الفائدة على مبلغ ؿبدد، دبقدار آخر غَت معلـو كقت التعاقد، كإمبا يتم ربديده معلـو من النقود، يقدر دبعدؿ 

  52بالنظر إُف أسعار الفائدة السائدة يف الوقت ادد إلجراء اؼببادلة.

زما تنطوم أصل ىذه العقود على ؿبظور كىو ربا آّمع على حرمتو بالكتاب ك السنة كإصباع األمة   
53مواؿ الناس بالباطل.كتنطوم بالتاِف على أزل أ

 

كأمر آخر يقض  بتحرًن ىذه العقود، كىو اشتمالو على القمار، كذلك لدخوؿ الطرفُت يف العقد على 
أف يدفع أحدنبا آلخر الفرؽ بُت اؼببللُت يف األجل ادد، حسب ما تكوف عليو أسعار الفائدة يف ذلك 

 عاقدين إما غامبا أك غارما، كىذا حقيقة القمار.األجل، على كبو الذم سبق توضيحو، فكاف زل كاحد من اؼبت

54
 

 : مبادلة العمبلت.ب 

 بالنظر إُف عقد مبادلة العمبلت يبُت أف ىناؾ عقدين :
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العقد األكؿ: بيع عملة بعملة أخرل بيعا حاال، كىذا ال أشكاؿ فيو حبد ذاتو، إذا حصل التقابض يف 
 لتقابض.ؾبلس العقد، ألنو صرؼ توفرت فيو شركطو من اغبلوؿ كا

، ألنو صرؼ  العقد الثاين: بيع العملة اؼبشًتاة يف العقد األكؿ بالعملة األخرل بيعا آجبل، ىذا عقد ؿبـر
55مستأخر تأجل فيو قبض العوضُت، فدخلو ربا النسيئة، كبيع الدين بالدين آّمع على ربريبو.

 

بيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانَت قاؿ: قلت يا رسوؿ ا إين أ -رض  ا عنهما–كؼبا ركم عن ابن عمر 
كآخذ الدراىم، كأبيع الدراىم كآخذ الدنانَت، آخذا ىذا من ىذا، كأعط  ىذا من ىذا قاؿ رسوؿ ا صلى 

56ا عليو كسلم: "ال بأس بأف تأخذىا بسعر يومها ما َف تفرقا كبينكما ش ء" 
 

 رابعا: البدائل الشرعية للمشتقات المالية

 جات اؼبالية اإلسبلمية اليت تعترب زبدائل للمشتقات اؼبالية منها التالية: ىناؾ بعض اؼبنت

كىو اسم لعقد يوجب اؼبلك يف الثمن عاجبل كيف الثمن آجبل، أم بيع الش ء على  عقد السلم: .0
، فاؼبشًتم اظبو اؼبسلم أك رب السلم، 57كجو يوجب للبائع يف الثمن عاجبل كللمشًتم يف اؼبثمن آجبل

كالبائع اؼبسلم إليو، كالثمن اؼبقدـ رأس اؼباؿ السلم، كاؼببيع ىو دين السلم. كىو عقد مباح شرعا بالنصوص 
يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى من الكتاب كالسنة كباإلصباع، فمن قوؿ القرآف قوؿ ا تعاُف:" 

 (. زما يشًتط على عقد السلم عدة شركط من أنبها:282)سور البقرة " أجل مسمى فاكتبوه

 ...أف يكوف الثمن معلوما ببياف جنسو كنوعو قدره 

 أف تكوف السلعة فبا يبكن ضبط صفاتو اليت ىبتلف الثمن باختبلفها 

 بياف يف العقد مقدار اؼببيع 

 كاف يكوف مؤجبل إُف اجل معلـو 

 58الظاىرية يف اؼبسلم فيو أف يكوف فبا يباع بالكيل أك الوزف اشًتاط
 

كالفرؽ الرئيس  بُت ىذه العقود كالعقود اآلجلة ىو دفع اؼببلغ اإلصباِف يف كقت توقيع العقد نقدا، زما 
أف الثمن يف عقد السلم ىو يف العادة أقل من السعر الفورم ، خببلؼ العقود اآلجلة، حيث عادة ما يكوف 

 أعلى من السعر الفورم.السعر 

كباستخداـ ىذه التقنية أيضا يبكن بنوؾ اإلسبلمية التحوط ضد ـباطر السوؽ اتملة اليت قد تنشأ 
خبلؿ مدة العقد، حيث أحد اؼبصارؼ اإلسبلمية تبيع السلع دبوجب عقد السلم كبالتاِف فالزبوف يدفع للبنك 

سعر ادد يف العقد أقل من السعر الفورم للبضاعة يف نقدا كيتم التسليم يف كقت الحق، فيجب أف يكوف ال
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على العقد فعليها أف تبيع البضاعة يف كقت التسليم، كبالتاِف توليد كقت الدفع فإذا توقع البفاض يف السعر 
 األرباح.

ة اآلف لنفًتض أف البنك يتوقع ارتفاع أسعار السلع اددة يف العقد السلم، فإنو يتكبد اػبسائر الناصب
 عن ارتفاع السلع ألنو كجب البيع يف كقت التسليم.

للتحوط ضد ىذا اػبطر، فإف اؼبصارؼ اإلسبلمية أف تلجأ إُف عقد السلم آخر، يدخل زمشًتم 
 للبضاعة ك شركط ىذا العقد ى :

ة كتوقع البنك تسعَت البضائع اؼبطلوبة بسعر أقل من السعر الفورم )الذم يبيل إُف الزيادة يف ىذه اغبال -
 بالذات(.

59ىو ثابت من تاريخ تسليم البضاعة يف تاريخ التسلم يف العقدين. -
 

60زما أف عقد السلم وبل لنا مشكلة عدـ كجود اؼبسلم فيو يف عقود اؼبشتقات  
 

فقاؿ: " أف يشًتم الرجل العبد أك الوليدة  اإلماـ مالك رضبو ا يف زتاب الوطأعرفو عقد العربوف:   .0
أك تكارل دابٌة مثٌ يقوؿ للذم اشًتل منو أك تكارل منو: أعطيك دينارا أك درنبا أك أزثر من ذلك أك أقٌل على 
أيٌن إف أخذت السلعة أك رزبت ما تكاريت منك، فالذم أعطيتك ىو من شبن السلعة أك من زراء الدابٌة، كإف 

فالعربوف ىو شبن استعماؿ اغبق العدكؿ عن عقد الشراء  عة أك زراء الدابٌة فما أعطيتك لك"ترزت ابتياع السل
61 أك اإلجارة، هبرم االتفاؽ بُت طرفيو على تعيُت ىذا الثمن ليحق لو العدكؿ عن االلتزاـ بذلك العقد.

 

يف البيع عند الفقهاء ىو أف يبيع البائع السلعة كيقبض من اؼبشًتم مبللا من اؼباؿ، فإذا أخذ  كالعربوف
62اؼبشًتم السلعة، زاف اؼببلغ اؼبدفوع جزء من الثمن، كاف ترزها زاف اؼببلغ للبائع )ىبة(. 

 

كالشافعية إُف  كقد اختلف العلماء قديبا كحديثا يف حكم بيع العربوف فذىب صبهور من اغبنفية كاؼبالكية
فقد استدؿ أصحاب زل قوؿ بأدلة تطلب يف مظاهنا القوؿ ببطبلنو كلكن أجازه اإلماـ أضبد كصبهور أصحابو، 

من زتب اؼبذاىب، كلكن استقر رأم عامة الفقهاء اؼبعاصرين كاؽبيئات الشرعية على صحة بيع العربوف، 
يو: "هبوز بيع العربوف إذا قيدت فًتة االنتظار كبذلك صدر قرار ؾبمع الفقو اإلسبلم  الدكِف، الذم جاء ف

بزمن ؿبدكد، كوبتسب العربوف جزءنا من الثمن إذا مت الشراء، كيكوف من حق البائع إذا عدؿ اؼبشًتم عن 
63الشراء.

 

ىو أشبو ما يكوف ببيع العربوف، كبيع العربوف جائز عند  خيار الشراءفقد رأل الدزتور/ ؿبمد القرم أف 
خبلؼ اعبمهور. كمثالو أف يشًتم الرجل السلعة بألف دينار، فيدفع من شبنها جزءا )عشرة دنانَت  اغبنابلة على

مثبل(، كيقوؿ للبائع إذا َف أشًت منك غدا فالدنانَت العشرة لك، كيعد ىذا العقد ملزما يف حق البائع أم أنو ال 
64اؼبتفق عليها.يستطيع أف يبتنع عن تنفيذه، أما اؼبشًتم فهو باػبيار خبلؿ اؼبدة 
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يعرؼ االستصناع يف اؼبصطلح الشرع  عقد مع صانع على عمل ش ء معُت يف  عقد اإلستصناع: .3
من البائع أك الصانع اف يصنع لو شيئا وبدد  كصورة العقد أف يطلب شخص اؼبشًتم أك اؼبستصنع. الذمة

العقود  حيث سبثل ىذه. 65جنسو كنوعو كصفتو كمقداره كيتفقاف على شبنو كاجل تسليمو كزيفية أداء الثمن
زل جزء  ملكية جزئية من رأس ماؿ عملية اإلستصناع، إذ يكوف ىنا رأس ماؿ اإلستصناع مقسم إُف أجزاء

إذا أرادت شرزة حبرية )  ىذه العقود كفق آلية معينة كلتبسيطها نأخذ اؼبثاؿ التاِف:يعرب عنو بعقد، كيتم إصدار 
السفن، ىذا األخَت الذم  النقل البحرم( زيادة أسطوؽبا من السفن فإهنا ترـب بعقد استصناع مع من يصنع
ع اليت سبثل رأظباؿ ستصنا اال وبدد ؽبا اؼببلغ ) اؼبادة األكلية + األتعاب( فتقـو ىذه اؼبؤسسة بإصدار صكوؾ
اقباز اؼبشركع )مشركع بناء  العملية لبلزتتاب لدل اعبمهور، كبعد االزتتاب كاغبصوؿ على األمواؿ البلزمة يتم

66السفن( كتتعهد ى  بشراء اؼبصنوع كفق سعر متفق عليو.
 

صكوؾ ذات قيمة متساكية، سبثل ملكية أعياف مؤجرة، أك منافع، أك خدمات،  كى صك اإلجارة:  .4
. كيبكن أف ينشأ عن زل عقد إجارة عدد من سندات األجرة يساكم 67ى  قائمة على أساس عقد اإلجارة ك 

عدد الدفعات اؼبستقبلية اؼبمثلة ألجرة، اليت يلتـز بدفعها اؼبستأجر، كال يشًتط أف تكوف ىذه الدفعات 
 موعد دفع األجرة كموعد استفاء متساكية، كال أف تكوف مواعد استحقاقها دكرية، ألنو ال تبلـز يف الشريعة بُت

اؼبنفعة بل إف زل ما يشًتط فيها أف يكوف ؾبموع ىذه السندات، أم ؾبموع التزاـ اؼبستأجر مساكيا لؤلجرة 
. كينبل  االشارة اُف اف ىذه السندات يبكن أف تكوف اظبية، دبعٌت اهنا ربمل اسم الشخص 68اؼبتفق عليها

ليها زلما تلَتت ملكية ىذه السندات كيبكن أيضا اف تكوف سندات اؼبالك، كيكتب اسم اؼبالك اعبديد ع
69 للحامل، حبيث تنتقل ملكيتها باغبيازة فقط.

 

فاللرض إذف من صكوؾ اإلجارة ربويل األعياف كاؼبنافع اليت يتعلق ّٔا عقد اإلجارة إُف أكراؽ مالية 
)سندات( يبكن أف ذبرل عليها عمليات التبادؿ كالتداكؿ يف سوؽ ثانوية، كتتميز ىذه الصكوؾ دبجموعة من 

خضوعها لعوامل ه اػبصائص : اػبصائص فبا هبعلها أساسا مهما يف السوؽ التمويلية اإلسبلمية، ك أىم ىذ
حبيث تتأثر قيمتها السوقية بعوامل العرض كالطلب فيو، حبيث إذا ارتفعت القيمة السوقية لتلك األعياف  السوؽ

، فاف قيمة الصكوؾ ترتفع تبعا لذلك، كهتبط قيمتها إذا البفضت القيمة السوقية لؤلعياف اليت سبثلها. زما 
فعند مقارنة صكوؾ اإلجارة بلَتىا من األكراؽ اؼبالية يظهر عر وثبات العائد استقرار السك المرونةتتمتع بػ: 

جببلء أف معظم صور ىذه الصكوؾ تتمتع بدرجة عالية من االستقرار يف السعر كالثبات يف العائد، كبدرجة 
 .70عالية من العلم اؼبسبق دبقدار ذلك العائد كقت شراء الصك
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 اؼبنبثق عن منظمة اؼبؤسبر اإلسبلم  اؼبنعقد يف دكرتو اػبامسة أقر ؾبمع الفقو اإلسبلم  الدكِف زما
 .71جبوازىا 2004مارس  11إُف 6ق اؼبوافق ؿ  1415ؿبـر  19إُف  14عشر دبسقط )سلطنة عماف( من 

كتعٍت اؼبراحبة بيع سلعة معلومة بسعر يلط  التكاليف زائد ىامش ربح يتفق عليو  صكوؾ المرابحة: .5
تعرؼ بأهنا صكوزا متساكية القيمة منبثقة من عملية قائمة على . أما صكوؾ اؼبراحبة 72بُت البائع كاؼبشًتم

عقد اؼبراحبة )اؼبراحبة بأمر الشراء( حيث سبثل ىذه الصكوؾ ملكية جزئية من رأس ماؿ السلعة اؼبباعة باؼبراحبة ، 
ك كيتم إصدارىا كفق اآللية إذ يقسم رأس ماؿ اؼبراحبة إُف أجزاء متساكية زل جزء يبثل حصة معربا عنها بص

 التالية:

تتقدـ بالوعد بالشراء للبنك دبوصفات الش ء اؼبراد شراؤه، فيقـو البنك بالبحث عن ىذا الش ء 
كربديد قيمتو )قيمة شرائو ( فيطرح بذلك صكوؾ اؼبراحبة ؾبموعها بقيمة ىذا الش ء اؼبراد شراؤه فتملك ىذه 

ت الصكوؾ فبثلُت فيمن يوزلهم(عن طريق أقساط السلعة ألصحاب الصكوؾ كبعد ذلك تقـو ببيعها)ضبل
للواعد بالشراء كفق ربح معلـو كؿبدد كالقائم على العملية يكوف ىو البنك الذم يأخذ مقابل ذلك أجرا من 

طرؼ ضبلت الصكوؾ لكونو كزيبل عنهم
                                                           

، دار النشر للجامعات، مصر، قات المالية ودورىا في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتهاالمشتظبَت عبد اغبميد رضواف:   7
 .61، 60، ص 2005

 .416ص  ،2009، دار اؼبسَتة، األردف، إدارة المحافظ االستثماريةدريد زامل آؿ شبيب:   8

، اؼبلتقى العلم  الدكِف حوؿ األزمة اؼبالية مصرفية وانعكاساتها على النظاـ المصرفيدور األدوات المالية الحديثة في الصناعة الغبسن دردكرم:   9
 .2009ازتوبر  21، 20كاالقتصادية الدكلية كاغبوزمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يوم  

 . 113، ص2008، دار طيبة، مصر، االستثمار في البنوؾ والمؤسسات الماليةعادؿ ؿبمد رزؽ:   10

 .134، 133، ص 2005، دار الشركؽ للنشر ك التوزيع، عماف ،  –مؤسسات اوراؽ بورصات  –األسواؽ المالية ؿبمد ؿبمود داغر،   11

 .411دريد زامل آلؿ شبيب، مرجع سابق، ص   12

 .306، ص 2004، دار كائل للنشر، عماف، إدارة االستثمارات _ اإلطار النظري و التطبيقات العملية _ؿبمد مطر:   13

 .186، 185، ص 2008، الشرزة العربية اؼبتحدة، مصر، أسس االستثمارمركاف مشوط، زنجو عبود زنجو:   14

 .354، ص 2007، اؼبكتب اعبامع  اغبديث، مصر، تقييم األسهم والسندات مدخل الهندسة الماليةؿبمد صاٌف اغبناكم كاآلخركف:   15

 .153، ص 2003، دار الصفاء لنشر ك التوزيع، عماف، الماليةاالستثمارات واألسواؽ ىوشيار معركؼ:   16

 .217ظبَت عبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص   17

، اؼبلتقى العلم  الدكِف حوؿ األزمة بالمشتقات المالية كأحد عوامل ظهور األزمة المالية العالمية الحالية التعاملبوعافية ظبَت، قريد مصطفى:   18
 .2009أزتوبر  21، 20الدكلية كاغبوزمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يوم  اؼبالية كاالقتصادية 

 .153،154ىوشيار معركؼ، مرجع سابق، ص   19

 بوعافية ظبَت، قريد مصطفى، مرجع سابق.  20

 .61طارؽ عبد العاؿ ضباد، مرجع سابق، ص   21

 .64طارؽ عبد العاؿ ضباد، مرجع سابق، ص   22

 :   14:43على الساعة  27/3/2010، على الويب يـو نحو سوؽ مالية إسالمية زماؿ توفيق حطاب:  23
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http://ac.ly/vb/showthread.php?p=2316 

 .92زياد رمضاف، مرجع سابق، ص   24

 .403دريد زامل آؿ شبيب، مرجع سابق، ص   25

 .174مركاف مشوط، زنجو عبود زنجو، مرجع سابق، ص   26

 .191جع سابق، ص ظبَت عبد اغبميد رضواف، مر   27

 .66طارؽ عبد العاؿ ضباد، مرجع سابق، ص   28

 .191ظبَت عبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص   29

 .137ؿبمد ؿبمود الداغر، مرجع سابق، ص   30

 .199مركاف مشوط، زنجو عبود زنجو، مرجع سابق، ص   31

 .249، 248ظبَت عبد اغبميد زضواف، مرجع سابق، ص   32

 .322سابق، ص  ؿبمد مطر، مرجع  33

34 Michel Jura: Technique financière internationale, Dunod, 2e edition, paris, 2003, p 414. 

، اعبزء الثاين، دار زنوز اشبيليا للنشر ك التوزيع، السعودية، أحكاـ التعامل في األسواؽ المالية المعاصرةمبارؾ بن سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف:   35
 1106، ص 2005

، اؼبلتقى العلم  الدكِف حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبوزمة العاؼبية، الضوابط الشرعية للتعامل في المشتقات الماليةبسباس ظبَتة:   36
 .2009أزتوبر  21، 20جامعة فرحات عباس، سطيف، يوم  

 .، مرجع سابقالمشتقات المالية في الرؤية الشرعيةأشرؼ ؿبمد دكابة،   37

 بسباس ظبَتة، اؼبرجع السابق.  38

 .529ظبَت ىبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص   39

 210، ص 2001، دار الفكر، دمشق، بورصة األوراؽ المالية من منظور إسالميشعباف ؿبمد إسبلـ الرباكرم:   40

 .208اؼبرجع السابق، ص   41

 506، 501 ،497،499، 493،495ظبَت ىبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص   42

 ، مرجع سابق.المشتقات المالية في الرؤية الشرعيةأشرؼ ؿبمد دكابة،   43

 ، على النت: االشتقاؽ المالي من منظور شرعيمبارؾ ؿبمد طارق :   44

almou2010.blogspot.com/2010/10/blog-post.html  le 10/10/2011 

 520ظبَت ىبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص   45

 236شعباف ؿبمد إسبلـ الربكارم، مرجع سابق، ص.   46

 550،551، ص 1998، دار النفائس، عماف، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةؿبمد سليماف األشقر، ؿبمد عثماف شبَت:   47

 1055ابق، ص سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، اؼبرجع الس  48

 236شعباف ؿبمد إسبلـ الربكارم، مرجع سابق، ص.   49

 .1056سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، اؼبرجع السابق ، ص   50

، حبث مقدـ إُف اؼبؤسبر العاؼب  الثالث لبلقتصاد اإلسبلم ، اؼبملكة العربية السعودية، جامعة أـ نحو سوؽ مالية إسالميةزماؿ توفيق حطاب:    51
 .    2005ة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، القرل، زلي

 .1104سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، اؼبرجع السابق، ص   52

 .569ظبَت عبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص   53

 .1105سليماف بن ؿبمد آؿ سليماف، اؼبرجع السابق، ص   54

http://almou2010.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
http://almou2010.blogspot.com/2010/10/blog-post.html


  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 ُمتعذدة التخُصَصاتعلميّة  مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

78 
 

                                                                                                                                                                                
 .1110اؼبرجع نفسو ، ص   55

 .552عبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص  ظبَت  56

 .225،226، ص1981، دار اعبيل، بَتكت، المعجم االقتصادي اإلسالميأضبد الشرباص :   57

 201_ 183، ص بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةؿبمد سليماف األشقر، ؿبمد عثماف شبَت:   58

59  finisla.blogspot.com/2011/01/les-produits-derives-islamiques1-bai-al.html 

 ، من على موقع: المشتقات المالية في الممارسة العلمية وفي الرؤية الشرعيةعبد اغبميد ؿبمود البعل :   60

islamfin.go-forum.net/t1352-topic 

 .148، ص 1996، اؼبكتب اإلسبلم ، بَتكت، بحوث في االقتصاد اإلسالميعبد ا بن سليماف اؼبنيع:   61

 .68، ص 2009، دار اؼبكتيب، دمشق، بحوث في فقو المعامالت الماليةرفيق يونس اؼبصرم:   62

، للمؤسبر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية تطوير عقود اختيارات في ضوء مقررات الشريعة اإلسالميةؿبمد يونس البَتقدار:   63
 .2009مايو  19، 18للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، البحرين، الذم تنظمو ىيئة ااسبة كاؼبراجعة 

 ، مرجع سابق.نحو سوؽ مالية إسالميةزماؿ توفيق حطاب،    64

 .108، ص 2011، دار الصفاء للنشر، عماف، الصيغ اإلسالمية لالستثمار في رأس الماؿ العاملحسٍت عبد العزيز جرادات:   65

، كرقة حبثية مقدمة إُف اؼبلتقى الدكِف حوؿ أدوات الدين وبدائلها الشرعية في األسواؽ المالية اإلسالمية: بن الضيف ؿبمد عدناف، ربيع اؼبسعود  66
 .2011فيفرم  24، 23االقتصاد اإلسبلم ، الواقع.. كرىانات اؼبستقبل، زلية العلـو االقتصادية، التجارية كعلـو التسيَت بلرداية، يوم  

 .37، ص 2000، اؼبعهد اإلسبلم  للبحوث كالتدريب البنك اإلسبلم  للتنمية، جدة، ألعياف المؤجرة: سندات اإلجارة وامنذر قحف  67

، اؼبعهد اإلسبلم  للبحوث كالتدريب، جدة، سبتمرب بيع سندات اإلجارة وإعادة بيعها _بديل إسالمي لخصم األوراؽ التجاريةمنذر قحف:   68
1998. 

 .37، مرجع سابق، ص المؤجرةسندات اإلجارة واألعياف منذر قحف،   69

، آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوؾ اإلسالمية وأثر األزمة المالية على سوؽ الصكوؾ اإلسالميةغبلو بوخارم، كليد عايب:   70
فيفرم  24، 23ـ التسيَت بلرداية، يوم  ، زلية العلـو االقتصادية، التجارية كعلو االقتصاد اإلسالمي، الواقع.. ورىانات المستقبلاؼبلتقى الدكِف: 

2011. 

 بن الضيف ؿبمد عدناف، ربيع اؼبسعود، مرجع سابق.  71

، اؼبؤسبر العلم  السنوم الرابع عشر، زلية الشريعة كالقانوف، جامعة خصائصها وأنواعها–صكوؾ االستثمار الشرعية نادية أمُت ؿبمد عل :   72
 .990اإلمارات العربية اؼبتحدة ، ص 

68. 

 النتائج:

خبلص النتائج من خبلؿ دراسة اؼبشتقات اؼبالية من حيث تعريفها كأنواعها كخصائصها يبكن است
 التالية:

  يلجأ اؼبستثمركف إُف استخداـ اؼبشتقات اؼبالية إما للتحوط ضد اؼبخاطر، كإما للمضاربة لزيادة ؿبافظهم
 اؼبالية.

  كى  مشتقة  العقود اآلجلةمن أىم عقود اؼبشتقات اؼبالية اليت هبرم التعامل ّٔا اليـو يف األسواؽ اؼبالية
العقود بسيطة أم أهنا )اتفاؽ على شراء أك بيع أصل يف كقت مستقبل  معُت مقابل سعر معُت(، ك
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كى  عقود مبطية، أم ذات مواصفات موحدة ثابتة حبيث يسهل تداكؽبا يف السوؽ اؼبالية، كتأخذ  المستقبلية
ستقبل، بسعر معُت، كيتم تداكؽبا يف صورة اتفاؽ بُت طرفُت على شراء أك بيع أصل معُت يف كقت معُت يف اؼب

كى  عبارة عن اتفاقية تعاقدية يبنح دبوجبها بائع اػبيار اغبق كليس االلتزاـ ؼبشًتم  الخيار عقودالبورصات، ك
اػبيار لبيع أك شراء األصل ماِف بسعر ؿبدد سلفا يف تاريخ مستقبل  ؿبدد أك يف أم كقت خبلؿ الفًتة اؼبنتهية 

 يف ذلك التاريخ.

  ،الشريعة اإلسبلمية شجعت على اإلبداع كاالبتكار كالتطوير، كفتحت الباب أماـ الباحثُت ليبدعوا كيطوركا
 لكنها كضعت ؽبم الضوابط كالقيود اليت هبب عليهم مراعاهتا كالتقيد ّٔا.

 علها غَت لقد قرر معظم الفقهاء اؼبسلمُت على أف اؼبشتقات اؼبالية ؿبرمة الشتماؽبا على اؼبفسدات اليت ذب
مقبولة يف الشريعة اإلسبلمية من أنبها: الربا، اللرر، القمار، بيع الكالئ بالكالئ، كبيع اإلنساف ما ليس عنده 

 كما ال يبلك، كتتعارض مع قاعدة العدؿ بُت طريف العقد.

  كىو  لمعقد السىناؾ عدة عقود مالية اليت تعترب زبديل للمشتقات اؼبالية يف التمويل اإلسبلم  من أنبها
كىو البيع الذم يقبض فيو اؼبشًتم مبللا من اؼباؿ،  عقد العربوف، عقد يكوف فيو اؼبثمَّن عاجبل ك الثمن آجبل

عقود فإذا أخذ اؼبشًتم السلعة، زاف اؼببلغ اؼبدفوع جزء من الثمن، كاف ترزها زاف اؼببلغ للبائع زهبة، 
صكوؾ ذات قيمة  كى  صكوؾ اإلجارة، ةعقد مع صانع على عمل ش ء معُت يف الذمكىو  االستصناع

وصكوؾ  متساكية، سبثل ملكية أعياف مؤجرة، أك منافع، أك خدمات، كى  قائمة على أساس عقد اإلجارة،
 .بيع سلعة معلومة بسعر يلط  التكاليف زائد ىامش ربح يتفق عليو بُت البائع كاؼبشًتمكىو  المرابحة

 التوصية: 

د اإلسبلم  أف يبذلوا جهودا يف سبيل تطوير أدكات قديبة للتوافق مع على الباحثُت يف ؾباؿ االقتصا
متطلبات الزماف كاؼبكاف، أك ىبًتعوا عقودا جديدة ذبمع بُت الكفاءة االقتصادية، كاؼبصداقية الشرعية، كبذلك 

 ، كيثبت يؤمنوا للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية أف ذبد مكانتها البلئقة ّٔا يف ميداف التسابق اؼباِف العاؼب
 .1االقتصاد اإلسبلم  جدارتو كتأىلو لريادة العاَف االقتصادم

 
 
 

                                                           
 بن الضيف ؿبمد عدناف، ربيع اؼبسعود، مرجع سابق.  1
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 التفكير االنتحاري وعالقتو بالسيطرة الذاتية لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 

 ـ.د حسين حسين زيداف                وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية ديالى /العراؽ

 ىديل علي قاسم                                كلية العلـو االسالمية جامعة ديالى/ العراؽ ـ.ـ

Hzma_zadan@yahoo.com 

 المستخلص

يهدؼ  البحث اغباِف اُف الكشف عن مستول التفكَت االنتحارم لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة ، زما يهدؼ اُف الكشف        
طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة، زما يهدؼ اُف إهباد العبلقة االرتباطية بُت متلَتم التفكَت االنتحارم  عن مستول السيطرة الذاتية لدل

(، كالسيطرة 2010كالسيطرة الذاتية، حدد الباحث اؼبنهج الوصف  تبٌت الباحث أدكات البحث التفكَت االنتحارم )طاىر، 
خدـ الباحث اغبقيبة اإلحصائية ؼبعاعبة البيانات ( من الطلبة است50(، بللت عينة البحث )2018الذايت )الشمرم، 

اإلحصائية، كقد أظهرت النتائج، ضعف التفكَت االنتحارم لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة، ، زما أظهرت نتائج الدراسة كجود 
كَت االنتحارم السيطرة الذاتية لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة، كأظهرت زذلك الدراسة عدـ كجود عبلقة ارتباطيو دالة بُت التف

 كالسيطرة الذاتية، كقد توصل الباحث اُف عدد من التوصيات كاؼبقًتحات 

 الكلمات المفتاحية ) التفكير االنتحاري ، السيطرة الذاتية ، المرحلة المتوسطة ، الطلبة( .

Abstract 

       The research aims at detecting the level of suicide thinking, and aims to detect the level 
of self-control, and aims to find the correlation between the suicide and self-control 
variables. The study results showed that 50% of the students used the statistical bag to handle 
the statistical data. The results showed a weak suicidal thinking among middle school 
students. The results of the study also showed the existence of self control among 
intermediate students. There is no significant correlation between suicidal thinking and self-
control. The researcher reached a number of recommendations and suggestions 

Keywords (suicide thinking, self-control, intermediate stage, students.) 
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 مشكلة البحث : 

ككبن نعلم اف  من اجل البقاء اف اإلنساف كمنذ اف خلق على سطح اؼبعمورة كىو يعمل كهبهد نفسو      
اغباجة ى  اليت تدفع باإلنساف اُف خلق اؼبعجزات لذلك قبد العاَف تطور بشكل مفاجئ ، أدل بو اُف معرفة  
زبَتة فهو يعيش من خربات األرض كيسًتزؽ منها حفاظا على الوجود كاالستمرارية يف زل ميادين اغبياة ،  

اإلنساف كالتشبث ّٔا آمر طبيع  لدل زل الناس باختبلؼ  زما اف حب اغبياة كى  غريزة موجودة يف
أفكارىم مبادئهم كتصوراهتم ، إذ اف ؿباكلة أثبات الوجود فكرة يؤمن ّٔا صبيع أفراد آّتمع قد تفرز ىذه 
سلوزيات عدكانية أصبحت دبركر الزمن سنن بشرية مألوفة ، حبيث أصبح انو من الطبيع  اف يثور اإلنساف 

لضب كوبقد عليهم ، فتأمره نفسو اف يقتل ألشقاء رغبتو كحىت يصبح أزثر راحة كيكوف ىذا زلو  على غَته كي
نقصا  يف إنسانيتو كشذكذا زبَتا استقر يف ضمَته فانو من الشذكذ الفادح الذم َف تنزؿ إليو اغبيوانات انو يثور 

اىرة االنتحار      فحب البقاء اإلنساف ضد نفسو اليت زرمها اإلسبلـ كقدسها فيقتلها كىذا ما يسمى بظ
غريزة لدل اإلنساف كالرغبة يف اغبياة ى  القاعدة كبالتاِف الرغبة يف اؼبوت هبب اف تكوف استثناء كمن الطبيع  
اف ينشأ ميل لبلنتحار عند بعض الناس حىت يثبت استثناء القاعدة كلكن اف تكوف ىذه الظاىرة حسب 

    (.91:  1984البشرية فهذا أمر غَت طبيع  )يعقوب،  االستثناء مشكلة سبثل قمة اؼبعاناة

كيعد التفكَت االنتحارم من اؼبوضوعات اليت تناكلتها الدراسات النفسية خبلؿ العقد األخَت بشكل  
زبَت، كذلك الرتباطو دبجاالت متعددة يف علم النفس حيث يرتبط التفكَت االنتحارم باػبربات الوجدانية 

بة للضلوط النفسية كمستول التكيف، إال اف ظهور إعراض االضطراب النفس  مرتبط كاالنفعالية كاالستجا
بالتاريخ اؼبرض  كاؼبستول العمرم كالثقافة االجتماعية كالنفسية السائدة ، زما اف التفكَت االنتحارم مرتبط 

حيث يرتبط كبشكل زبَت باعبوانب اؼبعرفية كمستول التفكَت لدل الطالب كالقدرة على حل اؼبشكبلت ، 
التفكَت باالنتحار حبالة عدـ االستقرار الوجداين كالعاطف  كعدـ القدرة اغبقيقية على مواجهة األزمات اليت قد 
تعًتم الفرد ، زما تساىم االضطرابات الشخصية كعدـ االتزاف االنفعاِف كاختبلؿ النظاـ األسرم إُف ظهور 

االنتحارم بنوع كجنس األفراد حيث تشَت الدراسات إُف اف األفكار االنتحارية لدل الطلبة كيرتبط التفكَت 
 ( . 4:  2015التفكَت االنتحارم لدل اإلناث يظهر معدالت مرتفعة )اؼبشوح 

كأف البفاض مستول السيطرة الذايت لدل األفراد يؤدم اُف العديد من األفكار كاؼبعتقدات كالتصرفات 
السلبية تؤدم اُف سلوزيات انفعالية كاجتماعية غَت مرغوب بأدائها لذا فاف البفاض مستول السيطرة الذايت 



  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 ُمتعذدة التخُصَصاتعلميّة  مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

82 
 

                                                                                                                                                                                

ؿ مع أقرانو كتنعدـ لدية السيطرة على وبدث ربوؿ لدل األفراد  من زائن اهبايب فعاؿ اُف  زائن سليب غَت  فعا
 ( .  2:  1998تصرفاتو كنشاطاتو يف حياتو الواقعية )مصطفى ، 

 كربدد البحث: لبحث اغباِف باإلجابة عن التساؤالت اآلتية : 

 ىل يتمتع طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة بالتفكَت االنتحارم ؟ 

 ىل يتمتع طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة بالسيطرة الذايت ؟ 

 وجد عبلقة بُت التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذايت لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة ؟ىل ت 

 أىمية البحث :

كتعد نظرة الفرد اُف نفسو احدل العوامل اؼبهمة اليت تؤثر يف سلوزو كتصرفو ذباه اآلخرين عرب مواقف          
كاثقان بنفسو، كيشَت تقدير الذات اغبياة، كتشَت األدبيات اُف أف الشخص الذم يقدر ذاتو يكوف شخصان 

(Self_esteem اُف تقوًن الفرد العاِف، أك الواطئ لنفسو بوصفو شخصان جديران باغبسباف أكال )
(Wright,1990:144( كأشارت يف ىذا الصدد دراسة فنستوف كزمبلئها .)Ovenston& 

etal,1974وف من اضطرابات سلوزية كمدمنُت على ( اُف اف األفراد اؼبفكرين كااكلُت لبلنتحار زانوا يعان
 & Ovenstonالكحوؿ كالعقاقَت كلديهم تاريخ يف الصراعات كعدـ االستقرار االنفعاِف )

etal,1974,p:336-345. ) 

إف أحد اؼبعاَف األساسية للتوافق النفس  الناجح ىو إحساس الشخص بأف لديو القدرة على السيطرة          
كمشاعره، فعندما يدرؾ الفرد أف لديو القدرة على السيطرة بسلوزو كأفكاره كمشاعره، بسلوزو كبيئتو كأفكاره 

(. اف أنبية السيطرالتطبيقية:رز 15: 2001يصبح أزثر قدرةن على التعامل مع ضلط اغبياة )اآللوس  ، 
بُت بصورة فعالة يف ؾباؿ التعليم كالتحصيل الدراس  ، حيث أشارت دراسات متعددة إُف كجود عبلقة 

 (.1:  2005السيطرة الذايت كالتحصيل كالتكيف الدراس  لدل فئات ـبتلفة من طلبة اؼبدارس )الشتيوم، 

 فضبل عن زل ما تقدـ يبكن اف تتضح أنبية الدراسة اغبالية يف جانبُت أحدنبا نظرم كاألخر تطبيق  :     

 أوال_ األىمية النظرية :

ة متلَتات مهمة يف اؼبرحلة اؼبتوسطة، كزيادة اؼبعرفة النظرية كالعلمية يعد البحث اغباِف ؿباكلة علمية لدراس -1
عن ىذا اؼبتلَتات اليت ؽبا تأثَتات زبَتة على حياة الطلبة يف اؼبرحلة اؼبتوسطة، كمساعدهتم على البقاء حىت 

 يف أسوء األحواؿ كاالبتعاد عن اليأس كالقنوط كربمل اؼبعاناة .

 من ندرة الدراسات اليت تناكلت العبلقة بُت التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذايت تأيت أنبية البحث اغباِف -2 
 لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة .  
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 ثانيا_ األىمية التطبيقية :

 يبكن اإلفادة من أداتا البحث يف البحوث اؼبستقبلية.  -1

 اؼبناسبة.تقدًن البحث: جرائية كصفية تساىم يف ربديد اؼبشكبلت كإهباد اغبلوؿ  -2

 أىداؼ البحث :     

 الكشف عن مستول التفكَت االنتحارم لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة . -1

 الكشف عن مستول السيطرة الذايت لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة .  -2

 التعرؼ على العبلقة االرتباطية بُت التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذايت لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة .  -3

 : حدود البحث

 اغبدكد اؼبوضوعية : )التفكَت االنتحارم، السيطرة الذاتية( -1

 اغبدكد اؼبكانية : طبلب اؼبرحلة اؼبتوسطة يف ؿبافظة دياُف. -2

 .2019-2017اغبدكد اؼبصطلحات: العاـ الدراس   -3

 تحديد المصطلحات : 

 أوال: التفكير االنتحاري:

 ( عرفو بيكBeck,2000)  كىو من األمباط السلبية للتفكَت ، كيبكن تصوره بوصفو كاقعا على "
متصل لقوة زافية تشمل تصور االنتحار مث التأمبلت االنتحارية يليها ؿباكلة االنتحار كأخَتا إزماؿ ىذه 

رة العدمية ااكلة االنتحارية باالنتحار نتيجة النظرة السلبية لذاتو كلآلخرين كاغبياة كالعاَف من حولو كالنظ
 (.78، 2000للمستقبل )بيك، 

 ثانيا : السيطرة الذاتي :

 عرفو باندورا (Bandura,1977 ىو السيطرة على االستجابات االنفعالية كالفسيولوجية باستخداـ " )
 ،(.  Bandura,1977) " (Self_Statementاألساليب اؼبعرفية كعبارات الذات )

 سية اليت تأيت بعد الدراسة االبتدائية كمدهتا ثبلث سنوات كيتأىل : ى  اؼبرحلة الدرا المرحلة المتوسطة
الطالب الذم زبرج منها اُف الدراسة اإلعدادية دبختلف زبصصاهتا التطبيق  كاإلحيائ  كاألديب كالصناع  

 كالتجارم كالصح .

 أدكات : ؾبموع الدرجات اليت وبصل عليها أفراد العينة من خبلؿ إجابتهم على التعريف اإلجرائي
 البحث.

 إطار نظري ودراسات سابقة
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  مفهـو التفكير االنتحاري 

اف مفهـو التفكَت االنتحارم انتشر انتشاران كاسعا يف السنوات األخَتة على اؼبستويُت العاؼب          
كاإلقليم ، لذا أصبح موضوعا شلل باؿ الكثَتين خاصة اؼبتخصصُت يف علم النفس كعلم االجتماع ، زوهنا 

 (. 189: 2012ل مشكلة نفسية كاجتماعية يف آف كاحد (ضبيم ،سبث

فمن اؼبؤزد أف التفكَت االنتحارم قد بات قضية تؤٌرؽ العاَف، حىت إف منظمة الصحة العاؼبية خصصت         
العاشر من سبتمرب من زل عاـ ، ليكوف اليـو العاؼب  ؼبنع االنتحار، مؤزدة بأف اللرض من ذلك ىو تعزيز 

( حالة 300اـ كالعمل يف شىت أرجاء العاَف من أجل منع حاالت االنتحار، زما كييسجل اؼبتوسط )االلتز 
 ( . 38: 2012( ؿباكلة فأزثر (ثابت، 20انتحار يوميان، كىناؾ لكل حالة انتحار)

قع أك يعد التفكَت االنتحارم مثَتان للجدؿ كاؼبناقشات ، فقد يعد ىركبان من مرض عضاؿ أك الفقر اؼبد       
العار اؼبشُت أك اغبب اؼبرفوض، كقيل بأف اإلنساف يفكر بقتل نفسو ىركبان من نزاعات عائلية أك عقاب ذاتيان 
على شعور عنيف باإلمث ، أك يف سبيل تضحية شخصية ، أك بسبب فقداف ركابط عائلية أك فقداف ثركة ، زما 

( . 35: 1900التخلص من حياتو ) مهدم، قيل: إف اعبهد اؼبضٍت كاألعماؿ الشاقة تدفع اإلنساف إُف 
كيرل الباحث اف شبابنا اليـو ليس دبعزؿ عن دكؿ العاَف بسبب كجود تقنية االنًتنيت كمواقع التواصل 
االجتماع  بُت زل إكباء اؼبعمورة كدبا اف التفكَت االنتحارم ىو سلوؾ مكتسب كمتعلم فأننا لبشى على 

 شبابنا تعلم ىذا السلوؾ .
 

 :ويتضمن التفكير االنتحاري ثالث رغبات وىي 

نزعة عدكانية بأف يىقتلوف زوف نفسهم مشحونة بالكراىية ، لتوبيخ اآلخر كعزلو كالتخلص منو، فتصدر  -1
 رغبة القتل من األنا.

منخل التوبيخ الذات كالشعور باإلمث، يبر دبرحلة أنو حباجة ملحة للعقاب، كىنا تضم النزعات اؼبازكخيو   -2
 زاالستمتاع باػبضوع كاألَف، أم األنا اليت تولد لديو رغبة بأف ييقتل .

 كأخَتان الرغبة باؼبوت كالتخلص من اغبياة، كتيولد ىذه اؼبرحلة من أؽبو ،حيث تزداد لديو غريزة اؼبوت. -3

 كالبد من اإلشارة إُف أف اؼبراحل الثبلث السابقة ليست الدرجة نفسها، بل ىناؾ تفاكت   

 ( . 293-292: 2002بينها (كيليامز ك مشاف، فيما 

 
 ( :1976-1967النظرية المفسرة للتفكير االنتحاري) نظرية بيك 
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تتمثل كجهة نظر )بيك( الكفاءة.اؼبنظور ، باف األحداث الداخلية للفرد مصدرىا اؼبعلومة اؼبعرفية كعندما        
ل للجانب اؼبعريف، كقد أكضح )بيك( بأف األفراد يتعلموف يظهر على الفرد مظهران انفعاليان كاضحان يعد ذلك رد فع

 من خبلؿ مبط األسلوب اؼبعريف لديهم كتفسَتىم يف اؼبواقف كإدرازهم ؽبا من خبلؿ ثبلث عناصر ؽبا :

 التصور اؼبعريف أك الكفاءة . -1

 مفهـو الذات كما يتضمن من قدرات كإمكانيات . -2

يكوهنا الفرد إزاء اؼبشكبلت كاألفراد كىل ى  تقدير سليب آـ اهبايب مع  االذباىات كاآلراء كاؼبواقف اليت -3
 مبلحظة التوقعات اؼبستقبلية للفرد .

كيرل )بيك( باف التفسَت غَت الواقع  كغَت اؼبنطق  كاغبوار الداخل  للفرد بُت تلك اؼبعارؼ ك اآلراء         
ن درجة االزتئاب كاؼبرض كاالضطرابات النفسية كالشخصية كاالذباىات سواء السوية أك اؼبختلفة ، ى  اؼبسئولة ع

كانلبلؽ الفرد كبو ذاتو كابتعاده عن الواقع كيشَت )بيك( اُف اف ىذه األفكار  اآلنية تتسم بالتكرار كاؼبقاكمة كليس 
سم السهولة كالسيطرة عليها اك السيطرة ّٔا فضبلن عن ذلك فاف الشخص ال يدرؾ دائما ىذه األفكار، لذا تت

بكوهنا غَت مدرزة ) غَت كاعية ( كأطلق عليها )الثالث اؼبعريف( لبلزتئاب ألهنا تأخذ صورة سلبية كبو الذات 
 ( . 106-105: 2002كالعاَف كاؼبستقبل كىذا بدكره يؤدم اُف سلوؾ انتحارم ) باضو،

 
 ( بين أربعة انواع من التفكير الشاذ وىي :1976وقد ميز )بيك،

الثنائ  : يشمل التفكَت بطريقة مطلقة مثل االعتقاد بأف اإلنساف  الذم يرتكب خطأ كاحدان ىو التفكَت  -1
 إنساف س ء ال يفعل إال األخطاء كال يصدر عنو غَت ذلك .

التخمُت االعتباط  : كيشمل اػبركج باستنتاجات اعتمادان على أدلة غَت زافية زاف يلضب اإلنساف نتيجة   -2
 من شخص أخر ، كىذه الكلمة أك النظرة َف تكن باألصل موجهة كبوه شخصيان . زلمة أك نظرة غاضبة

اإلفراط يف التعميم: يشمل على تبٍت أفكار عامة بناءن على خربات ؿبددة زاف يعتقد الشخص انو فاشل من   -3
 زل ش ء إذا فشل مرة كاحدة.

أك اػبربات زأف يشعر باف ضعف قدرتو على تعظيم األمور : كيقصد ّٔا اؼبباللة يف معٌت اك أنبية األحداث  -4
 ( . 258-257:  1995ربقيق أىدؼ زارثة )اػبطيب ،

 
 : وأضاؼ ) بيك( خمس تشويهات معرفية جديدة لها دورىا الفاعل في توتر العالقات المختلفة ىي 

 الرؤية الضيقة ) ال يدرؾ الفرد خبلؽبا إال ما يتفق مع تفكَته ىو (. -1
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 ازة اك العزك السليب .التفسَتات اؼبنح -2

 إطبلؽ أظباء أك مسميات سلبية على األشياء أك األشخاص . -3

قراءة العقل أك األفكار اف الفرد يعرؼ ما يفكر فيو شريكو كاف ىذا الشريك هبب اف يكوف قادران على  -4
 اف يقـو بتخمُت ما يقـو فيو الفرد .

 اف انفعاالتو قوية دبا يف الكفاية كاف ىناؾ ما يربر ذلك . التفكَت الذايت كىو االعتقاد باف الفرد سيشعر  -5

كاف تلك التشوىات اؼبعرفية ؽبا دكر يف ظهور اؼبشكبلت النفسية كاالضطرابات الشخصية كتوتر       
 (. 105-99: 2000العبلقات االجتماعية )ؿبمد ،

 1977ػػػ )ألبرت باندورا" نظرية التعلم االجتماعي المعرفي ل النظرية المفسرة للسيطرة الذاتي-
1986 :) 

تؤزد ىذه النظرية على أف األفراد يتمكنوف من ضبط سلوزهم بدرجة زبَتة من طريق اعتقاداهتم حوؿ         
النتائج اؼبًتتبة على ىذا السلوؾ ، زيادةن على التلَتات يف السلوؾ اليت ربدث نتيجة لعمليات السيطرة الذايت 

 (.Bandura, 1986: 220بُت اؼبثَتات كاالستجابات   ) أزثر من زوهنا نتيجة للربط

كيصل الفرد إُف مستول النضج يف السيطرة الذايت نتيجة التفاعل بُت اددات الشخصية كالبيئة       
كالسلوزية ، كالعبلقة بُت اؼبكونات السابقة عبلقة تبادلية كليس عبلقة تفاعل أحادم االذباه ، فالسيطرة الذايت 

كالتنظيم للسلوؾ كالبيئة ايطة ، كىذه  وبدث على كفق درجة استعماؿ الفرد للعمليات الذاتية يف الضبط
اؼبكونات الثبلثة للسيطرة الذايت )العمليات الذاتية، السلوؾ، البيئة( تؤثر زل منهما يف األخرل، كتتوقف قوة 

 ( .Bandora, 1997: 217التأثَت على السياؽ الذم تنفذ فيو اؼبهمة )

الذايت الضمٍت أك اؼبستًت الذم يتضمن اؼببلحظة الذاتية  كيشار إُف السيطرة بالعوامل الذاتية بالسيطرة       
كتكييف النواح  اؼبعرفية كالوجدانية للفرد ، زاستعماؿ التخيل السًتجاع معلومة أك لبلسًتخاء ، بينما يتضمن 

سيطرة السيطرة الذايت للسلوؾ اؼببلحظة الذاتية كتنظيم عمليات التنفيذ ، مثل الوسائل كاألدكات اؼبتاحة ، أما ال
الذايت للبيئة فانو يتضمن إعادة ترتيب البيئة كتكيفها لتحقيق مستول األداء اؼبطلوب ، كىذا التفاعل يف البداية 

يكوف أحادم االذباه من البيئة االجتماعية   للفرد ، مث يتحوؿ بعد ذلك اُف تفاعل ثنائ  االذباه عندما 
 ( .  Zimmerman , 1989 : 335يستطيع الفرد ضبط ىذا التفاعل )

كيعرب باندكرا عن العبلقة التبادلية بقولو " اف السلوؾ ناتج لكبلن من األحداث الذاتية كتأثَت اؼبصادر         
( ، على كفق ىذا الطرح يبكن القوؿ اف ىناؾ ثبلثة Bandura , 1986 : 218اػبارجية " )
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التنظيمية ى  اسًتاتيجيات ضبط السلوؾ كالضبط اسًتاتيجيات لزيادة تأثَت العمليات الشخصية )الذاتية( 
 البيئ  كالسيطرة الذايت الضمٍت .

 :ويعتقد باندورا أف عملية السيطرة الذاتي تشمل على ثالث مجاالت رئيسة وىي 

 : يقـو الفرد دببلحظة سلوزياتو كأفعالو. Self- Observalاؼببلحظة الذاتية  -1

لفرد دبقارنة مبلحظاتو اليت يتوصل إليها دبعايَت قد تكوف : يقـو اSelf- Evaluationالتقييم الذايت  -2
 قوانُت كضعها آّتمع أك قد يتم كضعها من قبل الشخص نفسو.

: بعد التقييم الذايت للسلوؾ يقدـ الفرد نفسو الثواب الذايت يف Self- Responseاالستجابة الذاتية  -3
(. 63:2015يف ربقيق ىذه االىداؼ )رسن،حالة ربقيقو األىداؼ أك العقاب الذايت يف حالة إخفاقو 

 ( كفق نظرية ) باندكرا ( .2017ثانيان: تبٌت الباحث مقياس )الشمرم، 

 ثانياً : دراسات سابقة :

 دراسات التي تناولت التفكير االنتحاري: -أ

 Wilson et al (2010) دراسة  -1

طلب اؼبساعدة من مرازز االستشارة النفسية استهدفت الدراسة تعرؼ العبلقة بُت التفكَت يف االنتحار كالنوايا ل
لبلنتحار فيما يتعلق باألفكار االنتحارية، كاؼبشازل العاطفية كمشازل الصحة البدنية، كذلك باستخداـ عينة 

سنة إشارات نتائج  ١ُ-١ُ( من طبلب اؼبدارس الثانوية االسًتالية من الذين تًتاكح أعمارىم بُت ٠٩َمن )
ؼبستويات العليا من التفكَت يف االنتحار كاؼبعاناة النفسية العامة إُف البفاض نوايا لطلب الدراسة إُف ارتباط ا

اؼبساعدة من مرازز االستشارة النفسية لبلنتحار العاملُت يف اؼبدارس كغَتىم هبب أف يكونوا على بينة من ىذا 
 .ساعدةاالذباه من أجل أف يكونوا أزثر حزما يف تشجيع كدعم الباحثُت لتقدًن اؼب

  (Wilson et al  2010) 

 ( 2011دراسة الغدياف )  -2

اؼبنحرفُت كالطلبة العاديُت للتفكَت يف االنتحار، مع  ىدفت الدراسة إُف معرفة األسباب اليت  تقود      
التعرؼ إُف الفركؽ يف التفكَت باالنتحار بُت األحداث اؼبنحرفُت كالطلبة العاديُت ،إضافة إُف معرفة نوع اعبريبة 

 كطبيعة اغبكم كالعودة إُف الدار على التفكَت باالنتحار لدل األحداث اؼبنحرفُت.

( طالب 100تخدـ اؼبنهج الوصف  أالرتباط ، كطبقو على عينة عشوائية بلغ قوامها )كقد عبأ الباحث الس   
( حدث منحرؼ من دكر اؼببلحظة االجتماعية بالرياض 100عادم من أحد اؼبرازز الصيفية بالرياض ،ك )

 ،مستعينان دبقياس التفكَت باالنتحار، كاستبانو اؼبعلومات األكلية.
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ساليب اإلحصائية الوصفية زالتكرارات كالنسب اؼبئوية، كاألساليب اإلحصائية كباستخداـ الباحث األ        
لداللة الفركؽ، توصل الباحث إؿ بأف ىناؾ عددان من األسباب Tالتحليلية زتحليل التباين األحادم كاختبار 

ير الذات، ييؤدم للتفكَت يف االنتحار زالضلوط النفسية، عدـ التقبل من األسرة أك آّتمع، البفاض تقد
الوضع الزمٍت للحكم كالوضع السيئ يف الدار، البعد عن ا عز كجل، الشعور باليأس، افتقاد األسرة، تعاط  
اؼبخدرات ،العبلقات اعبنسية، اؼبشكبلت األسرية، اإلساءة اعبسدية، الفراغ ،كفاة الوالدين أك إحدانبا، اغبب، 

 اؼبنحرفُت أزثر تفكَتا يف االنتحار من العاديُت. فقر األسرة، ضلوط رفاؽ السوء، زما أف األحداث

 ( :2004دراسة محمد )  -3

ىدفت الدراسة اُف الكشف عن مدل االرتباط بُت احتمالية التفكَت االنتحارم كزل  من ظبات        
الشخصية كأحداث اغبياة الضاغطة اليت يتعرض ؽبا عينة من اؼبراىقُت كمن طبلب كطالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة 
،كالتعرؼ إُف الفركؽ بُت الذزور كاإلناث من اؼبراىقُت يف زل من احتمالية التفكَت االنتحارم كأحداث اغبياة 

( ذزور، ك 3( مدارس )6( تلميذ انك تلميذة من )281الضاغطة . كقد قامت الباحثة باختيار عينة   قوامها )
بيق زل من مقياس التفكَت االنتحارم ، ( إناث من مدارس اؼبتوسطة العامة دبدينة سوىاج ،كقامت بتط3)

 كمقياس أحداث اغبياة الضاغطة. CAQمقياس التحليل اإلزلينيكية للشخصية  

كباستخدامها لؤلساليب اإلحصائية الوصفية زالوزف النسيب، اؼبتوسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبعيارم         
، كتوصلت اُف عدد من النتائج أنبها: أف ىناؾ Tكاألساليب اإلحصائية التحليلية زمعامل االرتباط ، كاختبار

عبلقة ارتباطيو بُت التفكَت االنتحارم كبعض ظبات الشخصية مثل :(االرتياب كالشك، التخيل، التحرر، عدـ 
الشعور باألمن، التوتر، التوىم اؼبرض ، االزتئاب الباعث لبلنتحار، االزتئاب اؼبصحوب بالقلق، االزتئاب 

ؼبنخفضة ،االستياء كالشعور بالذنب، اؼبلل كاالنسحاب، البارانويا، الفصاـ، السيكاثينيا اؼبصحوب بالطاقة ا
الوىن النفس ، القصور النفس )،زما كجدت عبلقة ارتباطيو سالبة دالة إحصائيان بُت احتمالية التفكَت 

ة كاإلقداـ، ضبط االنتحارم كبعض ظبات الشخصية مثل: (الثبات االنفعاِف، االنسجاـ مع ايط، اؼبلامر 
النفس، كاالكبراؼ السيكوبايت)،كأخَتان ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت التفكَت االنتحارم كأم من 
السمات التالية: (الدؼء، الذزاء، السيطرة، االندفاعية، اغبساسية، الدىاء، االزتفاء الذايت، كاؽبياج)،زما أف 

 كَت االنتحارم كأحداث اغبياة الضاغطة.ىناؾ عبلقة ارتباطيو موجبة بُت التف

 
 دراسات التي تناولت السيطرة الذاتي : –ب 

 ( :2009دراسة ) بحر ،  -1
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 استهدفت الدراسة معرفة مستول السيطرة الذايت كمستول القلق االجتماع  ، كمعرفة العبلقة أالرتباطيو      
بُت السيطرة الذايت كالقلق االجتماع  كبُت السيطرة الذايت كالتحصيل الدراس  ، كمعرفة الفركؽ ذكات الداللة 
اإلحصائية بُت الذزور كاإلناث يف العبلقة بُت السيطرة الذايت كالقلق االجتماع  ، كيف العبلقة بُت السيطرة 

ع يف معاىد إعداد اؼبعلمُت كاؼبعلمات بللت الذايت كالتحصيل الدراس  لدل عينة من طلبة الصف الراب
( لقياس السيطرة الذايت 2002( طالب كطالبة ، كاستعملت الباحثة مقياس ) ػبفاج  ، 500)

(  لقياس القلق االجتماع  ، كاعتمدت كسائل إحصائية االختبار التائ  كمعامل 2003كمقياس)اعبوراين ،
و للمقارنات اؼبتعددة كمعادلة سبَتماف كاختبار ماف كتٍت كمعامل ارتباط بَتسوف كربليل التباين كاختبار شيفي

ارتباط بوينت بايسَتياؿ كاالختبار الزائ  ، كأظهرت نتائج الدراسة اف مستول السيطرة الذايت لدل طلبة معاىد 
يو بُت إعداد اؼبعلمُت كاؼبعلمات مرتفع ، كاف مستول القلق االجتماع  لديهم منخفض ، كاف العبلقة االرتباط

السيطرة الذايت كالقلق االجتماع  عبلقة عكسية ، كَف يكن الفرؽ داؿ إحصائيان يف معامل االرتباط بُت 
السيطرة الذايت كالتحصيل الدراس  ، كعدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت الذزور كاإلناث يف السيطرة الذايت ، 

عامل  ارتباط السيطرة الذايت بالقلق االجتماع  كعدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت الذزور كاإلناث يف م
 ( . 2009كالسيطرة الذايت بالتحصيل الدراس  )حبر، 

 ( :2014دراسة ) احمد ،  -2

استهدؼ البحث اغباِف اُف الكشف السيطرة الذايت لدل طلبة اعبامعة .كمعرفة الفركؽ يف السيطرة         
ة  ادارة االنفعاالت لدل طلبة اعبامعة .كمعرفة الفركؽ يف إدارة اناث(. كمعرف–الذايت تبعا ؼبتلَت النوع )ذزور 

االنفعاالت تبعا ؼبتلَت النوع )ذزور إناث (.كالتعرؼ على طبيعة العبلقة بُت السيطرة الذايت كإدارة 
 االنفعاالت.

اـ الدراس  كيقتصر حدكد البحث اغباِف على طلبة جامعة دياُف يف زلياهتا اإلنسانية كالعلمية  للع         
كللدراسة الصباحية. كمن زبل اعبنسُت)ذزور، اناث( فقد تكونت عينة البحث من  2014 -2013

( طالب كطالبة. كعند ربليل البيانات تبُت اف عينة البحث لديهم سيطرة ذايت ككجود فركقا لصاٌف 600)
 ( .2014الذزور . كلديهم إدارة انفعاالت كلصاٌف الذزور )اضبد ،

 ( 2014اوي )دراسة السن -3

هتدؼ الدراسة إُف التعرؼ على عبلقة عنصر السيطرة الذاتية كمستول أداء الرد اؼبضاد لدل العبات نادم     
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت عنصر السيطرة الذاتية كمستول أداء -البحث  فرض-الفتاة يف اؼببارزة.

العبات نادم الفتاة يف  -آّاؿ البشرم :-ؾباالت البحث -الرد اؼبضاد لدل العبات نادم الفتاة يف اؼببارزة.
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بارزة يف زلية قاعة اؼب -آّاؿ اؼبكاين :-. 2011-10-21إُف  2011-10-1-آّاؿ الزماين :-اؼببارزة .
منهج البحث استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصف  ؼببلئمة طبيعة اؼبشكلة -الًتبية الرياضة للبنات /جامعة بلداد.

اؼبراد حلها أذ اختربت العينة من العبات نادم الفتاة للمبارزة اؼبتوفرين يف قاعة التدريب كالبالغ عددىم 
توجد عبلقة معنوية بُت  spssيق اغبقيبة اإلحصائية  (العبة مت اغبصوؿ على النتائج كذلك عن طر 12)

 .السيطرة الذاتية )التوازف الثابت كالتوازف اؼبتحرؾ( كالرد اؼبضاد يف اؼببارزة لدل عينة البحث

         Hanterدراسة  -4

شخصية ، ك  السيطرة الذاتيةك اإلدماف على االنًتنت  ىدفت ىذه الدراسة إُف استكشاؼ العبلقة بُت
الصفات، كاليت تعرؼ باسم اػبصائص النفسية اؼبرتبطة السكاف "اؼبعرضُت للخطر من األلعاب  نرجسية

ًتنت )ذزور( زعينة من اؼبستخدمُت لعبة على االن   1471اؼبعرضة على اإلدماف على االنًتنت، مت ربديد 
( شارؾ يف ىذه الدراسة، كطلب منهم 4.96-21.30) بسن ٪، كيهتم17.3٪، ك)اإلناث( 82.7

مشل االستبياف اؼبعلومات  تدابَت باستخداـ طريقة استجابة على االنًتنت. التقرير الذايت إزماؿ عدة
الديبوغرافية كاػبصائص اؼبتعلقة باستخداـ اللعبة للعينات ، كمقياس إدماف األلعاب عرب اإلنًتنت )مت تعديلو 

كمقياس السيطرة الذاتية ، كمقياس اضطراب الشخصية النرجسية،  اإلنًتنت من مقياس إدماف يونغ على
أشارت نتائجنا إُف أف ظبات الشخصية العدكانية كالنرجسية ترتبط ارتباطنا إهبابينا بإدماف األلعاب عرب اإلنًتنت 

باإلضافة إُف ذلك  (.p    0.001 بإدماف األلعاب عرب اإلنًتنت ) ، بينما يرتبط السيطرة الذاتية سلبنا
أف مدل إدماف اللعبة على اإلنًتنت يبكن التنبؤ بو استنادنا إُف ظبات  كبدار اؼبتعددربليل اال زشف ،

كمع ذلك ، مت  ، كاالحتبلؿ. كالعبلقة الشخصية الشخصية النرجسية للشخص ، كالعدكاف ، كالتحكم الذايت ،
البحث:٪ فقط من التباين يف العواقب السلوزية مع النموذج، أظهرت صورة مثَتة لبلىتماـ من نتائج ىذه 

لسيطرة الذاتية ، كظبات الشخصية الدراسة ، فبا يشَت إُف أف بعض اػبصائص النفسية مثل العدكاف ، كا
ستؤدم ىذه النتيجة إُف تعميق  النرجسية قد تأىب بعض األفراد ليصبحوا مدمنُت على ألعاب اإلنًتنت.

فهمنا للسكاف "اؼبعرضُت للخطر" فيما يتعلق بإدماف األلعاب عرب اإلنًتنت كتوفَت اؼبعلومات األساسية اليت 
 .   لؤلشخاص اؼبدمنُت على األلعابيبكن أف تسهم يف تطوير برنامج كقائ

  اإلفادة من الدراسات سابقة : 

مت االستفادة من الدراسات السابقة يف ربديد أىداؼ البحث كنوع اؼبنهجية كربديد األداة اؼبناسبة كفق     
بة للدراسة الفئة العمرية كخصائصها اؼبعرفية كالثقافية كمت االستفادة من الدراسات السابقة يف تبٍت أدكات مناس

اغبالية، كزذلك ربديد أدكات اإلحصائية اليت مت استخدامها يف الدراسات السابقة كربديد طبيعة اؼبتلَتات 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/game-addiction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/self-control
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/narcissistic-personality-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/narcissistic-personality-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/narcissistic-personality-disorder
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/age
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/self-report
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/internet-addiction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/regression-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/human-relation
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اؼبستقلة كالدخيلة كاالستفادة من طريقة عرض النتائج كأسلوب تفسَتىا كمقارنتها يف نتائج الدراسة اغبالية 
 لية.كزذلك االستفادة منها زمراجع كمصادر للدراسة اغبا

 منهجية البحث وإجراءاتو :

 أوال: منهجية البحث :

لتحقيق أىداؼ البحث اعتمد الباحث منهج البحث الوصف   كيعد اؼبنهج الوصف  البداية اليت تبدأ         
ّٔا اؼبناىج األخرل ، كىو ال يقتصر فقط على دراسة الظاىرة كبياف حجمها كخصائصها بل يصل عبمع 

 ( . 25: 2011يب، إؽبييت، اؼبعلومات كربليلها كاستنباط االستنتاجات ، لتكوف أساسا يف تفسَتىا ) العت

 ثانيا: إجراءات البحث 

  مجتمع البحث 

يقصد بو آّموعة أك العناصر الكلية اليت يسعى الباحث إُف تعميم نتائج حبثو عليها بأف تكوف ذات        
( طالبا 915(. كبلغ ؾبتمع البحث اغباِف )217: 2009عبلقة كصلة دبشكلة البحث )عباس كآخركف ،

 دارس قضاء بعقوبة دبحافظة دياُف .كطالبة من م

   عينة البحث 

كى  جزء أك أمبوذج من آّتمع األصل  الذم ىبص مشكلة البحث كتكوف ىذه العينة مطابقة لو كربمل       
( طالب كطالبة 50( . كبللت عينة البحث اغباِف ) 15: 2013نفس صفاتو اؼبشًتزة ) اعبابرم ، صربم ،

( طالبة.25( طالبا ك)25كقسمت اُف )

 ثالثا : أداتا  البحث 

( لقياس التفكَت االنتحارم على كفق اؼبنظور اؼبعريف اليت تبنتو  2010لباحث مقياس )طاىر،تبٌت ا       
الباحثة يف تفسَتىا ؼبفهـو التفكَت االنتحارم اشتقت التعريف )كىو من األمباط السلبية للتفكَت ، كيبكن 

حارية يليها ؿباكلة االنتحار تصوره بوصفو كاقعا على متصل لقوة زافية تشمل تصور االنتحار مث التأمبلت االنت
كأخَتا إزماؿ ىذه ااكلة االنتحارية باالنتحار نتيجة النظرة السلبية لذاتو كلآلخرين كاغبياة كالعاَف من حولو 
كالنظرة العدمية للمستقبل(، كعلى كفق ىذه اؼبنظور قامت الباحثة دبراجعة عددان من الدراسات كاألدبيات 

( ؾباالت كى  )التصور السليب للذات 3آّاؿ، اذ مت تقسيم الفقرات على ) كاؼبقاييس السابقة يف ىذا
،التفسَت السليب ػبربات اغبياة ،النظرة العدمية للمستقبل (. كقد توصلت إُف ؾبموعة من الفقرات بللت 

 ( بدائل كى  )تنطبق عل  بدرجة زبَتة ، تنطبق عل  بدرجة معتدلة ،4( فقرة  كبللت عدد البدائل )28)
 ( .  1، 2، 3، 4تنطبق عل  بدرجة قليلة، ال تنطبق عل  ابدا( كبتصحيح )
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( لقياس السيطرة الذايت  2018أما مقياس السيطرة الذايت فقد قاـ الباحث بتبٍت مقياس)الشمرم ،    
على كفق اؼبنظور اؼبعريف الذم تبناه الباحث يف تفسَته للسيطرة الذايت اشتق التعريف )السيطرة على 

ستجابات االنفعالية  كالفسيولوجية باستخداـ األساليب اؼبعرفية زاؼببلحظة الذاتية كالتقييم الذايت للسلوؾ اال
كاالستجابة الذاتية(. كعلى كفق ىذا اؼبنظور قاـ الباحث دبراجعة عددان من الدراسات كاألدبيات كاؼبقاييس 

ت كى  )اؼببلحظة الذاتية ، التقييم الذايت ( ؾباال3السابقة يف ىذا آّاؿ، إذ مت تقسيم الفقرات على )
( 3( فقرة  كبللت عدد البدائل )30للسلوؾ، االستجابة الذاتية( كقد توصل إُف ؾبموعة من الفقرات بللت )

 ( . 1، 2، 3بدائل كى  )دائما ، أحيانا ، أبدا( كبتصحيح )

 الصدؽ 

س النفسية ، فاؼبقياس الصادؽ ىو اؼبقياس كيعد صدؽ اؼبقياس من اػبصائص البلزمة يف بناء اؼبقايي       
 ( .  254: 1990الذم يقيس السمة اليت كضع ألجلها )عيسوم، 

 
  الصدؽ الظاىري 

يتم التوصل اُف ىذا النوع من الصدؽ من خبلؿ حكم ـبتص على درجة قياس اؼبقياس للسمة )عودة          
( 10قاـ الباحث بتوزيع اؼبقياساف على )( . كمن أجل ربقيق ىذا النوع من الصدؽ إذ  370:  1993،

( 1%( كملحق )85ؿبكمُت من ذكم االختصاص يف ؾباؿ العلـو الًتبوية كالنفسية كزانت نسبة االتفاؽ )
يوضح ذلك.

 الثبات 

 طريقة إعادة االختبار 

كيسمى أيضا)معامل االستقرار عرب الزمن( ، كيعٍت بو إعادة تطبيق االختبار على نفس عينة الثبات        
( . كوبسب معامل االرتباط بُت التطبيق االكؿ كالثاين  162: 2000كبفاصل زمٍت قدره أسبوعُت )ابوعبلـ ،

( من الطلبة كبعد مركر ) 10لى )لنحصل على معامل ثبات درجات االختبار، كقد طبق الباحث اؼبقياساف ع
اسبوعُت ( من التطبيق األكؿ مت إعادة التطبيق مرة ثانية كمت حساب معامل الثبات للتطبيقُت إذ بللت قيمة 

( ؼبقياس السيطرة الذايت كىو معامل ارتباط 0.79( ؼبقياس التفكَت االنتحارم ك )0.81معامل االرتباط )
 جيد يبكن االعتماد عليو .
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 : التطبيق النهائيرابعا 

كبعد أف مت استخراج اػبصائص السيكومًتية ؼبقياس التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذايت اؼبتبٍت كسبت        
 اإلجراءات اآلتية :

( 50قاـ الباحث بتطبيق اؼبقياساف على عينة البحث اليت مت اختيارىا بالطريقة العشوائية اؼبكونة من )  .1
 طالب كطالبة .

 وسائل اإلحصائية خامسا: ال

 ( يف البحث اغباِف .spssأستعمل الباحث برنامج اغبقيبة اإلحصائية )      

 عرض النتائج وتفسيرىا :       

 .  التعرؼ على مستوى التفكير االنتحاري عند طلبة المرحلة المتوسطة 

 (نتائج االختبار التائ  لعينة كاحدة على مقياس التفكَت االنتحارم1جدكؿ )

 

 العدد

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

الوسط 
 الفرض 

 مستول داللة القيمة التائية

 اعبدكلية اسوبة 0.05

 غَت دالة إحصائيا 1.68 0.80 70   13.53 76 50

( اف أفراد عينة البحث ليس لديهم تفكَت كبو االنتحار ، من خبلؿ مقارنة اؼبؤشرات 1يوضح اعبدكؿ )
اإلحصائية كيبكن تفسَت ذلك كفق مرحلة النمو اليت يبر ّٔا أفراد العينة زوهنم يف مرحلة اؼبراىقة الوسطى كاليت 

 مع آّتمع يف ضوء التصور اؼبعريف الذم من أىم متطلباهتا ىو البحث عن االستقبلؿ النفس  كالتفاعل الذايت
يكوف اؼبراىقوف يف ىذه اؼبرحلة )نظرية بيك اؼبعرفية( ، كيسعى الفرد اُف إشباع حاجاتو الشخصية كاثبات ذاتو 
كيف حالة تعارض إم معرقل ؽبذه اغباجات فإهنا تؤدم إُف االضطراب اؼبعريف كيبدأ البحث عن طرؽ كأساليب 

 Ismail et al  (2012. )كتتفق نتائج ىذه اؽبدؼ مع دراسة           إلشباع تلك اغباجات

 .  التعرؼ على مستوى السيطرة الذاتي عند طلبة المرحلة المتوسطة 

 ( نتائج االختبار التائ  لعينة كاحدة على مقياس السيطرة الذايت .2جدكؿ )
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 العدد

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

الوسط 
 الفرض 

 مستول داللة التائيةالقيمة 

 اعبدكلية اسوبة 0.05

 دالة إحصائية 1.68 7.02 60 10.28 70.18 50

( اف أفراد عينة يبتلكوف مستول مرتفع من السيطرة الذاتية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة ، ، من 2يوضح اعبدكؿ )
خبلؿ اؼبقارنة بُت اؼبؤشرات اإلحصائية بأف أفراد العينة فأف أفراد العينة ىم يف مرحلة عمرية يبحثوف ّٔا عن 

ايط االجتماع  بالذات االجتماعية اليت تأزيد الذات كاثبات السيطرة عليها ، لذا فأهنم يتفاعلوف مع 
يسعوف من خبلؽبا إثبات لآلخرين من حوؽبم بأهنم يبتلكوف السيطرة الذاتية كىذه كفق نظرية الذات لركجرز 

 ( ، 2014( كدراسة )أضبد ، 2009كنظرية التعلم االجتماع ، كتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ) حبر،

 تفكير االنتحاري والسيطرة الذاتية :التعرؼ على العالقة بين ال 

معامل االرتباط بُت التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذايت عند طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة كاالختبار (3جدوؿ )
 .التائ  لداللة معامل االرتباط 

 مستول داللة القيمة اسوبة ؼبعامل االرتباط نوع اؼبتلَت

0.05 
 غَت دالة -0.20 االنتحارم كعبلقتو بالسيطرة الذايت. التفكَت

 احصائيا

    

( اف طبيعة العبلقة بُت التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذاتية لدل طبلب الدراسة 3يوضح اعبدكؿ )     
اؼبتوسطة ى  عبلقة سلبية عكسية ، اف الطلبة يف ىذه اؼبرحلة العمرية زلما يبتلكوف التفكَت اؼبعٌت ؼبعٌت اغبياة 

اظهر العبلقة اف طبيعة العبلقة عكسية سلبية تعٍت  فانو وبقق لديو دافعيو كبو ربقيق ذاتو كالسيطرة عليها، لذا
اف الفرد إذا زاف يفكر باالنتحار فاف سيطرتو على ذاتو ضعيفة ، لذا أكضحت اؼبؤشرات اإلحصائية اف الطلبة 
يبتلكوف عكس التفكَت االنتحارم كيبتلكوف سيطرة على ذكاهتم فبا ينعكس إهبابا على مهاراهتم كقدراهتم 

 خاصة يف ىذه اؼبرحلة العمرية.كبنائم الشخص  
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  االستنتاجات 

 يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الباحث تبُت ما يأيت : 

ليس لديهم تفكَت انتحارم رغم الظركؼ اليت يبٌر ّٔا بلدنا كىذا يدؿ على قوة االيباف با سبحانو  -1
 كتعاُف كاإلرادة لديهم .

 ناذبان لتحدث الفرد مع ذاتو .زذلك تتمتع عينة البحث بالسيطرة الذايت كىذا  -2

 اف العبلقة بُت التفكَت االنتحارم كالسيطرة الذايت زانت عبلقة عكسية كليست ذات داللة اإلحصائية . -3

  التوصيات 

 إنشاء كإحداث مرازز نفسية ألحباث الشخصية كالصحة النفسية يف مديريات الًتبية. -1

من اضطرابات يف الشخصية ؼبساعدهتم كبو ربقيق إنشاء أقساـ للصحة النفسية اؼبتدنية كالذم يعانوف  -2
 شخصيات تسمو بسمات اهبابية .

على السادة اؼبشرفُت االختصاص دعم كحث اؼبرشدين الًتبويُت على اجراء حبوث لكشف اؼبشكبلت  -3
 النفسية لدل الطلبة كالعمل على مساعدهتم من اجل حلها .

ماع  حوؿ اؼبشكبلت النفسية لدعم الطلبة كزيادة على اؼبرشدين الًتبويُت زيادة ؿباضرات اإلرشاد اعب -4
 الوع  كالثقة بالنفس من اجل ذباكزىا. 

  المقترحات 

 إجراء دراسات مشأّة للدراسة اغبالية على مراحل أخرل كمقارنتها مع نتائج البحث اغباِف .   -1

ير الذات كاؼبساندة إجراء دراسات تتناكؿ التفكَت االنتحارم كعبلقتو دبتلَتات نفسية أخرل مثل  تقد  -2
 االجتماعية ك اؼبركنة النفسية .

 إجراء حبوث أزثر حوؿ اؼبشكبلت النفسية مثل القلق كاالزتئاب كاالحًتاؽ النفس  . -3

 اجراء  دراسة ذبريبية زبفض التفكَت االنتحارم لدل طلبة اؼبرحلة اؼبتوسطة . -4

 المصادر العربية :
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 المالحق

 ( 1) ملحق

 أظباء السادة اكمُت الذم عرض عليهم ادكات الدراسة 

 مكاف العمل التخصص اسم اػببَت كلقبو العلم  ت

 جامعة دياُف / زلية الًتبية األساسية علم النفس االجتماع  أ. د بشرل خليل عناد مبارؾ 1

 جامعة دياُف / زلية الًتبية إرشاد نفس  أ. د ساَف نورم صادؽ 2

 جامعة دياُف / زلية الًتبية إرشاد نفس  عدناف ؿبمود عباسأ. د  3

 جامعة دياُف / زلية الًتبية علم نفس الشخصية أ. د ىيثم اضبد عل  5

 
 ( 2ملحق )

 مقياس التفكَت االنتحارم 

تنطبق عل   الفقرات ت
بدرجة  
 زبَتة

تنطبق 
عل  
بدرجة 
 معتدلة

تنطبق 
عل  
بدرجة 
 قليلة

ال تنطبق 
 عل  ابدا
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     اتصور بأنٍت شخص غَت ؿببوب من االخرين. 1
     التـز الصمت يف زثَت من اؼبواقف االجتماعية خوفان من أقع يف اػبطأ.  2
     يصعب عل  الكبلـ مع اآلخرين.  3
     اتوقع باين شخص اقل زفاءة من االخرين. 4
     انتقد نفس  بشدة يف ابسط االمور. 5
     ازره نفس  يف اكقات زثَتة.  6
     اتنبأ باف حاِف لن ينصلح ابدان.  7
     افقد السيطرة على نفس  عندما اتعرض اُف مشكلة اك ؿبنة. 8
     احس بانٍت غَت قادر على تقرير ما اريد اف افعل يف ىذه اغبياة.  9
     أتصور اين غَت سعيد مثل اآلخرين. 10
     ال استحق اف ازوف سعيدان. بدأت اشعر باين 11
     افقد االحساس باغبرج يف حيايت. 12
     اسبٌت اف ال ازوف موجودا يف ىذه اغبياة . 13
     اتوقع اف مويت جعل ايطُت يب مرتاحُت . 14
     اجد حيايت مضطربة كمعقدة . 15
     تراكدين فكرة اغباؽ الضرر بنفس  . 16
     خطر يهدد حيايت .اشعر اف ىناؾ  17
     اشعر بانٍت ال استطيع التخلص من مواقف الفشل اليت تعرضت ؽبا . 18
     ينتظرين مستقبل غامض كغَت صحيح . 19
     اعيش اللحظة كال اىتم دبستقبل  . 20
     اتوقع انٍت غَت امن كمطمئن يف آّتمع . 21
     احتار عند ربديد اىدايف اغبياتية . 22
     تنتابٍت رغبة يف االنتحار . 23
     اجد نفس  فاقد لؤلمل . 24
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     اتصور انٍت غَت نافع يف اؼبدرسة . 25
     اجد اف االكضاع ايطة يب تعيقٍت عن ربقيق اىدايف يف اغبياة . 26
     ارل اف الفرص اليت تنتظرين قليلة كؿبددة. 27
     تواجهٍت .اعجز عن زبط  العقبات اليت  28

 
  

 ( 3ملحق )

 مقياس السيطرة الذاتية

تنطبق عل   الفقرات ت
 دائمان 

تنطبق عل  
 أحيانان 

ال تنطبق 
 عل  أبدان 

    لدم القدرة على ربقيق اىدايف 1
    أستفيد من أخطائ  اؼباضية 2
    استطيع أقباز كاجبايت يف كقتها ادد  3
    االخريناستطيع ضبط انفعااليت اماـ  4
    أنظم اؼبادة الصعبة اُف اجزاء صلَتة غبفظها 5
    أحبث حلوؿ ؼبشكبليت كال اترزها للزمن 6
    افكر بكل ما ىو سار كمفرح عند تعكر مزاج  7
    أتصرؼ حبكمة مع اؼبواقف اؼبفاجئة 8
    احدد االخطاء اليت اقع فيها 9

    أزوف كاعيا يف اغبكم على ذايت 10
    ربصيل  للدرجات شبرة جهودم 11
    أراء زمبلئ  هتمٍت 12
    بسب تصرفايت يبتعد االخرين عٍت 13
    اندـ على اخطائ  حبق االخرين 14
    اىتم بالقيم كالتقاليد اليت نشأت عليها 15
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    تصريف ىبتلف اماـ اساتذيت 16
    اقبز اؼبهمات كاالعماؿ اؼبطلوبة مٍت 17
    ذباكزم لعاديت السيئة يزيد من ثقيت بنفس  18
    لدم خيارات زثَتة الختيار أصدقائ  19

    أقيم ربصيل  الدراس  بُت فًتة كأخرل 20
    أمارس ىواييت اؼبفضلة بعد اقباز دركس   21
    ازافئ نفس  عندما احقق ىدؼ ما  22
    اضع ىدؼ اعلى عندما احقق ىدؼ معُت 23
    عندما أقبز شيئا صعبا ابتهج 24
    احبث عن طرائق تساعدين اثناء القراءة 25
    لدم قدرة االندماج مع االخرين كالتأثَت ّٔم بسرعة 26
    ابذؿ مزيد من اعبهد لرفع ادائ  27
    استمر باؼبذازرة عندما يللبٍت النعاس 28
    ابتعد عن االفكار اليت ال تبلئم تفكَتم 29
    بالفخر عند اقباز عمل  بنجاح أشعر 30
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 مؤىالت ترقية السياحة الثقافية في والية البيض 

 د.موالم أمينة، اؼبرزز اعبامع  البيض                                  أ.زايف ميموف، اؼبرزز اعبامع  البيض

scmamina@yahoo.fr                                                                k.mimoun@live.com                                                                                                   

 ملخص:

بعدما فرض قطاع السياحة الثقافية كجوده من خبلؿ العائدات الضخمة اؼبتأتية من خبللو كمن خبلؿ النمو  م 
اؼبتزايد الذم يشهده، َف يعد ىناؾ أم شك يف ضركرة تنمية كتطوير ىذا القطاع  كاالىتماـ بو. هتدؼ الدراسة إُف إبراز 

ويرىا ك ترقية االستثمار من خبلؽبا، زما نسعى من خبلؽبا إُف إبراز أىم السياحة الثقافية كضركرة االعتناء ّٔا يف اعبزائر بتط
 مؤىبلت كالية البيض لتبٍت االستثمار يف السياحة الثقافية كالوقوؼ على أبرز النقائص كالعراقيل اليت ربوؿ دكف ذلك. 

 سياحة ثقافية، مؤىبلت، كالية البيض، عوائق.الكلمات المفتاحية: 

:Abstract 

After that cultural tourism has imposed its presence due to its important 
revenues and its accelerating growth, this leaves no doubt concerning the 
necessity of developing this sector. This study aims to shed the light on cultural 
tourism and the necessity of improving it in Algeria by advancing it and 
promoting the investment through it. We also seek to show the state of El 
bayadh most important qualifications in order to consider cultural tourism 
investment and to mention the crucial obstructions which can prevent that. 

Key words: cultural tourism, El bayadh state (wilaya), obstructions 

Code jel : C02, J24, L25  

 

 scmamina@yahoo.frالمؤلف المراسل: موالي أمينة اإليميل: *
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 مقدمة: -1

تشهد السياحة الثقافية مبوا متزايدا يف العديد من دكؿ العاَف، إذ يعد كيعد من بُت أزثر القطاعات السياحية 
مبوا يف العاَف،  األمر الذم يستدع  االىتماـ ّٔذا القطاع كاالستثمار فيو باعتباره رافعة مهمة للدخل كخلق 

 1963العًتاؼ بالسياحة الثقافية ألكؿ مرة سنة مناصب شلل كالًتكيج لئلمكانات السياحية اؼبتنوعة، مت ا
من طرؼ آّلس االقتصادم االجتماع  لؤلمم اؼبتحدة. حيث تتمثل السياحة الثقافية يف زيارة اؼبواقع االثرية، 
اؼبعاَف التارىبية، اؼبتاحف، التعرؼ على الصناعات اغبرفية التقليدية، حضور الفعاليات الثقافية، كنتيجة للتطور 

حوظ الذم شهده ىذا النمط من السياحة كتزايد اإلقباؿ عليو، مت تطوير منتجات كخدمات مصاحبة لو  اؼبل
 زتنظيم اؼبهرجانات، كإقامة القرل الثقافية كالًتاثية، كغَتىا.  

كاعبزائر كاحدة من ىذه الدكؿ اليت سبتلك موركثا ثقافيا زبَتا كمتنوعا، هبمع بُت اؼبوركث العريب، القبائل  
فريق ...، باإلضافة إُف ذبذره يف التاريخ األمر الذم يبكن ىذا القطاع  للسياح  أف يكوف قطاعا كاعدا كاإل

يساىم أيبا مسانبة يف التنمية االقتصادية. كزلَتىا من مناطق الوطن تتميز كالية البيض بالعديد من العوامل 
ف تصنع منها قطبا سياحيا ىاما، خاصة أف بالوالية اليت تؤىلها لبلستثمار يف السياحة الثقافية كاليت من شأهنا أ

نقوشا حجرية ضاربة يف القدـ، باإلضافة إُف نشاطات الزاكية الشيخية اليت مت تصنيفها يف الًتاث العاؼب  من 
، كاالزتشافات اليت مت العثور عليها مؤخرا من مقابر لئلنساف األكؿ، باإلضافة 2008طرؼ اليونسكو عاـ 

قديبة اؼبنتشرة يف مناطق الوالية، باإلضافة إُف رصيد الوالية من الصناعات اغبرفية كاؼبطبخ ال  إُف القصور ال
      اؼبتنوع كالثرم. 

 من ىذا اؼبنطلق تبلورت أمامنا اإلشكالية التالية:إشكالية الدراسة:  -1.1

 ماى  إمكانات كالية البيض لبلستثمار يف السياحة الثقافية ؟

 مت االعتماد يف إقباز ىذه الدراسة على بعض الدراسات السابقة كنذزر منها:الدراسات السابقة:  -1.2

دراسة ابن سَتكد فاطيمة الزىراء، صديق ليندة، العواصم الثقافية العربية: بُت الثقافة كالسياحة الثقافية  أوال:
(2018 :) 
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زائر زبلد يتمتع دبقومات سياحية ىدفت ىذه الدراسة إُف إبراز أنبية تنظيم التظاىرات الثقافية كخصوصا يف اعب
طبيعية كبشرية كإُف إلقاء الضوء على عواصم الثقافة العربية بشكل عاـ كتظاىرة قسنطينة بشكل خاص كاتضح 
من خبلؿ النتائج أف تظاىرة قسنطينة َف تعرؼ النجاح اؼبخطط لو نظرا للفرؽ الكبَت بُت ما خطط لو كما مت 

 تنفيذ.

 مل، أىمية الموروث الثقافي في تحقيق السياحة الثقافية:ثانيا: دراسة مهدية الها

ىدفت ىذه الدراسة إُف توضيح ضركرة النظر إُف السياحة زقطاع أفق  تتقاطع معو العديد من القطاعات 
االجتماعية كالثقافية كضركرة خلق صناعة سياحية ثقافية مستدامة كإحياء اؼبوركث الثقايف ككضعو زمنتوج 

ية آّتمعات الية من جهة، كيقـو باافظة كبالتعريف ّٔذا اؼبوركث الثقايف على صبيع سياح  يسمح بتنم
اؼبستويات الوطنية كالدكلية من جهة أخرل، زما أكضحت ىذه الدراسة أنو ال يبكن اختزاؿ السياحة الثقافية 

ؽبذا اؼبخزكف التارىب  كالثقايف ػ يف عوائدىا االقتصادية كامبا هبب النظر إليها على أهنا ى  اغبافظة األساسية 
كيبقى على العنصر البشرم كاؼبتمثل يف الفرد اعبزائرم أف هبعل من ىذا اؼبوركث صور حية ناطقة تعرب عن 

ـبتلف اغبضارات من خبلؿ احًتاؼ السياحة الثقافية. ىذا مع بياف مؤىبلت السياحة الثقافية يف اعبزائر كأىم 
 عوائقها.

زرواتي، سعيد رابحي، متطلبات تفعيل دور المؤسسات السياحية في الترويج  ثالثا: دراسة مواىب
 (: 2019للسياحة الثقافية بالجزائر: دراسة استطالعية لدى مجموعة من وكاالت السياحة واألسفار )

 ىدفت ىذه الدراسة إُف البحث يف أبرز اؼبتطلبات البلزمة لتفعيل دكر كزاالت السياحة كاألسفار يف الًتكيج
للسياحة الثقافية باعبزائر، زما ىدفت إُف معرفة التحديات كالصعوبات اليت تواجهها ىذه الوزاالت للقياـ 

بذلك خصوصا إشكالية زيادة الوع  الثقايف السياح  كالتوجو كبو الوزاالت السياحية. كلتحقيق ىذه 
سئلة اؼبفتوحة ّٓموعة من كزاالت األىداؼ كيف إطار دراسة استطبلعية مت توجيو استبياف وبتوم عددا من األ

السياحة كاألسفار عرب الربيد اإللكًتكين كالفايسبوؾ، باإلضافة إُف إجراء مقاببلت ىاتفية مع ؾبموعة من 
مسَتم كزاالت السياحة كاألسفار باعبزائر. كقد توصلنا إُف أف أغلب كجهات نظر ىذه الوزاالت أتت يف 

) من حيث اإلمكانيات اليت  2030SDATيه  للتهيئة السياحية )نفس اذباه إسًتاتيجية اؼبخطط التوج
تتمتع ّٔا اعبزائر كاؼبناطق اؼبمكن استلبلؽبا يف الًتكيج للسياحة الثقافية لكن باؼبقابل الزالت ىنالك العديد من 
العقبات للنهوض بالسياحة الثقافية باعبزائر أبرزىا: مشكلة االستدامة كاغبفاظ على اؼبوركث الثقايف، كضعف 
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لدل اؼبواطن، نقص الدعم كالتحفيز من قبل الوزارة، باإلضافة إُف التعقيدات اإلدارية  الثقافة كالوع  السياح 
 كصعوبة اغبصوؿ على التأشَتة بالنسبة لؤلجانب فبا يعيق تدفقهم بشكل دكرم كمنتظم. 

 أىمية الدراسة:  -1.3

اِف كاؼبتمثل يف السياحة تكمن أنبية الدراسة أكال من خبلؿ تناكؽبا كاحد من أىم اؼبواضيع اغبيوية يف العصر اغب
الثقافية، ىذا النمط من االستثمار الذم حقق قباحا منقطع النظَت يف العديد من دكؿ العاَف، زما تكمن 
أنبيتها أيضا يف تناكؽبا للسياحة الثقافية زمصدر دخل مهم كبديل للمحركقات، باإلضافة إُف تثمُت الًتاث 

 اعبزائرم كاافظة عليو.   

 السياحة:  -2

 ىمية السياحة:أ -2.1

تعد السياحة إحدل مصادر الدخل للالبية الدكؿ يف العاَف، كمن أىم القطاعات اؼبسانبة يف التنمية 
االقتصادية، إذ تعتمد العديد من الدكؿ يف التنمية االقتصادية على اؼبداخيل اصلة من السياح الذين يزكركف 

بلجية ك غَتىا. كمن األثار اإلهبابية العديد للسياحة ببلدىا دبا تضمو من زناظر طبيعية كاثار أك سياحة ع
 نذزر:

يعترب خلق مناصب للشلل من أىم العناصر اإلهبابية اليت ىبلقها االستثمار المساىمة في تقليل البطالة: -أ
السياح ، إذ يرتبط ىذا االستثمار بالعديد من مناصب الشلل اؼبرتبطة بو فقط زاؼبرشد السياح ، موظفو 

اإلضافة إُف زيادة خلق فرص عمل يف قطاعات ذات صلة بالقطاع السياح  زالصناعات اغبرفية الفنادؽ ب
 .كالتجارة كاؼبواصبلت كغَتىا

إذ تبُت إحصائيات منظمة السياحة العاؼبية أف الزيادة  مصدر للنمو االقتصادي الشامل والمستداـ:-ب
% من الصادرات 7سبثل السياحة ، 2009% منذ سنة 4السنوية يف أنشطة السياحة الدكلية تقدر ب

مليار دكالر من صادرات السياحة الدكلية  1500% من الصادرات العاؼبية من اػبدمات، 30العاؼبية، ك 
 (.PIB% من الناتج الداخل  اػباـ العاؼب  )15، كتشكل السياحة 2015خبلؿ سنة  
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قياـ الدكلة باستثمار اؼبواقع يف حاؿ المساىمة في تحقيق وتنمية التوازف االقتصادي بين المناطق: -ت
السياحية يف زافة مناطق الوطن، فإف ىذا يؤدم إُف تنمية كتطوير ىذه األقاليم بشكل متوازف، أم أنو 
يؤدم إُف خلق فرص عمل جديدة، ربسُت مستول اؼبعيشة، استلبلؿ اؼبوارد الطبيعية اؼبتوفرة يف ىذه 

 عادة توزيع الدخوؿ بُت زافة أفراد آّتمع.األقاليم، تنمية كخلق منتجعات حضارية جديدة كإ

تبُت من عديد الدراسات اليت أجريت  حديثا أف السائحُت وبتفظوف جبزء زبَت من تسويق بعض السلع: -ث
ميزانياهتم لئلنفاؽ على اؼبشًتيات يف الدكؿ اليت يزكركهنا، ليس فقط لشراء اؽبدايا التذزارية السياحية بل 

لع اليت هبدكهنا مناسبة خصوصا منتجات الصناعة كاغبرؼ اليدكية. كيعترب ىذا لشراء بعض اؼبنتجات كالس
اإلنفاؽ من قبيل التصدير ؼبنتجات كطنية دكمبا اغبلجة إُف شحن كتسويق خارج ، كبالتاِف يعترب ىذا 
التصدير بدكف صعوبات اؼبنافسة يف التجارة الدكلية، كزلما زادت حرزة السياحة كخاصة للسائحُت 

 رين زلما ارتفعت حصيلة ىذا التصدير من داخل الدكلة إُف اؼبشًتين السائحُت كالزائرين.القاد

تساىم السياحة يف ربسُت ميزاف اؼبدفوعات من خبلؿ تقديبها منتجات  األثر على ميزاف المدفوعات:-ج
سياحية تصديرية جديدة منافسة، حيث أنو نتيجة لتحفيز الطلب على السلع ك اػبدمات فإف اإلنتاج 

ال  من ىذه السلع كاػبدمات قد يزداد بصورة سبكن االقتصاد من ربقيق كفرة اقتصادية، كبالتاِف يبكن 
 من ىذه السلع كاػبدمات . تصدير بعض

 بواعث القلق والمخاطر المتصلة بالسياحة: -2.3

رغم زثرة اؼبزايا اإلهبابية لبلستثمار السياح  على التنمية االقتصادية للدكؿ، إال أهنا قد تكوف مصدر 
للكثَت من اؼبشازل خاصة عند غياب التخطيط السياح  اإلسًتاتيج  أك ضعفو. فعبلكة على األخطار 

كاإلضرار بالًتاث الثقايف الذم تنتجو السياحة غَت اؼبمنهجة كاؼبخطط ؽبا بشكل جيد كاليت ينجر  البيئية
عنها االستهبلؾ الكبَت ؼبصادر الطاقة كاالنبعاثات اؼبلوثة للبيئة، كزذا ضعف الركابط األمر الذم يؤدم إُف 

تو اإلمبائية، األمر الذم يتم ذباكزه من زيادة التسرب اؼباِف كيقلص من اثر القطاع االقتصادية اإلهبابية كقدر 
 خبلؿ تقليل التسرب إُف حد أدىن بتدعيم الركابط الية كربسُت سلسلة القيمة السياحية. 

زما تأيت بواعث القلق االجتماعية كالثقافية يف مقدمة ىذه اؼبخاطر العويصة، إذ سبثل السياحة عنصر 
ها كمستويات دخلها كأمباط حياهتا، كيبكن أف يكوف ىذا الوصل بُت الشعوب على اختبلؼ قيمها كثقافت
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التبادؿ قيما من نواح عدة، لكنو قد يفض  أيضا إُف احتكاؾ أك يهدد القيم كالثقافات الراسخة، بل إف 
بعض اؼببلحظُت يركف أنو قد يتسبب يف تدىور ثقايف أك قطيعة ثقافية بالنسبة إُف ؾبتمعات الوجهة 

كالشعوب األصلية اؼبعرضة للتأثر، زما قد يؤدم إُف تذمر يفض  يف النهاية إُف السياحية سيما النساء 
 رفض السكاف اليُت كجود سياح أجانب.

كيؤزد تقرير صادر عن األمم اؼبتحدة إُف أف آّتمعات ذبتاحها أعداد ضخمة من السياح كاليت تستعمل 
  .ب السياحة غَت اؼبخططة كغَت اؼبنظمةفيها التقاليد ذباريا كتتعرض ثقافتها ػبطر االندثار بسب

 السياحة الثقافية: -3

 تعريف السياحة الثقافية: -3-1

السياحة للة ربمل معاين زثَتة، كلكنها يف االصطبلح اؼبشهور اليـو تقتصر على بعض تلك اؼبعاين فتدؿ على 
 ل كاإلقامة.التنقل يف الببلد للتنزه أك االستطبلع كالبحث كالكشف ككبو ذلك ال للكسب كالعم

أما السياحة الثقافية فه  عبارة عن نشاط يقـو بو فرد أك ؾبموعة من األفراد وبدث عنو التنقل من مكاف إُف 
آخر أك من بلد آلخر بلرض أداء مهمة معينة أك زيارة مكاف معُت أك عدة أمازن ينتج عنو االطبلع على 

االلتقاء بشعوب كجنسيات متعددة كيرتق  ثقافات كحضارات أخرل كإضافة معلومات كمشاىدات جديدة ك 
 دبستول الشعوب كثقافاهتم كينشر تارىبهم كحضارهتم كعاداهتم كتقاليدىم 

حيث أف السياحة كيف معظم دكؿ العاَف أصبحت تتجو أزثر فأزثر إُف اػبصوصية الثقافية، كمن ىذا اؼبنطلق 
قافية زأحد أىم عناصر السياسات العاؼبية، تبنت العديد من اغبكومات يف صبيع أكباء العاَف السياحة الث

%من إصباؿ سوؽ السياحة الدكلية أم ما يوازم ثلث إصباؿ النشاط السياح   37كأصبحت سبثل حواِف 
 % عرب دكؿ العاَف. 15العاؼب  علما أف ىذه السياحة تنمو دبعدؿ 

 أىمية السياحة الثقافية: -3-2

 ية تتمثل أىم عناصرىا يف:للسياحة الثقافية أنبية اقتصادية كاجتماع
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رفع مستول معيشة  كربسُت مبط حياة من خبلؿ تطوير الصناعات التقليدية كخلق فرص عمػل كبيع  -
 اؼبنتوجات الية لؤلجانب كالسياح

 التعريف باؼبوركث الثقايف على اؼبستول الداخل  كالدكِف . -

 خلق فرص عمل كاؼبسانبة يف تقليل البطالة. -

 كث الثقايف لؤلجياؿ اؼبتعاقبة كاافظة عليو من االندثار كربقيق استدامة اؼبوركث الثقايف نقل اؼبور  -

 تساعد على تطوير األمازن كاػبدمات العامة بدكؿ اؼبقصد السياح . -

 تساعد على رفع مستول الوع  بالتنمية السياحية بشكل عاـ كالتنمية السياحة الثقافية بشكل خاص لػدل -

 كاسعة من آّتمع. فئات

 توفَت التمويل البلـز للحفاظ على الًتاث زاؼبباين كاؼبواقع األثرية كالتارىبية. -

 تعترب السياحة الثقافية من بُت الفركع الواجب ترقيتها يف اؼبفهـو اعبديد للسياحة

 السياحة الثقافية بالجزائر -3-3

أصولو إُف ما قبل التاريخ. فقد عثر الباحثوف على آثار ألىل العصر اغبجرم  تزخر اعبزائر بتاريخ عريق ترجع
من منازؿ ألحيائهم كقبور ؼبوتاىم كآالت غبياهتم من مصنوعاهتم كأشياء من مقتنياهتم. كقد تعاقبت على 

سبلمية كاليت ترزت اعبزائر العديد من اغبضارات أبرزىا اغبضارة الفينيقية، الركمانية،  النوميدية، البيزنطية كاإل
خلفها موركثا ثقافيا ضخما مكن من اغبصوؿ على ترازم يف رصيدىا الثقايف كالذم يعترب عنصرا من عناصر 
اعبذب السياح  كيؤىلها الستلبللو عن طريق التعريف بو كالًتكيج لو قصد جذب الزكار كالسائحُت اؼبهتمُت 

 .بو يف إطار ما يسمى بالسياحة الثقافية

 كليهة إلدارة السياحة الثقافية:األسس الد

 ترتبط اؼببادئ الدكلية للسياحة الثقافية دبنظومة متكاملة من ثبلثة أطراؼ تتمثل يف:  
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دبعناه الواسع اؼبمتد كالعريض كالذم يضم زل النتاجات الثقافية اؼبادية كغَت اؼبادية ، اؼباضية  التراث الثقافي:
ة كسائر عمليات التنمية على مر العصور كالذم يشكل تنوعا فريدا يف كاؼبستمرة كاػبربات اغبياتية كاؼبعرفي

 الشخصيات كاؽبويات آّتمعية كالعقائدية كاليت سبثل اآللية اؼبرجعية لقياس النمو كالتلَت يف حياة آّتمعات 

غبفاظ كلتدعيم القيمة االقتصادية للًتاث كتوفَت الدعم اؼبادم ؼبشركعات الصيانة كا صناعة السياحة: 
اؼبستهدفة ، كىن  جزء ال يهتجزأ من االقتصاد القوم  كأحد أىم العناصر اؼبؤثرة يف التنمية كاالقتصاد القوم  إذا 

 ما مت إدارهتا بوع  كتكامل مع أىداؼ اغبفاظ على الًتاث كتدعيم اؼبستول اؼبعيش  للمجتمعات.

يف إطار ؿبدداتو يع  قيمتو كيقدره ، كيوفر لو : الذم ينتم  لذلك الًتاث كيرتبط بو كينمو المجتمع المحلي 
 االحًتاـ كاغبماية اؼببلئمة باالحتفاظ بو كاعتباره الرزيزة األساسية للتنمية اغبالية كاؼبستقبلية. 

 مؤىالت والية البيض لالستثمار في السياحة الثقافية: -3

مكاناهتا الطبيعية، التارىبية كاغبضارية تتميز كالية البيض باعتبارىا كاحدة من مدف اؽبضاب العليا باعبزائر بإ
تؤىلها ألف تكوف قطبا سياحيا، حيث تتميز بتواجد قصور قديبة غبقب تارىبية ـبتلفة، كنقوش حجرية متوغلة 

يف التاريخ عبلكة على مقابل اإلنساف األكؿ ك اثار الديناصورات، باإلضافة إؿ الواحات اؼبتوزعة يف عديد 
ذلك اؼبورثات الشعبية كالصناعات اغبرفية، كالثركة اغبيوانية اؼبميزة بوجود طيور نادرة اؼبناطق من الوالية، كز

كحيوانات متنوعة مثل اللزاؿ، اغببار كالظيب، زيادة على اللطاء الثلج  الذم يبيز الوالية خبلؿ فصل الشتاء. 
ا سياحيا بصفة عامة ك ىذا إُف جانب أف سكاهنا ؿبافظُت. زل ىذه العناصر ذبعل من ىذه الوالية مقصد

 للسياحة الثقافية بصفة خاصة. كذبعل القطاع كاعدا يساىم بشكل زبَت يف ربقيق التنمية االقتصادية فيها.

 مؤىالت السياحة الثقافية ذات الطابع الديني:  -4.1

عدد من مؤىبلت السياحة الثقافية يف اؼبنطقة قبد السياحة اليت تأخذ الطابع الديٍت كاؼبتمثلة يف انتشار 
 من الزكايا عرب ربوع الوالية كنذزر منها:

)ديواف  (1737/1815تأسست من طرؼ الوِف الصاٌف سيدم أضبد التيجاين ) الزاوية التيجانية:-أ
السياحة لوالية البيض( صاحب الطريقة التيجانية، كتقع بالقصر القدًن لبوظبلوف، حيث زانت ىذه 
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ديد من أتباع ىذه الطريقة من الدكؿ اإلفريقية ك مقصدا للع 1987إُف  1985الزاكية يف الفًتة 
 العربية.

تعترب من أشهر الزكايا على الصعيد الوالئ  كالوطٍت، تأسست من طرؼ الوِف  زاوية سيد الشيخ:-ب
الصاٌف سيدم عبد القادر بن ؿبمد اؼبعركؼ بسيدم الشيخ دبنطقة األبيض سيد الشيخ، مثلت ىذه 

لم كاؼبعرفة يف اؼبنطقة، زما عملت على نشر الوع  القوم  الذم توج الزاكية كاحدا من أىم ركافد الع
بظهور عدد من اؼبقاكمات الشعبية كاليت تعترب ثورة الشيخ بوعمامة من أنبها، باإلضافة إُف بركز عدد 

 من العلماء كالشعراء كمن أمثاؽبم ؿبمد بلخَت.

 : يف منطقة الرقاصة.زاوية الموحدين-ت

 الشبللة. بدائرةزاوية الشاللة: -ث

باإلضافة إُف إقامة عدد من التظاىرات ذات الطابع الديٍت االجتماع  كالركح  كاؼبعركفة بالوعدة كنذزر 
 منها:

 كعدة أكالد سيد الشيخ )الرزب( باألبيض سيد الشيخ. -

 كعدة سيدم خليفة بقرية سيدم خليفة باػبيثر. -

 كعدة سيدم سليماف ببلدية توظبولُت. -

 التيجاين.كعدة سيدم أضبد  -

 كعدة سيدم اغباج بن عامر بعُت العراؾ. -

 كعدة سيدم الناصر  -

 كعدة سيدم اغباج حبوص ببلدية البيض. -

 كعدة سيدم بلعيد ببلدية بوقطب. -
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 كعدة سيدم اغباج الدين ببلدية بريزينة. -

 مهرجاف زساؿ السياح . -

 مؤىالت السياحة الثقافية في والية البيض ذات الطابع التاريخي: -4.2

ة إُف اؼبؤىبلت الثقافية اؼبتمثلة يف كجود عدد من القصور القديبة اليت ال تزاؿ ربافظ على شكلها باإلضاف
 من أنبها:

يوجد يف الناحية اللربية من تراب الوالية، كىو قصر قدًن يعود تاريخ تشييده إُف ما قبل  قصر بوسمغوف: -
قرنا، كرغم قدمو ال  17الشعبية أنو بٍت يف القرف الثالث ميبلدم أم منذ  العهد اإلسبلم ، كتذزر الوايات

 تزاؿ بعض مبانيو قائمة، عبلكة على كجود مسجد مت تشييده منذ شبانية قركف ككجود الزاكية التيجانية.

بة يقع ببلدية اربوات يف منطقة مرتفعة، مبٍت بالطوب كاغبجارة منذ مئات السنُت، كتعلوه ققصر اربوات:  -
ميبلدم مع العديد من آّموعات  16الوِف الصاٌف سيدم معمر العالية الذم جاء إُف اؼبنطقة يف القرف 

 العربية.

زلم كقد بٍت يف القرف الثاين عشر   20يقع ببلدية الشبللة كيبعد عن قصر بوظبلوف ب  قصر الشاللة:  -
 ىجرم ؿبفوؼ بصور خارج  كفناء، مسجد كمدخل رئيس .

 تذزر الركايات أنو بٍت منذ شبانية قركف كيقع على ربوة تطل على الوادم كالبساتُت آّاكرة. قصر الغاسوؿ: -

ىو قصر قدًن ال ىبتل يف تصميمو كمواد بنائو عن بقية القصور يف اؼبنطقة، كىو االخر قصر بريزينة:  -
 ق الواحد.مشيد على مرتفع كاحة لبيل ككاد صقر، أزقتو ضيقة، أبوابو مًتاصة ال تتجاكز الطاب

ميبلدم يف أعبله قارة بنت اػبص  12زلم غرب بريزينة، بٍت يف القرف   5بعيد حبواِف قصر بنت الخص:  -
نسة إُف صاحبة القصر كى  أمَتة ىبللية، يوجد القصر ـبازف للسبلح كاؼبؤف كمقر لئلدارة، مداخل تؤدم 

 إُف البساتُت، عدة مقصورات كقلعة.
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 على السفح اعبنويب عببل زساؿ شرؽ كالية البيض، مبٍت دباديت الطب يقع ببلدية استينت قصر استيتن: -
كاغبجارة، مسقف باػبشب اؼبزًف بالًتاب، مكوف من طابق كاحد، يذزر أف بٍت يف الفًتة ما قبل الفتح 

 اإلسبلم .

 بَت.     ىو عبارة عن قصرين األكؿ يف الضفة الشرقية كالثاين يف الضفة اللربية للوادم الكقصر الكراكدة:  -

 باإلضافة إُف قصر بوعبلـ. 1564سنة  16بٍت يف النصف الثاين للقرف  قصر مشرية الصغرى: -

باإلضافة إُف كجود رسـو حجرية عرب سلسلة األطلس الصحركام مشاال كجنوبا، ككجود مقابر اإلنساف ما 
، باإلضافة إُف ازتشاؼ اثار الديناصورات يعود تارىبها إُف قبل التاريخ خاصة دبنطقيت الكرازدة كبريزينة

 مليوف سنةيف العصر الطباشَتم األسفل كاعبدكؿ التاِف يوضح أىم الرسـو اؼبتواجدة يف الوالية: 130

 يبثل النقوش اغبجرية يف كالية البيض :2الجدوؿ رقم 

 بعده عن مقر الوالية النقػوش اغبجػريػػػة البلػػديػػة 

 كلم  15 حاسي لبيض البيض

 قارة الطالب اربوات

 الخلوة 

 كلم  110

 كلم  80

 نقش النخيلة بوظبلوف

 قارة لحبار

 ضلعة اوالد موسى

 كلم  180

 كلم  162

 كلم  162

 الدغيمة ارة

 الطواجين

 الريشة الكحلة

 تازينة

 عين بوداود

 الشبكة الحرشة

 المجذرية

 الحجرة الكحلة

95 

90 

80 

100 

105 

80 

86 

80 

 404 حاسي الشيخ البنود 

 قارة بنت الخص بريزينة

 حجرة المبرؾ

112 

80 

 عين سيدي اعمر سيدم اعمر

 حجرة الطير

 العنقفة

 الحصنة

53 

58 

40 

40 

 55 كبش بوعالـ بوعبلـ
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 42 المكتوبة  الكرازدة

 حجرة الدرياس اللاسوؿ

 المردوفة

25 

33 

 الطرقاف عُت العراؾ

 المكتوبة 

 نواحي الكريمة

50 

40 

65 

 

 مؤىالت السياحة الثقافية في والية البيض ذات الطابع الثقافي: -4.3

الثقافية اليت  يتميز الرقص الشعيب بوالية البيض بكونو فلكلور شعيب يقاـ يف جل التظاىرات كاؼبهراجانات
تنظم عرب مناطق الوالية. ىذا الفن الشعيب العريق اؼبتواجد يف الوالية مستوحى من عمق الًتاث لو جاذبية 
خاصة يف شد انتباه الزكار، فضبل عن اللناء الشعيب، الشعر اؼبلحوف، كالقوؿ، عركض الفركسية، السينا 

االت السكاف حبفبلت الزفاؼ كغَتىا، باإلضافة خبلؿ الوعدات الشعبية كاألسابيع الثقافية كحىت احتف
إُف الرقص الشعيب اؼبعركؼ بالصف. زيادة على ذلك تعرؼ منطقة البيض بأزبلت تقليدية متنوعة خاصة 
باؼبنطقة يستمتع الزائر بتجربتها كإقتنائها. كجدير بالذزر أنو مت تصنبف العادات الصوفية اؼبتعلقة بالزاكية 

كائع الًتاث الشفه  البلمادم لئلنسانية" يف اعبزائر بعد تقدًن اؼبلف من طرؼ الشيخية ضمن قائمة "ر 
، كقد عرفت 2008اعبزائر كدراستو مث اؼبصادقة عليو من طرؼ عبنة منظمة اليونسكو للًتاث العاؼب  سنة 

كتسعى ىذه الزاكية إشعاعا ركحيا يف فًتات من الزمن، كزانت مقصد طبلب الركحانيات كالًتبية الذكقية، 
إُف اافظة على الًتاث كتعزيز القيم آّتمعية مثل حسن الضيافة كاؼبمارسات اعبماعية زالتسابيح، كتبلكة 

 القرآف الكرًن، كاألغاين كالرقصات التقليدية كالفلكلورية كال سيما اؼببارزات كمسابقات الفركسية 

 مؤىالت البنية التحتية للسياحة الثقافية في والية البيض:  -4.4

تشكل شبكة الطرؽ أحد أىم دعائم اإلستثمار السياح  حيث تضم الوالية شبكة شبكة الطرؽ: -أ
من اؼبواصبلت تربطها بالواليات آّاكرة كتلعب دكرا ىاما يف اغبياة اإلقتصادية، تعد نبزة الوصل بُت 

 زلم.  2023,05اؽبضاب العليا كاعبنو اللريب للببلد كتتمثل يف 

زلم مشاؿ شرؽ كالية البيض كيعترب من أىم كسائل ؿباربة   12مطار زساؿ يقع على بعد  المطار:-ب
 العزلة يف الوالية.
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الوالية معنية بثبلث مشاريع تتمثل يف اػبط الرابط بُت البيض كسعيدة،  شبكة السكك الحديدية:-ت
 اػبط الرابط بُت البيض أفلو كاعبلفة ك اػبط البيض مشرية.  

تتوفر الوالية على ستة فنادؽ، أربعة ببلدية البيض، كاحد ببلدية بوقطب كاخر ة: الحظيرة الفندقي-ث
سرير مرشحة لبلرتفاع مع  345ببلدية األبيض سيد الشيخ، كتبلغ سعة االستقباؿ الفندقية يف الوالية 

 دخوؿ منشأت أخرل اػبدمة. كاعبداكؿ التالية توضح مكونات اغبظَتة الفندقية للوالية: 

 لمصنفة:الفنادؽ ا -

 يبثل الفنادؽ اؼبصنفة يف كالية البيض: 3الجدوؿ رقم 

 اؼبسَت األسرة اللرؼ االسم

 زسر البيض

 اؽبضاب العليا البيض

 الوئاـ

30 
19 
14 

47 
41 
28 

 خاص

 خاص

 خاص

  116 64 آّموع

  http://www.andi.dzالوزالة الوطنية لتطوير االستثمار لوالية البيض المصدر: 

 الفنادؽ غير المصنفة: -

 : يبثل الفنادؽ غَت اؼبصنفة يف كالية البيض4الجدوؿ رقم 

 اؼبسَت االسرة اللرؼ االسم

 فندؽ اؼبهبولة

األبيض سيد 
 الشيخ

8 
18 

16 
36 

 خاص

 خاص

  52 26 آّموع

  http://www.andi.dzلتطوير االستثمار لوالية البيض  الوزالة الوطنيةالمصدر:  

 المطاعم )غير مصنفة(: -

 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 يبثل اؼبطاعم يف كالية البيض: 5الجدوؿ رقم 

 اؼبلكية القدرة االستيعابية االسم

 الصديقية

 الصنوبر

40 
60 

 خاص

 خاص

  100 آّموع

  http://www.andi.dzلتطوير االستثمار لوالية البيض  الوزالة الوطنيةالمصدر: 

توجد منطقة توسع سياح  كاحدة حسب اؼبرسـو التنفيذم رقم  منطق التوسع السياحي:-ج
ىكتار كاؼبتضمن اإلعبلف عن مناطق التوسع  33دبساحة  5/11/1988اؼبؤرخ يف   88/232

 الوالية على أمازن غَت مصنفة كى  موضحة يف اعبدكؿ اؼبواِف:السياح . زما ربتوم 

 يبثل مناطق التوسع السياح  كالية البيض: 6الجدوؿ رقم 

 اػبصائص اؼبميػزة بعػد عن مقػر الوالية نطقة التوسع السياح 

 غابات خضراء ، معلم تذكاري. - كم  01 الػبيض

 النواة األساسية لبناء المدينة القصر القػديم بإعتباره - كم  160 بػوظبلوف

 منابع مائية. -واحة ، نقوش حجرية ، -

 الزاوية التيجانية التي تمثل موروث إنساني و روحي. -

 قصر قديم ، بساتين . - كم  40 اللاسوؿ

 واحات و كثباف رملية ، زاوية سيدي الشيخ. - كم  120 األبيض س/ش

 قصر بريزينة (  قصور قديمة ) قصر بنت الخص ،  - كم  80 بريزينة

 واحات و نخيل ، التزحلق على الرماؿ -

 سد لروية الكبير. –النقوش الحجرية  -المغارة -

 منطقة للتسلية و الترفيو. -تصنف ضمن مناطق رطبة ، غطاء نباتي  - كم  110 اػبيثر

 عوائق االستثمار في السياحة الثقافية بوالية البيض:      -5

تشًتؾ كالية البيض مع باق  كاليات الوطن يف كجود عوائد ربوؿ دكف االستثمار يف السياحة بصفة عامة 
 كالسياحة الثقافية بصفة خاصة كزبتلف عنها يف عوامل أخرل كنذزر منها:

 ة اؼببادرات يف ىذا اإلطار.ضعف ثقافة االستثمار كاالستثمار السياح  كقل -

http://www.andi.dz/
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 عدـ االىتماـ اغبكوم  باالستثمار يف قطاع السياحة الثقافية. -

 ضعف السياحة الداخلية كالعزكؼ عنها من طرؼ اؼبواطنُت اعبزائريُت كتفضيل كجهات خارجية. -

 اقتصار  اغبظَتة الوالئية للفنادؽ على ستة فنادؽ فقط كىو عدد غَت زاؼ، كعدـ التنوع يف العرض -
 الفندق .

 ضعف اػبدمات اؼبقدمة من خبلؿ الفنادؽ اؼبوجودة كأيضا اؼبطاعم اليت ال تقدـ يف العمـو أزبلت ؿبلية. -

 انعداـ اإلشهار للوجهات السياحية يف الوالية أك التعريف ّٔا. -

 ضعف التهيئة يف األمازن السياحية كتعرضها لئلنباؿ. -

 الخاتمة:

ية تشَت إُف أهنا إحدل القطاعات االقتصادية الواعدة يستدع  االىتماـ نازد زل اؼبؤشرات أف السياحة الثقاف
 بو اقتصاديا كاجتماعيا

من خبلؿ ما تقدـ توصلنا إُف أف كالية البيض زلَتىا من اؼبدف اعبزائرية ذات العبق التارىب ، الثقايف 
الزتشافات اغبديثة ؼبقابر كاالجتماع  اؼبهم كباعتبارىا سبثل منطقة تزخر بالًتاث اإلنساين، خاصة بعد ا

اإلنساف األكؿ كآثار الدينصورات،  كغَتىا يؤىلها ألف تكوف قطبا سياحيا قادرا على احتضاف السياحة 
الثقافية إذا ما لق  اىتماما ك جهودا معتربة لتنمية كترقية ىذا االستثمار، الذم يبكن أف يلَت كجو اغبياة 

     بالوالية، كيدفع بعجلة التنمية ّٔا.   

 من خبلؿ ىذه الدراسة نؤزد على ضركرة:اقتراحات: 

 االعتناء اعبيد بفهم الزبوف للخدمة السياحية كرغباتو كالعمل على تلبيتها بإبداع. -

االىتماـ بالسياحة الثقافية لعدة جوانب اقتصادية يف زوهنا من القطاعات سريعة النمو كاجتماعيا لكوهنا  -
 تساعد على اغبفاظ على الًتاث .

 تكثيف اغبمبلت اإلعبلنية للسياحة الداخلية كتوفَت متطلبات اػبدمة اعبيدة للزائر. -
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تشجيع األقاليم ذات القابلية  حبكم طبيعتها االجتماعية كالثقافية  على احتضاف ىيازل السياحة الثقافية  -
 كاليت تعد كالية البيض من بينها، كتوفَت مناخ سياح  مشجع.

 جيد يف السياحة الثقافية.  تكوين العنصر البشرم بشكل -

تكثيف اعبهود إلنشاء فنادؽ تتوافع مع النسيج العمراين الًتاث  للمنطقة على نسق القصور اؼبنتشرة  -
 كتوسيع شبكاهتا.

 ضركرة اؼبسانبة اؼبكثفة لوزاالت السياحية يف الوالية لتشجيع ىذا النمط من السياحة.  -

 المراجع:

مسعود، دكر السياحة يف تعزيز أىداؼ التنمية اؼبستدامة كفقا لتقارير منظمة السياحة العاؼبية  بن مويزة  -
 .2018، 3، العدد 4لبلقتصاد كالتجارة، آّلد  REFAAD)إشارة  غبالة اعبزائر(، ؾبلة 

وقع: بوصبعة خلف ا، عمركش تومية، السياحة الثقافية يف اعبزائر اإلمكانات كاالسًتاتيجيات، اؼب -
https://www.academia.ed    

  /http://tourismedurableelbayadh.blogspot.comديواف السياحة لوالية البيض  -

اديات السياحة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة صبلح داكد سليماف، عبد الستار عبود زاظم، دكر اقتص   -
)مدينة بلداد أمبوذجا(، ؾبلة األستاذ، العدد اػباص دبؤسبر العلم  الرابع، زلية الًتبية ابن رشد للعلـو 

 . 353، ص 2016اإلنسانية، جامعة بلداد، العراؽ، 

لسياحة الثقافية يف الدكؿ اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية العلـو كالثقافة )إسيسكو(، اسًتاتيجية تنمية ا -
 اإلسبلمية، الرباط، اؼبلرب.

مهجة إمبايب، السياحة الثقافية اعبماىَتية كربديات اغبفاظ على الًتاث رؤل مستقبلية للقرف اغبادم  -
، القاىرة، مصر،   .2005كالعشرين، زلية اؽبندسة، فرع الفيـو

افية، ؾبلة اغبقوؽ كالعلـو اإلنسانية ، آّلد مهدية ىامل، أنبية اؼبوركث الثقايف يف ربقيق السياحة الثق -
 ،  1، العدد 25

مواىب زركايت، سعيد راحب ، متطلبات تفعيل دكر اؼبؤسسات السياحية يف الًتكيج للسياح  الثقافية يف  -
اعبزائر: دراسة استطبلعية ّٓموعة من كزاالت السياحة كاألسفار، ؾبلة اجتهاد للدراسات القانونية 

 .2019، 3، العدد8، آّلد كاالقتصادية

https://www.academia.ed/
https://www.academia.ed/
http://tourismedurableelbayadh.blogspot.com/
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مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية، ؾبلس التجارة كالتنمية، عبنة التجارة كالتنمية، اجتماع اػبرباء بشأف  -
 . 2013مارس  15-14مسانبة السياحة يف التنمية اؼبستدامة، جنيف، سويسرا، 

ة )حالة اعبزائر(، ؾبلة زلية بلداد للعلـو وب  سعيدم، مسانبة قطاع السياحة يف ربقيق التنمية االقتصادي -
 .2013االقتصادية اعبامعة، العدد السادس كالثبلثوف، بلداد، العراؽ، 

- http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-
view/news/fourteen_elements_inscribed_on_the_representative_li
st_of_the_intangible_heritage_of_humanity/#.Vi2cvbfhDIU 

  – http://www.andi.dzالوزالة الوطنية لتطوير االستثمار لوالية البيض 
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 مقاربة سيميائية في نماذج-الخطاب الكاريكاتوري في الصحافة الوطنية

 -من جريدة البالد

Caricature in the national press - a semiotic approach to models 
From Al-Bilad newspaper - 

 
 بوعيشاوي سعاد -أحالـ سعيدي                                                                 أ -أ

 2جامعة الجزائر                                                                      2جامعة الجزائر

ahla30699@gmail.com   bouaichaouisb@gmail.com                                         

 ملخص:

يعترب اػبطاب الكاريكاتورم عنصرا فعاال يف اإلعبلـ اغبديث إذ يبثل أداة رمزية  ككسيلة إلبراز األكضاع الراىنة اليت    
ساخرة تعتمد أساسا على الرسم كاػبط  يعيشها آّتمع اعبزائرم كاؼبواطن على كجو اػبصوص كيعمل على ذبسيدىا بطريقة

كاللوف، كعليو تتطرؽ دراستنا ىذه إُف ؿباكلة رصد اػبطاب الكاريكاتورم يف الصحافة اعبزائرية كقد اخًتنا للدراسة جريدة 
دة كفهم داللتها الببلد الوطنية، كقد اعتمدنا على اؼبقاربة السيميائية ؿباكلُت ربليل بعض النماذج الكاريكاتورية الواردة يف اعبري

 كعبلقتها بآّتمع اعبزائرم كأكضاعو االجتماعية اؼبختلفة.                                                                     

 اػبطاب، الكاريكاتور، الصحافة، اؼبقاربة السيميائية.                    الكلمات المفتاحية:

:Abstarct 

      The caricator discours is an effective element in the modern declaration as it 
is a sympolic tool and  a means of highiting the curent situation that algerian 
sosiety and the citizen in particular are  working to embody in a cynical maner 
based mainly on drawing calligraphy and color, we have relied on the semiotic 
approach, trying to analyze some of the  cartoon models contained in the 
newspaper and understand its significance and its relationship with the algerian 
society and its differnt social conditions . 
Key words: discours, caricator, the press , semiotic approach 

Code jel : http://jmsm.dz/images/1061.pd 
 

  ahla30699@gmail.com*المؤلف المراسل: سعيدي أحالـ   اإليميل: 
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 القسم النظري: ضبط مصطلحات الدراسة:

 أوال: الخطاب مفهومو وأنواعو:

 مفهـو الخطاب:-1

( اؼبأخوذ من أصل التيٍت كىو االسم discoursيقابل اػبطاب يف الثقافة اللربية اللفظ الفرنس )   
(discursus( اؼبشتق من الفعل )discurrere كالذم يعٍت اعبرم ىنا كىناؾ  أك اعبرم ذىابا كإيابا كىو )

أما يف اؼبعاجم  1ة اغبرة كاالرذباؿفعل يتضمن معٌت النافع الذم يقًتف بالتلفظ العفوم كإرساؿ الكبلـ كاادث
الًتاثية فاػبطاب مشتق من الفعل خطب جاء يف لساف العرب البن منظور يف مادة خطب: "كاػبطاب 
كاؼبخاطب كاؼبخاطبة مراجعة الكبلـ كقد خاطبو بالكبلـ ـباطبة كخطابا كنبا يتخاطباف كاؼبخاطبة مفاعلة من 

و  فإف اػبطاب يف الللة يعٍت اؼبكاؼبة أك اغبديث أك الللة اؼبستعملة ، كمن2اػبطاب كاؼبشاكرة مراجعة الكبلـ"
بُت إثنُت أم للة التفاعل فهو بذلك نشاط تواصل  يتم من جانب كاحد كىو اؼبرسل كبو طرؼ آخر ىو 

 اؼبرسل إليو. 

اىيم ـبتلفة أما اؼبفهـو االصطبلح  للخطاب فقد ناؿ اىتماما زبَتا من لدف العلماء الذين قدموا للخطاب مف
 باختبلؼ ؾباؿ الدراسة.                                                  

فهذا ابن جٍت يف زتابو اػبصائص يقدـ مفهوما للكبلـ وبيل إُف مفهـو اػبطاب إذ يعرؼ الكبلـ بأنو زل    
 3ها الفانية عن غَتىالفظ مستقل بنفسو مفيد دبعناه كيضيف يف موضع آخر بأنو اعبمل اؼبستقلة بأهنا نفس

كىذا يعٍت أف داللة الكبلـ ترتبط بنظم األلفاظ اليت رزبت فيما بينها كفق سياؽ معُت كالذم استوىف اؼبعٌت 
 اؼبراد فاستلنت بنفسها دالليا عن  غَتىا ألهنا انطوت على شبكة داللية خاصية كتامة.                                            

األصوليوف يف عرفهم أف لفظ اػبطاب يدؿ على ما خوطب بو كىو الكبلـ كقد عرؼ اآلمدم  بينما يرل  
اػبطاب  مراعيا فيو خصوصية قصد اإلفهاـ بقولو "إنو اللفظ اؼبتواضع عليو اؼبقصود بو إفهاـ من مته ء 

ل كاضح من خبلؿ ما .                                                    كيربز مفهـو اػبطاب بشك4لفهمو"
أكرده بنفينست الذم رزز على موقف التلق  كتأثَت اػبطاب كيقوؿ:" زل ملفوظ يفًتض متكلما كمستمعا 
                               5كعند األكلوية التأثَت على اآلخر بأية حاؿ أما عن ىذه اػبصائص فتتمثل يف اآليت:

 رزيب من اعبمل اؼبنظومة طبقا لنسق ـبصوص من التأليف.                                                                  اػبطاب كحدة للوية أمشل من اعبملة فهو ت-

 اػبطاب نظاـ من اؼبلفوظات فهو يؤزد على اؼبظهر اللفظ  للخطاب                    -

 مصدر اػبطاب فردم كىدفو اإلفهاـ كالتأثَت يف اؼبتلق .    -
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 أنواع الخطاب:-2

تتحد أنواع اػبطاب انطبلقا من اقًتانو بوصف آخر وبدد اؼبوضوع اؼبتحدث عنو كبذلك يبكن تصنيف   
اػبطاب حسب اؼبوضوع إُف اػبطاب األديب اػبطاب العلم  اػبطاب السياس  اػبطاب االجتماع  اػبطاب 

م يلقيو اإلماـ يف ، فمثبل اػبطاب الذ6اإلشهارم كاػبطاب الثقايف كاػبطاب الديٍت كالعسكرم كالفلسف 
اؼبسجد يعترب خطابا دينيا كلو خصائصو اليت سبيزه كسنجده ىبتلف عن اػبطاب السياس  الذم يلقيو 
 اؼبسؤكلوف يف ىذا القطاع زخطاب رئيس اعبمهورية أك الوزراء مثبل كىكذا...                                

 بين مفهـو الخطاب والنص:-3

اػبطاب تداخبل زبَتا إُف  حد يصعب التمييز بينهما فف  موسوعة الللويات العاؼبية  يتداخل مفهـو النص ك   
زل من اػبطاب كالنص يستخدماف  بذات الداللة كنبا كحدة للوية تتعدل حدكد اعبملة يف حُت يرل 
ر أصحاب معجم اللسانيات اغبديثة أف :" بعض اللسانيُت يبيز بُت النص على أنو مكتوب كلكن البعض اآلخ

يستخدـ اؼبصطلح لئلشارة إُف اغبديث اؼبنطوؽ كاغبديث اؼبكتوب، كبالتاِف فإف النص مظهر دالِف يتم فيو 
إنتاج اؼبعٌت الذم يتحوؿ إُف داللة حاؿ تشكلو يف ذىن القارئ بفعل انتظاـ األدلة كاندماجها يف عبلقات 

قارئ كإمكاناهتا فيما اػبطاب مظهر كبوم تتابع كذباكر تفض  إُف ظهور معٌت يتصل بالقراءة كإجراءاهتا كبال
مرزب من كحدات للوية ملفوظة أك مكتوبة كىبضع لقواعد يف تشكلو كيف  تكوينو الداخل  قابلة للتنميط  
كالتعيُت  دبا هبعلو خاضعا شركط اعبنس األديب الذم ينتم  إليو سرديا زاف أـ شعريا كمرهتنا باػبصائص 

اضحا آلثار الزمن كالبٌت الثقافية كلكن  يتعلق مفهـو اػبطاب كمفهـو النص النوعية عبنسو كقبد فيو صدل ك 
فكبلنبا يسعى إلحداث تأثَت يف اؼبتلق  كؿباكلة إقناعو بش ء  7كالقوؿ دبفهـو األثر الذم  يقًتحو ركالف بارث

  ما كىو اللرض من النص أك اػبطاب .                                                    
 ثانيا: الكاريكاتير ماىيتو وخصائصو:  

 مفهـو الكاريكاتير:                                                                  -1

(  الفرنس  إُف تشويو فٍت la rousseإبراز بعض اؼببلمح كتشَت زلمة زاريكاتَت أيضا حسب قاموس )
للحقيقة كإعادة إنتاج الواقع بشكل مشوه كؿبَت، أما اصطبلحا فيعرفو ميشاؿ جوؼ بكونو:" مبطا اتصاليا يتم 
عرب دالئل غَت للوية يعتمد على ربوير اغبقيقة من خبلؿ اؼبباللة يف إبراز ـبتلف العيوب بشكل ىزِف مع 

 .                                                                      8 الرسم"اإلبقاء على ما يدؿ على تلك اغبقيقة يف

كمنو فالكاريكاتَت مبط اتصاِف يهدؼ إُف إيصاؿ رسالة ما إُف اؼبتلق  كيتم ىذا عرب ؾبموعة من الوسائل كمن 
سيد الطابع اؽبزِف يف الرسومات   خبلؿ ؿباكلة رسم الواقع  كؿباكلة ربويره  بطريقة مبالغ فيها إلثارة السخرية كذب
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كيبقى أف اؽبدؼ منو ىو التأثَت يف اؼبتلق  كؿباكلة لفت انتباىو إُف ظاىرة ما موجودة يف آّتمع كدفعو للتفاعل 
 معها أك اؼبطالبة بتلَتىا مثبل .                                                                  

ثر األسلحة قوة يف الرسم الكاريكاتَت ما يسمح ّٔم سريع الرسائل اؼبشفرة اؼبوجهة كيعد اؽبزؿ من أز   
للمتلق  كالذم يعد دكنو رظبا جافا زأم رسم آخر بيد أف ىذا اؽبزؿ أك الفكاىة ىو كسيلة لتبليغ اؽبدؼ كىو 

تقـو على  ما ذىب إليو إبراىم مولر حينما كصف الكاريكاتَت  بكونو نوع من االتصاؿ كرسالة ملربة
 .                       9الفكاىة

فهو بذلك  رسم يعتمد على  السخرية يف التعرض ؼبختلف الظواىر االجتماعية كالسياسية كغَتىا          
تلك السخرية عبارة عن خطاب ثقايف للنقائض اإلنسانية الفردية أك اعبماعية  يضطلع اربة اؼبمارسات 

 .                                                            10خبلؽ كمبط التفكَت بالتحذير الذم يعد جوىر الرسالة الكاريكاتوريةاػباطئة يف السياسة كاأل

 :  أىمية وخصائص الكاريكاتير-2 

 زما يتميز اػبطاب الكاريكاتَتم بعدة خصائص نذزر منها:

                                              المبالغة والتفرد:                             -

يف الكاريكاتَت مباللة يف التعبَت من خبلؿ الصورة عن اػبصائص الفريدة للشخصية فهناؾ مباللة يف ذبسيد  
بعض اػبصائص الفريدة كالفردية اػباصة بشخص معُت تلتصق بو كسبيزه عن غَته كعندما نتذزره نتذزرىا كمعٌت 

سع أحيانا حبيث ال يتعلق بالصورة الشخصية لئلنساف فقط بل يذىب بلض الفنانُت كالنقاد إُف الكاريكاتَت يت
                             11تعبَت مسخ  لبعض األمم كأمباط الشخصيات أك لبعض الرموز السياسية

السياسية فيلق  عليها  زما يبكن أف ينتقد الكاريكاتَت فكرة معينة أك بعض التصرفات االجتماعية أك          
                                   الضوء كيبالغ يف رسم الظاىرة ك سبثيلها للًتزيز عليها كؿباكلة إثارة اؼبتلق  كخلق بعض الفكاىة.                                  

               الفكاىة:                                                                 -

من خصائص كأىداؼ الكاريكاتَت األساسية أف هبعل اؼبتلقُت يبتسموف أك يضحكوف كيفكركف أيضا من 
خبلؿ تأملهم ؽبذا التجسد النقدم الساخر لبعض الشخصيات اليت يعرفوهنا كزذلك اؼبواقف كاألحداث اليت 

ائل دراسة الشعوب كمن ىنا نستطيع القوؿ يدرزوهنا  كقد ازبذ  زثَت من علماء النفس الفكاىة كسيلة من كس
 .              12أف الركح الفكاىية انتشرت بشكل كاسع يف آّتمعات من خبلؿ انتشار ىذه الصور  الكاريكاتَتية

 التبسيط:-    

حيث يتم الكاريكاتَت من خبلؿ الرسم كاػبطوط  كىذا الفن أزثر بساطة من غَتىا من أشكاؿ ذبسيد  
  زثَتا ما تكوف أشبو باالرذباؿ كمن مث فه   قريبة من ذلك التعبَت  العفوم التلقائ  الذم يقـو  الشخصية فه
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بو الفنانوف عموما  كىذا التبسيط يف اػبطوط قد يكوف أزثر أدكات فن الكاريكاتَت قوة يف نقل اؼبعلومات  
باللة ألنو ال يوجد زاريكاتَت  من البصرية عن الشخصية أك اؼبوضوع الذم يرظبو كمن الطبيع  أف ال تؤزد اؼب

دكف مباللة فهو ىبتلف عن غَته من الفنوف التشكيلية  فهو بسيط يف خطوط ىو أشكالو كلكن وبمل يف 
 . 13طياتو دالالت  معاين

                                                                 

                               مسايرة األحداث اليومية واآلنية المفاجأة:-

فحسب ميشاؿ جوؼ الكاريكاتَت مرتبط بآنية اغبدث فالرساـ الكاريكاتورم يساير األحداث كيقدمها    
للجمهور كى  حديثة الوقوع حىت تكتس  جانبا من اؼبصداقية فتكوف  الصورة الكاريكاتَتية ؿبل ثقة لدل 

                                                    14اعبمهور.

 الدالالت العميقة والبالغة:                                                             -

إذ يرسم الرساـ أشياء بسيطة لكن داللتها عميقة ألنو يسعى إُف ايصاؿ رسالة بطريقة مستًتة حبيث تعتمد  
ببلغة الصورة الكاريكاتورية على إنتاج الرمز إلنشاء الرسالة غَت اؼبرئية فمنتج الكاريكاتور يشلل الرمز كاغبيل 

    15الونبية اليت ترتكز على نظرية الشكل.

 :                    ميةوسيلة إعال- 

فالكاريكاتَت كسيلة اتصاؿ إعبلمية تعبَتية ربمل دالئل أيقونية تعرب عن رأم ما كدالئل ألسنية فهو طريقة       
 .                                     16لنقل األفكار كاآلراء كاؼبعلومات

 دة البالد:الدراسة التطبيقية: الخطاب الكاريكاتوري في نماذج من جري

 جريدة البالد:                                                                        -1

الببلد ى  جريدة يومية جزائرية إخبارية تصدر عن شرزة إيدزـو للنشر كاإلشهار  كقد زاف أكؿ          
كيتواجد مقرىا دبقاطعة ديدكش مراد  1999نوفمرب  2صدكر ؽبذه اعبريدة  يف الساحة اإلعبلمية الوطنية يـو 

بالعاصمة كتعترب ىذه اعبريدة من أىم اعبرائد الوطنية اليومية  حيث تعمل على تقدًن مادة إعبلمية ىادفة 
كمتعلقة  بقضايا الوطن كمناقشتها كنقد األكضاع فيها زما هتدؼ اعبريدة إُف نقل اغبقائق كالوقائع كاؼبعلومات  

بلد اآلداب العامة مبتعدة عن الطعن يف األشخاص كاؼبؤسسات كالتشهَت ّٔا، كتطالب زما ربًـت جريدة الب
الببلد منذ تأسيسها بتوسيع ىامش اغبريات العامة كحق التعبَت ليؤدم اإلعبلـ رسالتو يف زونو سلطة رابعة، 

ال  اؼبتعلق دبشازل كمن جهة أخرل تعمل الببلد على توزيع تلطيتها اإلعبلمية كربليلها اإلخبارم على البعد 
اؼبواطن اعبزائرم اليومية كآفاؽ التنمية كالتطوير يف البلدية كالوالية لتقًتب اعبريدة أزثر إُف اؼبواطن اعبزائرم 
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باعتباره ؿبور اىتمامها تنتقل اعبريدة  إُف االىتماـ باػبرب الوطٍت كزل متعلقاتو السياسية كاالقتصادية كالرياضية 
ماعية لتنقل صورة ما وبدث يف مرازز صنع القرار كاغبواضر الكربل إُف اؼبواطن البسيط زما كالثقافية كاالجت

هتتم اعبريدة بالعاَف اػبارج  كما وبدث يف البلداف األخرل كرباكؿ إيصالو للمواطن رغم بعد اؼبسافات ليكوف 
 على علم دبا هبرم حولو ؿبليا ككطنيا كدكليا.  

                                                                                

 تحليل نماذج من الخطابات الكاريكاتورية في الجريدة:-2

 النموذج األوؿ:-

 

 
 قراءة وتحليل:                                                                         -

تظهر  2019فيفرم  6من جريدة الببلد كىو العدد اؼبوافق لتاريخ  5839لقد كردت ىذه الصورة يف العدد
الصورة بن غربيط كزيرة الًتبية الوطنية السابقة للجزائر كى  ترتدم لباسا رظبيا بلوف أزرؽ كتظهرىا الصورة 

ى امتبلؾ بن غربيط ؼبكانة مرموقة بأزتاؼ عريضة كقصة شعر قصَتة مع كضعها ألضبر شفاه بارز فبا يدؿ عل
يف آّتمع كأهنا شخصية سياسة كمسؤكلة حكومية كأهنا ربظى بسند من السلطة كاغبكومة اعبزائرية كالطاقم 
الوزرارم، زما تظهر يف أعلى الصورة  عبارة زتبت خبط غليظ )بن غربيط: الصبلة مكاهنا اؼبنزؿ كليست 
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تعجب، كقد أضاؼ الرساـ إُف الصورة دائرة حوار زبَت تنطلق من فم اؼبدرسة كتنته  ىذه العبارة بعبلمة 
                               الوزيرة قائلة فيها )الوام كام مازاش مشكل ( كتنته  ىذه العبارة بعبلمة تعجب زذلك.                                              

ية تصريح الوزيرة بن غربيط يف ندكة عقدهتا على أف الصبلة كقد كرد ىذا اػبطاب الكاريكاتورم على خلف
فبارسة تؤدل يف اؼبنزؿ كليس يف اؼبدرسة كأنو ينبل  على التبلميذ أف يتوجهوا إُف اؼبدارس للتعلم فقط كذلك 
إثر تعليقها على قرار معاقبة تلميذة دبدرسة اعبزائر الدكلية بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب صبلهتا كسط 

حة اؼبدرسة كقد أكضحت اؼبسؤكلة أف التلميذة قد تلقت إنذارا بعدـ أداء الصبلة يف اؼبؤسسة إال أهنا  قررت سا
أف تتحدل اإلدارة كاؼبديرة لتصل  يف الساحة كقد ىددهتا اإلدارة باإلقصاء إذا سبادت يف تصرفاهتا كذلك أف 

يف البيت كاؼبسجد كأماـ ىذا الوضع فقد تلقت اؼبؤسسات الًتبوية مؤسسات تعليمية كأف الصبلة فبارسة تؤدل 
الوزيرة الكثَت من االنتقادات  كخاصة يف مواقع التواصل االجتماع  على ىذا التصريح كقد سخر من 
تصروباهتا الكثَت من اؼبواطنُت مستلربُت إذا زانت الصبلة كى  من ثوابت الشعب اعبزائرم كاألمة اإلسبلمية 

 حب باؼبوسيقى كالوام كام  يف اؼبدارس.               سبنع يف  اؼبدرسة فهل سنر 

                                                                                 النموذج الثاني:                                                                       

   
 قراءة وتحليل:-
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حيث تظهر الصورة  2019فيفرم 5كىو العدد اؼبوافق لتاريخ  5838ة يف العدد لقد كردت ىذه الصور 
مسؤكال حكوميا يرتدم بدلة سوداء راقية كربطة عنق ضبراء يتحدث من على منرب كربيط بو ؾبموعة من 
اؼبيكركفونات كىذا يدؿ على  مكانة ىذا الشخص كعلى أنبية الندكة الصحفية اؼبعركضة حيث يقـو ىذا 

حسب الصورة باإلعبلف عن األكراؽ النقدية اعبديدة اليت سيتم طرحها يف اعبزائر، كمن بُت تلك الشخص 
دينار جزائرم اعبديدة كبطريقة ساخرة زتب 1000األكراؽ تظهر الصورة الكاريكاتورية الشكل اعبديد لعملة 

                    ربت الورقة النقدية بالللة العامية)االسم مية ألف كالوظيفة عشرين الف(.     

كاػبطاب الكاريكاتورم اؼبدركس يعرب عن رأم الصحافة كاليت سبثل لساف الشعب اعبزائرم حياؿ قضية اإلعبلف 
عن طرح األكراؽ النقدية اعبديدة كاليت يستعد إلصدارىا البنك للببلد اؼبرززم سعيا إُف  ذبديد األكراؽ اليت 

سبزقها يثَت مشكبلت بُت اؼبتداكلُت كخاصة بالنسبة إُف العمبلت  تدىورت يف الشكل كاللوف كالرموز كأضحى
دينار كربمل األكراؽ النقدية اؼبستقبلية صبلة كطنية دبعٌت الكلمة كى  ذات 1000دينارك ك500ذات فئة 

أكراؽ من النوع الرفيع كأماـ ىذا الصخب من اإلعبلـ كالًتكيج ؽبذه األكراؽ النقدية قبد أف الصورة 
تورية  تعرب ببساطة كبالتعبَت العام  )مية الف كالوظيفة عشرين الف( كىذه العبارة ربمل داللة عميقة الكاريكا

يقصد من خبللو التعبَت عن اغبالة االجتماعية للمواطن اعبزائرم  مع غبلء األسعار فبالنسبة إليو بقاء األكراؽ 
شكل فارقا لديو ماداـ ألف ىذه العملة أم النقدية القديبة أك إصدار أكراؽ جديدة يف هناية اؼبطاؼ لن ي

دينارا أم أهنا لن تستطيع شراء الكثَت من  200دينار كمع غبلء األسعار فإهنا تؤدم كظيفة  1000
 االحتياجات باؼبقابل.                                                      

                                    النموذج الثالث:                                      
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 :قراءة وتحليل
تظهر الصورة رجبل أك مواطنا يقود سيارة  2019فيفرم  7بتاريخ  5840لقد كردت ىذه الصورة يف عدد 

بدك أف ىذا اؼبواطن ضبراء يف الشارع كأمامو عارضة إشارات اؼبركر حيث يبدك الضوء األضبر مشتعبل كي
مستلرب عندما هبد رجبل آخر يقف مقًتبا بالقرب من سيارتو كيضع قبعتو بشكل مقلوب كوبمل عصا 

   ضخمة بطرؼ اليد كيقوؿ صارخا يف كجو اؼبواطن بارزينق كاليت كردت يف دائرة حوارية منتهية بعبلمة تعجب.                             

حيث ذبسد الصورة الكاريكاتورية كاقع شوارع كأرصفة اعبزائر كاليت تتحوؿ إُف مواقف فوضوية يسيطر عليها 
بعض األشخاص الذين يبكن تلقيبهم باؼبافيا بالتعبَت العام  اؼبتداكؿ يف اعبزائر فبا يلـز  زل متوقف بسيارتو 

األشخاص كحىت كإف َف يطلب مساعدة منهم أك كيود رزنها يف ح  من األحياء إُف دفع ضريبة إضافية ؽبؤالء 
يعرضوا ىم خدامتهم يف البداية كىو ما قبده كنلحظو فعبل يف كاقعنا اليوم ، فبمجرد توقيف الشخص لسيارتو 
يف أحد الزكايا يظهر لو شاب أك ؾبموعة من الشباب مطالبُت بدفع شبن توقف اؼبرزبة يف حيو اؼبتفق عليو مع 

لرايف ال يقبل اؼبساس بو ربت أم طارئ كقد ذبدىم وبملوف عصيا يف حالة كقوع أصدقائو ضمن تقاسم ج
صداـ أك شجار مع السائقُت كىذا الوضع مستفحل زثَتا يف شوارع الوطن كىو كضع مقلق حقا حاكؿ من 
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خبللو الرساـ الكاريكاتورم  تصويره يف خطابو الكاريكاتورم ليحاكؿ توعية اؼبواطن خبطورة ىذه الوضعية 
 كضركرة ؿباربتها كالتبليغ عنها ػبلق األماف كالنظاـ العاـ يف الطرقات كالشوارع كاألمازن العامة.     

 النموذج الرابع:                                                                          

 

 قراءة وتحليل:-

سؤكال يدير مطحنة حجرية تقليدية تربز من كى  تظهر م 2019فيفرم  8بتاريخ  5841الصورة من العدد 
فوىتها عدة أكراؽ أك مشاريع زتب على زل منها مبادرة، زما يظهر مواطن بالقرب منها وبمل ىذا األخَت 
آنية صفراء كيرتدم مبلبس بالية كتبدك عليو مبلمح الفقر كالشقاء كىذا اؼبواطن يبش  مقًتبا من اؼبطحنة رافعا 

                           آنيتو للتسوؿ.       

كخلفية ىذا اػبطاب الكاريكاتورم جاء بعد أف شهدت الساحة السياسية يف اعبزائر يف الفًتة األخَتة تعدد 
اؼببادرات من طرؼ عدة أحزاب كتيارات سياسية حيث رباكؿ زل منها طرح ؾبموعة من االقًتاحات  كؿباكلة 

اليت سبر ّٔا اعبزائر كتزداد ىذه اؼببادرات مع زل موعد انتخايب يف  البحث عن حلوؿ للخركج من األزمة الراىنة
اعبزائر يف اعبزائر كبألواف ـبتلفة ؼبواجهة خطر األزمة كرغم تعددىا إال أهنا فشلت يف ربقيق األىداؼ اؼبنشودة 

نو ربقيق ك تبقى  زل مبادرة نابعة من سيكولوجية اغبزب الذم وباكؿ فرض ذاتو على بقية األحزاب أزثر م
الفائدة العامة كخدمة اؼبواطن البسيط  الذم ينتظر سياسة مثمرة لصاغبو كربسن أكضاعو اؼبعيشية اؼبزرية اليت 
تزداد يوما بعد يـو  كخاصة يف ؾباؿ التعليم كالعمل كالصحة كالسكن كى  آّاالت اغبساسة اليت يشًتؾ فيها 

كخاصة الطبقات الفقَتة منها يف حُت ينعم أصحاب الطبقة صبيع اؼبواطنُت اعبزائريُت كيعانوف من تدىورىا 
 البورجوازية كفئة النخبة بعيشة زريبة كراقية. 
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 خاتمة:  

كلبلص أف اػبطاب الكاريكاتورم جزء مهم من اإلعبلـ كالصحافة الوطنية كىو كسيلة إلبراز األكضاع الراىنة   
ء زانت أكضاعا اجتماعية أك ثقافية أك سياسية أك اقتصادية وباكؿ الفناف الكاريكاتورم رظبها بطريقة فنية سوا

كساخرة أحيانا ليوصلها عبمهوره القارئ أك اؼبواطنُت اعبزائريُت عامة كؽبذا اػبطاب أبعاد تأثَتية بطريقة ما 
دىا، كصحيفة الببلد مبوذج من اعبرائد اليومية  يهدؼ من خبلؽبا إُف لفت انتباىهم إُف كضعية راىنة ما كنق

اؽبامة يف اعبزائر   كزبصص رزنا يف بنيتها للخطاب الكاريكاتورم كالذم تعرض  فيو لعدة قضايا حساسة 
كملفتة من كاقع آّتمع اعبزائرم كاألحداث اؼبتجددة فيو  اكلة إثارة القارئ كلفتو للظاىرة أك القضية بطريقة 

خرة ذبعلو يتفاعل مع اػبطاب الكاريكاتورم كيكوف موقفا من القضية سواء بتبنيها أك رفضها أك فكاىية كسا
         ؿباكلة  تعديلها أك االحتجاج عليها كىو ما رأيناه يف النماذج السابقة اليت تعترب أمثلة من زاريكاتَت الببلد.                     
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مواجهة الظاىرة اإلرىابية/ دراسة حالة التعاوف التعاوف العسكري في شماؿ إفريقيا في 
 العسكري الجزائري التونسي.

 د. أسامة سليخ

 المدرسة الوطنية العليا للعلـو السياسية

oussaampolitics@gmail.com 

 الملخص

كدكره يف مواجهة الظاىرة اإلرىابية يف الشماؿ اإلفريق ،  هتدؼ ىذه الدراسة إُف معاعبة موضوع التعاكف العسكرم 
فلقد أثبتت التجارب التارىبية الرائدة يف ؾباؿ مكافحة اإلرىاب بأف الدكؿ منفردة تبقى عاجزة إُف حد بعيد يف تأمُت شريطها 

رة ملحة ألجل ؾبأّة ىذه اغبدكدم كجبهتها الداخلية من اػبطر اإلرىايب، كبأف التنسيق كالتعاكف األمٍت كالعسكرم ضرك 
 الظاىرة.

عرفت انتشاران متزايدان للظاىرة اإلرىابية بفعل  2011إف منطقة الشماؿ اإلفريق  كخاصة بعد أحداث اغبراؾ العريب   
و سقوط النظاـ اللييب كانتشار السبلح باؼبنطقة من جهة، كمن جهة أخرل بفعل توجو اؼبقاتلُت اؼبنتمُت إُف الدكلة اإلسبلمية كب
منطقة الشماؿ اإلفريق  بعد اغبركب اليت شنت عليهم الشرؽ األكسط، كزذلك بعد اغبراؾ الذم شهدتو الدكلة التونسية اليت 
الزالت تعاين من غياب األمن كعدـ االستقرار بفعل اؽبجمات اإلرىابية اؼبتكررة إُف غاية أيامنا ىذه، كاعبزائر بفعل موقعها 

 نية كعسكرية مع الدكلة التونسية ألجل مواجهة ىذه الظاىرة دبا ىبدـ أمن كاستقرار البلدين.اعبلرايف تسعى كبو شرازة أم

 تتمحور إشكالية ىذه الدراسة حوؿ التساؤؿ اآليت:

 زيف يبكن خلق تعاكف كشرازة عسكرية جزائرية تونسية يف مواجهة الظاىرة اإلرىابية دبا ىبدـ أمن كاستقرار البلدين ؟

 اإلرىاب، مشاؿ إفريقيا، التعاكف العسكرم، األمن. ة:الكلمات المفتاحي

Abstract 
This study aims to address the issue of military cooperation and its role in confronting 

the terrorist phenomenon in North Africa. Historical experiences in the field of combating 
terrorism have shown that individual states are largely unable to secure their border and in-
ternal fronts from the terrorist threat and that security and military coordination and coop-
eration are necessary to confront this phenomenon. 

 The North African region, especially after the events of the Arab movement 2011, 
has seen an increasing prevalence of the phenomenon of terrorism due to the fall of the Liby-
an regime and the proliferation of weapons in the region on the one hand, and on the other 
hand because of the orientation of fighters belonging to the Islamic state towards the North 
African region after the wars launched against the Middle East, Which has been witnessed by 
the Tunisian state, which is still suffering from the absence of security and instability due to 

mailto:oussaampolitics@gmail.com
mailto:oussaampolitics@gmail.com
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terrorist attacks repeated to this day, and Algeria because of its geographical location is seek-
ing a security and military partnership with the Tunisian state to confront this phenomenon 
to serve the security 

The problem of this study focuses on the following question: 
How can a Tunisian-Algerian military cooperation and partnership be created in the face of 
the terrorist phenomenon to serve the security and stability of the two countries? 

key words:Terrorism, North Africa, military cooperation, security. 

 قدمةم

يعرب عن أزمة معقدة كمرزبة نتيجة ترازمية عميقة  2011إف ما سبر بو الدكؿ العربية من أحداث منذ  
ؼبشكبلت ؾبتمعية عرفتها منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا منذ عقود، كبالتاِف فإف مصطلح "الربيع العريب"  

لت مصر كليبيا كسوريا كاليمن كغَتىا من زما أيطلق إعبلميان على تلك األحداث اليت انطلقت يف تونس كمش
الدكؿ، كاليت على ما يبدك ال يبكنها أف تتجاكز زل تلك األزمات اؼبرزبة على األقل خبلؿ عقدىا األكؿ، 
كعليو فإف ما ييفسر اؼبشازل األمنية كعدـ االستقرار الذم تعاين منو ىذه الدكؿ اليـو ييعد زآثار سلبية كنتائج 

  عرفتها ىذه الدكؿ العربية.منطقية لؤلزمة اليت

إف أحداث ما عيرؼ بػ"الربيع العريب" تشكل نقطة ربوؿ جوىرية يف ميزاف القول اإلقليم  خاصة بُت  
دكؿ زاعبزائر كتونس كليبيا، فف  السابق زاف ىذا النظاـ يعتمد يف تعريفو كقواعده كتفاعالتو على مستول 

هومها اؽبوبزم، أما اليـو فإننا أماـ فاعلُت جدد من غَت الدكؿ،  كاضح الفاعلُت التقليديُت، أم الدكؿ يف مف
زاعبماعات اؼبسلحة كعصابات اعبريبة اؼبنظمة، كاإلثنيات كاألقليات اليت ترغب يف اغبكم باالسم القبيلة 
كالطائفة، كىذا عبلكة على تكاثف عمل كنشاط التنظيمات اإلرىابية بعد االنتشار اؽبائل لؤلسلحة اػبفيفة  

تنظيم القاعدة يف ببلد اؼبلرب اإلسبلم ، جعل ميزاف القول ّٔذه اؼبناطق عرضة للتلَت، فاػبصائص ز
كالديناميات الداخلية اؼبتنوعة كاؼبختلفة من بلد آلخر ذبعل من األمر أزثر تعقيدان، كلذلك تسعى ىذه الورقة 

ونس  يف ؾباؿ مكافحة اإلرىاب من خبلؿ إُف إنارة الزاكية اؼبتعلقة بالتعاكف العسكرم كاألمٍت اعبزائرم الت
التعريج على دكر كموقع اؼبؤسسة العسكرية يف زبل البلدين، كزذا أبرز آّبلت التعاكف العسكرم كاألمٍت بُت 

 البلدين.

 أوالً العقيدة العسكرية الجزائرية األسس والمحددات.

العسكرية كإدماجها مع قدرات  تسعى العقيدة العسكرية اعبزائرية دراسة الوسائل كأساليب القتاؿ
كمقومات اعبزائر اؼبادية كاؼبعنوية، كتوظيفها ػبدمة اؼبصلحة القومية للدكلة اعبزائرية أزِّد على ىذا الطرح نائب 
كزير الدفاع الوطٍت كرئيس أرزاف اعبيش الوطٍت الشعيب الفريق أضبد قايد صاٌف يف زلمتو اليت ألقاىا يف اؼبدرسة 
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" ... نهدؼ كقيادة األركاف للجيش الوطني من خبلؿ قولو:  2018احتفاالت رأس السنة  اغبربية دبناسبة
الجزائري إلى بلوغ محطات تكويينة وتعليمية رفيعة المستوى، تستجيب لالحتياجات الوظيفية للجيش 

لين الوطني الشعبي مع وجوب تحصيل المعرفة العالية والتحكم في التكنولوجيا العصرية باعتبارىما عام
 أساسين لضماف سيادة األمم وصوف أمنها واستقرارىا." 

معركؼ باغبركب كاالضطرابات  -كحبكم موقعها اعبيوبوليتيك -زما أف التاريخ العسكرم اعبزائرم   
األمنية اؼبتشابكة، كلعل أىم ىذه اغبركب كأزثرىا دموية كتأثَتان على الواقع اعبزائرم قبد حرب التحرير الوطنية 

-ربىا اعبزائر زأحد أىم ؿبددات عقيدهتا العسكرية، كقد استمدت الثورة التحريرية خرباهتا العسكرية اليت تعت
من الثورات كاغبرزات اؼبسلحة زثورة  -اليت طبقت خبلؽبا مبوذج حرب العصابات ضد اؼبستعمر الفرنس 

ؼبقاتلوف اعبزائريوف العائدكف من األمَت عبد القادر كثورة بوعمامة كغَتىا، إضافة إُف اػبربات اليت ازتسبها ا
اغبربُت العاؼبيتُت األكُف كالثانية، األمر جعل الثورة التحريرية اعبزائرية من بُت أزرب الثورات اليت شهدىا القرف 
اؼباض ، كبعد أخذ اعبزائر استقبلؽبا بعد حرب التحرير الكربل اليت زاف ؽبا األثر البليغ يف تكوين اإلسًتاتيجية 

ذات البعد الدفاع  عن اغبدكد الًتابية للجزائر كعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ مع دعم  العسكرية
 اغبرزات التحررية كالقضايا العادلة.

العسكرية يف اعبزائر اليت تقـو على أساس -بعد استقبلؿ بدأ اغبديث بإغباحو عن العبلقات اؼبدنية
من  8ادد الدستورم كالقانوين الذم يوِف اىتماما باللان لضبط ىذه العبلقة منذ استقبلؿ الببلد، فتقر اؼبادة 

تحت تصرؼ الحكومة "الجيش الوطني جيش شعبي، وىو في خدمة الشعب و على أف  1963دستور 
، كلذلك قبد إلزامية اػبدمة الوطنية يف اعبزائر زأحد بحكم وفائو لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني"

اعبسور اليت تربط اؼبؤسسة العسكرية اعبزائرية بآّتمع، فتستفيد اؼبؤسسة العسكرية من اػبدمة الوطنية اؼبفركضة 
دد البشرم للجيش، زما يستفيد آّتمع بدكره من اػبدمة الوطنية من على الشعب زونو الوعاء التعبوم كاؼب

 خبلؿ مشارزتو يف بناء اعبيش كاالستفادة من خدماتو كامتيازاتو ألبناء الشعب.

 2011ثانياً: المؤسسة العسكرية واألمن في تونس بعد أحداث الحراؾ العربي 

ؼ بالربيع العريب، فف  تونس كبعد حادثة تعترب تونس ى  الشرارة األكُف النطبلؽ أحداث ما عير   
" كاليت سرعاف ما ربولت إُف قضية رأم عاـ تونس  أدت بفعل كسائل التواصل االجتماع  إُف *"البوعزيزم

حراؾ شعيب كاسع النطاؽ، انطلق من مدينة "سيدم بوزيد" ليشمل باق  الواليات التونسية مث االنتقاؿ عدكل 
 نظمة كرحيل الرؤساء دبختلف األصقاع العربية.الربيع كاؼبناداة بإسقاط األ
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كاليت زانت تعاين من هتميش كإقصاء تارىب  يف عهدم -لقد لعبت اؼبؤسسة العسكرية يف تونس  
دكران ىامان يف ضماف ربوؿ ديبقراط   -بورقيبة كبن عل  بسبب اػبوؼ من االنقبلب العسكرم على السلطة

لرفض ىذه األخَتة ألكامر قمع كإطبلؽ النار على اؼبتظاىرين اليت  أزثر سبلسة كليونة يف تونس، كذلك راجع
تلقتها من الرئيس بن عل ، الذم َف يبق أمامو سول الفرار إُف السعودية بعد كقوؼ اؼبؤسسة العسكرية إُف 
جانب الثورة ، كسرعاف ما ازبذت اؼبؤسسة العسكرية يف تونس دكر اغبام  للثورة زما صرح بذلك اعبنراؿ 

األمر الذم  "الجيش سيحمي الثورة"( عندما قاؿ بأف 2013-2002د عمار )رئيس أرزاف اعبيش رشي
أثار تكهنات بأف اعبنراؿ يطمح ؼبنصب سياس  خاصة بعد ما زتبتو صحيفة النيويورؾ تايبز يف مقاؿ ؽبا بأف 

ذلك َف كمع " أقوى وأكثر الشخصيات شعبية في تونس في أعقاب اإلطاحة ببن علي"، رشيد عمار 
 يطمح رشيد عمار لتوِف منصب سياس  رظب .

"إعادة النظر في  ربت عنواف حبثيف مقاؿ نشر يف مرزز زارينل  للشرؽ األكسط زجزء من مشركع  
" : الحوكمة السياسية واالقتصادية في المرحلة االنتقالية2015-2014العسكرية -العالقات المدنية

أقرَّ فيو بأف زيادة قوة اعبيش كالتعاكف العسكرم العسكرم مع القول األجنبية أصبح يف صاٌف الديبقراطية الفتية 
يف تونس، كخاصة يف ظل التحديات األمنية اليت أخذىا اعبيش على عاتقو تزامنان مع تراجع هتميش قوة الدكلة 

ار إُف اعبيش يف تونس زأحد أىم أسباب النجاح النسيب كبتاِف أصبح يشالبوليسية اليت زرَّسها نظاـ بن عل ، 
للمرحلة االنتقالية الصعبة كبو الديبقراطية يف تونس فبا عزز لقدرات اعبيش التونس  يف ضماف أمن الببلد يف 

، كذلك راجع حبسب الدراسة اليت أعدىا 2011مواجهة التهديدات غَت التماثلية اليت زاد انتشارىا بعد 
 إُف النقاط اآلتية:  ثورة ىادئة: الجيش التونسي بعد بن علي"ربت عنواف "  شاراف غريواؿ

إيبلء التهديدات األمنية اػبطَتة اليت تواجهها الببلد قدران من األنبية من خبلؿ تعزيز ميزانية اعبيش  -
 كأسلحتو كركابطو الدكلية كاإلقليمية كقدراتو اؼبؤسسية كنفوذه السياس .

اعبيش التونس  من اغبكم اؼبرززم االستبدادم الشخص  الذم ساد يف النظاـ انتقاؿ قيادة كإدارة  -
السابق إُف حكم غَت مرززم كزكاؿ اعبهوية اليت زانت سائدة كسبييز الضباط القادمُت من اؼبناطق 

 الساحلية مسقط رأس بورقيبة كبن عل .

اط ضباط اعبيش أزثر عسكرية أزثر انسجامان كتناسق من خبلؿ البر -أصبحت ىناؾ عبلقات مدنية -
يف حياة آّتمع اؼبدين النشط يف تونس األمر الذم أدل إُف ضماف جيش أزثر انفتاحان كتعاكنان مع 

 القطاع اؼبدين يف البلد. 
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إف الدكر اغباسم الذم لعبو اعبيش التونس  من خبلؿ موقفو التارىب  زمؤسسة عسكرية متماسكة 
م أمر بإطبلؽ النار على اتجُت، كقاـ دبساندة مطالب الشعب كعدـ خضوعو ألكامر الرئيس التونس  الذ

التونس  زقطاع مدين فاعل، األمر حاؿ دكف خلق فوضى أمنية يف الببلد بالرغم من تلك األعماؿ اإلرىابية 
 اليت طالت الدكلة التونسية يف جباؿ الشعانيب كغَتىا.     

 ي في مواجهة اإلرىابثالثاً التعاوف العسكري واألمني الجزائري التونس

تسعى زل من اعبزائر كتونس إُف تعزيز تعاكهنما العسكرم كاألمٍت من خبلؿ ؾبموعة كاسعة من التدابَت 
كاالتفاقيات اؼبوقعة من الطرفُت ألجل ؾبأّة الظاىرة اإلرىابية كجرائمها، كحبسب االتفاقية العربية ؼبكافحة 

، كذلك مراعاة لئلجراءات كالقوانُت الداخلية 1998زائر سنة اإلرىاب كاليت كقعت عليها زل من تونس كاعب
 لكل دكلة من خبلؿ مايل :

تبادؿ اؼبعلومات: لقد مت التعاىد بُت الدكؿ اؼبتعاقدة تبادؿ اؼبعلومات فيما بينها حوؿ أنشطة كجرائم  -1
لها كتسليحها اعبماعات اإلرىابية كقياداهتا كعناصرىا كأمازن سبرززىا كتدريبها ككسائل كمصادر سبوي

كأنواع األسلحة كالذخائر كاؼبتفجرات اليت تستخدمها، كغَتىا من اؼبعلومات اليت تساعد ىذه الدكؿ 
يف ازباذ تدابَت الوقاية كآّأّة ؽبذه اعبرائم اإلرىابية، كىذا عبلكة على اإلخطار زل دكلة ضمن 

صاٌف تلك الدكلة، كتقدـ ىذه الدكؿ أك م االتفاقية بكل جريبة إرىابية قد سبس أراضيها أك مواطنيها
 لبعضها زل اؼبساعدة ألجل القبض على مرتكيب ىذه اعبرائم مع اافظة على السرية التامة يف األداء.

التحرم كتبادؿ اػبربات: تلتـز الدكؿ بتقدًن اؼبساعدة البلزمة ألجل التحرم كالقبض على اؽباربُت   -2
رائم إرىابية، زما تلتـز الدكؿ اؼبتعاقدة يف حدكد إمكانياهتا كاؼبتهمُت أك اكـو عليهم بالقياـ جب

 بتقدًن اؼبساعدات الفنية كاػبربات لتنمية القدرات العلمية كالعملية اؼبشًتزة يف مواجهة اإلرىاب.

يف إطار التعاكف العسكرم بُت اعبزائر كتونس استفادت تونس من مساعدات كأسلحة ك 
إلرىاب خاصة بعد الفوضى كاالنفبلت األمٍت شهدهتا اعبارة حربية عسكرية، يف إطار مكافحة ا

ككصلت قيمة بعض ىذه اؼبقتنيات العسكرية  2010تونس بعد اسقاط النظاـ السياس  يف أكاخر 
 مليوف دكالر. 150ب 

زمية من األسلحة إُف تونس زمساعدات   2014سنة  كمنحت اعبزائر خبلؿ بداية شهر أفريل
من أجل مكافحة اإلرىاب، كمبلحقة آّموعات  2014عسكرية قدمتها اعبزائر إُف تونس منذ سنة 

اإلرىابية اؼبسلحة اليت تنشط يف اؼبنطقة، كى  ؾبموعات تابعة للقاعدة اإلسبلمية كالدكلة اإلسبلمية 
 نطقة جباؿ الشعانيب على اغبدكد بُت البلدين.داعش، كاليت أصبت تتمرزز خاصة يف م
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زما أف كزارة الدفاع اعبزائرية حبسب موقع أنباء تونس كبأمر من رئيس اعبمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
 20طائرات حربية ك 5قدمت اعبزائر دفعة جديدة من اؼبساعدات العسكرية إُف اعبيش التونس  مشلت 

دبابة مضادة لؤلللاـ كأجهزة مراقبة حرارية  30كعدد من الرشاشات كجو كطائريت استطبلع  -صاركخ أرض
 عسكرية دقيقة كمرزبات كآليات عسكرية كأسلحة أخرل ثقيلة كنصف ثقيلة. 

كلقد نسقت اعبزائر مع تونس يف العديد من العمليات العسكرية زبوفان من موجة تسرب اإلرىابيُت إُف 
كزير اػبارجية السابق "رمطاف لعمامرة" أف التنسيق األمٍت يف ؾباؿ الداخل مستللُت عدة ظركؼ، كلقد أزد 

مكافحة اإلرىاب مستمر بُت اعبزائر كتونس، كىو األمر الذم سانده أيضان نور الدين بدكم ككزير الدفاع 
 التونس  فرحات اغبرشاين، كمن بُت أكجو التعاكف كالتنسيق األمٍت بُت البلدين:

ظباء اؼبشتبو ّٔم من مواطٍت البلدين يف ليبيا كالعائدين إليها من بؤر التوتر يف إعداد قاعدة بيانات حوؿ أ -
العراؽ كسوريا، خاصة كأف اؼبعلومات االستخباراتية تشَت إُف أف ىناؾ مئات التونسيُت كعشرات اعبزائريُت 

 اؼبنتمُت إُف داعش قد يعودكف يف حاؿ حل ىذا التنظيم كضعفو.

 زة بُت قوات البلدين ربسبان إلمكانية تأـز األكضاع عرب اغبدكد.برؾبة مناكرات عسكرية مشًت  -

 التبادؿ االستخبارايت كاؼبعلومايت بُت الدكلتُت. -

 رفع نسق التعاكف األمٍت كالعسكرم اؼبيداين بُت البلدين يف مكافحة اإلرىاب يف اغبدكد )جبل الشعانيب(. -

 
 خالصة

ق جدان بالنسبة للجارتُت اعبزائر كتونس على طوؿ من اؼببلحظ بأف تفش  ىذه التهديدات أصبح مقل 
اغبدكد بُت البلدين، كخاصة أف منطقة مشاؿ إفريقيا كفضاء الساحل كالصحراء يواجهاف اليـو ربديات معقدة 
ناذبة عن خلفيات جيوسياسية كمعضبلت اقتصادية تتجاكز حدكد ىذه الدكؿ كإمكاناهتا، زل ىذه العوامل 

خصبا لنشوء كتطور الشبكات اػبارجة عن القانوف، فف  ظل ىشاشة كفشل دكؿ  جعلت من اؼبنطقة مرتعان 
اعبوار كتبعات انفبلت األكضاع األمنية يف زل من ليبيا كماِف على كجو اػبصوص، كيف ظل االستمرار يف تبٍت 

اخليا اسًتاتيجيات تقليدية مبنية على أسس عسكرية صلبة ّٔدؼ رصد كمراقبة كضباية شىت جبهات اغبدكد د
كإقليميا، كتبقى ىذه اآلليات كالتدابَت اؼبتبعة يف مسالة  تامُت اغبدكد عاجزة إُف حد بعيد يف ظل غياب تنمية 
حقيقة كفك العزلة عن تلك اؼبناطق زإسًتاتيجية شاملة بإمكاهنا أف تساىم أزثر يف اندماج الشباب العاطل 

  ة اؼبناطق اغبدكدية.  عن العمل كتوزيع عادؿ للفرص فبا يساىم يف أمن كتنمي
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االدارة االلكترونية كآلية لتحسين الخدمة العمومية بالبلدية  "دراسة حالة للوثائق البيو مترية )بطاقة 
 "( التعريف البيو مترية وجواز السفر البيو متري

 Sabribouazza8@gmail.comبوعزة صبرين   ط.د

 com. berrabahmoh@gmail د. برابح محمد

 جامعة يحي فارس المدية -         

 مستخلص : 

لئلدارة اإللكًتكنية ك اػبدمة العمومية باإلضافة إُف دارسة حالة للبلدية ؼبعرفة  ىدفت ىذه الدراسة إُف توضيح إطار اؼبفاىيم 
 مدل مسانبة اإلدارة اإللكًتكنية، يف ربسُت اػبدمات العمومية على مستول البلديات، ك معوقات تطبيقها.

لب اػبدمة العمومية  كتكريس كقد أظهرت نتائج الدراسة أف اإلدارة اإللكًتكنية تلعب دكر مهم يف ربسُت كتسهيل مهمة ط
مبدأ الشفافية كالرقابة كمنع ااباة كالرشوة كاسوبية إلف التعامل يكوف بشكل افًتاض  ،كبالرغم من زل ىذا إال أف ىناؾ 

 عدة عراقيل تقف أماـ تطبيقها .

 : االدارة االلكًتكنية ،اػبدمة العمومية ، ربسُت اػبدمة  الكلمات المفتاحية

Abstract :This study aimed at clarifing the cancepts of the public services and the 
electronic administration and study the state of the town hall order to now have 
public services are dealt in the electronic ardministration is very useful and helpful it 
offers confortasle services and fight different social harms such as bribery and 
favourition despite the positive aspect there are several obstacles which prevent 
making its into practice 

Key words : electronic administration, public services, improving services . 

 

 

 

 

 

mailto:Sabribouazza8@gmail.com


  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 ُمتعذدة التخُصَصاتعلميّة  مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

138 
 

                                                                                                                                                                                

 مقدمة :

نظرا ألنبية  اػبدمة العمومية قامت إدارة العامة بعدة إصبلحات لتحسُت ، خدماهتا كىذا تزامنا مع ما  
 وبدث يف العاَف من اؼبتلَتات تكنولوجية كالتحوؿ إُف إدارة اإللكًتكنية ، اليت تعترب أىم 

أزثر من االدارة ، كتلبية حاجياتو بأسرع االسًتاتيجيات اؼبتبعة لتحسُت ىذه اػبدمة ، كذلك لتقريب اؼبواطن 
كقت كأقل تكلفة كأزثر تطور كدقة ، كاالنتقاؿ من األساليب القديبة يف تقدًن اػبدمات  إُف األساليب 

 إلكًتكنية حديثة  تساعد يف ربسُت اػبدمة العامة 
عة يف تقدًن زلما طبقت بشكل صحيح كدقة زاملة ، زلما أدل ىذا إُف ربسُت مستول الفعالية كالسر 

 اػبدمات حبيث تعترب ؿبرؾ أساس  لتحسُت سَت اؼبرفق العاـ كمؤشر رئيس  لنجاعو
 كمن خبلؿ دكر االدارة االلكًتكنية يف ربسُت خدمات العامة بالبلدية سنقوؿ بطرح االشكالية اليت 

الخدمات  : إلى أي مدى ساىمت االدارة االلكترونية في تحسينتتمحور حوؿ السؤاؿ الرئيس  التاِف 
 البلدية وبالخصوص مصلحة الوثائق البيو مترية ؟

 كلئلجابة على اشكالية اؼبطركحة سنقـو  بتقسيم إُف ااكر التالية :

 اور األكؿ : إطار اؼبفاىيم  لئلدارة االلكًتكنية .-

 اور الثاين : اطار اؼبفاىيم  للخدمة العمومية .-

ئق البيو مًتية خاص بالبلدية "جواز السفر البيو مًتم كبطاقة التعريف اور الثالث : دراسة حالة للوثا-
 الوطنية البيو مًتية " 

 المحور األوؿ :إطار المفاىيمي لإلدارة االلكترونية 

 : نشأة اإلدارة اإللكترونية-أوال

يف ظل ثورة  نشأة اإلدارة اإللكًتكنية زمفهـو حديث ى  ناتج تطور نوع  أفرزتو  تقنيات االتصاؿ اغبديثة
اؼبعلومات كازدياد اغباجة إُف توظيف التكنولوجيا  اغبديثة يف إدارة عبلقات اؼبواطن كاؼبؤسسات  كربط 
اإلدارات  العامة  كالوزرات عرب آليات التكنولوجيا  كبالتاِف التحوؿ اعبذرم يف مفاىيم اإلدارة التقليدية 
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بصورة مصلرة كبأساليب بسيطة ، َف تصل  إُف الصورة الرظبية  كتطويرىا  كلقد  زاف تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية  
1بوالية فلوريدا األمريكية يف ىيئة الربيد اؼبرززم . 1995إال متأخران ، حيث بدأت بظهور يف أكاخر عاـ 

 

فهناؾ عدة تعاريف ؽبا الرتباطها باغبكومة اإللكًتكنية كعرفت على النحو مفهـو اإلدارة اإللكترونية :-ثانيا
 استخداـ الوسائل، كالتقنيات اإللكًتكنية بكلما  تقتضيو اؼبمارسة ،أك  التاِف بأهنا :"

2.«التنظيم ، أك اإلجراءات أك التجارة أك اإلعبلف 
 

يف حُت رززت دراسات أخرل على ؿباكلة تبُت مدل امكانية اختصار الوقت كالسرعة يف اقباز اؼبعامبلت 
إقباز اؼبعامبلت اإلدارية كتقدًن اػبدمات عرب شبكة :" لكًتكنية بأهناكتقريب اؼبسافات فعرفت اإلدارة اإل

األنًتنت ، دكف أف يضطر لبلنتقاؿ إُف اإلدارات  شخصيا  إلقباز معامبلهتم ، مع ما يًتافق من إىدار للوقت 
3.« كاعبهد كالطاقات 

 

طبيعة العبلقة  بُت الدكلة كاؼبواطن ، كمنو يبكن القوؿ أف اإلدارة اإللكًتكنية ى  بديل جديد يعيد النظر يف 
انطبلقا من التلَت اغباصل يف مفاىيم االدارة العامة، كمن مضامُت اػبدمة العامة ، زمحصلة للتحوؿ يف عمل 
األجهزة كاؼبؤسسات اغبكومية من الشكل  التقليدم ، إُف شكل يرتكز على أساسا على تقنيات االنًتنت ، 

 بية حاجيات اؼبواطنُت بشكل يزيدكاالنًتانت كالربؾبيات ،لتل

4من رضا األفراد على عمل اغبكومات، كلعل ىذا ما يبكن توضيحو يف الشكل التاِف: 
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 أبعاد اإلدارة اإللكترونية  

من خبلؿ الشكل اؼببُت يوضح أف اإلدارة اإللكًتكنية مفهـو يشمل زل من األعماؿ اإللكًتكنية كاغبكومة 
اإللكًتكنية كاإلدارة اإللكًتكنية العامة اإللكًتكنية كيف مقابل ذلك تعمل اإلدارة اإللكًتكنية كفق آلية شبكية 

 مات تضم األنًتنت كاألنًتنت كاإلزسًتانت يف ظل كجود نظاـ معلو 

5مبادئ اإلدارة اإللكترونية:-ثالثا
 

 تقدًن أحسن خدمات للمواطنُت *

 *الًتزيز على النتائج كذلك من خبلؿ ربويل األفكار إُف نتائج ؾبسدة يف أرض الواقع 

 *سهولة االستعماؿ كاإلتاحة للجميع

 *زبفيض التكاليف 

 *التلَت اؼبستمر 

  6أىدافها : -رابعا

 ى مراسبلت الربيد اإللكًتكين بدال من الصادر ك الو ارد .*التحوؿ كبو االعتماد عل

 *اختصار الوقت كسرعة اقباز اؼبعامبلت .

 *زبفيض حدة اعبهاز البَتكقراط  ك تعقيداتو 

 *التوجو كبو شفافية العمل اإلدارم كشفافية اؼبعلومات كعرضها أماـ العمبلء كاؼبواطنُت، اؼبوردين.....إٍف.

مشلت عدة مراحل كسنقـو بعرضها على دارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية: انتقاؿ من اإل -خامسا
 7النحو التاِف:

 

حيث يتم خبلؿ ىذه اؼبرحلة تفعيل اإلدارة التقليدية ، كؿباكلة تنميتها  مرحلة اإلدارة التقليدية الفاعلة :-1
اإللكًتكنية ، إذا يستطيع اؼبواطن زبليص كتطويرىا ،كبذلك بالتوازم مع عملية الشركع يف تنفيذ مشركع اإلدارة 

 معامبلتو ،كإجراءاتو بشكل سهل كبدكف أم ركتُت أك فباطلة .

تعد ىذه اؼبرحلة ى  اؼبرحلة الوسيطة كاليت يتم فيها تفعيل تكنولوجيا  مرحلة الفاكس والهاتف الفاعل :-2
اؼبتوفر يف زافة األمازن كاؼبنازؿ  اؽباتف كالفازس، حيث يتمكن العامل أك اؼبواطن االعتماد على اؽباتف

،كالذم يوفر خدمات بشكل معقوؿ التكلفة ، حيث يبكن لؤلفراد االستفسار عن اإلجراءات كاألكراؽ 
 كالشركط البلزمة إلقباز أم معاملة بشكل سهبل كيبكن ؽبم أيضا استقباؿ إرساؿ األكراؽ كاستمارات كغَتىا .

ى  اؼبرحلة األخَت كفق ما يرل أصحاب ىذا االذباه ، كاليت يتم من : مرحلة اإلدارة اإللكترونية الفاعلة-3
خبلؽبا التخل  عن الشكل التقليدم لئلدارة ، بعد أف يصبح عدد اؼبستخدمُت للشبكة اإللكًتكنية يقارب 
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%من اؼبواطنُت ، كهبب أف يصاحب ذلك توفَت اغبواسيب ، سواء بشكل شخص  ، أك عن طريق 30
ناطق عمومية ، حبيث تكوف تكلفتها أيضا معقولة كيف متناكؿ اعبميع باستخداـ شبكة األزشاؾ ، أك يف م

اإللكًتكنية إلقباز أم معاملة إدارية ، بالشكل اؼبطلوب كبأسرع كقت كأقل جهد كأقل تكلفة فبكنة ، كبأزثر 
،تفاعل معها ، تعلم طرؽ فعالية زمية كنوعية ، كبذلك يكوف الرأم العاـ قد تفهم اإلدارة اإللكًتكنية ، تقبلها 

  استخدامها .

 المحور الثاني :اإلطار المفاىيمي للخدمة العامة  

 مفهـو الخدمة العامة:-أوال

:"النشاطات غرب اؼبلموسة كاليت ربقق منفعة للزبوف ، كاليت ليست بالضركرة مرتبطة  بأنها Stantonعرفها 
8ببيع سلعة أك خدمة أخرل ، أم إنتاج أك تقدًن خدمة معينة ال يتطلب استخداـ سلعة مادية ".

 

ة عامة :" اػبدمة العمومية ى  تلك اليت تعد تقليديا خدمة فنية، تزكد بصور  وفقا للقانوف االداري الفرنسي
بواسطة منظمة عامة زاستجابة غباجة عامة كيتطلب توفَتىا أف وبًـت القائمُت على إدارهتا مبادئ اؼبساكاة 

9كاالستمرارية كالتكييف لتحقيق الصاٌف العاـ".
 

كمن خبلؿ تعريفُت السابقُت يبكن القوؿ أف اػبدمة العامة ى  ما تقدمو الدكلة ؼبواطنيها لتسهيل حياهتم سواء 
 مباشر أك بشكل غَت مباشر ضمن حدكد سلطتها كقدرهتا اؼبادية كدبا تتوافق مع القوانُت. بشكل

10معايير الخدمة العامة:-ثانيا
 

: من الناحية النظرية ،قبد أف مبدأ االستمرارية للخدمة العمومية يرتكز على اؼبصلحة معيار االستمرارية -1
سة اإلدارية كإرساء شرعيتها على أساس  متُت ،كعلى اشباع العامة اليت تعترب ضركرية إلنشاء خصوصية اؼبؤس

 اغباجات اؼبواطنُت ،كمن كاجب الدكلة ضماف السَت اؼبنتظم للخدمة العمومية .

يقـو ىذا اؼببدأ على أساس التزاـ اعبهات القائمة باؼبرفق العاـ بأف تؤدم خدماهتا لكل معيار المساواة :-2
منها دكف سبييز بينهم بسبب اعبنس أك اللوف أك الللة أك الدين أك اؼبرزز من تتوافر فيهم شركط االستفادة 

 االجتماع  كاالقتصادم .

يسمح ىذا اؼبعيار بتكييف ؿبتول اػبدمة العمومية مع التطور االجتماع  كالتقدـ التقٍت من معيار التطور: -3
 جهة كاحتياجات اؼبستفيدين من جهة أخرل.

امتدادا ؼبعيار اؼبساكاة بُت اؼبواطنُت يف حالة زانت كضعياهتم متباينة )من حيث  معيار المجانية النسبية :-4
مستول الدخل (،يتم اعتماد سلم يبُت ىذا التباين؛ حبيث يدرج يف أعلى ىذا السلم اػبدمات العمومية اليت 

ل دخل اؼبستفيد  يكوف الوصوؿ إليها ؾبانيان للجميع، مث ترتيب اػبدمات تنازليان حسب نوعية اػبدمة كمستو 
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حبيث تتعدد التسعَتات كتتدرج إُف غاية أسفل السلم أين يقتض  معيار اؼبساكاة يف التعامل للحصوؿ على 
 اػبدمة العمومية دبقابل ، كيكوف ىذا التسعَت خاضع لثمن تقرييب قبل للمراجعة دكرية .

ساسية يكوف حق االستفادة منها : انطبلقا من مفهـو اػبدمة العمومية زوهنا خدمة أمعيار الشمولية -5
مكفوال بكل اؼبواطنُت ألهنا تعترب ضركرية يف أغلب األحياف كمن مث فإف ىذه اػبدمة ينبل  أف تكوف يف متناكؿ 

 صبيع اؼبواطنُت كالسماح ؽبم بالوصوؿ إليهم بشركط مواتية لقدراهتم اؼبالية كمستويات معيشتهم 

  زل األنشطة اليت تثبت فيها عجز السوؽ يف التصحيح الذم وبصل اػبدمة العمومية ى معيار الفعالية :-6
يف حاالت االستلبلؿ غَت اؼبتوازف بُت مناطق الوطن يف توفَت بعض اػبدمات العمومية ، يف ؾباؿ النقل 
كالكهرباء كاللاز كاالتصاالت كالصحة كالتعليم كاألمن كشق الطرقات يف اؼبناطق ذات الكثافة السكانية 

، يساىم يف خلق التوازف اعبهوم كاغبفاظ على مزاكلة النشاطات االقتصادية خارج التجمعات الضعيفة 
 الكربل كعليو فاف مثل ىذه اػبدمات هبعل هتيئة كتنمية ىذه اؼبناطق أزثر فعالية 

ادتو اػبدمة العمومية ماى  إال تعبَت عن تضامن اجتماع  بُت اؼبواطنُت كتتوُف الدكلة قي معيار التضامن : -7
كذبسيده ميدانيا من خبلؿ ؿباربة ظاىرة الفقر كاغبرماف باؼبسانبة يف تقليص الفوارؽ بُت اؼبواطنُت بسبب 

 الدخل أك اإلعاقة الصحية كاؼبادية .

ىناؾ تقسيمات ـبتلفة للخدمات العمومية إال أف صبيعها يشًتؾ يف زثَت من  أنواع الخدمة العامة: -ثالثا
11التقسيمات قبد التقسيم التاِف:ااكر، ك من بُت ىذه 

 

خدمات ضركرية لبقاء آّتمع كسبلمتو كتقدمو مثل: خدمات التعليمية كالصحية كى  خدمات يفًتض أف -1
 تقدمها كتوفرىا الدكلة مهما ارتفعت تكلفتها.

 اػبدمات الضركرية ألفراد آّتمع باختبلؼ قطاعاهتم كمستوياتو) خدمات ال يبكن االستلناء -2

ها (مثل: التموين باؼباء، الكهرباء، اللاز ك النقل...إٍف ،كما يبلحظ على ىذا النوع من اػبدمات أهنا َف عن
تعد حكرا على الدكلة أك اؼبشركعات العامة كإمبا أصبحت قابلة للتقدًن من طرؼ اؼبشركعات اػباصة كتتم 

 .إدارهتا على أسس ذبارية حيث تطبق عليها معايَت الرحبية التجارية 

خدمات ذات منفعة اجتماعية كثقافية يستفيد منها أفراد آّتمع، إال أف ىذه اػبدمات قد ال تكوف ذات  -3
 أنبية بالنسبة لبعض األفراد أك آّتمعات.

 خدمات ذات طبيعة اجتماعية ، يبكن لؤلفراد أف يؤدكىا بأنفسهم عن طريق إمكانياهتم -4

 النوع من اػبدمات على ازمل كجو قد تؤثر علىاػباصة ، إال أف القصور يف تأدية ىذا 
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آّتمع ، كىو ما يستدع  تدخل السلطات العمومية يف أداء كتوفَت ىذه اػبدمات كمن بُت ىذه اػبدمات  
 نذزر بصورة أساسية اإلسكاف مثبل.

بناء اؼبدارس، خدمات رأظبالية ال تقتصر منفعتها على اعبيل اغباِف كإمبا سبتد إُف األجياؿ اؼبقبلة، مثل: -5
اؼبستشفيات، اعبامعات كغَتىا. قياسا على التقسيم الفرنس  للخدمة العمومية نستطيع سبييز ثبلثة أنواع ؽبذه 

 األخَتة ال زبتلف عن التقسيم السابق كإمبا ىو تقسيم أزثر

12اختصارا ،حيث قبد: 
 

 عامة...إٍف.خدمات عامة ترتبط بسيادة الدكلة: األمن، الدفاع الوطٍت كاؼبالية ال-

 خدمات اجتماعية كثقافية: التعليم الصحة اؼبساعدات االجتماعية...إٍف .-

 اػبدمات ذات الطابع االقتصادم: النقل، االتصاالت، الطاقة...إٍف .-

 مفهـو تحسين الخدمة العمومية: -رابعا

علػى اؽبػدؼ اؼبػراد ربقيقػو، كالػبعض اآلخػر يرزػز  علػى الػرغم مػن اختبلؼ التعاريف فيمػا بينهػا ، فػالبعض يرزػز
 علػى فكػرة اإلجػراءات اؼبتخػذة لتحقيقػو

 :على أنو " حسن الش ء : جعلو حسنا كزينو ..كأحسن الش ء : أتقنو ، كأحسن  تعريف اللغوي

  13إليو : أعطى ما فوؽ كجب عليو ،كأحسن ضد أساء ."

زل ك عمليات اؼبنظمات اؼبختلفة، ّٔدؼ التشليل بصورة أفضل ك ربقيق "ؾبموعة من التلَتات اؼبقصودة ؽبيا 
عدة غايات منها: ربقيق كفرة يف النفقات، ربسُت جودة اػبدمات العامة، زيادة الكفاءة ضماف أف السياسات 

ٌف العامة سيتم تنفيذىا بفاعلية ". ك منو زفاءة األداء من اإلنتاج اػبدمايت ك اؼبادم ستحقق أرباحا، لصا
 التنمية القومية، ك زيادة الدخل القوم .

(ربسن اػبدمة باعتماده ؼبصطلح UNDPيعرؼ برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائ  ) تعريف االصطالحي:
مرادؼ للفظ التحسُت: أال كىو مصطلح "إصبلح "بقولو أف:" اإلصبلح اػبدمة العمومية يعٍت بناء قطاع عاـ 

 ى خدمة حاجات اعبماىَت " يتسم بالكفاءة كالفعالية كقادر عل

لػذا فهنػاؾ تعريف إجرائ  لئلصػبلح اإلدارم ىو: أم ىو ؾبموعة النشاطات كاعبهود اليت سبتزج كتتفاعل يف 
إطار رؤية شاملة كاليت هتدؼ بالتزاـ من الطبقة السياسية إُف إعادة النظر يف منظومة القيم السائدة داخل 

 ليتو ك زفاءتو.اعبهاز اإلدارم للدكلة دبا وبقق فعا

 المحور الثالث :دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين خدمات البلدية )دراسة حالة للوثائق 

 البيو مترية "جواز السفر البيو متري وبطاقة التعريف الوطنية البيو مترية"( 
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 كىو التحوؿ من العمل الورق  التقليدم تعريف االدارة اإللكترونية المحلية :  -أوال

ط اليدكم ( ،إُف العمل الرقم  اآلِف ) النمط االلكًتكين ( باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ، ) النم
 ّٔدؼ إزالة عديد من الظواىر اليت ارتبطت بالتسيَت االدارم التقليدم  مثل "التزكير كالرشوة ".

 مفهـو البلدية: -1

:" البلدية ى  اعبماعة االقليمية القاعدية للدكلة كتتمتع  14من قانوف البلدية  01حسب المادة  -
 ". بالشخصية اؼبعنوية كالذمة اؼبالية  اؼبستقلة  كربدث دبوجب القانوف

" البلدية ى  القاعدة االقليمية البلمرززية ، كمكاف ؼبمارسة اؼبواطنة كتشكل : 02حسب المادة  -
 ". إطار مشارزة اؼبواطن يف تسيَت الشؤكف العمومية

:  تعترب البلدية خلية القاعدية كاعبوارية للتنظيم  اإلدارم  كى  مكلفة بتقدًن خدمات تعريف شامل  -
عمومية للمواطنُت  التابعُت ؽبا اقليميا كاؼبسانبة يف ربقيق التنمية الية كمنح ؽبا اؼبشرع استقبللية مالية كادارية 

 .هتا  يف ارض الواقعذبعلها تتمتع باغبرية يف اختيار كذبسيد قرارا

كبذلك يبكن القوؿ أف البلدية بشكل خاص كاعبماعات الية بشكل عاـ، ؽبا مبادئ عامة للبلدية:   -2
15مبادئ عامة تقـو عليها تتمثل فيما يل :

 

تعٍت تتمتع اعبماعات الية باالستقبلؿ نسيب كليس مطلقا ألنو يتعلق فقط االستقاللية: -
ال ربولت ىذه االستقبللية إُف حكم ؿبل . كىذا ال ينف  أهنا غَت تابعة بآّاؿ التنفيذم كإ

 للسلطة اؼبرززية   كزبضع لرقابتها كال وبق ؽبا سن قوانُت.

إف السبب الرئيس   يف كجود البلديات ىو كجود مصاٌف  معينة ادارية  ، المصالح المحلية : -
من أجل اشباع حاجات األفراد  اؼبقيمُت يف  اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ...إٍف يراد ربقيقها

 إقليم معُت ، زأف تكوف مدنية أك ؾبموعة قرل معرب عنها يف شكل بلدية .

ى  نتيجة حتمية لتفويض السلطة  إُف اؽبيئات الية كسبارس عدة رقابات على  الرقابة :-
الشعيب أك رقابة داخلية  البلدية ، سواء على أعماؿ آّلس الشعيب البلدم أك على أعضاء آّلس

اؼبتمثلة يف اؼبراقب اؼباِف كاؼبفتشية العامة للمالية كااسب العموم  أك خارجية اؼبتمثلة يف ؾبلس 
ااسبة الذم يعترب اعلى سلطة رقابية  باعبزائر  كيتمتع باالستقبللية ، كزذلك رقابة الوصاية 

 أك رئيس الدائرة . اؼبتمثلة  بوزارة اؼبالية أك فبثليها مثل الواِف
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 تأثير االدارة االلكترونية على خدمات البلدية :-3

اؼبؤرخ  143-17ـ  ، دبوجب اؼبرسـو الرئاس  رقم 2017قامت كزارة الداخلية كاعبماعات الية بداية من  
ـ  الذم وبدد زيفيات إعداد بطاقة التعريف  2017أ فريل   18ق ، اؼبوافق ؿ  1438رجب  عاـ  21يف 

الذم وبدد  2011 ديسمرب 26اؼبوافق ؿ  1433صفر عاـ  1الوطنية  كتسليمها كالقرار اؼبؤرخ يف 
 اؼبواصفات التقنية عبواز السفر البيو مًتم اإللكًتكين.

*أكؿ بداية للبلديات بتطبيق االدارة االلكًتكنية زانت يف الوثائق اغبالة اؼبدنية حيث باشرت فيها اؼبصاٌف 
اليـو لدينا بلدية ، حيث  1541بعملية ضخمة عبمع كحفظ اؼبعطيات اؼبتوفرة لدل مصاٌف اغبالة اؼبدنية ؿ 

مليوف كثيقة مسجلة يف أرشيف كطٍت، كقد سبكنوا من تصحيح  95حالة مدنية موحدة حيث مت تسجيل 
كاليزاؿ العمل متواصبل ، علما أنو مت حفظ نسخة  1800العديد  من االخطاء اليت زانت تعود إُف بداية 

 ت زالتاِف :قاعدية يف االدارة اؼبرززية كيتم اللجوء اليها أثناء الضركرة  كزان

 رقمنة سجبلت  اغبالة اؼبدنية ) اؼبيبلد ، الزكاج ...إٍف (-أ(

 * إحصاء   كجرد صبيع سجبلت  اغبالة اؼبدنية 

 * انشاء السجبلت التالفة أك الضائعة 

 انشاء سجبلت رقمية : ربويل تلك السجبلت من األكراؽ إُف سجبلت رقمية   -ب(

 اؼبدنية الورقية . تصوير كحجز معلومات سجبل ت اغبالة-ج(

حيث قامت  البلديات  بإنشاء عقود  يف مدة زمنية زافية  يف سجبلت آلية للحالة اؼبدنية كزانت عليها يف 
 ىذه اؼبرحلة تعميمها على صبيع البلديات . التحوؿ من السجل اآلِف ال  إُف السجل  اآلِف الوطٍت . 

رة اؼبرززية كاعبماعات اإلقليمية ،كزذا اؼبعاناة اؼبستمرة كسبب إنشاء ىذا السجل ىو توجو كبو عصرنة اإلدا
للمواطنُت من اؼبشازل كاألعباء التنقل يف زل مرة إُف مكاف اؼبيبلد الستخراج كثائق اغبالة اؼبدنية ،كأيضا إعفاء 

 . اؼبواطن من تقدًن الوثائق اؼبسجلة ضمن السجل اآلِف للحالة اؼبدنية ، زبفيف من اإلجراءات اإلدارية

 وكذلك أدت االدارة االلكترونية  في البلدية إلى ما يلي : 

 كبعض الوثائق. 1إللاء شهادة اؼبيبلد رقم -

 كثائق فقط 7كثائق من مث إُف 14كثيقة إُف  28االنتقاؿ من -

 حلوؿ االدارة ؿبل اؼبواطن يف تصحيح األخطاء -

 تقليل االكراؽ كاستبداؽبا بالوثائق االلكًتكنية -
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 جل الصبلحية الوثائق البيو مًتية .  سبديد أ-

  سبكن اؼبواطن من استخراج كثائقو حيثما كجد-

 أجهزة المستعملة إلنجاز الوثائق البيو مترية : -4

حيث زانت  هبب على البلديات  مقر الدكائر ، أف توفر ىذه االجهزة  لتتمكن من تطبيق  مفهـو االدارة  
 ت ؾبربا على ذلك لنجاح اؼبشركع  كى  زالتاِف :االلكًتكنية  يف مدة قصَتة جدا كزان

 أجهزة اغباسوب كلواحقو  -1

 ماسح ضوئ   -2

 جهاز قارئ البصمات  -3

 جهاز االمضاء  -4

 جهاز التصوير  -5

 مالحظة : ىذه االجهزة تكوف موجودة على البلديات مقر الدائرة فقط ليست كل البلديات . 

 لبلدية :الوثائق البيو مترية خاصة با-ثانيا

قبل التطرؽ إُف الوثائق البيو مًتية هبدر بينا االشارة إُف أف بطاقة التعريف الوطنية كجواز السفر زانت يف  
السابق يتم إصدارىا من الدائرة أـ اآلف فيتم استخراجها من البلدية ، كقبل زل ىذا سنتناكؿ أىم كثيقة اليت 

 بيو مًتية كجواز السفرتعترب الزمة إلقباز بطاقة التعريف الوطنية ال

 البيو مًتم   

 كى  كثيقة رقمية مؤمنة ال أحد يستطيع التليَت فيها . : S12شهادة ميالد المؤمنة -

 :*معلوماهتا صحيحة بدكف أخطاء ألهنا مراقبة خصائصها 

 *زشف العديد من األخطاء  اليت زانت يف السابق يف سجبلت اغبالة اؼبدنية 

 إعداد جواز السفر كبطاقة التعريف الوطنية البيو مًتم*اساسية كإجبارية يف 

 *رقم التعريف الوطٍت ؼبعرفة قواعد معطيات اؼبعلومات خاصة بالشخص 

 * زانت تطبع يف كرؽ خاص 

 مالحظة : تحويل الشهادة المؤمنة من ورؽ خاص إلى ورؽ عادي

 متري : بطاقة تعريف الوطنية الجزائرية البيو مترية وجواز السفر البيو  –1

 : بطاقة التعريف الوطنية الجزائرية البيو مترية -1 -1
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الرظبية للمواطن اعبزائرم تصدرىا كزارة الداخلية كتتوجب على زل من  كى  بطاقة اؽبويةتعريفها: -1 -1-1
 عاـ من عمره . 16بلغ 

يل سنة أفر  18اؼبوافق ؿ1438رجب عاـ 21اؼبؤرخ يف 17-143بناء ا على اؼبرسـو الرئاس  رقم -
فإف بطاقة التعريف الوطنية ى  :"كثيقة تثبت ىوية صاحبها كتسلم لكل مواطن جزائرم بدكف شرط 2017

سنة فأزثر  19سنوات  لؤلشخاص الباللُت   10السن كربدد مدة صبلحيتها ابتداء ا من تاريخ إعدادىا ب 
أزثر من بطاقة يف نفس الوقت ،  سنوات بالنسبة للقصر ، حيث سبنع اؼبادة الثانية من اؼبرسـو حيازة 5ك 

كتسلم مرفقة برمز سرم يف ظرؼ مللق  كيوضع ربت مسؤكلية صاحبها  أك كليو شرع  ، كيستعمل ىذا الرقم 
14السرم من أجل الولوج إُف اػبدمات اإللكًتكنية حسب اؼبادة السابعة .

 

 مراحل إنجاز بطاقة تعريف الوطنية البيو مترية :-1-1-2

 مرحلة تقديم الملف  :المرحلة األولى

 اؼبلف طالب الوثيقة كيكوف  يضم ؾبموعة من الوثائق اليت زبص ىذه البطاقة كتثبت ىويتو

 المرحلة الثانية : الحجز  على المعلومات  والتدقيق 

بعد تقدًن اؼبلف الورق   كمسكو من طرؼ العوف اؼبكلف  بإعداد ىذه البطاقة يتم  القياـ بعملية حجز 
 داخل جهاز الكمبيوتر  عن طريق تطبيق خاص بالبطاقة كاعبواز السفر .اؼبعلومات  

كيكوف الدخوؿ إليها بواسطة رمز سرم كزلمة السر اػباصة ّٔا ، حيث يتم يف ىذه اؼبرحلة أخد اؼبعلومات 
 اؼبدنية اؼبتعلقة بطالب الوثيقة ،  فعند دخوؿ إُف ىذا التطبيق قبد عدة اختيارات 

 ريف الوطنية البيو مًتية ألكؿ مرة طلب بطاقة تع-ى  :  

 طلب بطاقة تعريف البيو مًتية ألكؿ مرة لشهادة البكالوريا -

 طلب ذبديد البطاقة .....إٍف -

 كمن مث كبدد اختيار من االختيارات التالية :

ربديد  زالطلب البطاقة التعريف البيو مًتية ألكؿ مرة  ننقر عليها تظهر لنا صفحة ّٔا عدة معلومات كأكؽبا 
صاعب اؼبوعد أم ) طالب البطاقة ( كتكوف حالة خاصة  دائما ، مث يتم تدكين اؼبعلومات الشخصية التالية ، 

خ:)يتم زتابة االسم كاللقب بللة العربية  كالفرنسية ،  ربديد اعبنس ، تاريخ اؼبيبلد  12بشهادة اؼبيبلد رقم 
 مكاف اؼبيبلد بالعربية كالفرنسية (كرقم شهادة اؼبيبلد ، رقم السجل كسنة اؼبيبلد  ، ك 
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مث يتم حفظ ىذه اؼبعلومات اليت مت حجزىا ، مث تثبيت اؼبلف ، كخبلؿ ىذه العملية يعط  اعبهاز ترقيم إُف 
اؼبلف )يكوف حسب الًتقيم التسلسل   للملفات كيكوف بالًتتيب ( ، كبعدىا يتم مسح الصورة الشمسية 

 طة جهاز اؼبسح )سكنار (كأخَتا وباؿ إُف اؼبرحلة التدكين كالتصحيح بواس S 12كشهادة اؼبيبلد اؼبؤمنة  

 المرحلة الثالثة :التدوين والتصحيح

كيتم ايضا الدخوؿ إُف ىذا التطبيق بواسطة رمز كزلمة السر ، كعند الدخوؿ  تظهر صفحة  كيبكن الدخوؿ 
طريق االسم كاللقب كتاريخ كربديد إُف اؼبلفات اما عن طريق الرقم الذم دكناه على اؼبلف سابقا ، أكعن 

 الوثيقة كاعبنس   

أكؿ ما يظهر يف ىذه اؼبرحلة صورة الشمسية للشخص اليت مت مسحها يف اؼبرحلة اغبجز كالتدقيق كشهادة 
 اؼبيبلد اؼبؤمنة  ،  فتظهر لنا كثيقة تشبو استمارة طلب البطاقة كتكوف فيها اؼبعلومات التالية :

اؼبعلومات  الشخصية لطالب الوثيقة ) باإلضافة إُف اؼبعلومات اليت مت حجزىا يف اؼبرحلة الثانية مت اضافة   - 
 زذلك اغبالة العائلية "متزكج اك اعزب ، مطلق ،أرمل " ، طوؿ ، زمرة الدـ ، عنواف الشخص  ،  اؼبهنة ،

العربية كالفرنسية  ، تاريخ اؼبيبلد ، مكاف معلومات األـ كاألب كى  زتابة  زبل نبا )اسم كاللقب  بللة -
 اؼبيبلد (

معلومات خاصة بالوِف الشرع  : يف ىذه الصفحة ال يتم القياـ باغبجز فيها ، كبالتاِف يتم اختيار  الزكج - 
 اغباِف كى  خاصة بالنساء اؼبتزكجات دكف العازبات كالرجاؿ .

 معلومات عامة : كقد تتمثل يف اؽباتف اموؿ - 

كبعد االنتهاء من تدكين اؼبعلومات تأيت مرحلة مراجعة لكل اؼبعلومات  اليت دكنت كحجزت كتصحيح 
األخطاء اف كجدت  كبعدىا يتم اؼبصادؽ على اؼبلفات  كاخَتا طباعة  كصل االيداع ملف الشخص طالب 

 الوثيقة .

 مالحظة : أي نقص في معلومات ال يمكن المرور للمرحلة التالية 

 الرابعة : أخذ المعلومات البيو متريةالمرحلة 

اصابع  باقية من اليد اليمن  4كيتم يف ىذه اؼبرحلة  أخذ بصمات الشخص اكال اصبوعُت  االّٔامُت مث اخذ 
من اليد اليسار  كالبد اف تظهر لنا على بصمات يف حالة اخذىا حلقة خضراء كاذا زانت ضبراء البد  4مث 

نية ،كبعدىا أخذ صورة ، كأخَتان امضاء الشخص كيكوف على جهاز االمضاء  من اعادة اخذ  البصمات مرة ثا
  Xكىو مربوط مباشرة باعبهاز  كالبد اف يكوف االمضاء يف كسط عبلمة 
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كعند االنتهاء من اؼبراحل سابقة الذزر ،ربوؿ ىذه اؼبلفات إُف اؼبرزز الوطٍت إلنتاج الوثائق البيو مًتية بباب 
 الزكار 

 مالحظة :

 نت تقتصر على حامل  جواز السفر البيو مًتم كزانت لديهم اغبق يف إقبازىا *زا

 *يف حالة انتهاء صبلحية بطاقة التعريف الوطنية العادية 

 *اؼبمتحنُت يف شهادة البكالوريا كشهادة تعليم اؼبتوسط 

 * زل متح ؽبم بإقباز بطاقة التعريف الوطنية البيو مًتية 

 اياـ على أزثر .  10دايتها تستلرؽ كفت طويل جدان  كحاليا أقل من* زانت  مدة اقبازىا يف ب

: تسلم بطاقة التعريف الوطنية البيو مًتية  ؾبانا ن كيف حالة ضياعها يدفع الشخص غرامة مالية مالحظة 
 الستخراج بطاقة ؼبرة الثانية .

 جواز السفر البيو متري :-2-1

الداخلية كصباعات الية بإقباز جواز السفر البيو مًتم مهلة سنتُت  فرضت  اؼبنظمة الدكلية للطَتاف على كزارة 
 إلقبازه    

ىو كثيقة إدارية تسلم من طرؼ السلطات اعبزائرية للمواطن اعبزائر م للسفر خارج  تعريفو :-2-1-1
ية اعبديدة ـ مت إصدار جواز السفر البيو مًتم جديد كذلك لتماشى مع اؼبعايَت العاؼب 2010إقليمها  كأكاخر 

 كمتطلبات منظمة الطَتاف اؼبدين الدكِف . 

  خصائصو : -2-1-2 

مم  125جواز السفر البيو مًتم ىو كثيقة مللقة مستطيلة الشكل طوؽبا  03حسب اؼبادة  -:15مايل 
 مم. 88كعرضها 

 مم من لوف :* اخضر 0.85يرزب غبلؼ الوثيقة من مادة ببلستيكية صلبة ظبكها  04حسب اؼبادة -
 دازن بالنسبة عبواز السفر العادم ، أضبر بالنسبة عبواز السفر الدبلوماس  ، ازرؽ بالنسبة عبواز سفر اؼبصلحة 

 أعلى : اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية  -

 الوسط :*يوجد شعار اعبزائر -

 ع * اسم كلقب  بالعربية كالفرنسية كاالقبليزية كتاريخ  كمكاف اؼبيبلد  كالتوقي

 يف االسفل : عبارة جواز السفر بالعربية كالفرنسية كاالقبليزية  متبوعة برمز الشروبة  -
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صفحة  كال ربتوم الصفحتاف  28إُف  03كرقة مزدكجة ترقم  من  14ىو يف شكل دفًت  وبتوم على   -
 األكؿ كالثانية على رقم.

 جواز السفر شخص  ، ال يبكن  اعارتو كال هبوز  إرسالو عن طريق الربيد   -

 مراحل انجاز جواز السفر البيو متري : -2-1-3

 مرحلة تقدًن اؼبلف -يبر بنفس اؼبراحل  اليت سبر ّٔا بطاقة التعريف الوطنية البيو مًتية: 

 مرحلة اغبجز كالتدقيق-

 مرحلة التدكين كالتصحيح -

 مرحلة  اخذ اؼبعلومات البيو مًتية -

 تقييم تطبيق االدارة االلكترونية في البلدية :-ثالثا 

نقص الوع  لدل اؼبواطن دبميزات االدارة االلكًتكنية  نظرا العتياده على  التعامل -(بالنسبة للمواطنين :1
 الورق  اؼبلموس 

 لموسية عدـ الثقة يف اغبكومة اؼبعلوماتية نظرا ػباصية عدـ اؼب-

 عدـ تقبل االدارة االلكًتكنية من قبل  بعض طبقات آّتمع -

 نقص الكفاءات البشرية اؼبستخدمة للتقنيات اغبديثة  -( بالنسبة للموظفين :2

تلَت يف االجراءات كالصبلحيات يف ظل االدارة االلكًتكنية فبا أجرب اؼبوظفُت على إلزامية التكوين كالتدريب -
 يف التقنيات اغبديثة  لقدرة على التحكم

عدـ احًتاـ القوانُت كاللوائح التشريعية من طرؼ اؼبوظفُت عند تقدًن اػبدمة فبا يساىم يف انتشار الفساد -
 مثل : اسوبية ، الرشوة 

 نقص التدفقات االنًتنت -( بالنسبة للجانب المادي : 3

 ت القديبةعدـ توافق الربؾبيات مع الواقع ) بعض اغباالت خاصة يف سجبل-

عدـ توفر البنية القاعدية اعبيدة لتجسيدىا زما -معوقات تطبيق االدارة االلكترونية في البلدية :-رابعا  
 ىو ـبطط ؽبا .

 ضخامة تكاليف )ارتفاع أسعار األجهزة ك الربؾبيات  اغبديثة اؼبستخدمة (  -

 نقص التكوين ك التأىيل كاػبربة لدل بعض موظفُت-

 للموظفُت  كاؼبواطنُت ذباه تطبيق التكنولوجيا اغبديثة .ذىنيات البالية -

 خاتمة



  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 ُمتعذدة التخُصَصاتعلميّة  مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

151 
 

                                                                                                                                                                                

إف االدارة االلكًتكنية االسًتاتيجية  الفعالة لتحسُت اػبدمات العمومية كذلك من خبلؿ الدقة كالسرعة يف 
إقباز ىذه اػبدمات كاؼبعامبلت  مع قلة الوقت كالتكاليف ،كتعمل على توفَت خدمات للمواطنُت  بصفة 

ة  كدائمة كبطرؽ حديثة  كمتطورة مع اغبفاظ على سرية اؼبعلومات ، عكس االدارة التقليدية اليت تعتمد مستمر 
على أساليب القديبة  ال سبكنها من ذلك إال أف مشركع إدارة االلكًتكنية بالرغم  من اعبهود اؼببذكلة عرؼ 

 العربية اؼبتطورةتأخر كعرقلة يف االقباز على أرض الواقع  مقارنة بالدكؿ اللربية ك 

 نتائج وتوصيات 

 (نتائج :1

 أىم النتائج اليت توصلت إليها يف دراسيت اؼبيدانية تتمحور حوؿ النقاط التالية : 

عدـ كصوؿ بطاقة التعريف الوطنية البيو مًتية يف اليـو  كالتاريخ ادد  يف رسالة نصية ترسل لطالب البطاقة  -
 يف ىاتفو النقاؿ  

الرقم السرم للبطاقة التعريف الوطنية البيو مًتية  أك انعداـ كصولو خاصة بطاقات التعريف تأخر كصوؿ   -
 اليت مت اقبازىا يف اؼبرحلة األكلية لتبٍت اؼبشركع .

 عدـ كجود قارئ إلكًتكين  لبطاقة التعريف البيو مًتية يف إدارات العمومية  -

 عدـ كجود بريد إلكًتكين يف البلدية للتواصل مع آّتمع اؼبدين ، بينما تستخدمو لؤلعماؿ الداخلية فقط  -

نظاـ االدارة االلكًتكنية أزثر زفاءة من التقليدم كىذا يربز من خبلؿ توفَت كتلبية زافة  مطالب اؼبواطنُت  -
 اج األكراؽبسرعة  كدقة كتقليل االجراءات كالوقت اؼبستلرؽ يف استخر 

بالرغم من تأخر تطبيقات االدارة االلكًتكنية يف اعبزائر مقارنة مع الدكؿ العاؼبية ، إال أهنا حققت قفزة نوعية  -
 من خبلؿ اػبدمات اؼبقدمة  يف البلدية  كزذلك العدالة كالبنوؾ كالربيد كاؼبواصبلت ال 

 ننسى نصيبها من االدارة االلكًتكنية

 ًتكنية   على العديد من العقبات  زانت يف التسيَت السابق   زشفت االدارة االلك  -

 :(توصيات 2

 البد على زل إدارات العمومية أف يكوف لديها قارئ إلكًتكين لبطاقة التعريف الوطنية  -

 البيو مًتية لتخلص من مشكل الوثائق الورقية كالبَتكقراطية االدارية  .   

 الدارة االلكًتكنية  كزيفية استعماؽبا توعية اؼبواطنُت بضركرة كأنبية ا - 

 أف تقـو البلديات باستخداـ بريدىا االلكًتكين لتتواصل مع آّتمع اؼبدين -

 االىتماـ بالبٌت التحتية القاعدية زخطوة أكُف للقضاء على عقبات تطبيق االدارة االلكًتكنية      الية   -
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 توفَت نظم اؼبعلومات كاالتصاالت فعالة لنقل البيانات كاؼبعلومات كتدفقها لنجاح مشركع االدارة االلكًتكنية -

العمل على إزالة غموض مفهـو اإلدارة اإللكًتكنية من خبلؿ عقد الندكات كاللقاءات إزالة اؼبخاكؼ لدل -
 بعض اؼبتعاملُت. 

ثقافة االلكًتكنية بُت أفراد آّتمع من أجل القدرة على استخداـ العمل على رفع اؼبستول التعليم  كنشر ال-
 ىذه التقنية.

 قائمة الهوامش :

ياسُت سعد غالب ،اإلدارة اإللكًتكنية كآفاؽ تطبيقاهتا العربية ، اؼبملكة السعودية ، معهد اإلدارة العامة -1
 .238،ص2005،

 اإللكًتكنية كتطبيقاهتا يف الوطنؿبمد ؿبمود الطعامنو، طارؽ شريف العلوش ، اغبكومة -2

 .11-10، ص ص2004العريب ، األردف ، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  

 23على حسُت بازَت ، اؼبفهـو الشامل لئلدارة اإللكًتكنية ، ؾبلة آراء حوؿ اػبليج، اإلمارات العربية اؼبتحدة ،العدد -3
 .2006،مرزز اػبليج لؤلحباث ، 

 .21غالب ، مرجع سابق ، ص ياسُت سعد -4

 .189،ص 2006عمار بوحوش ، نظريات اإلدارة اغبديثة يف القرف الواحد كالعشرين ، بَتكت ، دار اللرب اإلسبلمية ،-5

 .39عبلء عبد الرزاؽ الساؼب  ، اإلدارة اإللكًتكنية ، األردف ، دار كائل للنشر ،ص -6

 عل  حسُت بازَت، مرجع سابق . -7

لعمبلؽ ،عميد عبد النيب ، تسويق اػبدمات :مدخل اسًتاتيج  ،كظيف  ، تطبيق  ، دار زىراف ، األردف ، بشَت عباس ا-8
 .36-35،ص ص2007

، 2004اؼبرس  السيد حجازم ، اقتصاديات اؼبشركعات العامة )النظرية كالتطبيق(، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ، -9
 .24ص

مريزؽ عدماف ، التسيَت العموم  بُت االذباىات الكبلسكية كاالذباىات اغبديثة ، دار جسور للنشر كالتوزيع ، امدية -10
 .20-19-18ق،ص ص 2015/1436الطبعة األكُف ،-اعبزائر -

 .62، ص 2001عبد اؼبطلب عبد اغبميد ، التمويل ال  ، الدار اعبامعية ، االسكندرية ، -11

 .75سابق ، ص  مرجع-12

، دار صادر للنشر  1صباؿ الدين أبو الفضل ؿبمد بن مكـر بن منظور األنصارم ، لساف العرب ، آّلد الثاين ، ط-13
 .86،ص 1997،بَتكت ، لبناف ، 

يتعلق بالبلدية ،  2011يونيو  22ق اؼبوافق ؿ 1432رجب  20اؼبؤرخ يف  10-11قانوف اعبماعات الية  قانوف -14
 .5ص 
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موفق عبد القادر ، الرقابة على البلدية يف اعبزائر : دراسة ربليلية كنقدية ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دزتوراه، علـو -15
 .97،96ـ ،ص ص 2014/2015التسيَت ، شعبة تسيَت اؼبؤسسات ، جامعة اغباج ػبضر باتنة ، 

 .10، ص2017أفريل 18صادرة يف 25العدد اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية ، -16

وبدد اؼبواصفات التقنية عبواز السفر البيو مًتم  2011ديسمرب  26ق، اؼبوافق ؿ1433صفر 1قرار اؼبؤرخ يف -17
 اإللكًتكين .

 المراجع :

 .2004السيد حجازم ، اقتصاديات اؼبشركعات العامة )النظرية كالتطبيق(، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ، اؼبرس  -1

بشَت عباس العمبلؽ ،عميد عبد النيب ، تسويق اػبدمات :مدخل اسًتاتيج  ،كظيف  ، تطبيق  ، دار زىراف ، األردف ،  -2
2007. 

، دار صادر للنشر  1األنصارم ، لساف العرب ، آّلد الثاين ، ط صباؿ الدين أبو الفضل ؿبمد بن مكـر بن منظور -3
 .1997،بَتكت ، لبناف ، 

 .2001عبد اؼبطلب عبد اغبميد ، التمويل ال  ، الدار اعبامعية ، االسكندرية ،  -4

 23بية اؼبتحدة ،العدد على حسُت بازَت ، اؼبفهـو الشامل لئلدارة اإللكًتكنية ، ؾبلة آراء حوؿ اػبليج، اإلمارات العر  -5
 .2006،مرزز اػبليج لؤلحباث ، 

 عبلء عبد الرزاؽ الساؼب  ، اإلدارة اإللكًتكنية ، األردف ، دار كائل للنشر -6

 .2006عمار بوحوش ، نظريات اإلدارة اغبديثة يف القرف الواحد كالعشرين ، بَتكت ، دار اللرب اإلسبلمية ، -7

 شريف العلوش ، اغبكومة اإللكًتكنية كتطبيقاهتا يف الوطنؿبمد ؿبمود الطعامنو، طارؽ  -8

 .2004العريب ، األردف ، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  

موفق عبد القادر ، الرقابة على البلدية يف اعبزائر : دراسة ربليلية كنقدية ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دزتوراه، علـو  -9
 ـ. 2014/2015ات ، جامعة اغباج ػبضر باتنة ، التسيَت ، شعبة تسيَت اؼبؤسس

 .2005ياسُت سعد غالب ،اإلدارة اإللكًتكنية كآفاؽ تطبيقاهتا العربية ، اؼبملكة السعودية ، معهد اإلدارة العامة ، -10

 . يتعلق بالبلدية 2011يونيو  22ق اؼبوافق ؿ 1432رجب  20اؼبؤرخ يف  10-11قانوف اعبماعات الية  قانوف  -11

وبدد اؼبواصفات التقنية عبواز السفر البيو مًتم  2011ديسمرب  26ق، اؼبوافق ؿ1433صفر 1قرار اؼبؤرخ يف -12
 اإللكًتكين .

 .2017أفريل 18صادرة يف 25اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية ، العدد  -13
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 فلسفُة المكاِف في ِشعر ُعثماف لوصيف

كوسة  د.عالوة  

 (جامعة ميلة) الجزائر

koussaallaoua@yahoo.fr 

 :الملخص

يقارب الباحثي يف ىذه اؼبداخلة فلسفةى اؼبكاف يف شعر عثماف لوصيف ؛ متخذا من مباذجو الشعرية عيناتو          
الستقصاء األبعاد اؼبكانية دبختلف ذبلياهتا كأقسامها فمقوالهتا كعبلقاهتا باآلخر  ، من حيث مقوالهتا الظاىرة كأنساقها 

عند عثماف لوصيف يستشعر سلطة اؼبكاف القصول يف تشكيل النص الشعرم متضمنا  اؼبضمرة، ألف اؼبتمٌعن يف اؼبنت الشعرم
صباليات اؼبكاف كمقوالتو ، كىو ما هبعل للمكاف يف شعره فلسفتو اؼبتفردة يف اؼبشهد الشعرم اعبزائرم كالعريب، سننطلق يف 

 تشكيل النص الشعرم اؼبعاصر، إٍذ آثرنا أف مداخلتنا من مهاد نظرم،  حيث نتطرؽ فيو إُف مفهـو الفضاء/اؼبكاف كأنبيتو يف
، فمن الدارسُت  نقف عند حدكد مصطلح الفضاء/اؼبكاف، كذلك ؼبا تلبسهما من غموض كتداخل، كاستعماؿ بنفس اؼبفهـو
ة من يوردنبا دبفهـو كاحد كمنهم من يفرؽ بُت اؼبفهومُت: الفضاء، اؼبكاف،زما أننا سندرج أنبية اؼبكاف/الفضاء يف القصيد

اعبزائرية اؼبعاصرة؛ إٍذ  إٌف للمكاف أنبية باللة يف النص الشعرم، زلَته من النصوص األدبية األخرل حيث يعٌد اؼبكاف الرزيزة 
األساس يف جسد القصيد ، زما نتحدث يف مداخلتنا عن أقساـ اؼبكاف الشعرم يف شعر عثماف لوصيف ، كندرج عنصرا 

  -بوصفو مكونا شعريا رئيسا  -عره، كنتحدث يف ىذا العنصر عن عبلقة اؼبكاف للحديث عن عبلقة اؼبكاف باآلخر يف ش
 بعناصر شعرية أخرل ؛ زعبلقة اؼبكاف بالزمن كاألنساؽ اؼبضمرة ، كالذكات ، كالللة كاللوف.

 .أوال : في المهاد النظري
 .إشكالية المصطلح: الفضاء/المكاف - 

 الشعرم اعبزائرم، )كيف ذبربة الشاعر عثماف لوصيف ربديدا( آثرنا قبل اػبوض يف فلسفة اؼبكاف يف اؼبنت       
أف نقف عند حدكد مصطلح الفضاء/اؼبكاف، كذلك ؼبا التبسهما من غموض كتداخل، كاستعماؿ بنفس 
، فمن الدارسُت من يوردنبا دبفهـو كاحد كمنهم من يفرؽ بُت اؼبفهومُت: الفضاء، اؼبكاف، كيعود ىذا  اؼبفهـو

إُف أف "األحباث اؼبتعلقة بدراسة الفضاء  تعترب حديثة العهد، كمن اعبدير بالذزر أهنا َف تتطور بعد  االلتباس
، إذ ال نكاد 1لتؤلف نظرية متكاملة عن الفضاء اغبكائ ، فبا يؤزد أهنا أحباث ال تزاؿ فعبل يف بداية الطريق"

جاء يف لساف العرب البن اؼبتفرقة ىنا كىنانعثر على دراسات زثَتة متخصصة يف ىذا آّاؿ إال بعض اعبهود 
 ... منظور يف مادة "فضا" قولو: "فضا: الفضاء/ اؼبكاف الواسع من األرض، كالفعل فضا يفضو فضوا فهو فاضو
كقد فضى اؼبكاف كأفضى إذا اتسع، كأفضى فبلف إُف فبلف، إذا كصل إليو، كأصلو أنو صار يف فرجتو كفضائو 

mailto:koussaallaoua@yahoo.fr
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معٌت االتساع، كتصَت لو تسميات زالفرجة، اغبيز،   –حسب ابن منظور  –ضاء ، كىنا يتخذ الف2كحيزه"
كقد فضل عبد اؼبلك مرتاض اؼبصطلح اؼبنظورم "اغبيز" يف جل أعمالو النقدية للداللة على الفضاء/اؼبكاف، 

متدادات كيعرفو يف زتابو "القصة اعبزائرية اؼبعاصرة": "اغبيز، لدينا، ليس ىو فقط الفراغ كلكنو يشمل اال
 3كاػبطوط كاألحجاـ كاألكزاف كالظبلؿ كاالذباىات اليت تقع يف حرزة األسفار حىت لو زاف السفر أسطوريا"

كبذلك يكوف للفضاء ملمحه مشوِف لكل اؼبوجودات من حيث إف الفضاء وبتوم زل زائن حبرزتو كسكوف 
دة مرتبطة بعصر من العصور حيث تسود كأفعالو ألنو "وبمل مع صبيع الدالالت اؼببلزمة لو، كاليت تكوف عا

؛ فيصبح الفضاء انطبلقا من رؤية ضبيد غبميداين، اإلطار الذم تتشكل  4ثقافة معينة أك رؤية خاصة للعاَف"
داخلو اؼبوجودات صبيعها، كاألفكار كالرؤل كالثقافات، كتنطبع فيو بطابعو، من منطلق أف للفضاء سلطتو على 

تو، كأف لو تأثَتاتو عليها. لذلك زبتلف ىذه الرؤل كالثقافات باختبلؼ الفضاءات تشكيبلتو كجزئياتو، كمكونا
اليت ربتويها كتشملها كتشكل إطارىا كحيزىا الذم تدكر كتتحرؾ، ك"تنتظم فيو الكائنات كاألشياء 

ربمل  أما عند "غاستوف باشبلر" فقد اقًتف الفضاء بالبيت حيث إف "زل األمكنة اؼبأىولة حقا، 5"«كاألفعاؿ
جوىر فكرة البيت )...( كأف اػبياؿ يعمل يف ىذا االذباه أينما لق  اإلنساف مكانا وبمل أقل صفات 

  7، على الرغم من أف "الدراسات اؼبوجودة حوؿ ىذا اؼبوضوع ال تقدـ مفهوما كاحدا للفضاء"6اؼبأكل"

 أىمية المكاف في الّنص الشعري: -2

لشعرم، زلَته من النصوص األدبية األخرل حيث "يقـو اؼبكاف يف النص للمكاف أنبية باللة يف النص ا      
زلو، كإٌف للمكاف   9يف جسد النص ؛ بل يبكن عٌد "اؼبكاف ىوية العمل األديب" 8بوظيفة العمود الفقرم"

مدلوالتو الفكرية كالنفسية كاالجتماعية أيضا، "كيعٍت اؼبكاف بالنسبة لئلنساف أشياء متعددة، فهو اؼبأكل 
، كزل ما يبكن أف ىبتزف جزءنا ىاما من ذازرة اإلنساف كذباربو، كذلك على  10كاالنتماء كمسرح األحداث"

، 11يقُت من أف "اؼبكاف اغبيز ال يبكن أف يعٍت شيئا زبَتا، كغنما اؼبكاف الذم يعٍت ىو اؼبكاف التجربة"
كمراحل من حياة، لذلك عكف الكتاب اؼبكاف اغبدث، اؼبكاف الوقائع، اؼبكاف الذم ىبتزؿ فًتات من عمر، 

كاؼببدعوف على االشتلاؿ عليو كتأثيثو يف أعماؽبم األدبية بكل مكوناتو اليت ذبعل منو مسرحا ىادفا داال، يؤدم 
كظيفتو األدبية زما تؤديها عناصر العمل األخرل، "كيبكن القوؿ إف اؼبكاف ليس ؾبرد كعاء خارج  أك ش ء 

، بل كيتجاكز زونو كعاء إذا زاف 12تزداد قيمتو زلما زاف متداخبل بالعمل الفٍت" ثانوم، بل ىو الوعاء الذم
الناص كاعيا بسلطة اؼبكاف كأدائو القوم داخل النص، كدبقدرتو على صدارة العناصر األدبية داللة كتشكيبل،  

صر العمل زما أف العبلقة بُت الناص/الكاتب كاؼبكاف زمكوف رئيس داؿ، من شأهنا أف تنعكس على عنا
األديب األخرل فتتضافر معها لتشكل قوة/سلطة النص الكلية. "كيف ثنايا ذلك اغبديث بُت الذات اؼببدعة 
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كاؼبكاف اػبارج  تنمو للة أخرل، كىذه الللة زبتزؿ مبلمح شعرية اؼبكاف، حيث هترب األمكنة من حقيقتو، 
قيمة التعامل مع اؼبكاف، بوع  كعمق عواَف ، كبذلك ربدد 13ليبٍت اػبياؿ اؼبكاف اآلخر، اؼبكاف الللوم"

للوية جديدة تعط  للمكاف مفهوما جديدا ملايرا خاصا بكل مبدع/ناص، "ألف اؼبكاف يبقى مفهوما ضركريا، 
 14فبل كجود كال زمن كال حرزة كال لوف كال ظل كال أشياء إال بو"

دقة بعيدا عن اؼبعٌت السطح ، فلم إف اغبديث عن اؼبكاف يف أم عمل أديب ىو حديث عن العمق كال     
يعد اؼبكاف "األرضية اليت تتوزع على خارطتها األحداث كال ىو الشكل الببلستيك  اؼببٍت من الطوب كاغبجر 
كالقصب )...( زما أنو ليس متكأ للفن الردمء الذم هبد يف أجزائو مادة للوصف اؼبرزب كإمبا ىو ذلك 

، كمن مٌث فإف حسن التعامل مع "اؼبكاف" من حسن 15مى فنا"الش ء الذم يستحيل الفن بدكنو أف يس
الوع  بأنبيتو كدكره يف العمل األديب؛  بعيدا عن استلبللو زتوشية كزخرفة البد منها يف النص األديب،" 
كتتكشف معضلة اؼبكاف يف شكلها اؼبعقد، حينما يبلمس التفسَت كالتأكيل زبوما، يكوف فيها اؼبعٌت أزثر 

ؼبكاف كإوباءاتو. كزأف اؼبعٌت ال يكتسب أبعاده القصول إاٌل إذا اسًتفد اؼبكاف، كاستخلص منو ارتباطا با
ؿبموالتو الداللية. فإذا اقتصر التأكيل على اؼبعطيات الفكرية، كاالجتماعية، كالنفسية..مثبل فإف صنيعو ذاؾ 

ساعة أف التأكيل الذم يكتف  بذلك يظل ناقصا، مهما زانت درجة العمق كاإلجادة يف خطابو. بل إننا نزعم ال
النزر القليل من الفحص، تأكيل ناقص. ال يبكن أف يصل إُف عمق النص أبدا، مادامت اؼبعطيات نفسها ال 

يؤزد  ،و 16تتأسس قاعدة علمية، إاٌل إذا أخذت حظها من االرتباط التشٌعيب الذم يشدىا إُف اؼبكاف"
ف على ضركرة االلتفات إُف قراءة اؼبكاف كاالىتماـ بو، " كؼبا زاف حبيب مونس  يف معرض حبثو يف فلسفة اؼبكا

الشعر العريب، شعرا مكانيا يف ارتباطو بالبيئة اليت أنتجتو، كاإلنساف الذم أبدعو، زاف لزاما على الدرس األديب 
ية، أك تتخطاه أف يلتفت إُف اؼبكاف فيو، نظرة ال ربكمها التابعية، فتحصر ىم اؼبكاف يف بعض اؼبظاىر الثانو 

ّٓرد ذزره بعبارات اىًتأت استعماالهتا، ك خوت داللتها،ك صدئت جدهتا. بل التنقيب يف عمق العبلقات اليت 
ينشئها اؼبكاف بينو كبُت ـبتلف اؼبعاين، كالعادات القولية، كالفعلية، كاألخبلؽ، كالسلوؾ. مادامت اللنائية يف 

،زما  17م يف اؼبقاـ األكؿ، مث تنفتح لعديد من العبلقات األخرل."الشعر العريب إمبا تتأسس على اىتماـ فرد
أنو اليبكننا بأم حاؿ من األحواؿ االدعاء بأنو يبكننا كلوج عواَف النص الشعرم دكف امتبلؾ أدكات قراءة 
ا اؼبكاف كتفكيكو كاستكناىو ؛ ألف اؼبكاف الشعرم شريك رظب  يف بناء البيت الشعرم،  كإٌف لو حضورا شكلي
كضمنيا داخل النص ،لذلك لق  زلَّ ىذا االىتماـ يف الدرس النقدم اؼبعاصر؛ ك " لقد أخذ اغبديث عن 
اؼبكاف يف الشعر العريب أبعادا ـبتلفة، حبسب زكايا الرؤية اليت عاعبتو من جهة، كحبسب الفهم الذم أنيط بو 

اربة للمكاف من ىذه اؼبنازع إمبا قدمت من جهة ثانية، كحبسب اؼبعارؼ الرافدة اليت تؤثث الدراسة. كزل مق
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نتائجها الدقيقة اليت أعطت للمكاف ثقلو الفٍت يف البناء الشعرم شكبل كمضمونا، حىت غدت مقولة اؼبكاف 
من اػبطورة ما هبعلها موضوعة تتشعب إُف رؤل ذات طبيعة ميتافيزيقية، بعدما زانت تدرؾ فقط يف اغبدكد 

سية. ذلك أف اؼبكاف يف صلتو بالذات اؼببدعة كاؼبتلقية، يتخذ من الصفات اعبلرافية كاالجتماعية ك النف
اؼبتشابكة ما هبعلو من اؼبقوالت األزثر تعقيدا على مستول اؼبعٌت كاؼببٌت. كأف فك ىذه العبلقات يقتض  من 

إُف اغبقيقة  الدرس التحليل  أف يسًتفد سائر اؼبعارؼ اليت أنتجتها العلـو اإلنسانية لفك أللازه، حىت تفض 
، كعليو فمن غَت اؼبمكن القوؿ دبقاربة  18اليت من أجلها سيق اؼبكاف يف الشعر موضوعا، أك إشارة، أك رمزا"

 .الشعر بعيدا عن فقو أمكنتو كالرسوخ يف تأكيلها ،ألف اؼبكاف عمود الشعر ببلمنازع

 :ثانيا : فلسفة المكاف في شعر عثماف لوصيف

عبزائريُت كالعرب اؼبعاصرين الذين عاشوا التجربة الشعرية قبل أف يكتبوىا ، كالذين أحدي أندر الشعراء ا     
ضاؽ ّٔم الكوف الفسيح دبا رحب ، فأعادكا تشكيلو شعريا كإهنم فيو ؼبوسعوف، أكلئك الذين سكنتهم األمكنة 

م اػباصة، اليت ال إذ سكنوىا ، كازبذكا منها مواقف فنية كتشكيلية يف نصوصهم اؼبكانية بفلسفتهم كرؤيته
شريك ؽبم فيها،إنو فقيد الشعرية اعبزائرية اؼبعاصرة ، كأحد أعبلمها البارزين يف تاريخ الشعر اعبزائرم القدًن 
كاغبديث، الذم علمنا" الكتابة بالنار" حُت الييصلىى لنا ، كحُت ينتابنا "شبق الياظبُت" يف"أكؿ اعبنوف" فنكوف 

جدا ، فكاف عثماف فعبل عبلمة شعرية جزائرية مسجلة التقبل التقليد أبدا، أىبل ؿ"براءة" عشق شعرم نادر 
كلو يف اغبراؾ الشعرم اؼبعاصر "أجبديات" اليفقهها إال الراسخوف يف اغبلم ، أكلئك الشاىدكف على" ما"قالت 

اـبة مشوخ عثماف لوصيف الوردة" فأقاموا ؽبا"أعراس اؼبلح"لتخلد "اللؤلؤة" الشعرية اعبزائرية بُت أقراهنا العربية ش
؛  الذم عاش شاـبا شعريا كمات كاقفا يف كجو رياح النسياف كالتلييب ، فكتب لو اػبلود؛  كزذلك يبر 
عظماء التاريخ كاغبرؼ شاـبُت كينصرفوف فبتلئُت حبا كحياة.تارزا من خلفو أمازن تنضح شعرا كفرحا، كمدنا 

متلنيا ّٔا ،ىو مٌداح اؼبدف ؿبييها يف زمن رثائها كبكائها يف تتلٌت بأشعاره كقد عاش حينا من الشعر كالدىر 
أكطاف أخرل.، فأفرد للرداية القلب كالديواف، كىو العابر الشعرم اؼبداح ؼبدائن زثَتة، فمن بسكرة السٌكرة إُف 

فمدف أخرل ، سطيف العركس فباتنة اؼببلذ،إُف كىراف اغبنوف فتيزم كزك التاريخ فورقلة الزىراء كالطفلة اؼبدللة ،
يرحل عثماف كتظل مآذهنا كآذاف أىلها صاغية صاغرة لركائعو الشعرية، ىذا ىو عثماف قبل دخولنا فبالكو 

الشعرية الباذخة من أبواب قرائية متفرقة

 أوجاُع البحر والصحراء:-1

تسكن األمكنةي الشعراءى فتعٌمر طويبل، كَف يكن اؼبكافي البٌتة إطارا كحيزا يبارس فيو الفردي تفاصيل اغبياة     
حبياد، بل إف الذات البشرية تعيش ذاؾ اغبيٌػزى بكل ماأكتيت من حس كحياة كذازرة كحلم ، كتقاظبو التفاصيلى 
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فصل بُت ذات اؼبكاف كذات اإلنساف أبدا ، كمثلما كتيسكنو ذاهتا رغبة أك رىبة، فمن غَت اؼبمكن اغبديث عن 
يقوؿ األسلوبيوف: إف األسلوب ىو اإلنساف، فإننا قبـز بأف اؼبكاف ىو اإلنساف ركحا كجسدا، ذازرة كحلما، 
حضورا كغيابا ، "كاؼبكاف اليتوقف حضوره على اؼبستول اغبس  إمبا يتلللل عميقا يف الكائن اإلنساين حافرا 

، كإف آمٌنا دبوت اؼبؤلف 19د غائرة يف مستويات الذات اؼبختلفة ليصبح جزءا  صميما منها "مسارات كأخادي
الناعم كبضموًر السياؽ لدل مقاربة النص الشعرم، فإننا الننف  أف مقاربة التجربة الشعرية " العثمانية" 

وطني الشاعر كمسقطي اليبكنها بأم حاؿ من األحواؿ التأكيلية أف تتنصل من السياؽ اؼبكاين، من حيث م
ذباربو الشعرية األكُف)كنقصد الصحراء(، لذلك آثرنا مقاربةى الفضاء األزثر حضورا يف اؼبدكنة الشعرية العثمانية 
، كإٍف  بتشكيل كصيغ كأبعاد كصفات ـبتلفة، فلم يكن ذلك اغبضوري الصحراكم عفويا عارضا لدل عثماف 

عميقة أليمة أليفة قاسية، فالصحراءي لوصيف ، الذم ارتسمت مبلؿبيو التعالقية ا لشعرية مع الصحراء كاضحة ن
"متحفنا الًتاث  األديب حفل منو الشعر اعباىل  باػبصوص بانفتاح زبَت كعميق ككاع على أنبية الفضاء يف 

، كمازاؿ  20صياغة الوجود اؼبادم كاإلبداع ، الوع  بالفضاء زمكاف أكال، مث زعبلئق كزذازرة كزحنُت"
بو اؼبتحف الشعرم اؼبعاصر، كعثماف فبن أثثوا ىذااؼبتحفى الشعرم بنصوص مكانية زثَتة، تأخذ قيمتها وبفل 

، كسنفقو الصحراءى حُت نفهم اؼبكاف  الفنية بالتقادـ ؛ بوصفها ربفا شعرية تكشف عن حسناهتا يوما بعد يـو
ثث ببواعث للحب كاغبنُت،  كاإلنساف كالوجود زلو من خبلؿ ما امتؤلت بو الصحراء من فراغ رىيب مؤ 

زاإلنساف الذم شلل اؼبكاف، كاؼبكاف الذم شلل اإلنساف أيضا، إذ األمازن نسكنها كتسكننا، كفيها اغبياة  
زما اؼبوت كاالخضرار زما االصفرار كاػبصب زما اليباب، ك" ىل قدر الصحراء أف تكوف موطن النبوات 

ط ّٔا علما كخربا  21الشعر كاغبك "كالعذابات كالتصوؼ كالتجرد كاألسرار كالنقاء،  فقط ، أـ إننا َف كبي
كحلما كسرا؟  أـ إهنا موطن األحبلـ كاعبماؿ كالتلبس باغبياة ، كلقد ارتبطت" الصحراء باللزك كقطع الطرؽ 

، لذلك ينزع الشعراء إُف التحرر شعريا  22فإف رمزيتها ارتبطت بإحاطتها الواسعة بالفرد الذم تستلب حريتىو" 
زثَت من نصوصهم اليت تتخذ من الصحراء أفضية ، كمن مكوناهتا رموزا كبواعث للخركج عن التقاليد   يف

الشكلية كاؼبوضوعاتية أحيانا ، كلنا يف القصيدة اغبرة اعبزائرية أمثلة زثَتة ، كمنو فإف الصحراء تعٍت يف ما تعنيو 
كالنماء كاؼببلذ زما صور عثماف لوصيف ذلك،   التحررى كاالنطبلؽ كالتمرد ، كالفقدى الكثَت، كتعٍت اػبصبى 

فأحاؿ الفضاءى الصحراكم اؼبقفر جناًت شعر ذبرم من ربتها األهنار كوبتم  ّٔا الطَت كالبشر بفائض صباؿ 
23كـبزكف أدمع ماطرة:  

 وغرسناىا فلما أثمرت   خانها بعد الشباب المطرْ 

 وْىي ِمن أدمعنا قْد حبكت   وِمن األدمع ينمو الشجرْ 
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 نبتت في الرمل الشيء سوى   نغٍم عبر المدى ينحدرْ 
 مدت الظل على كل الدنا    واحتمى الطُير بها والبشرْ 

إهنا الصحراء ال زما ى ،  بل زما وبلم الشاعر أف تكوف إهنا اؼبوات الذم يبعث فيو  الشاعري اغبياة           
و كىو رميم ، إهنا اللحظة الفارقة بُت ذاتُت؛ ذات ، كاليبابي الذم يزرعو خصبا كمباء ، كالطلل الذم وبيي

الشاعر اػبصبة كذات اؼبكاف اتضرة، كفلسفة إحياء اؼبكاف شعريا كاستدعاء زل أسباب اغبياة كالبقاء حربا 
كدما كدمعا ، لتكوف القوةي الصحراكية الطاردة قوةى جذب إليها كزانت قبلها قوة جدب منفرة، إهنا فلسفة 

كائل مع الطلل كقد انتبو إليهم حبس تأكيل  قرائ  رىيب الناقد حبيب مونس  فقاؿ عنهم كأسقط الشعراء األ
، كعلى شعرائنا اؼبعاصرين القوؿى يف الٌنص الطلل  القدًن اؼبتجدد ، الذم يتلبس اؼبعاصرين من حيث  عنا اللبسى

،" إنو نص عجيب غريب، دائم يدركف كال يدركف ما ضمر منو كما ظهر، ألف الطلل خالد يف ذازرة الشعراء
إف اللحظة اؼبكانية اليت ارتسمت يف قرارة الشاعر، زانت تعتمد على صبلة من العناصر   ! زيف ؟ التحوؿ 

اؼبادية اؼبشاىدة، كاليت ما تزاؿ يف رضبة التحوؿ اؼبستمر الذم ذبريو الطبيعة على ىيئتها من ؿبو كتثبيت، زلما 
ا الرياح، كتعاقب عليها الشتو كاؼبصيف.. كزل حرزة يف ىذه الظركؼ تلَت عادت إليها األنواء، كعدت عليه

ما تشاء من سطر، ؿبوا كإضافة. إف الشاعر يدرؾ ذلك جيدا، كال يأمن أف تظل الصحيفة اليت شاىد على 
حاؽبا، بل هبـز أهنا ستتلَت غدا أك بعد غد .. لذلك زانت صياغتو للنص ربمل ىذا التحوؿ، كتشَت إليو، 

، كمىت سكنت  24 ال ينخدع اؼبتلق  دبا كصف، كال يأمن بدكره السكوف الذم يوح  بو اؼبكاف ظاىريا"حىت
الصحراءي كاؤسبنت على عابريها كسازنيها كاؼبوجوعُت ّٔا كدبن سكنوىا فهجركىا؟ كى  اليت ال سٌر ؽبا كالثبات، 

قاسية بشبق انتقام  عتيق زما كرد يف اؼبدكنة ذات اؼبزاج اللريب الرىيب ، مقربة زثَت من األىواء كاألحبلـ ال 
الشعرية العربية زثَتا ،أليست اؼبقربةى اليت حٌدثنا عنها عثماف لوصيف بكل جوامع األَف كالكلم، إهنا اغبياة 

كاؼبوت ، األَف بصيلة األمل، زما جٌسدتو قصيدة' اؼبقربة'  إٍذ يتنٌهد عثماف شعريا فيقوؿ عن صحرائها اؼبقفرة 
25اؼبقابر اؼبتحرزة النهمة:قاصدا   

 :مقبرة

 وزواحُف تسحب أكفانَو

 وتدّب إلى المقبره

 وأنا المتوحد بالنار

 والجلنارِ 

 تجّرعت من سّمها الوثنيِّ ولكنني اآلَف ألعن
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 "صحراَءىا المقفره

كشٌذ عن قاعدة ىذه  كسعت الصحراءي مواجعى الشعراء األكلُت كاآلخرين سواء ، كَف تكن مبلذىم إال ماندر
الصفراء الفاقع لوهنا القاسية على الشعراء كاللاكين معا ، زما البحر سباما كالذم اتسع فوٌسع آالمهم زثَتا لوال 
اف البحر يتسع من طريف نقيض ، فبقدر ما تعمق اؼبواجع كيبعث الذزريات بقسوهتا كوبرؾ اؼبواجع جبربكهتا ، 

سن اإلصلاء لبوح الشعراء كاؼبوجوعُت ، فيتأنسن شاعرا مصليا ؿبتضنا حُت بالقدر الذم يكوف مبلذا كذاتا رب
يتشيأ البشري من حولنا كمبتلئ اغًتابا، لذلك كددت التوقف عند'البحر' بوصفو مكانا اصطافت عنده زثَت من 

مطوال ،  النصوص الشعرية"العثمانية" كسبح عثماف لوصيف يف عبجو الفلسفية زثَتا كأصلى اكراتو الوجودية
فبث فيو من ركحو كبث اآلخر فيو من حزنو ،كالذ زبلنبا باآلخر ، كقد جاكرا اليابسة/ األرض كلكنها ضاقت 

واقف عند الشواطئ 26ّٔما:  

 في ىدوء وسكينو

 أبتني فيها مرافئ
 وشراعا وسفينو

 واقف الهو بدمعي

 إذ جرى من مقلتيا
 ىا انا قد ساقني الوجد إليك

علياجئت لما ضاقت االرض   

  آوني أيها البحر لديك
اليت  يتخذ عثماف لوصيف من  حوادث الدىر كالبحر صورا شعرية معٌتقة،  ربيل على الوقفة الطللية      

/اؼبكافى شرعيةى النصوص األكُف كحق الوقفات اعباىلية  ظلت كمشا على زند القصيدة اؼبعاصرة ، فيمنح البحرى
كيبث فيو حرائق الشاعر القدًن بأثر رجع  ، متأمبل متأؼبا كتلك فلسفتو مع اؼبكاف غالبا، كتشكلت كقفتو 

الصور اؼبتتابعة سردا كامضا كزأٌف "األليق بالطلل أف الطللية اؼبعاصرة شعريا بانفاس سردية موغلة يف التكثيف ك 
وبتويو الشعر، ال أف ربتويو اغبكاية ! إف الطلل موضوعة فلسفية يف أساسها األكؿ. كإف زانت مكانا ؿبددا. 

،فبلغرابة أف 27كمن مث زاف يف فسحة الشعر ؾباؿ للطلل، ال تقو اغبكاية على ضبلو، ألهنا سرد ؿبض." 
وصيف الوقفة البحرية الطللية شعريا ، فلطاؼبا تقاسم السردي كالشعر الذكات اإلنسانية الواقفة  يسٌرد عثماف ل

28طلليا حبزف البازية أحبتها كظعائنها حبرقة :    

 في قاع ىذا البحِر قد سقطْت    مكسورَة األلواِف ترتجفُ 
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 تهفو لها األسماُؾ في ولٍو    والسرخُس الذىبيُّ والصدؼُ 
الشّط منذىال      والموُج في الظلماء ينقذؼُ  ووقفُت عند  

الشعراء ذكك مقدرة رىيبة على إعادة صياغة الكوف شعريا ، فحُت توحش ّٔم أمكنة وباكلوف تركيضها ،       
فإف أبت كاستكربت فإهنم يشيدكف بركجا غَتىا ، تبلغ عنافى اػبياؿ الذم أكاىم من أَف كأطعمهم من مسلبة 

/الصحراءي كالبحري بالذات الشاعرة فإهنا ربٌلق يف ملكوهتا التخييل  األكؿ البعيد، اغبوادث ، فحُت ي ضيق البػىرُّ
مقتفيةن دركب التبانة الشعرية اغباؼبة ، فذات الشاعر تضيق باؼبساحات زبتنق بادكد، زما فلسفها الشاعر 

ياتو مستكينا ألكىامو متكئا على عثماف لوصيف يف بعثو اعبدؿى القدًنى األكؿ، جدؿى اػبلق، مستأنسا بفرض
حقائقو السديبية السرمدية قائبل حاؼبا فانيا يف كجود بعيد حبٌس صويف مهيب كبرؤل علوية تأملية خالصة تنشد 

 29اػببلص:

 وأناالميُت الحيُّ 

 كنت أصوغ السديَم نجوما

 فأرسل في العتمات البدورْ 

ـَ الكوفِ   ياد
 يا..يادمي

 أّجِج العشَق نارا ونورْ 
 واتُل للعالمين كتاَبك

 كي تستفيَق العقوؿَ 

 وتزىَر بالمجد ىذي الزىورْ 

يتنقل عثماف لوصيف بُت األمكنة كالفضاءات الشعرية تنقبل ىادئا قلقا، كجوديا ضاربا يف فلسفة اػبلق       
تو الشاعرة كاؼبصَت كاػببلص، متشٌظ ى الذات بُت ألفة اؼبكاف ككحشتو، فحُت ضاؽ بو الرب كالبحر ، ازبذ لذا

أمكنةن كمساحاتو ركحيةن جديدة ؛ مثٌت كثبلثى كرباعى ، فضرب يف الرب كالبحر كاٌصعد إُف السماكات البعيدة 
فأٌكًؿ اػبلق، ليدرؾ أنو المكاف ألطف كأشٌد ضبيمية كألفة من رحم األـ األكؿ، اؼببتدأ كاؼبنتهى، فهو 

اف يظل معلقا دبهده األكؿ الذم ىو جزء منو كىو زلو،ك الرحم/اؼبولد/ البدايات السحيقة كىو اغبلم ، فاإلنس
" لقد أدرؾ الشاعر العريب منذ العهود البائدة أنو ال يستطيع أف يربح اؼبكاف، كأف اؼبكاف  وبتويو يف حياتو 

 31، كالرحم بوصفو مكانا ىو اخلد اػبالدين زما يقوؿ: 30كفباتو. فهو جزء منو ال ىبتلف عنو يف ش ء"

 مثل الجنين
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 غفا في سدرة الرحم

 يعانق
 الغبشَ 

 المسحور في الحلم
إنو الرحم، بيتي الوجود األكؿ ، اغبميم الرحيم، الذم يربحو اإلنساف فيظل بو حنُت إليو ،كىو " جسد     

  .لكن الرحم أسبق من زل البيوت البلحقة  32كركح كعاَف اإلنساف األكؿ"

 الطبيعة الثورة والمالذ:-2  

منذ اػبليقة الشعرية األكُف؛  كالذات الشاعرة هتيم بالطبيعة كتلوذ بتفاصيلها كتستنطق صباداهتا كتتلبس        
حاالهتا كتتمثل مزاجها اللريب ، يف سباهو زبَت مربَّر بُت الذات كطينتها األكُف، كَف ىبلي الشعري العريب غبظة ن من 

تحضارو متعددة كمتباينة يف العمق كاؼبقاربة، كإذ تلوذ الذاتي حضور الطبيعة يف ذبلياهتا اؼبختلفة ، دبستويات اس
بالطبيعة فلحاجة يف تفاصيلها اليت شكاىا اإلنسافي بثٌو فوسعت اغًتابىو كآنست كحشتو ،" كاإلنساف منذ بدأ 
يضرب يف األرض ضبل بُت جواكبو ضركبا من اإلحساس باالغًتاب حىت لقد تلونت قطاعات عريضة من أدبو 

،  لذلك جاءت األشعار معلقة على ستائر اغبنُت كاللوعة ، كىو ماعرؼ بشعر 33ك ّٔذا اإلحساس"بعد ذل
الطبيعة يف مواثيق تاريخ األدب العريب كأعرافو التصنيفية، كلقد كعى عثماف لوصيف الطبيعةى كاستكنهها 

ئقة ك عكست رؤاه العميقة ، كطاؿ مكنوناتًو كرؤاه الفلسفية ، فمنحتو الصورةى الفنية البل -إٍذ الذ ّٔا-كمنحها 
ّٔما اؼبٌد الفلسف  كاعبٍزر الفٍت، فصارا مبعثُت  ؽبواجس الذات الشاعرة ، كخٌلق زبلنبا تفاصيلى اآلخر ، يف 
سباهو زبَت ذبسيدا ؼبقوالت االنبعاث كاػبلق اؼبتجدد ، فف  عز التوحد كاغبلوؿ بُت الطبيعة كالذات الشاعرة ، 

ٌخاذا، لتتجسد 'أسطورةي العنقاء' كتتجدد ، فينبعث اػبلقي كالشعر كالنص، كتلكم فلسفة يصبح زبلنبا ماكبا أ
 34عثماف لوصيف البعيدة اليت حاكلنا اقتفاءىا حبٌس كحذر مبُت، كقد تلٌت ّٔا يف أعراسو اؼبلحية: 

 من رماد الموت ناتي شجرا يمتد في التاريخ نأتي

ا في رماؿ الزمنوالنوافير على اىدابنا،نأتي وننثاؿ حنين   
  الموت ناتي نمال الدنيا فتونا ونريق الحب أنهارا ونعطي
 للسحاب البرؽ وللريح المدى والصوت نأتي سفنا من

 آخر الدنيا ونمتد على مملكة األياـ أشكاال ووشما وانطباع

، لتمتد فيو يلوذ عثماف لوصيف بالطبيعة : أشياءى ك أمكنةن كفضاءاتو كمقوالتو فيتلبسها شعريا        
ا كللاهًتا كقد أكيت منطقى اؼبكاف كالشعر على  ا فألواهنى دالالتو كإشاراتو عميقة ، فتتحٌسس ذاتيو الشاعرةي أصواهتى
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حٌس سواء، ك يفقو الشاعري اؼبكافى كوباكره "عرب للات ـبتلفة : عبلمات للوية كألواف كأصوات كصور..حيث 
كنتلمس   35الوع  اعبماِف ّٔذه االشياء كدكرىا كداللتها ككظائفها" اػبربة اؼبباشرة )اغبدسية( باألشياء إُف

36ىذاالعناؽ الوجودم العميق بينهما يف مقطوعات عديدة منها:  

 أعانقها
 فتشتبك الغصوف

 وألثمها

 فينمو الياسمينْ 

 وترقبها النجـو

 إذا مشينا
 فتأخذىا الغواية

 والجنوفْ 

يعانق الشاعري تفاصيلى الطبيعة فيبث فيها الوجود كاعبماؿ ،  كيؤنسنها حُت " يتشيأ " البشري من حولو ،     
فيكتسب الليلي صفاًت البشر إذ يشعر باللثياف، كاغبمى، كيصَت للفجر جسده يتمزؽ ،كيكوف لؤللواف ركح 

حياة كإنسانية فتحٌن كيصيبها زما  كرغبات خامدة  ، فتتهيأ لتتحرؾ كتتشكل فبتلئةن عواطفى كأىواء بفائص
البشر الولو، إهنا سبنح للذات الشاعرة مامنحتها من أىواء كفبا بادلتها من عواطف حُت الذت ّٔا 
كسكنتها،كى  فلسفة عثماف لوصيف يف زكاجو الطبيع  اؼبعقد الوثيق : إنو عناؽ الذاتُت ككحدة الوجود 

 37بكل تفاصيل التشابو:  بوصف الطبيعة نصا سرمديا كبوصف النص طبيعة

 الليل يعاني من حمى الغثيافْ 
 وضلوع الفجر تمزقها النيرافْ 

 والنطفة في بئر النسيافْ 

 واأللواف تتهيأ

 تتشكل في ولو وحنافْ 
منح الشاعري الطبيعةى للتىو لتتجلى شعريا  ، كمنحتو مقوالهًتا ليتأثث نٌصو طبيعيا ، كال ينبل  ذلك إال      

للشعراء حُت يندؾبوف يف تفاصيل ؿبيطهم الطبيع  فينكتب يف أشعارىم بللتهم اليت تتوغل يف العادم ،  
الللة اؼبعتادة. إف لو من الللة ألفاظا فتشكلو زما النراه كلكننا نشعر بو، ألف" الشعر ال يقوؿ أشياءه يف 

.  تلكم الللة اليت تتنزؿ من 38كترازيب سبعن يف خلق جو من اؼبعاين اليت تعمل عملها الدسيس يف النفس" 
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ظباكات الدالالت العميقة اؼبتجددة اليت سبنح الشعريةى اإلنسانية خلودىىا كذبٌددىا الدائمىُت، كمن النصوص اليت 
وصفها آفاقا بعيدة منشودة بكل تشكيلتها الرمزية كالداللية ىذه اؼبناجاةي/اؼبناغاةي  للطفل عانقت السماءى ب

الشاعر اغباَف حبٌس ركمانس  يذٌزرنا بركائع "جرباف" العميقة كموازًبو األنيقة،  كبفلسفات"طاغور" اػبالدة 
    39كأشعاره الساردة:

 :الّسماء

 أين مّني نجومك الخضراء
 والنواقيس

دىوالم  

 ياسماءْ 
 أين مني رذاذؾ البكر يهمي

 بين عيني
  حين يأتي المساءْ 

كإذا السماء ريفعت شعريا لدل عثماف لوصيف كاستمطرىا كصٌرؼ دالالهًتا بعمق ، فبكت بعينو كتبللت  
عيناه برذاذىا ، فإٌف اعبباؿ قد نيصبت شعريا لدل يف ضبى الشاعر، كَف تكن مقارباتو للجباؿ بأقل صباال من 

القًتابات الركمانسية األندلسية خصوصا ، كال أقل قيمة رمزية من زثَت من فلسفات األكائل كأساطَتىم  ا
كخرافاهتم عن اعبباؿ ، حيث"اعببل.. مكاف للضياع كالفقد.. اعببل.. ارتفاع كحاجز كهناية.. لقد عمدت 

عاين، بعد إحاطتو ّٔالة من الضبابية ك القصة اػبرافية، كالقصة الشعبية إُف استعماؿ "اعببل" لواحد من ىذه اؼب
عدـ التحديد. تبث فيو الركائح كاألصوات، من نبهمة كنبس كىدير.. كزل للط غامض ك غريب. كى  يف 

عامبل نفسيا مرزوزا يف اؼبتلق  الذم سبتلئ نفسو فرقا فبا يسمع، كفبا يرتسم على  -ابتداء –سعيها ذاؾ تراع  
، كمن الطرافة  40ؿ الوصف، كتنفخ فيو األصوات، كتبث فيو اغبرزات."كجو "اغباز  " من تعابَت هتوٌ 

الفلسفية أف يتمٌت الشاعر زونىو جببل حجريا أصٌم قاسيا صابرا يهـز زل مايبكن آف ينتابو من أىواؿ الطبيعة ، 
ال كىو ال يريد أف يكوف حجرا صلَتا "ماضويا" ليثبت جدارتو باغبياة ، بل يفضل أف يكوف جببل شاـبا 

يتشقق من خشية اآلخرين ، إٍذ تنكسر الريح عند قدميو ، كتتدفق النار صاغرة بُت أصابعو لتناؿ من رفات 
 41البشر، فهو زاتب بالنار معانق ؽبا معذب ؽبا يبتطيها ليبعث كينبعث يف رفات الكوف صبيعا:

 جبل ليتني جبل من حجر
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 تعصف الريح لكنها تحت أقدامو تنكسر
رليتني عاصف أو مط  

 ليتني ليتني كيمياء
 تتسلق ناَر السماء
 ثم تهبط كالصاعقة
 في رفات  البشر

 جبل ليتني جبل من حجر

 مديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح المدف ؛ أنساقا وسياقات: -3

نالت اؼبدينةي حظا كافرا من اغبضور يف األدب العريب منذ القدًن ، بوصفها مكانا غنيا باألحداث كدبا        
يبنحو للنص من مناكرات أدبية، كَف ىبلي النص الشعرم القدًن كال اؼبعاصر من استحضار اؼبدينة أيضا ، فمنذ 

، حىت إنو كيسم قسمه من الشعر العريب الشعر اعباىل  إُف شعرنا اؼبعاصر كاؼبدف ؿبظوظة ّٔذا االستحضار 
بشعر اؼبدينة أك رثاء اؼبدف كاؼبماليك يف طبعتو األندلسية ،فكثَتا ما تلٌت الشعراء باؼبدف اؼبشيدة ك التليدة 
كالساقطة تباعا زذلك ، فف  اؼبدف حيواته كذزريات كأحبلـ، كما اؼبدف سول ـبزكف لتفاصيل سازنيها 

وائهم كعواطفهم كمصبُّ حنينهم أيضا ، كلقد عيرؼ عثماف لوصيف بنصوصو' كعابريها كى  مٌدخراتي أى
اؼبدنية' زثَتا كىو يكتب عن عديدىا ، تلك اليت زارىا أك كقف أك استوقف ّٔا غَته ، منها اعبزائرية  زبسكرة  

عشق'اؼبدين' عند كسطيف كباتنة كمنها العربية زفلسطُت دبدهنا أك مصر بًنيلها، لذا كددنا أف نتوقف عند ىذا ال
عثماف لوصيف الستجبلء مقارباتو اؼبدنية كفقهو يف ذلك، كمن ىذه النصوص اليت ذزرت اؼبدفى بأظبائها قولو 

 42عن سطيف:

 بكيت وأدركني األسى
 قلت أعود إلى النخل

 لكنني حين ناديت عبر الدروب
 سطيف..سطيف

 وجدتك بين يدّي بثوب الزفاؼ

 فأيقنت أف الغراـ سطيف

فانهمر الثلجضممتك   

 غنت عيونك
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 وابتدأ العرس

 ثم ارتمينا على الريش ملتهبين
 ونمنا ىنالك تحت الندى شفة في شفو

إف توظيف اؼبدينة)سطيف( يف ىذه اؼبقطوعة جاء استقصاء لبواطن الذات كتسريدا ك  النفس ،        
يزة الثانية أف اؼبدينة يف اؼبقطوعة لتكوف سطيف اؼببلذ للشاعر من األسى كقد خانو النخل كما استجاب ، كاؼب

تأنسنت كصارت معادال موضوعيا للمرأة/األنثى اؼبشتهاة ، كزاف حوار األىواء كاألجساد بديبل عن الفقد 
كاالغًتاب الذم عاشو الشاعر، إٍذ رباكرت الشفاه دفئا كقد 'اهنمر الثلج' زما قاؿ الشاعر، كىو ذبسيد طريف 

، كلطاؼبا رباكرت األجساد بوصف اإلنساف جسدا يعيش بُت أجساد بشرية كشيئية للمدينة بوصفها بشرا سويا 
أخرل ، ليستحيل اعبسد مكانا حيث" اؼبكاف يدرؾ إدرازا حسيا مباشرا ، يبدأ خبربة اإلنساف عبسده ،ىذا 

نساف ، فحُت هبعل اإل 43اعبسد ىو )مكاف( ، أك مكمك القول النفسية كالعقلية كالعاطفية للكائن اغب " 
اؼبدينة جسدا كيؤنسنها فلحاجة يف تعويض فقد حس  داخل  كخارج  أصابو ، أما 'باتنة' فمدينة طالب فيها 
الشاعر بلجوء عاطف  كقد شكاىا تعبىو كغربتو كظمأه كصبابتو  كأسفاره الشاقة،ملتمسا منها مددا ركحيا 

 44كإقامة عاشق" سندبادم" قىدره السفر الدائم:

ظامئا ىا أنا جئتك صّبا  

 أحمل الشمس وحبي والزىر
 فاحضنيني إنني محترؽ

 وامسحي عن جبهتي ملح السفرْ 

تلٌت عثماف لوصيف بالقدس زما تلٌت ّٔا جلُّ الشعراء اعبزائريُت كأفردكىا نصوصا زثَتة ، كردبا زاف      
عة عابرة للنصوص، للقدس حضور اليفوقو إال حضور الوطن يف الشعرية اعبزائرية اؼبعاصرة ،ألف فلسطُت موضو 

كفلسطُت أعز البلداف كأخلد اعبراح لدل اعبزائريُت صبيعا ،كعادة مايذزرىا ىؤالء حبرقة كفخر كحسرة على 
 45اؼبآؿ ككعد باغبرية كالشركؽ كلو بعد حُت:

 يابروَج التنزيل ياصهوَة المعراج
 يامنبع الهدى والقداسوْ 

 ياصالة العشاؽ في كل دربٍ 
انغماسوياغراما فيو انغمسنا   

 ىو ذاالجرح صارخ يشتهي
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 عانقيو ودغدغي إحساَسو

فبُت مديح كفخر يتلٌت  بأؾباد النهر اعبارية كبو اػبلود ،كزدأبو  كللنيل حضور فيشعر عثماف لوصيف ،   
يتناكؿ الشاعر األمكنة كاؼبدف كالطبيعة حبٌس ركمانس  أخاذ ألٌف" الشعر ال يقوؿ أشياءه يف الللة اؼبعتادة. إف 

كقد   ،46لو من الللة ألفاظا كترازيب سبعن يف خلق جو من اؼبعاين اليت تعمل عملها الدسيس يف النفس"
  47جاء يف ذزره النيل:

 النيل في النهار
 أو تحت ندى السحرْ 
 والنيل في الغروب

 أو تحت سّني القمرْ 
  أيقونة من فضة

 أو أرجواف يستعرْ 
أما مدينة كرقلة فيجعلها مبعثا لللناء كزىرة تستحق أف يلٍت ؽبا الشعراء ، ؼباضيها كحاضرىا كألعراسها    

اؼبقبلة  كزأف أعراسها اغباضرة خرساء ، كيصفها بالزىرة كزأنو يشعر بأف "كردة الرمل الترتوم بالندل" زما 
 48يقوؿ الشاعر عمار مرياش، كجاز لو أف يتلٌت بزىرة اؼبدائن:

عيني أغنّ د  

 ألعراسنا المقبلوْ 

 آِه يا زىرتي

 آه يا ورقلو

أما مدينة تيزم كزك فيستحضرىا كتارىبىها كأصالتها بصوامعها كزكاياىا كقرآهنا كعراقتها كمآذهنا، كعزهتا    
ربسسنا األبدية كلو زره الكارىوف ،كبكل أنساقها الظاىرة كاؼبضمرة، كدبٌدخراهتا الصوفية كفبنوحاهتا الفكرية اليت 

بأنو شاعر عارؼ يرد على زل من سٌوؿ لو قبحو أف يرم  مدينتو بسوء كتفسخ، فكل مافيها عاؿ كشامخ 
49كمدعاة لكل تواؽ إُف الزىاد اؼبتصوفُت عشاؽ اعبماؿ الركح  اػبالد:

 تيزي وزو
 قمم تتشامخ عاليو

 متعاليو

 قرآف يتلى
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 ومآذف تتصادى

 في اآلفاؽ وتعتز

 وأنا المتصوؼ فيك

ارؽ فيكالغ  

 أناالموقظ ريحك
 المستنفر روحك
 وأنا اللغز اللغز

 تأنسُن المكاف و تشيُّؤ اإلنساف:  -4

من حٌس اغًتايب زبَت ، عكستو اؼبدكناتي الشعرية ؼبختلف  -زما اعبزائرم   -ال ىبلو الشعري العريب          
األجياؿ كاالذباىات ؛ كليس أقرب لدل الشعراء من أف يلوذكا دبا كمىن يبنحهم األماف ك اغبميمية كيبؤل 

حى ىؤالء فدنوا منها زما الطبيعة كاستأنسوا أركاحىهم الشاغرةى الشاعرةى الوطنى اؼبفقود ، كلقد كسعت األمكنةي أركا 
كسلموىا أنفسهم كديعُت كدخلوا تفاصيلها آمنُت، كمن مثٌ يبكننا أف نتحدث عن تأنسن األمكنة كما بث فيها 

الشعراءي من أركاحهم كمن قيم اإلنسانية السمحاء، يف زمن خلت أصناؼ  بشرية زثَتة من ىذه العواطف 
فتشيأ اإلنساف، كبُت تىأنسن الطبيعة كاألمكنة كاألشياء كبُت تشييؤ اإلنساف ، تنسج زثَت  النبيلة كاألىواء الراقية

من مقوالت الذات ، كيتلَت زثَت من مفاىيم األنا كاآلخر ، كلعل الشعراء األزثر حسا كاغًتابا كانكسارا نتيجة 
عثمانية" نستشعر تلك الفلسفةى اؼبكانية ىذا االنقبلب القيم  األىوائ  اإلنساين، كحُت نتتبع اؼبدكنة الشعرية"ال

اؼبختلفة بُت الذات الشاعرة كذاًت اؼبكاف يف شعر عثماف لوصيف، حيث تتلبس زثَت الفضاءات اإلنسانيةى 
قيما كعواطفى يف عز تعرم اإلنساف منها، كتتجلى تلك اؼببادالتي يف األدكار من خبلؿ صفات عديدة 

هتا، فيميل الشاعر إُف األشياء كاألمكنة  اغبميمة زلَّ ميل ، كهبسد ىذا إنسانية تتقمصها األمكنة بكل مؤثثا
  50اؼبقطعي ثنائيةى" التأنسن كالتشيؤ" ، حيث تستحيل اؼبدينة بشرا سويٌا، معبودة الشاعر:

 "آِه معبودتي

 أوقدي النار إف الظالـ يحاصرنا
 والمدينُة ترتج مذعورةً 

 من دوّي الصواعقِ 

شوارعِ والموُت يركض عبر ال  

 والزمهريُر يزمجر في دمنا
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 أوقدي الناَر واقتربي
 ثم قولي أحبكَ 

  ولننصهر
 ىذه الطينة البشرية

 "في شعلة خالده

؛ حيث يرزض اؼبوت زاغبيواف أك البشر، كيزؾبر الريح زاألسد، فقد منح  إنو تشخيص اؼبكاف كأنسنتو      
الشاعري اعبمادات كاالشياءى ركحا بشرية ، كى  فلسفةي أنسنًة األشياء كبثها" االنفعاالت الوجدانية. ىذه اغبياة 

، كيتأنسن  51اليت قد ترتق  فتصبح حياة إنسانية.. هتب ؽبذه األشياء عواطف آدمية، كخلجات إنسانية "
اؼبكافي شعريا يف "أعراس اؼبلح " اغبزينة، فييشنق البحر زاؼبسجوف، كيبك  زىري اللوتس زاليتيم، ك ماتبلنبا حبزف 

 52مقبورو يف ذات الشاعر كاؼبكاف معا زما جاء يف ىذااؼبقطع:

 وانكسرنا..أه يامقبرة الورد سالما..حبنا ينزؼ..كاف

وكانت زىرة الشمس على أنقاضنا تبكي البحر مشنوقا ، . 

 ..وأسراب السنونو والمناديل وأكواخ اليتامى.

 كلها ىمت ولجت في تراتيل الوداع

كلعٌل اشٌد اؼبقاطع الشعرية "العثمانية" إيبلما للذات القارئة تلك الصور اليت التقطتها الذات الشاعرة       
، يف فلسفة ربك  اؼبيل "األنسٍت" الرىيب لؤلشياء، لدرجة حُت سباىت فراكدت الذاتى اؼبكانية فهٌما معا

التماى  كالذكباف كإقامًة عبلقات إنسانية شيئية غَت منطقية دبنطق العادم، غَتى أف الشعر كالببلغة يبنحاف 
كهف الذكات قوانُتى جديدة كحرياتو زبَتة كشرعيةن فنية نادرة، فحُت يتزكج الشاعر النارى ، كيهول نيززا كيلوذ ب

ـبافةى الذئاب البشرية صادحا باغبب اإلؽب  اعبارؼ ، ينشد حريتو الكربل، من خبلؿ زل ىذا االكببلؿ 
الشعرم البلفت كاالنفتاح الدالِف الرىيب، كالتحرر القرائ  الشديد للمكاف بوصفة كثيقةى ربرٌر ال قيدى عيودية 

رية اغبرزة. كيبكن القوؿ إف العبلقة بُت اإلنساف كحيزى تكميم كتعتيم، فاغبرية "يف أزثر صورىا بدائية، ى  ح
كاؼبكاف تظهر بوصفها عبلقة جدلية بُت اؼبكاف كاغبرية. كتصبح اغبرية يف ىذا اؼبضمار، ى  ؾبموع األفعاؿ 
اليت يستطيع اإلنساف أف يقـو ّٔا دكف أف يصطدـ حبواجز أك عقبات، أم بقول ناذبة عن الوسط اػبارج ، ال 

  54، كىذا ما كرد يف شعر عثماف لوصيف:53أك ذباكزىا" يقدر على قهرىا

 أتزوج النار الزكية ساقطا في بشر ىذا الليل أىوى نيزكا
 في القاع ينقني مناخ الموت ، تنهشني الذئاب العمي
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 تغمرني ركامات الرماد ف أرتب الحب اإللو ،فتصرخ العنقاء ملء دمي
يوانهض في المقابر ثم امضي في كهوؼ الموت أمض  

 أضـر النيراف في كل اتجاه، في ىشيم الريح،في األنهار،في
 .جثث الطيور وأرتمي في لجة النيراف أعتنق الحريق

 : خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 نسق  من فلسفة اؼبكاف يف شعر عثماف لوصيف :لبتتم كرقتىنا ىذه بأىم ماخلصنا إليو جرٌاء ىذا االقًتاب ال 

إٌف اؼبتتبع للظاىرة الشعرية عند عثماف لوصيف سيتحٌسس اغبضورى اؼبكاينَّ البلفت كاؼبتميز ؛ كيبكن عٌده  -
 شعرا مكانيا بامتياز .

ستوياتو األىم من استحضار اؼبكاف شعريا ىو الوع ي بو كاستنطاؽي مقوالتو كربٌسسي صبالياتو كازتساحي م  -
 شعريا ، كـباطبةي أنساقو الظاىرة منها كالباطنة اؼبضمرة، كىو ما ؼبسناه يف النصوص اؼبستهدفة.

الذ الشاعر بالطبيعة أمكنةن كتفاصيلى كمؤثثاتو ، فاستحضر عناصرىىا حبٌس ركمانس  أخاذ ،كلكن بنزكع  -
 حزين زاكج بُت التأَف كالتأٌمل.

زيا ضعيفا لتمنحو األنسى بقدر ما اقًتب منها قويا بفلسفًة منًحها رؤاه كبثٍّ َف يلجأ الشاعر إُف الطبيعة شا  -
 مكنوناتو.

َف يكتًف الشاعري باستحضار األمكنة الواقعية األليفة منها كاؼبعادية اؼبوحشة ، إمبا عمد إُف خلق أمازن  -
 غبقيق  اؼبمكن الواقع .كعواَف جديدة عجائبية أسطورية زبييلية عٌلها تسع رؤاه حُت ضاؽ بو اؼبكاف ا

 بدا الشاعري مٌداحا للمدف مؤرخا ؽبا باثا إياىا حنينىو كتعبى أسفاره السندبادية الشاقة . -

 زانت اؼبدينةي معادال موضوعيا للمرأة اغببيبة العشيقة كاغبب كاغبياة اؼبنشودة.  -

الظاىرة كاؼبضمرة تارىبا كفكرا كحضارة كأىواء، عازسا بذلك قراءاتو  يستحضر الشاعري اؼبدفى بأنساقها -
 العميقة للمدينة.

أنسن الشاعري اؼبدفى كاألمكنة باثا فيها من ركح اإلنساف كقيمة كعواطفو، مقارنا بذلك بُت الذات البشرية  -
ة إنسانية جارفة ذبلت يف "اؼبتشيئة" كالذات اؼبكانية "اؼبتأنسنة"، لك  وبدثنا عن االغًتاب بوصفو ظاىر 

 الشعرية اؼبعاصرة بقوة.

قارب الشاعري اؼبكافى حبٌس إنساين زبَت ، كأقاـ عبلقاتو الفنية مع زل عناصر اؼبكاف، كاستدعى لذلك  -
 اغبواس صبيعا فتداعت ، فاستشعرنا حوار األلواف كاألصوات كالصور جليا يف النصوص الشعرية.
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ه  عثماف لوصيف ؛ فقيد الشعرية - اعبزائرية كالعربية اؼبعاصرة ، يبقى عبلمة فنية فارقة ، كسيحفظ لو ؾبدى
 الشعرمَّ تاريخي األدب .

 :اؽبوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش

 .53، ص2000، 3ضبيد غبميداين : بنية النص السردم، اؼبرزز الثقايف العريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، الدار البيضاء، ط-1
 .2005، 4لبناف، ط –( دار صادر للطباعة كالنشر، بَتكت 11ابن منظور: لساف العرب )مج -2 
 .134، ص2007، 4عبد اؼبلك مرتاض: القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار اللرب للنشر كالتوزيع، كىراف، ط -3 
 .54ضبيد غبميداين: بنية النص السردم، ص -4
 .32، ص2000، 1ثقايف العريب، اؼبلرب، طحسن قبم : شعرية الفضاء، اؼبرزز ال -5

، 1987، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت3غاستوف باشبلر: صباليات اؼبكاف، تر:غالب ىلسا، ط-6
 .36ص

 .53ضبيد غبميداين: اؼبرجع السابق، ص -7
 .75، ص1991، 1أضبد شريبط: الزلزاؿ، تأكيل الشخصيات كاؼبكاف، ؾبلة اؼبساءلة، ع -8
صاٌف إبراىيم: الفضاء كللة السرد، الفضاء كللة السرد يف ركايات عبد الرضبن منيف، اؼبرزز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  -9 

 .13، ص2003اؼبلرب، الطبعة األكُف، 
 .74.، ص2008 1موسى ربابعة: صباليات األسلوب ك التلق ،دار جريرللنشر كالتوزيع،عماف األردف،ط -10 

 .75-74موسى ربابعة: اؼبرجع نفسو، ص -11
، 2011إدريس بوذيبة، الرؤية كالبنية يف ركايات الطاىر كطار، منشورات بونة للبحوث كالدراسات، عنابة اعبزائر،  -12
 .188ص

 .09، ص 2008، 1فتيحة زحلوش: ببلغة اؼبكاف، مؤسسة االنتشار العريب، بَتكت، لبناف،ط -13
 .25، ص2012، فيفرم 82-81اف القصص ، ؾبلة آفاؽ، منشورات ارباد زتاب اؼبلرب، ؿبمد الدغموم : اؼبك -14
 .15، ص 2010ياسُت النصَت الركاية كاؼبكاف، دار نينول للطباعة كالنشر كالتوزيع، سورية، الطبعة الثانية،  -15  

ارباد الكتاب العرب، دمشق  حبيب مونس : فلسفة اؼبكاف يف الشعرالعريب، قراءة موضوعاتية صبالية،منشورات -16
 07،ص2001

 08حبيب مونس  : اؼبرجع نفسو،ص -17

 129حبيب مونس : اؼبرجع نفسو ، ص -18

 49"غاستوف باشبلر: اؼبرجع السابق ص19

 32. حسن قبم : اؼبرجع السابق، ص20

، 2014لكتابة السردية، فيصل حصيد: الصحراء يف الكتابة السردية عند بوطاجُت، أعماؿ اؼبلتقى الوطٍت الثالث ل -21
 .32ص
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عبد اغبميد ؿبادين، جدلية اؼبكاف كالزماف  كاإلنساف يف الركاية اػبليجية اغبديثة، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  -22
 65، ص2001البحرين، 

 64، ص1986اعبزائر،  -عثماف لوصيف: شبق الياظبُت، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  -23 

 26اؼبرجع السابق ،  صحبيب مونس :  -24

 54ص 1997، 1عثماف لوصيف: طولقة، دار ىومة، ط -25

 61، ص1،1997عثماف لوصيف: اإلرىاصات ، دار ىومة، ط - 26

 49حبيب مونس : اؼبرجع السابق، ص 27

 58،ص1997عثماف لوصيف : مبش كىديل ،دار ىومة ف اعبزائر  -28

 11،ص2000عثماف لوصيف:قالت الوردة،دار ىومة، -29

 79حبيب مونس : اؼبرجع السابق، ص   -30 

 58عثماف لوصيف :  مبش كىديل ص -31

 38غاستوف باشبلر:اؼبرجع السابق ص-32

 67ص2008، 1وبيىى اعببورم: اغبنُت كاللربة يف الشعر العريب اغبديث،دار ؾبدالكم للنشر كالتوزيع،ط-33

 34-33ص 1988اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائر، عثماف لوصيف: أعراس اؼبلح ، -34

 76حسُت خالد حسُت: شعرية اؼبكاف يف الركاية اعبديدة،مؤسسة اليمامة الصحفية ف الرياض، ص -35

 37عثماف لوصيف :أعراس اؼبلح، ص -36

 79عثماف لوصيف: اؼبصدر نفسو، ص  -37

 .115حبيب مونس : اؼبرجع السابق ، ص  -38

 71، ص1،1997ؤلؤة،دار ىومة، طعثماف لوصيف:ل-39

 67حبيب مونس : اؼبرجع السابق ص -40

 40،ص1،1997عثماف لوصيف:براءة، دار ىومة،ط -41

 (11)عثماف لوصيف: اللؤلؤة ، ص -42

 79لوسباف يورم : مشكلة اؼبكاف الفٍت،ترصبة سيزا قاسم، ؾبلة ألف، القاىرة، العدد السادس، ص -43. 

 96-95ات،صعثماف لوصيف: اإلرىاص -44

 .30،ص1،1982عثماف لوصيف: الكتابة بالنار، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب اعبزائر،ط -45

 115حبيب مونس  : اؼبرجع السابق، ص  -46

  08،ص1،1999عثماف لوصيف: زقببيل، دار ىومة ، ط -47
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 الملخص 

بدأت اؼبؤسسات البحث عن نظم أزثر سرعة كتأثَتا ليس فقط على العوؼبة، كلكن يف تأثَت النمو االقتصادم على البيئة 
االجتماعية كالطبيعية اليت تعيش فيها، فاؼبؤسسات تعمل أزثر كلساعات أطوؿ كتسعى إُف االستفادة من التقدـ االقتصادم 

من خبلؿ إعادة تشكيل االنسجاـ كالتوافق بُت العقبلنية االقتصادية كاؼبعايَت  لتحسُت جودة حياة العمل يف مؤسستها، كذلك
 األخبلقية يف العمل خاصة يف عاَف العوؼبة، من شأف االلتزاـ باؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسة ربسُت مناخ العمل. 

 : باؼبسؤكلية االجتماعية، جودة حياة العمل، اؼبقاكالتية. مفتاح الكلمات

Abstract : 

Organizations search began for a faster, more effective systems not only 
globalization, but the impact of economic growth on the social and natural 
environment in which they live, organizations are working more and longer 
hours and seek to benefit from economic progress to improve the quality of 
work in organizations of life, and through the reconfiguration of harmony and 
compatibility between economic rationality and ethical standards at work, 
especially in a globalized world, down the commitment to social responsibility 
of the organization to improve business climate. 

Key words: social responsibility, quality of work life, entrepreneurial. 
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 المقدمة:

من خبلؿ أدائها االجتماع  كاؼبنفعة اققة للمجتمع، كبرعاية  كيتحدد مدل مسؤكلية زل مقاكالتية      
اعبوانب االجتماعية للبيئة كاؼبسانبة يف التنمية االجتماعية كالتخل  عن فلسفة تعظيم الربح زهدؼ كحيد، 
كمع  استجابة مؤسسات األعماؿ ؼبفاىيم كأفكار اؼبسؤكلية االجتماعية كضعت التشريعات القانونية كالقواعد 

 لتضف  على ىذه اؼبفاىيم كاألفكار ظبة اإللزاـ.

زشفت ـبتلف الدراسات كالبحوث أف اؼبسؤكلية االجتماعية تعترب من القضايا األزثر أنبية كربديا    
للمؤسسات خاصة االقتصادية منها، حيث أصبح تقييم اؼبؤسسة االقتصادية غَت مبٍت فقط على األرباح 

تمد على اؼبرازز اؼبالية فقط، فقد ظهرت مفاىيم حديثة تساعد على خلق فحسب كَف تعد يف بناء ظبعتها تع
ديناميكية عمل قادرة على التعامل مع التطورات اؼبتسارعة يف اعبوانب االقتصادية كالتكنولوجية كاإلدارية عرب 

 أكباء العاَف ، كمن ابرز ىذه اؼبفاىيم قبد مفهـو اؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسات.

على ذلك فإف مفتاح كقباح ك مبو اؼبؤسسات االقتصادية يبكن ربطو دبدل أنبية كإدراؾ اؼبسؤكلية  كتأسيسا   
االجتماعية اؼبرتبطػة بعدد من القيم كمعايَت اإلنسانية السامية، زالتكافل كاإلحساس بالوطنية اذباه زل ما لػو 

تمػع، كؽبذا فإنو مىت ما زادت اؼبؤسسة عبلقة باؼبؤسسة سواء زاف موظفا أك عامبل مساىم،  مالك، فرد من آّ
االقتصادية يف فهم كإعطاء أنبية كقيمة لتلك العملية الضمَتية زادت عملية تطور الربامج ربسُت جودة حياة 

 العمل كاليت من خبلؽبا تزداد عملية تطوير كازدىار كرق  اؼبؤسسة يف الوطن فبا يزيد من رحبيتها كظبعتها. 

 :إشكالية الدراسة

ذف بناءا على ىذا سنحاكؿ من خبلؿ ىذه الورقة البحثية التعرؼ على اؼبفهـو السائد للمسؤكلية االجتماعية إ
كمفهـو جودة حياة العمل مع اقتصار ذلك على اؼبؤسسة االقتصادية باعتبارىا العامل األساس  يف ربط أفراد 

ية ىذه اؼبسؤكلية ك انعكاسها على ربسُت آّتمع مع اغبكومة كالبيئة، مث يل  ذلك ربديد مدل أك درجة أنب
 جودة حياة العمل داخل مشاريع اؼبقاكالتية.
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 :أىمية وأىداؼ الدراسة

 التعرؼ اؼبفهـو السائد للمسؤكلية االجتماعية كمتطلبات تطبيقها يف مشاريع اؼبقاكالتية. -1

مل داخل مشاريع معرفة درجة أنبية ىذه اؼبسؤكلية ك انعكاسها على ربسُت جودة حياة الع -2
 اؼبقاكالتية.

 :منهج الدراسة

من أجل اإلحاطة جبوانب موضوع ىذه الورقة سنستخدـ يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصف  التحليل  يف 
 قالب نسعى من خبللو إُف اإلجابة على إشكالية الدراسة.

 :خطة الدراسة

 سيتم تلطية ىذه الدراسة من خبلؿ ااكر التاِف:

 مستويات اؼبسؤكلية االجتماعية كؾباالهتا يف اؼبقاكالتية. -1

 مبادئ كأبعاد اؼبسؤكلية االجتماعية كعوامل  قباحها يف اؼبقاكالتية. -2

 معايَت قياس تكاليف كتقييم اؼبسؤكلية االجتماعية. -3

 اؼبسؤكلية االجتماعية كدكافع ربسُت جودة حياة العمل. -4

 ماعية ومجاالتها في المقاوالتيةالمحور األوؿ: مستويات المسؤولية االجت

 مداخل للمقاوالتية: -1

 المدخل االقتصادي: -أ

ىناؾ من يرل باهنا عبارة عن كحدات اقتصادية هتدؼ إُف ربقيق اربح كىذا سينعكس اهبابيا على  
ؿبيطها اػبارج  ) ؾبتمعها ( كيبثل ىذا البعد دبسؤكليات اساسية هبب اف تضطلع ّٔا اؼبؤسسات ، حيث 

اؼبسئوليات ربقق  انتاج السلع كاػبدمات ذات القيمة للمجتمع بتكلفة معقولة كنوعية جيدة كيف اطار ىذه
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اؼبؤسسة العائد كاالرباح الكافية بتعويض ـبتلف مسانبات اصحاب رأس اؼباؿ كالعاملُت كغَتىم باالضافة إُف 
مسؤكلياهتا ذباه توفَت الظركؼ اؼبناسبة للعمل ككضع زافة اإلجراءات اؼبناسبة غبماية العمل من أخطار كأضرار 

 العمل كتوفَت مناصب الشلل 

ياؽ فعلى اؼبؤسسات أف تقـو بتبٍت كتطبيق مبادئ اؼبساءلة كالشفافية كالسلوؾ األخبلق ، كضمن ىذا الس
كاحًتاـ مصاٌف األطراؼ اؼبعنية، كاحًتاـ سيادة القانوف يف ازباذ القرارات كتنفيذىا كتطوير دليل للحوزمة 

 اؼبؤسسية

 المدخل االخالقي -ب

ا اؼبؤسسات للرض التمييز بُت ماىو صحيح كما تشَت االخبلؽ إُف الضوابط كاؼبعايَت الىت تستند ؽب 
ىو خاطىء ، إف اؼبؤسسات كى  رباكؿ أف تعزز السلوؾ األخبلق  يفًتض ّٔا أف تعرؼ كتع  طبيعة تطور 
االلتزاـ األدىن كاألخبلق  للعاملُت فيها زما يفًتض على اؼبؤسسات اف تستوعب اعبوانب القيمية كاألخبلقية 

االساس يف االقتصاد كأصبحت من الدعائم كالرزائز الىت يقـو عليها االقتصاد ، الف فاألخبلؽ أصبحت دبثابة 
اؼبؤسسات أدرزت باف األخبلؽ َف تعد مسالة ىامشية بل احدل شركط النجاح ، فعند قياـ اؼبؤسسة بأنشطة 

كقواعد  معينة عليها مراعاة القيم االخبلقية للمجتمع كسبارس اعماؽبا ضمن ضوابط اجتماعية ك مبادلء
أخبلقية كيبكن اف لبلق من ىذه الضوابط االجتماعية استثمارا حبد ذاتو يؤدم إُف ربسُت أدائها االجتماع  
كاالقتصادم لكن يف حقيقة االمر فإف اعبوانب القيمية كاالخبلقية كالسلوزية َف تؤطر بعد بقوانُت ملزمة لكن 

آّتمع كقبوؽبم ؽبا، فتجاىل اعبوانب األخبلقية يضع  احًتامها يعترب امرا ضركريا لتحسُت صورة اؼبؤسسة يف
اؼبؤسسة يف مواجهة الكثَت من الدعاكل القضائية ، ؽبذا فالقوانُت ك التشريعات كحدىا ال تكف  يف أف 
تتحكم يف زماـ األمور كأف ربم  آّتمع كتوفر لو الثقة كاالماف ك لكنها حُت تعمل يف بيئة كنظاؽ أخبلق  

 فاءة عالية يف التنمية كاالصبلح زما يفًتض على اؼبؤسسة اف تشجع السلوؾ االخبلق  كتكافئو . فإهنا ربقق ز

 المسئولية االجتماعية: -2
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اؼبسئولية االجتماعية تستند إُف اعتبارات أخبلقية مرززه على األىداؼ بشكل التزامات بعيدة األمد  
 لوفاء ّٔذه االلتزامات كّٔا يعزز صورهتا ىف آّتمع.أخذه يف االعتبار مبادرات مقاكالتية األعماؿ اغبقيقية ل

كإلعطاء مفهـو اؼبسؤكلية االجتماعية للمقاكالتية، فإنو ال يوجد تعريف كاحد رظب  ؿبدد كمتفق عليو، بل       
ليس ثابتا بل ىو ديناميك   كبالتاِف فإف تعريف اؼبسئولية االجتماعية للمقاكالتية إف ىناؾ تعريفات عديدة.

 . كاقع  كمتطور يتواءـ مع اؼبتلَتات اغباصلة

 ":Druckerعرؼ "

اؼبسئولية االجتماعية بأهنا التزاـ مقاكالتية األعماؿ ذباه آّتمع الذل تعمد فيو كلقد شكل ىذا التعريف منطق 
 تلفة.لدراسات الحقو فتحت الباب كاسعان لدراسة اؼبوضوع يف اذباىات كتوجهات ـب

 ":Strier"كلقد أشار 

إُف زوف اؼبسئولية االجتماعية سبثيل لتوقعات آّتمع ؼببادرات مقاكالتية األعماؿ ىف ؾباؿ اؼبسئولية االجتماعية 
الىت تتحملها مقاكالتية األعماؿ ذباه آّتمع كذلك بتجاكز اغبد األدىن من اإلذعاف للقانوف كبصورة ال تضر 

 اؿ بوظائفها األساسية للحصوؿ على عائد مناسب من االستثمارات.دبهاـ مقاكالتية األعم

 ":Molms"كطرح 

كجهة نظر أخرل بشأف اؼبسئولية االجتماعية كاعتربىا التزامان على مقاكالتية األعماؿ ذباه آّتمع الذل تعمد 
كربسُت اػبدمات  ؾبموعة زبَتة من األنشطة االجتماعية مثل ؿباربة الفقر فيو كذلك عن طريق اؼبسانبة يف

 الصحية كمكافحة التلوث.
 

للمقاكالتية بأهنا "التطوع الذايت للمقاكالتية يف اؼبسانبة يف  المفوضية األوروبية المسؤولية االجتماعيةكتعرؼ 
 خلق ؾبتمع كبيئة أفضل".

آّتمع كتؤزد  بأهنا " طريقة تنظر فيها اؼبقاكالتية يف تأثَت عملياهتا يف المكتب الدولي للعملزما يعرفها 
 مبادئها كقيمها يف أساليبها كعملياهتا الداخلية كيف تفاعلها مع قطاعات أخرل"
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بأهنا " االلتزاـ اؼبستمر من قبل مقاكالتية األعماؿ  مجلس األعماؿ العالمي للتنمية المستدامةزما عرفها 
سُت نوعية الظركؼ اؼبعيشية للقول بالتصرؼ أخبلقيان كاؼبسانبة يف ربقيق التنمية االقتصادية كالعمل على رب

 العاملة كعائبلهتم، إضافة إُف آّتمع الى كآّتمع زكل". 

األعماؿ باؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة من خبلؿ العمل مع  بأهنا " التزاـ مقاكالتية البنك الدوليكعرفها 
 موظفيها كآّتمع ال  زكل لتحسُت مستول معيشة الناس بأسلوب ىبدـ التجارة كالتنمية يف آف كاحد"

 مستويات المسئولية االجتماعية:  -3

 بالنسبة للمؤسسة: -أ 

كالعماؿ كخاصة إذا اعتربنا أف اؼبسؤكلية  سبثل مبادرات ربسُت صورة اؼبؤسسة يف آّتمع كخاصة لدل العمبلء 
طوعية للمؤسسة اذباه أطراؼ مباشرة أك غَت مباشرة من كجود اؼبؤسسة؛ من شأف االلتزاـ باؼبسؤكلية 
االجتماعية للمؤسسة ربسُت مناخ العمل، زما تؤدم إُف بعث ركح التعاكف كالًتابط بُت ـبتلف األطراؼ؛ 

جتماعية ذباكبا فعاال مع التلَتات اغباصلة يف حاجات آّتمع ؛ زما أف ىناؾ فوائد أخرل سبثل اؼبسؤكلية اال
 تتمثل يف اؼبردكد اؼبادم كاألداء اؼبتطور من جراء تبٍت ىذه اؼبسؤكلية

 بالنسبة للمجتمع: -ب 

ولية االجتماعية االستقرار االجتماع  نتيجة لتوفر نوع من العدالة كسيادة مبدأ تكافؤ الفرص كىو جوىر اؼبسئ
للمؤسسة ، ربسُت نوعية اػبدمات اؼبقدمة للمجتمع؛ ازدياد الوع  بأنبية االندماج التاـ بُت اؼبؤسسات 
كـبتلف الفئات ذات اؼبصاٌف؛ االرتقاء بالتنمية انطبلقا من زيادة تثقيف كالوع  االجتماع  على مستول 

 دالة االجتماعية.األفراد كىذا يساىم باالستقرار السياس  كالشعور بالع

 بالنسبة للدولة: -ج

زبفيف األعباء اليت تتحملها الدكلة يف سبيل أداء مهامها كخدماهتا  الصحية كالتعليمية كالثقافية كاالجتماعية 
األخرل؛ يؤدم االلتزاـ باؼبسؤكلية البيئية إُف تعظيم عوائد الدكلة بسبب كع  اؼبؤسسات بأنبية اؼبسانبة العادلة 
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 ربمل التكاليف االجتماعية؛ اؼبسانبة يف التطور التكنولوج  كالقضاء على البطالة كغَتىا من كالصحيحة يف
اآلالت اليت ذبد الدكلة اغبديثة نفسها غَت قادرة على القياـ بأعبائها صبيعا بعيدا عن ربمل اؼبؤسسات 

 االقتصادية اػباصة دكرىا يف ىذا اإلطار.

 قاوالتية: مجاالت المسؤولية االجتماعية للم-4

تتمثل ؾباالت اؼبسؤكلية االجتماعية للمقاكالتية يف ما تقدمو ىذه األخَتة من مسانبات إلزامية أك طوعية      
 للمجتمع كالبيئة، كتتلخص يف ما يل :

 المساىمات االجتماعية للمقاوالتية تجاه العاملين: -أ

ماران اسًتاتيجيا، ذبٍت شباره يف األجلُت يبثل االىتماـ كاإلنفاؽ على اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة استث
القصَت كالبعيد، حيث سبثل العمالة ؾباالن داخليان من ؾباالت اؼبسئولية االجتماعية، تلتـز اؼبقاكالتية فيو بتوفَت 

توفَت مناخ مناسب يشجع على اػبدمات البلزمة لتحسُت جودة حياة العاملُت كرضاىم الوظيف ، من أجل 
هد كالعطاء، كزذلك االنتماء كالوالء لصاٌف اؼبقاكالتية كإدارهتا، فبا سيًتتب عليو ربقيق منافع بذؿ اؼبزيد من اعب

 من أىم اؼبسانبات ذباه العاملُت قبد ما يل :كعوائد اقتصادية مباشرة كغَت مباشرة حاضران كمستقببل. ك 

لُت كقدراهتم كاإلنفاؽ على بعض توفَت الربامج التدريبية البلزمة بالداخل كاػبارج، لزيادة مهارات العام -
 العماؿ الراغبُت يف إزماؿ دراستهم العليا كذلك لتنمية مهاراهتم الفنية كاإلدارية؛ 

 توفَت سياسة ترقية تعًتؼ بقدرات العاملُت كتثمن ؾبهوداهتم كربقق ؽبم الفرص اؼبتساكية؛ -

ت االجتماعية عن العاملُت بنسبة معينة كضع نظاـ تأميٍت خاص باؼبشارزة مع العاملُت كاؼبسانبة يف التأمينا -
 من ركاتبهم كأجورىم للحصوؿ على مرتب تقاعد مناسب؛

 كضع نظم للرعاية الصحية كالعبلج باؼبستشفيات، كدفع نفقات األدكية الطبية للعاملُت كعائبلهتم؛ -

 منح للعاملُت أجور كمرتبات ربقق ؽبم مستول معيش  مناسب؛  -

 للحوافز كاؼبكافآت البلزمة، كاليت تعود على أداء العماؿ؛ كضع نظم -

 إقامة سكن للعاملُت أك على األقل مساعدهتم ماديان يف اغبصوؿ على سكن مناسب؛ -
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 توفَت كسائل النقل من مناطق السكن إُف أمازن العمل كالعكس؛ -

 نظيفة خالية من التلوث؛توفَت األمن الصناع  كالعمل على تفادم اغبوادث باؼبقاكالتية كتوفَت بيئة  -

 توزيع حصة على العاملُت من األرباح السنوية اؼبوزعة. -

 المساىمات االجتماعية للمقاوالتية تجاه المجتمع )المساىمات العامة(: -ب

يتمثل ىذا النوع من األنشطة يف اػبدمات اليت تقدـ النفع العاـ ألفراد آّتمع، كاؼبشارزة مع اغبكومة 
طة بلرض القضاء على اؼبشكبلت االجتماعية، كىذا سوؼ ىبلق مناخان جذابان لبلستثمار يف تقدًن تلك األنش

كيوفر االستقرار االجتماع  لفئات آّتمع. كمن أىم ىذه األنشطة اػباصة بالتفاعل مع آّتمع ما يتعلق 
 دبجاالت الصحة كاإلسكاف كالنقل كاؼبوصبلت كاألقليات كالفئات اػباصة من خبلؿ ما يل :

 التربع للمؤسسات كاعبمعيات اػبَتية كاؼبؤسسات غَت اغبكومية؛ -

اؼبسانبة يف ؾباالت التعليم زإقامة معاىد تعليمية كفنية لرفع زفاءة اػبرهبُت اعبدد كإعدادىم للدخوؿ يف  -
سوؽ العمل، كزذلك التربعات للطلبة اتاجُت كتشجيعهم على مواصلة دراساهتم العليا يف الداخل كاػبارج، 

 ىذا فضبل عن اؼبسانبة يف إقامة ـبتربات علمية يف بعض اعبامعات؛

 توفَت فرص عمل متكافئة ألفراد آّتمع للتخفيف من مشكلة البطالة كقبوؿ توظيف األفراد اؼبعوقُت؛ -

ؾبموعات خاصة يف آّتمع مثل اػبدمات اليت تقدمها ؼبرازز رعاية الطفولة كاؼبسنُت، كاؼبسانبة يف  رعاية -
 رعاية اؼبعوقُت أك ذكم العاىات؛

 تدعيم اإلنفاؽ على اؽبيئات الصحية كاؼبسانبة يف إقامة مستشفيات لبعض األمراض كاألكبئة اؼبستعصية؛ -

اؼبكتبات يف اؼبناطق الفقَتة كنشر الكتب كسبويل اؼبعارض، كإصدار اؼبسانبة يف آّاالت الثقافية زإقامة   -
 ؾببلت علمية كثقافية توزع يف الندكات كاؼبؤسبرات، كضباية الًتاث الثقايف مثل اآلثار؛

تدعيم األنشطة الرياضية من خبلؿ سبويل األندية الرياضية، كاؼبسانبة يف توفَت البنية التحتية كمرافق   -
 ة كاؼبتنزىات لصاٌف األطفاؿ كالنساء كزبار السن؛اؼببلعب الرياضي

 أنشطة بيئية مثل إقامة اغبدائق اػبضراء للحفاظ على البيئة؛ -

 مساعدة أفراد آّتمع يف حالة الكوارث الطبيعية كاالجتماعية؛ -
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التزاـ اؼبقاكالتية بدفع الضرائب، كىذا يعد إسهامان اجتماعيا ؼبساعدة الدكلة على سبويل اػبدمات  -
 الجتماعية كاإلنفاؽ على أنشطة البنية األساسية؛ا

 مسانبة اؼبقاكالتية يف ربقيق األىداؼ التنموية اليت تتبنها الدكلة. -

 أنشطة ومساىمات للمقاوالتية للحفاظ على البيئة: -ت

إف ىذه األنشطة زانت يف كقت مضى مع بركز مفهـو اؼبسؤكلية االجتماعية يعتربىا البعض من بُت 
القضايا األساسية اليت تدخل ضمن مسانباهتا، كلكن يف اآلكنة األخَتة أصبحت القضايا اؼبتعلقة بالبيئة يف 

لتجسيد البعد البيئ  للتنمية  نظر البعض األخر تدخل يف طيات ما يسمى باؼبسؤكلية البيئية اليت تعرب أداة
 اؼبستدامة يف اؼبقاكالتية.

كبذلك فمجاالت اؼبسؤكلية البيئية اؼبقاكالتية ى  تلك اؼبسانبات كاؼبسؤكليات الطوعية كاإلجبارية اؼبلقاة       
تلوث البيئ . على عاتقها ذباه ضباية البيئة كاالستلبلؿ الرشيد للموارد الطبيعية كربقيق استدامتها كمنع كتقليل ال

 كتتلخص معظم ؾباالت اؼبسؤكلية البيئية يف ما يوضحو اعبدكؿ اؼبواِف:

 (: يبين مجاالت المسؤولية البيئية للمقاوالتية1الجدوؿ رقم )

 العناصر الفرعية المجاالت الرئيسية

 
المساىمة في حماية 

 الموارد الطبيعية

 التعسف  ؽبا؛االقتصاد يف استخداـ اؼبواد اػباـ كمنع االستخداـ  -

 االستخداـ العقبلين ؼبصادر الطاقة؛ -

 اؼبسانبة يف ازتشاؼ كالبحث عن الطاقات البديلة النظيفة؛  -

اؼبسانبة يف سبويل اؼبشاريع البيئية مثل إنشاء اغبدائق كاميات الطبيعية كضباية  -
 التنوع البيولوج  كاللابات.
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المساىمة في حماية 

 البيئية

بات  تلوث األرض كاؽبواء كاؼبياه كإحداث ذبنب كالتخفيف من مسب -
 الضوضاء؛

التصميم األخضر للمنتجات كعمليات تشليلها  بطريقة تؤدم إُف تقليل  -
 اؼبخلفات ؛

 تسيَت النفايات كإعادة استعماؽبا لتقليل من أثارىا السلبية على البيئية. -

 
، صاٌف مهدم ؿبسن العامرم،  اؼبسؤكلية االجتماعية  كأخبلقيات األعماؿ، دار  طاىر ؿبسن ، منصور  اللاليب المصػدر:

 .52،ص:  2006كائل، األردف، 

 مبادئ وأبعاد المسؤولية االجتماعية و عوامل نجاحها في المقاوالتية. المحور الثاني:

 مبادئ المسؤولية االجتماعية للمقاوالتية: -1

يظهر من خبلؿ ما سبق أف اؼبسؤكلية االجتماعية ؼبقاكالتية االعماؿ تقـو على تسع مبادئ أساسية       
 يبكن تلخيصها يف اآلتػػ :

بفضل تقدًن  : Environmental Restorationالحماية وإعادة اإلصالح البيئي  -1.1
راع  البيئة، مع الًتكيج للتنمية اؼبقاكالتية ؼبنتجات كخدمات كفبارسة العمليات كاألنشطة اليومية اليت ت

 اؼبستدامة.

حيث يقع على عاتق مقاكالتية االعماؿ تطوير كتطبيق اؼبواصفات  :Ethicsالقّيم واألخالقيات  -1.1
 كاؼبمارسات األخبلقية اؼبتعلقة بالتعامل مع أصحاب اؼبصلحة.

لضركرية الكشف عن البيانات كتقدًن اؼبعلومات ا :Accountability المساءلة والمحاسبة -1.1
 لطالبيها من أصحاب اؼبصلحة يف أم كقت وبتاجوهنا إلزباذ القرارات.

ربقيق اؼبوازنة بُت مصاٌف اؼبستخدمُت كالعمبلء  :Empowerment تقوية وتعزيز السلطات -1.1
 كاؼبستثمرين كاؼبوردين كآّتمع كغَتىم من أصحاب اؼبصلحة.

تعويض  :Financial Performance and Results األداء المالي والنتائج -1.1
 اؼبسانبُت باألرباح كالعوائد، مع اافظة على األصوؿ كاؼبمتلكات، كتعزيز النمو على اؼبدل الطويل.
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اعتبار العاملُت شرزاء قٌيمُت يف  :Workplace Standardsمواصفات موقع العمل  -1.1
 ات.العمل، من خبلؿ احًتاـ حقوقهم كتوفَت بيئة عمل آمنة كصديقة كخالية من اؼبضايق

ال بد أف تتسم فبارسات  :Collaborative Relationships العالقات التعاونية -1.1
 مقاكالتية االعماؿ بالعدالة كاألمانة مع ـبتلف الشرزاء.

 :Quality Products and Services المنتجات والخدمات ذات الجودة -1.1
 عالية.األستجابة غباجيات كحقوؽ الزبائن بتوفَت منتجات كخدمات ذات قيمة كجودة 

تعميق العبلقات مع آّتمع،  Community Involvement:  االرتباط المجتمعي   -1.1
 كالتعاكف كاؼبشارزة عبعلو اؼبكاف األفضل للحياة كفبارسات األعماؿ.

 

 أبعاد المسؤولية االجتماعية: -1

يف إطار عاـ يلط  ؾبموعة من األبعاد، حيث  عرض بعض الباحثُت عناصر اؼبسؤكلية االجتماعية للمقاكالتية
أف ىذه العناصر يبكن أف تكيف بقياسات ـبتلفة كفق اعتبار طبيعة عمل اؼبقاكالتية كنشاطها كتأثَت فئات 

فإف اؼبسؤكلية االجتماعية تضم أربعة عناصر جوىرية  Carrollأصحاب اؼبصاٌف اؼبختلفُت، كحسب زركؿ 
، اػبَتية Legal، القانوين Ethical، كاألخبلق  Economicرئيسية كى : االقتصادم 

Philanthropy كقد كضع زركؿ ،Carroll  ىذه العناصر بشكل ىرم  متسلسل لتوضيح طبيعة الًتابط
بُت ىذه العناصر من جانب كمن جانب آخر فإف استناد أم بعد على بعد آخر يبثل حالة كاقعية، كزما ىو 

 للمسؤولية االجتماعية Carroll(: ىـر كروؿ 01رقم )  الشكلموضح يف الشكل التاِف:
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ؿبمد عاطف ؿبمد ياسُت، كاقع تبٍت منظمات األعماؿ الصناعية للمسؤكلية االجتماعية:  دراسة تطبيقة آلراء عينة من  المصدر : 
رة، جامعة الشرؽ األكسط للدراسات، مديرم الوظائف الرئيسية يف شرزات صناعة األدكية البشرية األردنية، رسالة ماجيستَت غَت منشو 

 .19، ص: 2008األردف، 

: يرتبط قباح اؼبقاكالتية يف تبٍت مفهـو اؼبسؤكلية عوامل نجاح المسؤولية االجتماعية للمقاوالتية -1
 االجتماعية، بالعديد من العوامل اؼبرتبطة بالرؤية كالتنظيم كزى  زالتاِف: 

 ية كبو آّتمع، ضركرة اإليباف بقضية اؼبسؤكلية االجتماع 

  قياـ الشرزة بتحديد رؤية كاضحة كبو الدكر االجتماع  الذم تريد أف تتبناه كالقضية الرئيسية اليت
 ستهتم بالعمل على اؼبسانبة يف معاعبتها.

 قياـ الشرزة بتخصيص مسؤكؿ متفرغ ؽبذا النشاط كربدد لو األىداؼ كاؼبخططات اؼبطلوبة 

  االجتماعية قائمة بذاهتا مستقببل كتعمل على تلطية مصركفاهتا ذاتيا.االىتماـ جبعل ىذه الربامج 

 .اغبرص على تقدًن ىذه الربامج بأداء قوم كمتميز كجودة عالية 

  حسن إدارة اعبوانب االجتماعية اليت تربز أثناء قياـ الشرزات بنشاطها االقتصادم ، كتتمثل ىذه
 عمل كتطبيق اؼبواصفات القياسية كاليت سبثل ربديا للشرزات.اعبوانب يف االلتزاـ البيئ  كاحًتاـ قوانُت ال

 معايير قياس تكاليف وتقييم المسؤولية االجتماعية. المحور الثالث:
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يًتتب على قياـ الشرزة بتنفيذ نشاطها االقتصادم الذم قياس تكاليف وعوائد األنشطة االجتماعية:  -1
يطلق عليها التكاليف االقتصادية ىذا فضبل عن كجدت من أجلو العديد من أنواع التكاليف كاليت 

ربقيق العوائد، أما إذا مارست الشرزة مسئولياهتا االجتماعية سواء اذباه العاملُت كعمبلئها أك اذباه 
آّتمع، فاف ما يًتتب على ذلك من تكاليف تسمى بالتكاليف االجتماعية: كيف اؼبقابل يطلق على 

 شرزة نفسها أك لصاٌف العاملُت كالعمبلء كآّتمع بالعوائد االجتماعية.اؼبنافع الناذبة سواء لصاٌف ال

كلتحقيق اؽبدؼ من استخداـ تلك التكاليف كالعوائد االجتماعية البد من إجراء عملية قياس ؽبا، كىذا        
 وبتاج عدد من اػبطوات منها:

 بالنسبة للشرزة،ربديد مفهـو كاضح كصريح لكل من األنشطة االجتماعية كاالقتصادية  -

 التفرقة الدقيقة بُت التكاليف االجتماعية كاالقتصادية يف دفاتر كؾباالت الشرزة  -

اإلفصاح عن التكاليف االجتماعية بشكل منفصل عن التكاليف االقتصادية داخل التقارير كالقوائم  -
 اؼبالية الصادرة عن الشرزة 

ية للمسؤكلية االجتماعية ألغراض تقييم الدكر قياس زل من التكاليف االجتماعية كالعوائد االجتماع -
 االجتماع  للشرزة 

مت كضع عدد من اؼبؤشرات اليت يبكن استخدامها يف  معايير قياس وتقييم المسئولية االجتماعية : -1
قياس الدكر االجتماع  الذم تؤديو الشرزات من خبلؿ قيامها  من خبلؿ قيامها دبختلف األنشطة 

ة اؼبتعلقة  بطبيعة عملها ، كقياس دكر تلك الشرزة يف ربمل مسئولياهتا االجتماعية كاالقتصادي
االجتماعية اذباه األطراؼ اؼبتعددة سواء داخلها أك خارجها، فانو يتم مقارنة تلك اؼبعايَت تارىبيا عرب 

مع، أك فًتة من الزمن للوقوؼ على تطور األداء، أك تتم اؼبقارنة مع مؤشرات أداء لشرزات فباثلة يف آّت
يتم قياس تلك اؼبؤشرات مع معيار أداء اجتماع  يتم االتفاؽ عليو يف ؾباالت العمل االجتماع  يطلق 
عليو )معيار الصناعة( أم معيار صناعة األداء االجتماع  من منظور اؼبسئولية االجتماعية لقطاع 

 األعماؿ اػباص.

 كيبكن عرض بعض ىذه اؼبعايَت زمايل :
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 سهاـ االجتماعي للشركة اتجاه العاملين:معايير قياس حجم اإل-أ

 معيار قياس الدخل النقدم للعاملُت = اؼبرتبات كاألجور + اؼبكافآت كاغبوافز النقدية

 عدد العاملُت                                                   

مثل تلك تتمعيار قياس مساىمة الشركة في حل بعض المشكالت االجتماعية للعاملين لديها: -ب
اؼبسانبة يف ربمل الشرزة بأعباء توفَت السكن، كسائل االنتقاؿ، التأمينات االجتماعية، الرعاية 

 الصحية، الرحبلت الرياضية كالًتفيهية كالثقافية.

 ما ىبص العامل= عدد العاملُت اؼبستفدين من مسانبة الشرزة يف حل اؼبشكبلت االجتماعية 

 عدد العامليُت يف الشرزة                                   

كيوضح ىذا اؼبؤشر ما  مؤشر قياس مساىمة الشركة في رفع مستوى مهارة وكفاءة العاملين فيها:-ت
تقـو الشرزة بإنفاقو على تعليم كتدريب كتثقيف العاملُت ّٔا من أجل تطوير مستواىم العلم  

 كالتقٍت.

 التدريب كالتطوير معدؿ نصيب العامل= تكلفة مسانبة الشرزة يف تكاليف

 إصباِف قيمة اؼبرتبات كاألجور اؼبدفوعة للعاملُت                      

 معيار قياس مساىمة الشركة في توفير األمن الصناعي للعاملين بها-ث

 مؤشر القياس= عدد اغبوادث اليت تقع يف السنة

 عدد ساعات العمل الفعلية السنوية                

 استقرار حالة العمل بالشركة:معيار قياس -ج

 مؤشر القياس= عدد العاملُت تارز  اػبدمة سنويا
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 إصباِف عدد العاملُت                 

 معيار حصة العامل في توزيعات األرباح السنوية للشركة:-ح

 متوسط حصة العامل يف األرباح= قيمة األرباح السنوية اؼبوزعة على العاملُت

 عدد العاملُت                                           

 معايير قياس تكلفة حجم اإلسهاـ االجتماعي للشركة اتجاه المجتمع وحماية البيئة:-خ

االجتماعية كالثقافية كالرياضية، كاؼبشارزة يف  معايير قياس مساىمة الشركة في تحقيق الرفاىية- 
 آّاالت التعليمية كالصحية كيف زل ما وبتاجو أفراد آّتمع ال  بشكل عاـ.

معدؿ تكلفة اإلنفاؽ= تكلفة مسانبة الشرزة يف األنشطة االجتماعية للمجتمع إصباِف التكاليف االجتماعية 
 رزة لؤلنشطة االجتماعية اليت سانبت فيها الش

 معيار قياس مساىمة الشركة في توفير فرص عمل جديدة-ذ

 معدؿ الشرزة يف التشليل= عدد العاملُت اؼبعينُت بالشرزة سنويا

 إصباِف عدد القول العاملة يف الدكلة                         

مو يشمل ىذا اؼبؤشر تكلفة ما تقدمعيار قياس مساىمة الشركة في الحفاظ على البيئة المحيطة: - 
الشرزة يف إعداد الدراسات كاألحباث العلمية كإقامة اغبدائق كتشجَت اؼبنطقة كشراء اؼبعدات البلزمة 

 كذلك من أجل منع التلوث كمنع األضرار ّٔدؼ اغبفاظ على بيئة ؿبيطة صبيلة كنظيفة.

 معدؿ إنفاؽ الشرزة= تكلفة مسانبة الشرزة يف اغبفاظ على البيئة ايطة

 إصباِف ميزانية األحباث كالتطوير للشرزات يف اؼبنطقة                     

 معيار قياس مساىمة الشركة في تطوي وتحسين البنية التحتية في المنطقة المحيطة:-ز

 معدؿ مسانبة الشرزة = تكلفة مسانبة الشرزة يف تكاليف ربسُت البنية التحتية
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 ت العاملة يف اؼبنطقةإصباِف تكاليف مسانبة الشرزا                        

 المحور الرابع: المسؤولية االجتماعية ودوافع تحسين جودة حياة العمل

 مفهـو جودة حياة العمل :  -1

تنوعت ك تعددت تعريفات الباحثُت ك العلماء ؼبفهـو جودة حياة العمل ك إف زاف مضموهنا كاحد يصب يف 
 ك حياة العاملُت فيها ،ك فيما يل  عرض  أىم ىذه التعريفات: ربسُت بيئة العمل ،

(  جودة حياة العمل من خبلؿ آثارىا اؼبًتتبة ، حيث يرل أهنا سبثل زيادة Anderson , 1988يعرؼ )
مشارزة العاملُت يف القرارات اليت زاف يقـو ّٔا اؼبديركف زما تنعكس يف صورة ربسُت اإلنتاجية من خبلؿ 

ألمثل لؤلفراد بصورة أزثر من األمواؿ ، ىذا إضافة إُف ربسُت األمن كالصحة الوظيفية كمشارزة االستخداـ ا
 العائد كربسُت الرضا الوظيف . 

(  بأهنا تعرب عن توفَت العوامل البيئية اؼبرضية كاببة كاآلمنة دبكاف Havlovic, 1991كيعرفها )    
 توفَت نظم اؼبكافآت كفرص النمو اؼبناسبة.  العمل دبا يدعم رضاء العاملُت باإلضافة إُف

( إُف أف جودة اغبياة يف العمل تبدك يف اؼبمارسات اليت تبادر ّٔا اإلدارة Mayers, 1992كيشَت )       
من خبلؿ األنشطة اإلدارية اؼبتعددة لتحسُت زفاءة التنظيم كزيادة الرضا الوظيف  للعاملُت. كيف نفس االذباه 

( بأهنا ؾبموعة األنشطة اليت سبارسها Lewis , Goodman & Fanclt , 1995يعرفها زل من )
 اؼبقاكالتية بلية تنمية كتطوير اغبياة أثناء العمل دبا ينعكس إهبابيان على إنتاجية اؼبقاكالتية.

ؼ عرؼ جاد الرب مفهـو جودة حياة العمل بأهنا العمليات اؼبتكاملة اؼبخططة ك اؼبستمرة ك اليت تستهد      
ربسُت ـبتلف اعبوانب اليت تؤثر على اغبياة الوظيفية ؼبعاملُت ك حياهتم الشخصية، ك الذم يسهم بدكره يف 

 ربقيق األىداؼ االسًتاتيجية للمقاكالتية ك العاملُت فيها ك اؼبتعاملُت معها.

 مفهـو تحسين جودة حياة العمل : -2

إف اؽبدؼ األساس  من ؿباكالت التحسُت ىو إعداد قوة عمل راضية ك مندفعة ذات قدرة على         
اإلبداع ك االبتكار، ك البعض يربط جودة حياة العمل بظركفو االجتماعية ك الطبيعية  ك النفسية، فيعرؼ 

ك طقوس عمل تشعر ىؤالء جودة حياة العمل بأهنا " خلق جو عمل مبلئم ك استخداـ إجراءات ك نظم 
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الفرد بأنبيتو يف اؼبقاكالتية ك ربفزه باذباه األداء األفضل " ك يف تعريف آخر، "ى  أم نشاط سبارسو اؼبؤسسة 
ّٔدؼ تعزيز الكرامة اإلنسانية ك النمػو ك التقػدـ" ىذا، ك ترتبط ااعبودة اعبيدة غبياة للعمل بتأثَت ظركؼ 

زما أهنا عملية يتعلم من خبلؽبا األفراد العاملوف ك اإلدارة، ك أطراؼ   العمل على استمرار العامل مع اؼبؤسسة،
أخرل زيف يبكن أف تكوف قوة تستهدؼ ربسُت الوضع التنافس  للمؤسسة، فاألمر يتطلب تضافر اعبهود يف 

 إقباح برامج ربسُت جودة حياة العمل كصوال إُف ربسُت الركح اؼبعنوية ك الرضا لزيادة اإلنتاجية. 

 ة تحسين جودة حياة العمل:أىمي -3

 تكتسب برامج ربسُت جودة حياة العمل أنبيتها زوهنا تقود اؼبؤسسة إُف:       

 التفوؽ النوع  على اؼبنافسُت، من خبلؿ حرص العاملُت على ربسُت اإلنتاجية ك اعبودة يف آف كاحد. –أ 

اىم يف ربقيق فرص النمو ك التطور اغبصوؿ على نوعيات زفؤة من اؼبوارد البشرية ك االحتفاظ ّٔا، يس–ب 
 الرتباطها الطويل باؼبؤسسة.  

 فرصة العاملُت يف القضاء على مشازل قد تعرقل نشاط اؼبؤسسة ك تعطل براؾبها. –ج 

إف اسًتاتيجيات ربسُت اإلنتاجية ال تعتمد على االستثمار يف رأس اؼباؿ ك التقنيات اغبديثة فقط، ك إمبا    
عمل، من حيث ؿبتواه ك أبعاده، دبا يكفل حسن االستفادة من القدرات البشرية، ك وبقق ذبرم تليَتات يف ال

 ىدؼ رفع إنتاجية عنصر العمل.

 دوافع تحسين جودة حياة العمل: -4

تعد جودة حياة العمل السائدة يف اؼبقاكالتية أحد أىم مصادر رضا األفراد العاملُت كمؤشر لبيئة العمل اليت  -
 اؼبقاكالتية عن غَتىا من اؼبقاكالتية الصناعية األخرل.تتميز ّٔا 

الدكر الفعاؿ للمورد البشرم يف زبطيط كتنفيذ نشاطات اؼبقاكالتية خاصة يف بيئة تتميز بدرجة عالية من  -
اؼبنافسة كتسابق مستمر بُت اؼبقاكالت يف اغبصوؿ على أىم كأشبن مورد لعملياهتا كىو اؼبورد البشرم الذم يعد 

 ر اعبذب يف اؼبقاكالتية كاؼبورد الذم يتطلب مراعاة خاصة يف االستخداـ.مصد
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للموارد البشرية فائقة النوعية من  Attraction Forceجودة حياة العمل اعبيدة تشكل قوة جذب  -
 الناحية اؼبهارية كاؼبعرفية.

لُت كوبقق التكامل كالتفاعل بُت إدراؾ اؼبقاكالتية أف توفَت مكاف مناسب للعمل يزيد من كالء أفرادىا العام -
 أىدافهم كأىدافها. 

 حسين جودة حياة العمل : تالمسؤولية االجتماعية وانعكاسها على  -5

اف اؼبؤسسات تعمل ازثر كلساعات اطوؿ كالسع  اؼبتواصل فيما اذا زاف التقدـ االقتصادم قد وبسن يف 
ز عليها إلعادة تشكيل االنسجاـ كالتوافق بُت جودة حياة العمل فيها ،كالفكرة االساسية اليت يتم الًتزي

العقبلنية االقتصادية كاالخبلقيات يف ظل ىذا  العاَف اؼبتلَت سريع التطور بتقنياتو اؼبتنوعة . فاؼبؤسسة عليها اف 
تبحث عن زل ش ء وبكمها كيسَت عملها باف تنسجم كاؼبعايَت االخبلقية يف العمل خاصة يف عاَف العوؼبة اذ 

بلقيات االعماؿ باالعتبار االساس  ؼبعٌت كىدؼ الوجود االنساين كاؼببادئ االخبلقية اليت تعتمد عليها هتتم اخ
الفعاليات االقتصادية ، اذ اف ىناؾ ابعادان عديدة للمسؤكلية االجتماعية ذباه االفراد العاملُت داخل اؼبشاريع 

 حسُت جودة حياة العمل فيها ك ذلك من خبلؿ : اؼبقاكالتية  كتسعى إُف االستفادة من التقدـ االقتصادم لت

 توفَت اػبدمات للعاملُت زالنقل كاإلطعاـ كاإلسكاف كاػبدمات الصحية.-1

العمل على اعتماد سياسة معينة ؼبشارزة العاملُت يف أرباح اؼبقاكالتية، كاعتماد سياسة تسمح للعاملُت من  -2
 اؼبشارزة يف عمليات صنع القرار 

منح مكافآت كحوافز لؤلفراد العاملُت كفق مبدأ زفاءة ك تكرًن كربفيز األفراد العاملُت اؼبتفوقُت كاؼببدعُت -3
 يف العمل 

ك  توفَت األمن الصناع  كالعمل على تفادم اغبوادث باؼبقاكالتية كتوفَت بيئة نظيفة خالية من التلوث -4
 ك األمراض اؼبهنية اىتماـ بتعويضات العاملُت مقابل إصابات للعمل أ
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إعداد كتنفيذ برامج توع  لؤلفراد العاملُت تتضمن اؼبعايَت اؼبهمة اؼبعتمدة على اؼبستول االجتماع  كالبيئ   -5
 كاألماف يف العمل 

العمل على رفع الركح اؼبعنوية للعاملُت كبث ركح التعاكف كالدافع كاغبافز بينهم كاغبفاظ عليهم ك العمل  -6
 م كمسانبتهم يف آّتمع على رفع قدراهت

 اافظة على حقوؽ األفراد العاملُت يف اؼبقاكالتية باعتبارىم جزء من آّتمع -7

 توفَت الربامج التدريبية البلزمة بالداخل كاػبارج، لزيادة مهارات العاملُت كقدراهتم -8

 الخاتمة: 

ية يضمن إُف حد ما دعم صبيع أفراد آّتمع إف قياـ اؼبشاريع اؼبقاكالتية بدكرىا ذباه اؼبسؤكلية االجتماع
ألىدافها كرسالتها التنموية كاالعًتاؼ بوجودىا، كاؼبسانبة يف إقباح أىدافها كفق ما خطط لو مسبقان، عبلكة 
على اؼبسانبة يف سٌد احتياجات آّتمع كمتطلباتو اغبياتية كاؼبعيشية الضركرية، إضافةن إُف خلق فرص عمل 

 قامة مشاريع خَتية كاجتماعية ذات طابع تنموم. جديدة من خبلؿ إ

إف اؼبسؤكلية اإلجتماعية سبثل ذباكب فعاؿ مع التليَتات اغباصلة يف حاجات العاملُت كآّتمع، لينعكس  -
 ىذا التجاكب بعبلقات إهبابية ترفع من مستويات األداء كربسُت جودة حياة العمل.

 التوصيات:

 لنظرية كالعملية للورقة البحثية، فقد اقًتحنا التوصيات التالية:بناءا على ما جاء يف اؼبفاىيم ا

  تشجيع على زيادة االىتماـ باؼبسؤكلية االجتماعية للمقاكالتية ، ّٔدؼ مساعدهتا على اإلسهاـ يف
 التنمية اؼبستدامة.

 كربقيق ثقة أزرب للجمهور بتعزيز األداء االجتماع  كربسينو العمل على تعزيز ظبعة اؼبشاريع اؼبقاكالتية 

  جعل عملية ازباذ القرارات على أساس فهم متطور لتطلعات آّتمع، كالفرص اؼبرتبطة باؼبسؤكلية
 االجتماعية 
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  إف االلتزاـ باؼبسؤكلية االجتماعية من شأنو أف يعمل على ربسُت مناخ العمل السائد من خبلؿ بعث
كف كالًتابط بُت ـبتلف األطراؼ داخل اؼبشاريع اؼبقاكالتية من اجل ربسُت جودة حياة ركح التعا
 العمل 

  تعزيز كالء اؼبوظفُت كركحهم اؼبعنوية، كربسُت سبلمة كصحة العاملُت كاالىتماـ حبقوقهم اؼبختلفة ىذا
 ما يرفع من مستول جودة حياة العمل 

 كتنظيم العبلقة مع األطراؼ اؼبعنية العمل داخل اؼبشاريع اؼبقاكالتية على ربسُت 

  تنظيم ضببلت كاسعة النطاؽ للًتكيج ؼبفهـو اؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسات خاصة الصلَتة
 كاؼبتوسطة بأنبية ىذه الربامج كأثرىا على أرباحها يف اؼبدل اؼبتوسط كالطويل. 

 المراجع:

م معاصرة ، دار حامد للنشر كالتوزيع ، عماف ) نظاـ موسة سويداف ، شفيق ابراىيم حداد ، التسوؽ مفاىي    .1
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طاىر ؿبسن منصور اللاليب ، كائل ؿبمد صبح  إدريس ، اإلدارة االسًتاتيجية ) منظور منهج  متكامل ( ، دار    .2
 531، ص  2007، عماف ) االردف (  1كائل للنشر ، الطبعة 

ؼبسئولية االجتماعية كأخبلقيات األعماؿ )األعماؿ كآّتمع(  دار صاٌف مهدل ؿبسن، ا –طاىر مرسى منصور    .3
 49، 48ص  – 2008 –كائل للنشر 

4.  Lemercier, la Responsabilité sociale des entreprises, Association membre 
de l’union sociale pour l’habitat, 2006, P 2. 

5.  www.wbcsd.org  _ (19.44 13-03-2017  ) 
 راجع في ذلك كل من:   .6

مدوبة خبوش، عمر جنينة، اؼبسئولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية يف إطار التنمية اؼبستدامة، اؼبلتقى الوطٍت  .7
امعة قاؼبة، اعبزائر، األكؿ حوؿ : آفاؽ التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر كمتطلبات التأىيل البيئ  للمؤسسة االقتصادية، ج

 ؛ 9-8، ص ص: 2010

، ص: 2007ؿبمد إبراىيم ؿبمد، إدارة كتنمية اؼبوارد البشرية: االذباىات اؼبعاصرة، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة،  .8
 ؛ 235

 ؛ 95-93طاىر ؿبسن منصور اللاليب، مرجع سابق، ص ص:  .9

لية االجتماعية للمشركع، دار اعبامعة للنشر، اإلسكندرية، ؿبمود عباس بدكم، ااسبة عن التأثَتات البيئية كاؼبسؤك  .11
 .211-210، ص: 2000
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 –عريوة ؿباد، دكر بطاقة األداء اؼبتوازف يف تقييم كقياس األداء اؼبستداـ باؼبؤسسات اؼبتوسطة للصناعات اللذائية    .11
َت منشورة، زلية العلـو االقتصادية دراسة مقارنة بُت ملبنة اغبضنة باؼبسيلة كملبنة التل بسطيف، رسالة ماجستَت غ

 .55، ص:2011كعلـو التسيَت جبامعة سطيف، 
الكسندر سكولنيكوؼ كجوش ليتشماف كجوف سوليفاف، النموذج التجارم ؼبواطنة الشرزات، مرزز اؼبشركعات    .12
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مبادرة إقليمية يطلقها مرزز األردف اعبديد لتعزيز فبارسات الشرزات اؼبسؤكلية  اؼبنرب األردين للتنمية االقتصادية   .13
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 النظاـ القانوني لعالقات التعاوف الالمركزي بين الجماعات اإلقليمية

 الجزائرية واألجنبية

 Email : habechi_08@yahoo.frد/حبشي لزرؽ، كلية الحقوؽ والعلـو السياسية، جامعة تيارت

  ramouni4@yahoo.fr أدرار –د/ رحموني محمد ، كلية الحقوؽ والعلـو السياسية، جامعة أحمد دراية 

 habechi_08@yahoo.fr: أدرار –د/ يامة ابراىيم، كلية الحقوؽ والعلـو السياسية، جامعة أحمد دراية 

 ملخص:

ـبتلف األنشطة كاؼبهاـ اليت دكؿ العاَف صبلة من التحديات يف ؾباؿ نظم اإلدارة الية اؼبقارنة تتعلق بتدعيم كتشجيع  تواجو
، باعتبارىا آليات لتدعيم التنمية الية اقتصاديا اجتماعيا كثقافيا، حيث الدكلة من شأهنا النهوض برفع مستويات التنمية الية

 ة.تقومبعبلقات للتعاكف بُت اعبماعات اإلقليمية الوطنيةكاألجنبية، ّٔدؼ دفع كدعم حرزة التنمية الية داخل الدكل

 الكلمات المفتاحية:

 إدارة ؿبلية مقارنة، تنمية ؿبلية، عبلقات تعاكف دكِف، إدارة مرززية، مصلحة عامة.

Summary: 
The countries of the world face a number of challenges in the field of comparative local 

management systems related to supporting and encouraging various activities and tasks that 
will promote raising the levels of local development; As mechanisms to foster local develop-
ment economically socially and culturally; The State has cooperative relations between na-
tional and foreign regional groups, with the aim of promoting and supporting the domestic 
development movement within the State. 
 
key words: 
Comparative local administration, local development, international cooperation relations, 
central administration, public interest. 
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 مقدمة:

يف ؾباؿ دراسة نظم اإلدارة الية اؼبقارنة على أف أىم التحديات اليت تواجهها دكؿ العاَف ى   ال ىبتلف اثناف
خصوصا كأف  تدعيم كتشجيع ـبتلف األنشطة كاؼبهاـ اليت من شأهنا النهوض برفع مستويات التنمية الية

دات الية دبثابة الرزيزة األساسية البدء يف عملية التنمية الشاملة، يقـو على مسألة مفصلية، كى  اعتبار الوح
 حىت تعترب حبق الشريك الفعل  لئلدارة اؼبرززية اؼبوزوؿ ؽبا ربقيق اؼبصلحة العامة بصفة عامة كؾبردة. لو،

كزواحدة من بُت آليات كطرؽ تدعيم التنمية الية زعملية متكاملة من ـبتلف اعبوانب االقتصادية 
دكلة قد تلجأ إُف ما يعرؼ بإقامة عبلقات للتعاكف بُت اعبماعات اإلقليمية ؽبا كاالجتماعية كالثقافية، فإف ال

كصباعات إقليمية أجنبية، ّٔدؼ دفع كدعم حرزة التنمية الية داخل الدكلة، زواحدة من بُت أىم األكلويات 
ربقيقها  اليت تقع على عاتقها، كاليت تعد من بُت اؼبسائل اعبوىرية، سواء من حيث البحث عن آليات

 كتفعيلها، أك من حيث اعبوانب القانونية اؼبؤطرة ؽبا.

من ذلك اؼبنطلق ربديدا، فإف التساؤؿ اورم الذم يطرح يف ىذا اؼبوضع بالذات يتمحور حوؿ التنظيم    
فيا ترى ما ىو نطاؽ كل من سلطة التشريع والتنظيم القانوين لتلك االتفاقيات يف ؾباؿ التعاكف البلمرززم. 

يما يتعلق بعالقات التعاوف الالمركزي على مستوى الجماعات اإلقليمية الجزائرية واألجنبية؟ وىل ف
ىناؾ حدود فاصلة بين كل من التشريع والتنظيم في ما يخص نفس المسألة؟ أـ أف النظاـ القانوني 

ذلك ما  لتنظيم؟الجزائري ىا ىنا يقـو على نوع من االختالؿ والتضارب في بعض النقاط بين التشريع وا
 سيتم حبثو ضمن العنصرين اآلتيُت.

 أوال: عالقات التعاوف الالمركزي بين التشريع والتنظيم:

من اؼبقرر دستوريا أف الربؼباف ىو صاحب االختصاص بسن التشريعات اليت تتعلق بالتنظيم اإلدارم يف اعبزائر 
 اغبكومة بتقدًن مشاريع القوانُت. كذلك عن طريق ما يعرؼ باؼببادرة باقًتاح القوانُت كاستئثار

إف زانت اؼببادرة باقًتاح القوانُت حق مقرر دستوريا للسلطة التشريعية شرط تقديبو من قبل لكن حىت ك    
عشركف نائبا، أك عشركف عضوا، إال أف تلك اؼببادرة زعمل يضع األسس األكُف للتشريع، ؿبددا ؼبضمونو 

 ، يف مقدمتها التحديد الدستورم اغبصرم ّٓاالت التشريع.كموضوعو، يظل ؿبكوما بضوابط ـبتلفة
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معناه، أنو ال يبكن  شك يف أف زل ذلك هبد أسسو يف طبيعة اختصاص السلطة التشريعية يف الدكلة. كىذاكال
إنكار االختصاص التقديرم للمشرع، حينما يقف اؼبؤسس الدستورم عند حد تقرير اؼببادئ العامة، فيبقى 
االختصاص بتفصيلو للمشرع. إف ما يبكن استنتاجو من ذلك أف اؼبؤسس الدستورم نادرا ما يفصل يف بعض 

 اؼبوضوعات.

شاط معُت، أك بياف مسألة معينة، إال أف اؼبؤزد من كراء زل ذلك بل كمهما زاف تدخلو بالتفصيل ؼبمارسة ن   
ىو تدخل اؼبشرع جبانب اؼبؤسس الدستورم، كتلك مسألة تعد من الضركرات اليت ال يبكن إنكارىا. كاستنادا 
على ذلك ربديدا، زانت سلطة أك اختصاص اؼبشرع، اختصاصا تقديريا أصبل، كيف بعض األحياف كاستثناء، 

 اصا مقيدا.يعد اختص

كاؼببلحظ يف ىذا الصدد، أنو كطبقا للدستور اعبزائرم، أف اؼبؤسس الدستورم أقر اؼببادئ العامة اؼبتعلقة    
بالتنظيم اإلدارم، سواء بتقريره كإشارتو إُف مبادئ التنظيم الديبقراط  كاالنتخاب كالبلمرززية، كالديبقراطية 

 التشارزية على اؼبستول ال .

فاد ذلك االشًتاؾ يف تسيَت الشؤكف العمومية، أك من خبلؿ إشارتو كتعبَته الصريح عن البلمرززية أم أف م   
اإلدارية اإلقليمية فبثلة يف زل من الوالية كالبلدية. بل إنو زاف دقيقا جدا يف تقرير اختصاص اؼبشرع دبسالة 

 الدستور.من  140التقسيم اإلقليم  للببلد طبقا لنص اؼبادة طبقا لنص اؼبادة 

إف صح  -كانطبلقا من تلك األسس زلها، فإف التحليل كاالستنتاج على ىذا النمط يعود منطقو األساس     
إُف كاقعية العبلقة بُت زل من النواب كأعضاء الربؼباف من جهة، كحقيقة الوضع ال  الذين يعربكف  -التعبَت

ل  كالرؤية اؼبستقبلية للتشريعات اػباصة بتنظيم عنو من جهة أخرل. كبذلك يكوف ىناؾ تقارب بُت الشأف ا
ـبتلف الشؤكف العامة يف الدكلة، كخاصة الية منها، على أال يكوف الوضع ؿباطا بكثرة العقبات اإلجرائية 

 كالرقابة كالسرية يف غَت اؼبواضع اليت يتطلبها القانوف.

اؼبتعلقة باإلدارة الية، طبقا ؼبا سبق ربديده دستوريا  كزواحدة من بُت أىم اؼبسائل اليت اىتمت ّٔا القوانُت   
اؼبادة األكُف من القانوف رقم  مسألة التنمية الية على ـبتلف جوانبها كتعدد ؾباالهتا. كيف ىذا اإلطار نصت
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ي اإلطار اإلقليماؼبتضمن التنظيم اإلقليم  للببلد اؼبعدؿ كاؼبتمم على أنو:" يستهدؼ ىذا القانوف  84-09
ثم مالئمة القاعدة كال سبرزز زل كالية كزل بلدية،  طبقا لمبادئ الالمركزيةللواليات كالبلديات  الجديد

 اإلقليمية مع أىداؼ تنمية البالد وترقية السكاف الذين يعيشوف فيها ".

 على سبيل 03ذلك ىو ما يوجد لو صورة مطابقة لو إُف حد زبَت ضمن قانوف البلدية دبوجب نص اؼبادة 
 اؼبثاؿ كاليت تنص على أنو:" سبارس البلدية صبلحياهتا يف زل ؾباالت االختصاص اؼبخولة ؽبا دبوجب القانوف.

كتساىم مع الدكلة، بصفة يف إدارة كهتيئة اإلقليم كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاألمن كزذا    
 اغبفاظ على اإلطار اؼبعيش  للمواطنُت كربسينو ".

سعيا من طرؼ الدكلة يف بلوغ أعلى اؼبستويات يف ربقيق التنمية على اؼبستول ال ، اذبهت سياستها ك    
أحيانا إُف إبراـ عبلقات تعاكف بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كنظَتهتا األجنبية، كذلك بتبٍت منظومة قانونية 

 ظيم.تتعلق ّٔذه اؼبسألة سواء من جهة التشريع أك من ناحية التن

يف ىذا اؼبوضع بالذات، كردت اإلشارة الصروبة على ذلك ضمن زل من قانوف الوالية كالبلدية. إذ جاء يف 
إقامة عالقات مع جماعات من قانوف الوالية على أنو:" تستطيع الوالية يف حدكد صبلحياهتا  08نص اؼبادة 

شريع كالتنظيم اؼبعموؿ ّٔما يف ظل احًتاـ قصد إرساء عبلقات تبادؿ كتعاكف طبقا ألحكاـ الت إقليمية أجنبية
 القيم كالثوابت الوطنية.

، كهبب أال تكوف بأم حاؿ وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدةكتتطلب إقامة ىذه العبلقات    
 من األحواؿ مصدر إفقار للوالية.

ـ الصاـر ؼبصاٌف اعبزائر تندرج عبلقات تعاكف الوالية مع اعبماعات اإلقليمية األجنبية ضمن االحًتا   
كالتزاماهتا الدكلية. كيصادؽ على االتفاقيات اؼبتعلقة بذلك دبوجب مداكلة يوافق عليها الوزير اؼبكلف بالداخلية 

 بعد أخذ رأم الوزير اؼبكلف بالشؤكف اػبارجية. ربدد زيفيات تطبيق ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم ".
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منو، كالذم ينص على أنو:" زبضع توأمة بلدية ما  106ية نص اؼبادة كيقابل ىذا النص ضمن قانوف البلد   
مع بلدية أك أم صباعة إقليمية أجنبية أخرل إُف اؼبوافقة اؼبسبقة للوزير اؼبكلف بالداخلية بعد أخذ رأم كزير 

 الشؤكف اػبارجية.

 ربدد زيفيات تطبيق ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم ".   

العبلقات مع صباعات إقليمية أجنبية بصريح ما كرد ضمن قانوف الوالية، فإف ىناؾ كإذا زانت إقامة تلك    
كجب عدـ ذباكزىا، كاألمر ىنا يتعلق باحًتاـ القيم كالثوابت  -إف صح القوؿ  -من الضوابط اؼبوضوعية 

 الوطنية.

ادقة من قبل كزير كذلك معناه أف الضوابط اإلجرائية كاضحة سباما ضمن القانوف، سواء فيما ىبص اؼبص   
 الداخلية، أك من حيث األخذ برأم الوزير اؼبكلف بالشؤكف اػبارجية.

إف النتيجة اؼبًتتبة على زل ذلك يف هناية اؼبطاؼ، كيف عدـ احًتاـ تلك القيم كالثوابت الوطنية ىو مآؿ    
كلعدة أسباب قد تكوف ازبذت خرقا للدستور، كعد مطابقتها  ،تلك اؼبداكالت إُف البطبلف بقوة القانوف

 للقوانُت كالتنظيمات، كإما قد مست برموز الدكلة كشعاراهتا أك َف ربرر بالللة العربية.

مع اإلشارة يف ىذا الشأف ربديدا إُف أف قانوف الوالية اختلف عن قانوف البلدية من حيث ىذا التفصيل    
عية اؼبتعلقة بإقامة عبلقات التعاكف بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاعبماعات للشركط كالضوابط اؼبوضو 

أف  -من كجهة نظر معينة  -اإلقليمية األجنبية، كذلك على الرغم من أنو زاف البد كيف ىذه النقطة ربديدا 
 يتم النص على ذلك يف قانوف البلدية.

كبيانو ؽبذه اؼبسألة فتمثل يف مرسـو تنفيذم بعدما أحاؿ عليو ىذا ما تعلق بالتشريع، أما التنظيم كتفصيلو    
التشريع. إف ىذا التنظيم زاف أزثر كضوحا مقارنة بالتشريع اؼبتعلق باإلدارة الية يف اعبزائر، كذلك يرجع 

باألساس إُف اؼبهاـ التفصيلية اؼبوزولة لو بلية كضع النصوص التشريعية موضع التنفيذ.
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ثاؿ، فإف التعاكف البلمرززم اؼبشار إليو ضمن نص اؼبادة األكُف من ىذا اؼبرسـو التنفيذم كعلى سبيل اؼب   
يبكن أف يكوف يف شكل عبلقات توأمة بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية، كيف ذلك تفصيل كتعريف 

 من قانوف البلدية. 57من قانوف الوالية، كاؼبادة  55التفاقيات التوأمة الوارد ذزرىا يف نص اؼبادة 

كبالرجوع إُف زل من أىداؼ ىذه العبلقات للتعاكف البلمرززم كشركطها، فإف اؼبرسـو التنفيذم قد بُت    
منو على أف:" تقاـ عبلقات التعاكف  06تلك األىداؼ بشكل كاضح كصريح، إذ جاء يف نص اؼبادة 

وترقية التنمية ة كتسيَت اؼبرافق العمومية الية بفعالية البلمرززم ّٔدؼ تعزيز قدرات اعبماعات اإلقليمية اعبزائري
 ". المحلية

تلك ى  الداللة الصروبة كاإلشارة الواضحة لفكرة التنمية الية اليت اختفت اإلشارة إليها تقريبا ضمن    
نو على م 08عن ذلك حُت نصو ضمن اؼبادة  -نوعا ما -التشريع، كإف زاف قانوف الوالية قد تضمن تعبَتا 

 ."وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة "عبارة 

أما من ناحية الشركط اؼبتطلبة إلقامة عبلقات التعاكف البلمرززم، فإهنا زبضع للموافقة اؼبسبقة للوزير األكؿ،    
علق من أحكاـ اؼبرسـو التنفيذم اؼبت 09/1فيما يتعلق بكل مبادرة ترم  إُف ذلك، طبقا ؼبا نص عليو اؼبادة 

 بإقامة عبلقات التعاكف البلمرززم بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية.

 ثانيا: مظاىر تباين النظاـ القانوني لعالقات التعاوف الالمركزي وأثره على تحقيق التنمية المحلية:

مبدأ تدرج القواعد القانونية مطابقة القاعدة القانونية الدنيا للقاعدة األعلى منها درجة كمرتبة يف سلم  يقتض 
 التدرج القانوين، فبا يتحقق معو مبدأ اؼبشركعية كبالنتيجة التوصل إُف مبدأ سيادة القانوف عموما.

نظاـ القانوين لعبلقات التعاكف البلمرززم إف قياس ىذه القواعد النظرية على بعض االستنتاجات اؼبتعلقة بال   
 بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كنظَتهتا األجنبية يثَت عديد االستفهامات كالتساؤالت.

، أنو كطبقا للتشريع سواء اؼبتعلق بالوالية أك البلدية، يتطلب األمر خضوع تلك العبلقات أوؿ ىذه التساؤالت
إلى موافقة الوزير المكلف بالداخلية بعد ر مع اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية اليت تقيمها الواليات يف اعبزائ

أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤوف الخارجية وىذا بعد أف يتم المصادقة على تلك االتفاقيات بموجب 
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من قانوف  08طبقا ؼبا كرد ضمن زل من نص اؼبادة مداولة من طرؼ المجلس الشعبي الوالئي المعني، 
 من قانوف البلدية. 106ية، كزذا اؼبادة الوال

على  329 -17بينما يتوقف ذلك من الناحية اإلجرائية، كطبقا ؼبا أقرتو أحكاـ اؼبرسـو التنفيذم رقم 
. كتلك ى  اؼبسألة من ىذا المرسـو سالفة الذكر 09الموافقة المسبقة للوزير األوؿ طبقا لنص المادة 

 اليت تثَت التساؤؿ.

ىل يتم العمل بالتشريع، كيكف  بذلك موافقة كزير الداخلية بعد أخذ رأم الوزير اؼبكلف  دبعٌت أدؽ،   
بالشؤكف اػبارجية، كاألمر طبيع  يف ىذه اغبالة ما داـ ىناؾ تعامل دكِف يربز حينها اختصاص كزير الشؤكف 

  داخل السلطة اػبارجية؟ أـ أف األمر يتطلب الرجوع إُف سلطات أعلى مرتبة ضمن سلم التدرج اؽبرم
 التنفيذية، تفوؽ زل من صبلحية الوزيرين )الداخلية كالشؤكف اػبارجية(؟

بش ء من التحليل للمسألة أك اإلشكالية، فإف التشريع كإف زاف قد أحاؿ على التنظيم بشأف تفصيل    
 -اؼببلحظ ىو ذباكز  مسألة عقد اتفاقيات التعاكف بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية، إال أف الش ء

 ذلك التنظيم )أحكاـ اؼبرسـو التنفيذم( ؼبا نص عليو التشريع )قانوين الوالية كالبلدية(. -كبنوع من التحفظ 

، كىو ذباكز اؼبسألة من الناحية الشكلية لكل من موافقة األوؿكسند القوؿ بذلك يستند على أساسُت:    
ػبارجية، إُف اؼبوافقة اؼبسبقة للوزير األكؿ. كمعٌت ذلك، تباين كاضح كزير الداخلية بعد أخذ رأم كزير الشؤكف ا

 بُت زل من التشريع كالتنظيم، خصوصا كأف مبدأ التدرج القانوين يستوجب مطابقة أحكاـ التنظيم للتشريع.

حينها يبكن القوؿ يف ظل ىذا الوضع، كإُف درجة ال ربتمل العكس أف الوزير األكؿ ىو صاحب زلمة الفصل 
بشأف اؼببادرات الرامية إُف إقامة عبلقات تعاكف المرززم بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية. كمن مث، 
يبقى تدعيم زل ما من شأنو تثمُت اؼببادرات الرامية لتحقيق التنمية الية متوقفا على تدخل كإقرار لسلطة 

 لتشريعية بشأف ىذه اؼبسألة.التنفيذ يف الدكلة كيف اؼبقابل اكبسار دكر السلطة ا

يتمثل يف إبراز ذلك التباين بُت زل من التشريع كالتنظيم كأثره على التنمية الية دبختلف أما األساس الثاني، 
جوانبها، كىو ما ينتج عنو زيادة نوع من التعقيدات اإلجرائية كعدـ التوقف عند حد بياف زيفية تطبيق النص 

 التشريع .
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ألخَت قد بُت من الناحية اإلجرائية الشكلية لكيفيات كضوابط إبراـ اتفاقيات التعاكف فإذا زاف ىذا ا
البلمرززم، كأضاؼ بالنص نوعا من الضوابط اؼبوضوعية على كبو ما سبق كاألمر متوقف يف ىذه اغبالة على 

ظيم عبلكة على ذلك اختصاص زل من كزير الداخلية باؼبوافقة، ككزير الشؤكف اػبارجية برأم، ؼباذا أضاؼ التن
 موافقة الوزير األكؿ؟

بناء على ىذا التحليل لتلك النقاط اؼبتعلقة بإبراز لبعض مواطن اػببلؼ بُت التشريع كالتنظيم بشأف مسألة    
التعاكف البلمرززم، فإف األمر يتطلب ضركرة مطابقة التنظيم ؼبا نص عليو التشريع، من دكف أف يكوف ذلك 

 من طرؼ التنظيم لتفصيل ما أحالو عليو التشريع.إنكار للدكر البالغ 

، إف ىذا األخَت َف يلفل الطابع الدكِف ؼبسألة التعاكف، لذا أقر طبقا لذلك الرجوع إُف جانب أوؿفمن    
كزير الشؤكف اػبارجية دبوجب رأم يبديو فيما يتعلق بتلك اؼبسألة اليت تدخل ضمن اختصاصاتو كصبلحياتو، 

 .329 -17من اؼبرسـو التنفيذم رقم  09/2التنظيم بقراءة عكسية لنص اؼبادة كىو ما أقره 

، فإف اختصاص زل من كزير الداخلية ككزير الشؤكف اػبارجية يعد زافيا بالنسبة للموافقة جانب ثانيكمن    
اعبزائرم  على اتفاقيات التعاكف البلمرززم، أك عدـ اؼبوافقة على ذلك. ألنو كبالرجوع إُف أحكاـ الدستور

من الدستور،  93اغباِف، فإف الوزير األكؿ يكوف دبثابة اؼبنسق للعمل اغبكوم  طبقا للفقرة الثانية من اؼبادة 
 من الدستور.1-99كزذا موزعا للصبلحيات بُت أعضاء اغبكومة طبقا لنص اؼبادة 

بلحيات بُت أعضاء الطاقم حينذاؾ يتم اإلقرار حبقيقة معينة، أنو كيف حالة التنسيق، كزذا توزيع الص   
اغبكوم ، ال يتصور على اإلطبلؽ ـبالفة ما يتم إقراره من طرؼ كزير الداخلية بعد أخذه لرأم كزير الشؤكف 
اػبارجية، ؼبا مت إقراره داخل ؾبلس اغبكومة برئاسة الوزير األكؿ، كزأف بعملية اإلقرار اختص ّٔا ىذا األخَت 

 الصبلحيات، كاعتبارا لفكرة التضامن بُت الطاقم اغبكوم . كلكن بشكل غَت مباشر نتيجة توزيع

ىذا من جانب، كمن جانب آخر، فإف بعض نصوص اؼبرسـو التنفيذم اؼبتعلق بإقامة عبلقات التعاكف    
البلمرززم، يستنتج منها ذلك االزتفاء دبوافقة كزير الداخلية كرأم كزير الشؤكف اػبارجية فيما يتعلق بعملية 

 مل باتفاقية تعاكف المرززم. من دكف أف يتطلب األمر الرجوع إُف الوزير األكؿ للموافقة على ذلك.إهناء الع

لكل منهما، سواء عملية اؼببادرة الرامية  -نوعا ما -لذا كبالنظر لكلتا العمليتُت من حيث التشابو اإلجرائ     
إف األمر يقتض  توحيد األداة القانونية لكلتا إُف إقامة عبلقة تعاكف المرززم، أك عملية إهناء ىذه العبلقة، ف
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العمليتُت كفق ما نص عليو التشريع، من دكف أف تكوف حاجة كفق ما سبق من ربليل إُف اؼبوافقة اؼبسبقة 
 للوزير األكؿ.

ية إف ذلك الوضع يف تباين النظاـ القانوين يًتتب عليو عديد اآلثار الباللة األنبية فيما يتعلق بتحقيق التنم   
الية، أبرزىا ىو استئثار اغبكومة بصبلحية تأطَت ـبتلف اؼببادرات اليت من شأهنا تدعيم كتثمُت زل نشاط 
من شأنو الدفع بعجلة التنمية الوطنية عموما، كالتنمية الية على كجو التحديد كإف زاف يف زل ذلك إحالة 

 ربقيق تلك التنمية، كى  إبراـ اتفاقيات التعاكف من التشريع على التنظيم فيما يتعلق بأحد مظاىر السع  إُف
 البلمرززم بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية.

الذم يطرح حوؿ التباين للنظاـ القانوين اػباص باتفاقية  التساؤؿ الثانيكيف مظهر آخر، كمن خبلؿ    
ف البلدية فيما يتعلق بطبيعة اإلشارة أك النص التعاكف البلمرززم، ىو االختبلؼ بُت زل من قانوف الوالية كقانو 

 على التعاكف بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية.

فإذا زاف قانوف الوالية نص صراحة على تلك االتفاقيات للتعاكف، كبضوابط شكلية كموضوعية كجب االلتزاـ 
َف يكن دبثابة الشبو ؼبا كرد يف نص  من قانوف البلدية 106منو، فإف نص اؼبادة  08ّٔا ضمن نص اؼبادة 

 من قانوف الوالية، كيبدك ذلك كاضحا يف جانبُت. 08اؼبادة 

، يتمثل يف اقتصار قانوف البلدية يف إشارتو على ما يسمى بالتوأمة بُت البلدية اعبزائرية كاألجنبية، كاليت األوؿ
ض منو ربقيق التنمية الية. يف حُت أف ال يبكن أف تتمثل يف زل األحواؿ يف عبلقات تعاكف المرززم اللر 

قانوف الوالية زاف صروبا يف نصو على زل من اتفاقيات التعاكف، كزذا التوأمة بُت الوالية اعبزائرية كاألجنبية كفق 
 من نفس القانوف. 55ما نصت عليو اؼبادة 

من  29يف نص اؼبادة  ضمن ما كرد ربديدا -كمن كجهة نظر معينة  -فإنو يستنتج  أما الجانب الثاني،
اؼبرسـو التنفيذم اؼبتعلق باتفاقيات التعاكف البلمرززم، كاليت تنص على أنو:" يرفع الواِف إُف الوزير اؼبكلف 
بالداخلية كاعبماعات الية تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ اؼبشاريع يف إطار تنفيذ اتفاقيات التعاكف البلمرززم 

 ات التابعة إلقليم اختصاصو ".اؼبلزمة للوالية ك/أك للبلدي

إف األمر الذم يستنتج من ىذا النص ىو اقتصار غَت مباشر التفاقيات التعاكف البلمرززم على الواليات    
دكف البلديات، كإف زاف األمر زذلك فإنو سيكوف نادرا بالنسبة للبلديات، بدليل عديد األسس كاؼبربرات 
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كصراحة النص يف قانوف الوالية، على عكس قانوف البلدية كفق ما سبق ، ىو كضوح أولها للقوؿ ّٔذا التحليل.
 اإلشارة إليو.

، ىو أف تسيَت الشؤكف اؼبتعلقة باتفاقيات التعاكف البلمرززم يعد أمرا مقتصرا على اغبكومة اؼبرززية والثاني
ؿبكوما بكلمة الفصل  كدبشارزة موظفيها على مستول األقاليم )الواِف(، ألف الوضع يف هناية اؼبطاؼ سيكوف

النهائية من طرؼ اغبكومة اؼبرززية، سواء زانت فبثلة يف الوزير األكؿ فيما يتعلق دبوافقتو اؼبسبقة على زل مبادرة 
ترم  إُف إقامة عبلقة تعاكف المرززم، أك كزير الداخلية دبعية كزير الشؤكف اػبارجية فيما ىبص عملية إهناء تلك 

ؼبرسـو التنفيذم، كتلك ى  أىم جوانب االختبلؼ يف طبيعة النظاـ القانوين الذم االتفاقية طبقا ألحكاـ ا
 يؤثر حتما على عمليات التنمية الية بشكل عاـ.

 خاتمة:

ربتل اإلدارة الية مرززا ىاما يف نظاـ اغبكم الداخل ، زما تقـو بدكر فعاؿ يف التنمية الوطنية. كاعتبارا من أف 
تلك العملية اليت بواسطتها يبكن ربقيق التعاكف الفعاؿ بُت اعبهود الشعبية كاعبهود اغبكومية التنمية الية ى  

لبلرتقاء دبستويات آّتمعات  الية كالوحدات الية اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا كحضاريا من منظور ربسُت 
الية، يف منظومة شاملة كمتكاملة،  نوعية اغبياة لسكاف تلك آّتمعات، يف أم مستول من مستويات اإلدارة

، ىو والثاني، كىو اؼبشارزة الشعبية اليت تدعم جهود التنمية الية. األوؿفإهنا تقـو بذلك على عنصرين. 
 توفَت ـبتلف اػبدمات كاؼبشركعات اؼبتعلقة بالتنمية الية.

كعليو فإف الوضع يستدع  طبقا لذلك كضوح األنظمة القانونية اليت تنظم ـبتلف جوانب ربقيقها على كبو    
يزيد كيرفع من زفاءة اعبماعات الية اعبزائرية يف تسيَت الشأف العاـ كؼباال التخفيف من حدة الرقابة الوصائية 

ت التنمية الوطنية ى  التنمية الية حبيث أف برامج عليها من طرؼ اغبكومة اؼبرززية. كذلك باعتبار أف بدايا
التنمية اؼبفركضة على آّتمعات الية دكف مشارزة اؼبواطنُت عادة ما تؤكؿ إُف الفشل كعلى ذلك األساس، 
البد من الرجوع إُف التشريع كما نص عليو يف ىذا آّاؿ، تكريسا للنصوص الدستورية اؼبتعلقة بذلك من باب 

 أكُف.

 المراجع: 
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بوضبيدة عطاء ا، النصوص القانونية من اإلعداد إُف التنفيذ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر    - .1
 كما بعدىا.  127، ص 2008

من الدستور اعبزائرم اغباِف  141، 140سواء زاف ذلك بقوانُت عادية أك بقوانُت عضوية كفق نص اؼبادتُت  .2
يتضمن التعديل الدستورم، ج.ر.ج.ج عدد  2016مارس  06اؼبؤرخ يف  01 -16وف رقم الصادر دبوجب القان

 .2016مارس  07الصادرة بتاريخ  14

الدزتور، حبش  لزرؽ، اعبوانب النظرية كالتطبيقية لئلدارة الية يف اعبزائر، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية طبعة  .3
 .134، 133، ص 2018

 .1984فيفرم  07ة بتاريخ الصادر  06ج.ر.ج.ج عدد  .4

 03الصادرة بتاريخ  37يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد  2011جواف  22اؼبؤرخ يف  10 -11القانوف رقم  .5
منو على سبيل  03. ينظر زذلك نص اؼبادة األكُف من قانوف الوالية يف فقرهتا الرابعة، كزذا اؼبادة 2011جويلية 
 اؼبثاؿ.

ىناؾ أيضا نصوص قانونية ضمن قانوف الوالية ذات صلة ّٔذا النص ربديدا، كإف َف تكن الداللة صروبة على ذلك  .6
كربديدا فيما يتعلق باإلجراءات اػباصة بقبوؿ اؽببات كالوصايا  55كمباشرة، كاليت تتمثل يف زل من نص اؼبادة 

كاليت تندرج يف نفس  134/3م. إضافة إُف نص اؼبادة األجنبية كاليت يبكن أف سبثل أحد مظاىر التعاكف البلمرزز 
 السياؽ. 

من قانوف البلدية كاؼبتعلقة بقبوؿ اؽببات كالوصايا األجنبية، كاليت أزد  57يف نفس اإلطار ينظر زل من نص اؼبادة  .7
يف شأف  من نفس القانوف فيما ىبص إجراءات اؼبوافقة عليها. كما قيل عن قانوف البلدية 171عليها نص اؼبادة 

تلك اؽببات كالوصايا األجنبية فيما ىبص عبلقات التعاكف البلمرززم ينطبق على ىذه النصوص ضمن قانوف 
 البلدية.

 76كاؼبادة  75كاؼبادة  06ينظر نصوص اؼبادة األكُف كالثانية كالثالثة من الدستور اعبزائرم اغباِف، كزذا نص اؼبادة  .8
لتحديد، اليت تشَت يف ؾبموعها بطريقة أك بأخرل إُف بعض الثوابت كذلك على سبيل الذزر كليس اغبصر أك ا

 الوطنية، كرموز الدكلة.

 من قانوف الوالية. 53ينظر نص اؼبادة  .9

، وبدد زيفيات إقامة عبلقات التعاكف البلمرززم 2017نوفمرب  15اؼبؤرخ يف  329 -17اؼبرسـو التنفيذم رقم  . 1
 .2017نوفمرب  28الصادرة بتاريخ  68نبية. ج.ر.ج.ج عدد بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألج

 .329 -17من اؼبرسـو التنفيذم رقم  11ينظر يف ىذا السياؽ زذلك نص اؼبادة  .11

من اؼبرسـو التنفيذم اؼبتعلق بالتعاكف البلمرززم بُت اعبماعات اإلقليمية اعبزائرية كاألجنبية على  09تنص اؼبادة  .12
إُف إقامة عبلقات تعاكف المرززم، إُف اؼبوافقة اؼبسبقة للوزير األكؿ. كال تؤخذ اؼببادرة أنو:" زبضع زل مبادرة ترم  

الرامية إُف إقامة عبلقات التعاكف البلمرززم اليت تقًتحها اعبماعات اإلقليمية األجنبية بعُت االعتبار، إال إذا مت 
 التعبَت عنها رظبيا عرب القناة الدبلوماسية ".
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ادة القانوف خضوع زافة السلطات يف الدكلة للقانوف، دبا يف ذلك السلطة التشريعية. إف ىذا من مظاىر مبدأ سي .13
اؼببدأ يعد أكسعا من مبدأ اؼبشركعية، كالذم يقتصر على إخضاع السلطة التنفيذية للقانوف. ينظر يف ذلك، عبد 

دراسة مقارنة، أطركحة دزتوراه، زلية اؼبنعم عبد اغبميد شرؼ، اؼبعاعبة القضائية كالسياسية لبلكبراؼ التشريع ، 
 .11، ص 2001اغبقوؽ، جامعة القاىرة، 

من  106من قانوف الوالية، كزذا الفقرة الثانية من نص اؼبادة  08من نص اؼبادة  05ذلك ما أقرتو زل من الفقرة  .14
 قانوف البلدية.

.... ينسق الوزير األكؿ عمل اغبكومة ..." من الدستور اعبزائرم اغباِف على أنو:" 93تنص الفقرة الثانية من اؼبادة  .15
من الدستور زذلك على أنو:" يبارس الوزير األكؿ، زيادة على السلطات اليت زبوؽبا إياه صراحة  1-99كتنص اؼبادة 

 أحكاـ أخرل يف الدستور، الصبلحيات اآلتية:

 يوزع الصبلحيات بُت أعضاء اغبكومة مع احًتاـ األحكاـ الدستورية....".   .16

على أنو:" يبكن اعبماعة اإلقليمية اعبزائرية اقًتاح إهناء  329 -17من اؼبرسـو التنفيذم رقم  30ص اؼبادة تن .17
العمل باتفاقية تعاكف المرززم بناء على تقرير مسبب يرفعو الواِف اؼبختص إقليميا إُف الوزير اؼبكلف بالداخلية 

 التفاقية، بعد األخذ برأم الوزير اؼبكلف بالشؤكف اػبارجية ".كاعبماعات الية الذم يبث يف اقًتاح إهناء العمل با

من نفس اؼبرسـو بالقوؿ أنو:" يبكن الوزير اؼبكلف بالداخلية كاعبماعات الية، بناء على اقًتاح  32كتضيف اؼبادة  .18
خَت، أف يطلب مسبب من الواِف، كبعد أخذ رأم الوزير اؼبكلف بالشؤكف اػبارجية، أك بناء على اقًتاح من ىذا األ

من اؼبرسـو التنفيذم ذاتو،  33من اعبماعة اإلقليمية اؼبعنية إهناء العمل باالتفاقية السارية ". زما حددت اؼبادة 
أسباب إهناء العمل باتفاقية تعاكف المرززم، كيتمثل ذلك يف حياد تلك االتفاقية عن موضوعها كأىدافها خبلؿ 

ن اؼبرسـو التنفيذم كضعت دفع كدعم حرزة التنمية الية يف مقدمة تلك م 11عملية التنفيذ، علما أف اؼبادة 
 األىداؼ.

اإلدارة الية ى  نفسها البلمرززية اإلدارية اإلقليمية، كاليت تعرؼ على أهنا:" منح أك إسناد سلطة ازباذ القرار  إُف  .19
م دائما منتخبوف من قبل اؼبواطنُت اؼبعنيُت ىيئات أخرل بدؿ أعواف السلطة اؼبرززية، ال زبضع للسلطة الرئاسية، كأهن

 ". ينظر  يف ىذا التعريف:  

2 . George Vedel, Doit Administratif, Paris 1978, P 63. 

ينظر يف ذلك األستاذ الدزتور، عبد اؼبطلب عبد اغبميد، التمويل ال  كالتنمية الية، الدار اعبامعية، اإلسكندرية  .21
 . 13،ص 2001

ا رئيس اعبمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أماـ رؤساء الدكائر، كرؤساء آّالس الشعبية البلدية، زلمة ألقاى .22
، اعبزائر العاصمة، اؼبوقع على 2008جويلية  26، يـو السبت 2007اؼبنبثقُت عن االنتخابات البلدية لسنة 

 الشبكة اؼبعلوماتية ىو: 

23. www.el-mouradia.dz 2008/07    اإلطبلع على تلك الكلمة عرب موقع رئاسة مع إمكانية
 اعبمهورية.



  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 ُمتعذدة التخُصَصاتعلميّة  مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

2 7 
 

                                                                                                                                                                                

السياحة ورىاف تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر" والية المسيلة أنموذجا" في ظل 
الواقع واألفاؽ -األزمات االقتصادية - 

Tourism and the challenge of achieving sustainable development in Algeria,” 
El-Messila state as a model” in light of economic crises 

- reality and prospects -. 

 د. مختاري عبد الجبار          د. عبد الرؤوؼ بن الشيهب                                      

 األغواط جامعة عمار ثليجي                                       -ميلة–جامعة عبد الحفيظ بالصوؼ 

mila.dz-univ-a.benchiheub@centre                                 Mokhtari_abg@yahoo.com     

 رجيمي سارة ط. د. 
 -ميلة –جامعة عبد الحفيظ بوالصوؼ 

S.redjimi@ centre-univ-mila.dz        
 ملخص:

تعاًف ىذه الورقة العلمية موضوع التنمية اؼبستدامة الية يف اعبزائر، فف  ظل تراجع كتدبدب إيرادات اركقات اليت  
خبلؿ ىذه الورقة  تشكل أىم مينىتج يتم تصديره من قبل اعبزائر إُف األسواؽ الدكلية، كاؼبصدر األكؿ للعملة الصعبة، نطرح من

إمكانية تنويع اإليرادات من خبلؿ بديل جد كاعد ىو السياحة لتحقيق التمنية اؼبستدامة الية زونو حىت يف ظل ارتفاع أسعار 
اركقات يقع اختبلؿ يف برامج التنمية بُت الواليات كؽبذا يعترب البديل السياح  مهم جدا لدعم التنمية يف الواليات الداخلية 

 سيلة( كزذلك اعبنوبية للجزائر.  )م

 : التنمية اؼبستدامة، السياحة، اؼبؤىبلت السياحية.الكلمات المفتاحية

                                                                                                  :Abstarct 

      This scientificpaper examines the topic of local sustainabledevelopment in Algeria. In 

light of the reduce and impairment of hydrocarbon revenues, whichconstitute the most 

important productthatisexported by Algeria to international markets, and the first source of 

hard currency, wepresentthroughthispaper the possibility of diversifying revenues through 

a verypromising alternative, whichistourism To achieve local sustainabledevelopment, 

Through an appropriate alternative istourism to achieve local 

sustainabledevelopmentbecauseeven in light of high fuel prices, therewillbe a disruption in 

inter-state development programs, and for this the tourism alternative isvery important to 

support development in the interior states (M'sila) as well as southernAlgeria.  

key words: sustainable development, tourism, tourism qualifications 

Code jel : Q01, L83, L80.  
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 مقدمة: 

تعرؼ دكؿ العاَف اىتماما بارزا بالتنمية الية اؼبستدامة كأماـ ما يشهده العاَف من تلَتات زبَتة مست       
صبيع آّاالت كزنتيجة حتمية لتطور كظائف الدكلة اليت زانت منحسرة يف الدفاع كاألمن إُف كظائف جديدة 

جديدة لبلستجابة ؼبختلف متطلبات  عجزت الدكلة عن تلبيتها كحدىا فبا أدل ّٔا إُف إحداث سبل
اؼبواطنُت، كمن ىذه السبل إحداث النظم الية للتسيَت كىو ما يعرؼ باعبماعات الية ىذه الوحدات اليت 
أخذت على عاتقها مسؤكلية ربقيق التنمية الية اؼبستدامة جنبا إُف جنب مع السلطات اؼبرززية من خبلؿ 

حية، التعليمية، البيئية، السياحية.. كنظرا ؼبا تعيشو دكؿ العاَف الثالث خاصة الص ـبتلف السياسات القطاعية
من أزمات اقتصادية زنتيجة لتذبذب لعدـ استقرار أسعار اؼبوارد اػباـ اليت تصدرىا أزمات اؼبوارد الطاقوية، 

ديلة لتحقيق أصبح من الضركرم على تلك الدكؿ كاعبزائر إحداىا، أف تتبٌت سياسات بديلة إُف مصادر ب
التنمية الية كالتنمية الشاملة كمن ىذه اؼبصادر توجو ـبتلف الدكؿ إُف قطاع السياحة الذم يعترب الصناعة 

 األكُف بعد القطاع الطاقوم يف العاَف.

اعبزائر زلَتىا من الدكؿ ربظى فيها التنمية دبكانة ىامة حيث تسعى جاىدة لبلوغها معتمدة يف ذلك      
ؿ زل مواردىا استلبلؿ رشيد، خاصة كأهنا ربتوم على العديد اؼبوارد اؼبتنوعة طاقوية، طبيعة، على استلبل

اقتصادية، بيئية، فه  زما يطلق عليها البعض قارة متعددة الوجهات.. حيث مكنها موقعها اعبلرايف كمناخها 
معاَف تارىبية.." موزعة على  من امتبلزها مؤىبلت سياحية ىامة كإسًتاتيجية "حبار، سبلسل جبلية، صحارم، 

زافة أقاليمها ككالياهتا الثماين كاألربعُت، فكل كالية منها سبثل معلما سياحيا متميزا يبيزىا عن غَتىا  من 
األقاليم األخرل، كمن بُت أىم الواليات اليت ربتضن موارد سياحة زبَتة كفبيزة كالية اؼبسيلة اليت ؽبا من التاريخ 

دة، كمعاؼبها السياحية خَت شاىد على ذلك "قلعة بٍت ضبيداف، زاكية اؽبامل، شبلالت كاغبضارة مكانة فري
فَتيرك..."، كباؼبوازاة مع ما تعرفو السياحة من اىتماـ كطٍت كعاؼب ، فه  طرحت لدل صناع القرار يف اآلكنة 

أنو ىذا األخَت يعيش األخَتة كنتيجة للعديد من األسباب بأهنا القطاع البديل عن قطاع اركقات خاصة ك 
أزمات زبَتة، فلقد أصبح لقطاع السياحة دكرا ىاما يف ترقية الدكؿ كالنهوض باقتصادىا عن طريق اؼبسانبة يف 
إدخاؿ العملة الصعبة، اؼبسانبة يف توفَت مناصب عمل... كبتاِف دفع عجلة التنمية، زل ىذا ما جعلنا أما 

  اعبزائر "كالية اؼبسيلة" كما مدل مسانبتو يف ربقيق التنمية الية؟اإلشكالية التالية ما كىو كاقع السياحة يف

 تندرج ربت ىذه اإلشكالية العديد من التساؤالت الفرعية يبكن ذزرىا زما يل :   
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 ما معٌت السياحة؟ -

 ما اؼبقصود بالتنمية عموما كالتنمية الية خصوصا؟ -

 ما ى  أىم اؼبميزات السياحية لوالية اؼبسيلة؟ -

 ف تساىم السياحة يف دفع عجلة التنمية؟زي -

 أسباب اختيار الموضوع: 

ألم موضوع حبث أسباب كدكافع تكمن كراء اختياره، كمن األسباب اليت زانت دافعا للبحث يف    
موضوع السياحة كالتنمية يف كالية اؼبسيلة الرغبة الذاتية يف البحث يف ميداف التنمية، حب االزتشاؼ كالتطلع 

ارد السياحية ؼبختلف ربوع اعبزائر مع العلم أنو لكل إقليم منها موارد سياحة سبيزه عن اآلخر على اؼبو 
كخصوصية فريدة، ىذا فيما ىبص األسباب الذاتية أما فيما ىبص األسباب اؼبوضوعية فتتمثل يف االىتماـ 

ؽباـ الذم باتت تلعبو الكبَت الذم أعطية لقطاع السياحة لدل السلطات اغبكومية، باإلضافة إُف الدكر ا
 السياحة يف دفع عجلة التنمية.

 أىمية الموضوع:  

وبظى موضوع التنمية كالسياحة مكانة ىامة يف اؼبيداف البحث ، فالتنمية تعترب من أىم اؼبتطلبات اليت تسعى 
الية، كذلك ـبتلف الدكؿ إُف بلوغها، خاصة كأف التوجو أصبح اآلف من التنمية الشاملة الوطنية إُف التنمية 

باألخذ يف عُت االعتبار اػبصوصية الية لكل إقليم كبتاِف كضع اسًتاتيجيات ؿبلية تنموية تنبثق من ىذه 
 اػبصوصية.

 أىداؼ الموضوع: 

 يهدؼ موضوع حبثنا ىذا إُف العديد من األىداؼ منها:

 عرض اإلطار النظرم ؼبوضوع التنمية، التنمية الية، السياحة.. -

 التعرؼ على عبلقة التأثَت كالتأثر بُت التنمية كالسياحة. -

 التعرؼ على اؼبميزات السياحية لوالية اؼبسيلة. -
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ؿباكلة إبراز كاقع السياحة بوالية اؼبسيلة كمعرفة عقبات مسانبة قطاع السياحة يف ربقيق التنمية  -
 بالوالية.

أساسية، تناكلنا يف اور األكؿ اإلطار النظرم  لدراسة ىذا اؼبوضوع عمدنا إُف تقسيم البحث إُف ثبلث ؿباكر
للدراسة من خبلؿ عرض مفهـو التنمية، ماىية السياحة كبعض اؼبصطلحات ذات الصلة، كيف اور الثاين 
تطرقنا لدكر السياحة يف ربقيق التنمية الية، بينما تطرقنا يف اغبور الثالث لواقع السياحة يف كالية اؼبسيلة 

 قات اليت زانت سببا كراء تدىور مسانبة قطاع السياحة يف ربقيق التنمية الية لوالية اؼبسيلة.كبعض اؼبعي

 أوال: اإلطار النظري للدراسة

 ماىية التنمية:  - أ

كتعددت ؿباكالت كضع مفهـو التنمية حسب آّاؿ كاالختصاص فالبعض يعرؼ التنمية من  اختلفت  
منظور اقتصادم، كيعرفها البعض اآلخر من زاكية سياسية، بينما يتناكؽبا األخصائيوف االجتماعيوف بنظرة 

 اجتماعية، كمع ىذا يبكن تعريف التنمية عموما زما يل :

ب تشمل التلَتات الرئيسية يف البنية االجتماعية كالثقافية كاؼبؤسسات القومية،  التنمية ى  عملية متعددة اعبوان
زما هتدؼ إُف تسريع النمو االقتصادم، كتقليل عدـ اؼبساكاة يف الدخل كزبفيف حدة الفقر، كالتنمية يف 

األفراد  جوىرىا تعرب عن سلسلة متكاملة من التليَت، عبلكة على التوفيق بُت اغباجات األساسية كرغبات
  1كآّموعات االجتماعية من خبلؿ نظاـ اجتماع  متكامل، كربقيق حياة أفضل ماديا كمعنويا

" التنمية ىي عملية موجهة، منظمة، مجتمعية تهدؼ إلى نقل المجتمع من وضع إلى وضع أحسن منو، 
 .وذلك باالستغالؿ األمثل والرشيد للموارد المتاحة"

على أهنا ترتكز على عنصرين أكؽبما يتعلق باؼبشارزة  الحميد عبد المطلب عبديعرفها  التنمية المحلية:
الشعبية كاليت تدعم جهود التنمية الية كمن مث مشارزة األىاِف أنفسهم يف صبيع اعبهود اليت تبذلو لتحسُت 

تية، كالعنصر مستول معيشتهم كنوعية اغبياة اليت يعيشوا ّٔا معتمدين بقدر من اإلمكاف على مبادراهتم الذا
 .2الثاين يتمثل يف توفَت ـبتلف اػبدمات كاؼبشركعات اؼبتعلقة بالتنمية الية

كتعرؼ زذلك على أهنا: تضافر اعبهود الية الذاتية كاعبهود اغبكومية بلية ربسُت األحواؿ االقتصادية  
 لقيطرية.كاالجتماعية كالثقافية كاغبضارية للمجتمعات الية، كدؾبها يف التنمية ا
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كيعرفها آخركف: على أهنا عبارة عن عملية التليَت اليت تتم يف إطار سياسة عامة ؿبلية تعرب عن احتياجات 
الوحدة الية كذلك من خبلؿ القيادات الية القادرة على استخداـ كاستلبلؿ اؼبوارد الية كإقناع اؼبواطنُت 

لدعم اؼبادم كاؼبعنوم اغبكوم  كصوال إُف رفع مستول اؼبعيشة لكل اليُت باؼبشارزة الشعبية كاالستفادة من ا
 .3أفراد الوحدة الية كدمج صبيع الوحدات يف الدكلة

استلبلؿ اؼبوارد الية إلقليم معُت من خبلؿ مشارزة صبيع األطراؼ اؼبعنية  التنمية المحلية عموما ىي:  
واطن، القطاع اػباص، السلطات البلمرززية، آّتمع اؼبدين، زل بصناعة القرار على اؼبستول ال  بدءا من اؼب

ذلك من أجل االستجابة ؼبختلف متطلبات اعبماىَت الية بطريقة رشيدة، كالعمل على النهوض دبختلف 
 القطاعات كفق خصوصية زل إقليم يف إطار سياسة ؿبلية خاصة، كمدل انعكاس ذلك على التنمية الشاملة.

التنمية اؼبستدامة تعٌت يف األمد الطويل االستدامة يف اإلنتاج كاالستهبلؾ فيما يتصل  دامة:التنمية المست
جبميع األنشطة اقتصادية، دبا يف ذلك الصناعة كالطاقة كالزراعة... كاؽبيازل األساسية من أجل الوصوؿ 

ن النفايات، أم ربقيق باستخداـ اؼبوارد السليمة ايكولوجيا إُف اغبد األمثل، كاإلقبلؿ إُف أدىن حد م
 .4االستخداـ األمثل لئلنتاج كاالستهبلؾ مع كجود صداقة مع البيئة كاافظة عليها

إف من أىم شركط التنمية اؼبستدامة، القدرة على تصميم تدابَت يف ؾباؿ  مصطفى كماؿ طلبةكيرل 
 كبُت السياسات اليت ترتكز السياسات تستطيع استلبلؿ التآزر اتمل بُت أىداؼ النمو االقتصادم الوطٍت

على البيئة، زما أف التنمية اؼبستدامة ربتاج إُف تلَتات جذرية يف ؾباؿ التكنولوجيا كما يتصل ّٔا، فاالبتكارات 
التكنولوجية كالنقل كالتنفيذ السريعُت للخيارات التكنولوجية كالنظم الشاملة، سبثل عناصر رئيسية يف 

 . 5ق التنمية اؼبستدامةاالسًتاتيجيات العاؼبية لتحقي

تعرؼ التنمية اؼبستدامة بأهنا عملية مقصودة كموجهة، تشارزيو اؽبدؼ منها ىو االستجابة ؼبتطلبات األفراد 
كتلبية الحتياجاهتم يف الوقت اغباضر كاغبفاظ عليها من الزكاؿ كاالندثار، لتلبية متطلبات األجياؿ القادمة، 

 كتوسيع خيارات الناس، ؿبور ىذه العملية ىو اإلنساف، البيئة، االقتصاد.عن طريق ترشيد استلبلؿ اؼبوارد 

للتنمية أنواع متعددة منها التنمية االقتصادم، التنمية السياسية، التنمية البشرم، التنمية  مجاالت التنمية:
 االجتماعية، التنمية السياحية.   



  مجلة َدورية ُدوليّة مُحكّمة تصذر عه المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-     

 مجلةُ الذراسات األكاديمية

 

 ُمتعذدة التخُصَصاتعلميّة  مجلة -    0202جوان  20العذد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

212 
 

                                                                                                                                                                                

ودة كـبططة هتدؼ إُف توفَت اغبياة الكريبة التنمية االقتصادية ى  عملية مقص التنمية االقتصادية:  -1
ألفراد آّتمع، ؽبذا فاف التنمية أمشل كأعم من النمو، كأف التنمية ليست فقط ظاىرة اقتصادية بل ى  

 .6تتضمن أيضا ؿبتول اجتماعيا أيضا

عن يرل الدزتور عبد اؼبنعم شوق  أف تنمية آّتمع ى  العمليات اليت تطبق  التنمية االجتماعية: -2
قصد، كفق سياسة عامة إلحداث تطور كتنظيم اجتماع  كاقتصادم للناس كبيئاهتم، سواء زانوا يف 
ؾبتمعات ؿبلية أك إقليمية أك قومية باالعتماد على آّهودات اغبكومية كاألىلية اؼبنسقة، على أف 

 .7تكتسب زل منها قدرة أزرب على مواجهة مشكبلت آّتمع نتيجة ؽبذه العمليات

فمنهم ىناؾ من رزز على العبلقات االجتماعية كالركابط السياسية يف آّتمع،  نمية السياسية:الت -3
العبلقات بُت الناس كالعبلقات بُت اؼبؤسسات اغبكومية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، 

مكانتها كالعبلقات بُت ىذه كأكلئك، كمنهم من رزز على بنية األجهزة كاؽبيازل السياسية كطبيعتها ك 
كدكرىا يف الدكلة، كمنهم من اىتم خاصة بقدرات النظاـ السياس  كفعالية األداء اغبكوم ، كمنهم 
أكُف عناية الستقرار النظاـ السياس  كشرعيتو يف آّتمع، كىكذا ظهرت تعريفات زثَتة فيها القصَت 

بُت الناس من خبلؿ ى : مباذج العبلقات  التنمية السياسيةكالطويل يبكن اختصار مضموهنا يف 
      8.اؼبؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

ى  أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة كى  بدكرىا متللللة يف زل عناصر  التنمية السياحية: -4
التنمية اؼبختلفة، كتكاد تكوف متطابقة مع التنمية االقتصادية، فإذا زاف مفهـو التنمية االقتصادية يعٍت 

ستخداـ اؼبوارد االقتصادية اؼبتاحة يف آّتمع أحسن استخداـ فبكن حبيث تدر أزرب عائد كيستفاد ا
منها أزرب استفادة فبكنة لزيادة مستول الدخل كالتشليل يف آّتمع، فإف مفهـو التنمية السياحية يعٍت 

من حيث ربسُت ميزاف تعظيم الدكر الذم يبكن أف يلعبو النشاط السياح  يف مبو االقتصاد الوطٍت، 
اؼبدفوعات كزيادة موارد العمبلت األجنبية كالية كخلق فرص عمل جديدة مباشرة كغَت مباشرة، 

 .9كالزيادة يف التوسع العمراين عن طريق خلق مناطق جذب سياحية كسكانية يف اؼبناطق النائية

اجات السياح كاؼبواقع اؼبضيفة، إُف جانب كتعرؼ التنمية السياحية زذلك على أهنا تلك العملية اليت تليب احتي
ضباية كتوفَت الفرص كاؼبستقبل، زما تشمل القواعد اؼبرشدة يف ؾباؿ إدارة اؼبوارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات 
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اؼبسائل االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كربقق معها التكامل الثقايف كالعوامل البيئية، كالتنوع اغبيوم كدعم 
 .10اةنظم اغبي

كلتحقيق التنمية مهما زاف نوعها فإف ىناؾ متطلبات أساسية هبب توفرىا من أجل ربقيق اؼببتلى التنموم 
تتمثل ىذه اؼبتطلبات يف اؼبوارد اؼبادية "رأس اؼباؿ"، القدرات البشرية "رأس اؼباؿ البشرم"، "اؼبوارد اإلدارية"، 

 يات االتصاؿ التكنولوجية".."القدرات اإلدارية اؼبؤىلة"، "البٌت التحتية كتقن

 ماىية السياحة: - ب

 .11تعٍت التجواؿ كعبارة ساح يف األرض تعٍت ذىب كسار على كجو األرض السياحة في اللغة:

تعترب السياحة نشاط أساس ، نظرا ألثارىا اؼبباشرة على القطاعات االجتماعية كالثقافية فبفضل السياحة 
تتبلقى الثقافات، كبالتاِف وبصل التعارؼ كسبنح فرصة إلقامة عبلقات صداقة بُت الشعوب كتشكل جو من 

 LAس اؼبنظمة العاؼبية للسياحة التسامح بُت الشعوب، زما تعترب السياحة عامبل للسلم حيث ذزر السيد رئي
PAIX DOIT AU TOURISME AUTANT QUE LE TOURISME 

DOIT A LA PAIX12. 

السياحة ؽبا أزثر من تعريف كاحد كزل منها زبتلف عن اآلخر باختبلؼ الزاكية اليت ينظر منها للسياحة، 
ة، كمنهم من يرزز على دكرىا يف فالبعض ينظر إليها بوصفها: ظاىرة اجتماعية كآخركف يركهنا ظاىرة اقتصادي

تنمية العبلقات اإلنسانية كالثقافية بُت الشعوب، كلكن األمر الذم تتفق فيو الكثَت من التعاريف ىو أف 
السياحة تنشأ للحصوؿ على الراحة كليس العمل، كأهنا هبب أال تؤدم السياحة إُف إقامة دائمة كال تكوف 

 .13ساعة24ألقل من 

ر ىذا العصر تنبثق من اغباجة اؼبتزايدة إُف الراحة كاُف تليَت اؽبواء كاُف اإلحساس جبماؿ ى  ظاىرة من ظواى
الطبيعة كمبو ىذا اإلحساس كاُف الشعور بالبهجة كاؼبتعة كاإلقامة يف منطقة ؽبا طبيعتها اػباصة، كأيضا إُف مبو 

زما ترل األزاديبية الدكلية   االتصاالت على األخص بُت شعوب كأكساط ـبتلفة من اعبماعات اإلنسانية،
للسياحة بأف السياحة تعبَت يطلق على حاالت الًتفيو، كعلى ىذا األساس فه  ؾبموعة األنشطة اضرة 

 .14لتحقيق ىذا النوع من الرحبلت الًتفيهية، كى  صناعة تتعاكف على سد حاجة السائح
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بأهنا ظاىرة اجتماعية كإنسانية تقـو على  1963 كيعرفها مؤسبر األمم اؼبتحدة للسياحة كالسفر الدكِف يف ركما
شهرا ّٔدؼ  12ساعة، كال تزيد عن  24انتقاؿ الفرد من مكاف إقامتو إُف مكاف أخر لفًتة مؤقتة ال تقل عن 

السياحة الًتفيهية أك العبلجية أك التارىبية، كى  تنقسم إُف نوعُت سياحة داخلية كخارجية يشتمل ىذا عدة 
لسياحة على أهنا ظاىرة اجتماعية كإنسانية، زما حدد مدة السياحة كميز بُت السياحة جوانب حيث نظر ل

 .15الداخلية كاػبارجية، يف حُت أغفل اعبانب االقتصادم للسياحة

السياحة عموما ى  التنقل من مكاف إُف مكاف يتميز دبميزات تستقطب ذكؽ األفراد كاعبماعات سواء زانت 
ية، ثقافية، حضارية... بلية اغبصوؿ على متعة، فه  نشاط يقـو بو األفراد من أجل ذات فبيزات طبيعية، تارىب

 الًتفيو كاالستمتاع بوقتهم.    

 24السائح بأنو زل شخص ينتقل خارج مكاف إقامتو اؼبعتادة ؼبدة ال تقل عن  تينارديعرؼ  تعريف السائح:
حية كدراسية أك اػبركج للمهمات ساعة كال تزيد عن أربعة أشهر، كذلك ألسباب ترفيهية، أك ص

 .16كاالجتماعات

 مقومات السياحة: للسياحة مقومات عديدة نذزر منها:

 اؼبوقع اعبلرايف. -1

 اؼبوارد الطبيعية. -2

 اؼبوارد البشرية. -3

 اؼبقومات اػبدماتية كاؼبؤسساتية.  -4

 اؼبقومات التارىبية كاغبضارية. -5

 ة اؼبستويات كتتمثل ىذه األنبية يف:لقطاع السياحة أنبية زبَتة على زاف أىمية السياحة:

 اؼبسانبة يف اقتصاد الدكؿ كتنوعو. -

 اؼبسانبة يف توفَت مناصب الشلل. -

 توفَت كإدخاؿ العملة الصعبة. -
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 التعريف بعادات كتقاليد الشعوب. -

 التعريف بتاريخ كحضارات األمم. -

 التسويق السياح  كالتعريف باػبصوصيات السياحية ؼبختلف اؼبناطق كالدكؿ. -

 ربقيق االحتكاؾ كالتقارب بُت الشعوب كبُت أفراد الشعب الواحد. -

 إقامة عبلقات حسنة بُت الدكؿ كما ىبلفو ذلك من آثار إهبابية على ـبتلف الدكؿ. -

 ثانيا: السياحة وقضايا التنمية في الجزائر: 

تعترب السياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت يتولد عنها دخوؿ ؼبختلف عناصر اإلنتاج العاملة يف ؾباالت 
 1988باؼبائة يف اؼبتوسط خبلؿ السنوات العشر 09السياحة، كقد مبت إيرادات السياحة الدكلية دبعدؿ بلغ 

مليوف سائح  62،80ب 1997 كقد أحصت اؼبنظمة العاؼبية للسياحة عدد السياح يف العاَف 1997إُف 
مليار دكالر، حيث أصبحت السياحة الصناعة األكُف يف العاَف، كمن كجهة نظر  4430كينفقوف ما مقداره 

باؼبائة من الناتج اإلصباِف العاؼب ، زما أف السياحة ى  مصدر رئيس   1،5اإلنتاج  تساىم السياحة حبواِف 
مليوف فرصة عمل سنويا يف عاـ  5،5ا، كتساىم بنحو للعمالة حيث تولد فرص عمل متنوعة يف قطاعه

2010 17. 

زبطوا اعبزائر كبو تطوير قطاعها السياح  كاالرتقاء دبرافقو كاالىتماـ دبقاصد السياحة اعبديدة كفتح        
لة اليت الباب أماـ تدفق االستثمارات الية كالدكلية إُف قطاع السياحة كاالستفادة من اؼبوارد السياحية اؽبائ

تزخر ّٔا اعبزائر، كتعمل اعبهات اؼبسؤكلة عن الصناعة يف اعبزائر على تطوير منتجات سياحية جديدة مثل 
السياحة الثقافية كأطلقت يف اآلكنة األخَتة ضبلة ؼبسح كرصد اؼبواقع األثرية كخباصة الركمانية، زما أكردت 

 .18الشواطئ كمناطق التوسع السياح الدكلة أنبية ؽبذا القطاع كالقوانُت اػباصة باستلبلؿ 

فقد تبنت الدكلة اعبزائرم العديد من الربامج اليت تسعى لرفع مسانبة قطاع السياحة يف ربقيق التنمية  كمن  
أىم الربامج اليت كضعتها اعبزائر برنامج تنمية القطاع السياح  كفقا للمخطط التوجيه  للتنمية السياحية 

إلطار االسًتاتيج  اؼبرجع  ا (SDAT2025: يشكل اؼبخطط التوجيه  للتهيئة السياحية ) 2025
لسياسة السياحة يف اعبزائر، كيعد ىذا اؼبخطط دبثابة الوثيقة اليت تعلن الدكلة من خبلؽبا عبميع الفاعلُت كصبيع 
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، كىو أداة تًتجم إرادة الدكلة يف تثمُت 2025القطاعات كصبيع اؼبناطق من مشركعها السياح  لؤلفاؽ 
رىبية للببلد ككضعها يف خدمة السياحة يف اعبزائر، كلتحقيق القفزة اؼبطلوبة القدرات الطبيعية، الثقافية كالتا

كجعل السياحة أكلوية كطنية للدكلة هبب النظر إليها على أهنا َف تعد خيارا بل أصبحت ضركرة ألهنا تشكل 
دكلة فيما ىبص موردا بديبل للمحركقات، فهذا اؼبخطط التوجيه  السياح  يعترب اؼبرآة اليت تعكس لنا مبتلى ال

التنمية اؼبستدامة كذلك من أجل الرق  االجتماع  كاالقتصادم على الصعيد الوطٍت طلية العشرين سنة 
 . 19القادمة

 تلعب السياحة دكرىا ىاما كبارزا يف ربقيق التنمية الية كذلك من خبلؿ ما يل : 

ب جزء مهم من النقد تساىم السياحة بدرجة ملموسة يف جذ تدفق رؤوس األمواؿ األجنبية: -1
األجنيب لتنفيذ خطط التنمية الشاملة من خبلؿ أنواع التدفقات النقدية األجنبية اصلة سواء من 
مسانبة رؤكس األمواؿ األجنبية يف االستثمارات اػباصة بقطاع السياحة أك اإليرادات اليت ربصل 

اليت يصرفها السائحُت خبلؿ فًتات ، باإلضافة لؤلمواؿ 20عليها الدكلة مقابل منح تأشَتات الدخوؿ
إقامتهم، لكن مع كجوب توفر حد معُت من اػبدمات مثل الفنادؽ كمكاتب صرؼ عمبلت تعمل 

 كفق نظاـ عاؼب . 

يؤزد ىذا اؼبؤشر على التطور السريع يف القطاع السياح  ىو حجم اإليرادات السياحية السنوية، اليت تقدمها 
اح ، فحجم إنفاؽ الفرد على السياحة تطور بشكر زبَت، بعدما زاف الفرد السياحة إُف اقتصاد البلد السي

دكالر يف الرحلة السياحية  928دكالر، أصبح ينفق اآلف حواِف  83حواِف  1950ينفق على السياحة سنة 
 . 21مرة خبلؿ نصف قرف من الزمن 11أم أف اؼببلغ تضاعف ب 

 زيادة مواردىا من السياحة على استخداـ تعمل الدكؿ اليت ترغب يف نقل التقنيات الحديثة: -2
التكنولوجيا اغبديثة كاؼبتطورة، زلما زاف ذلك فبكنا يف صبيع مرافقها كخدماهتا السياحية، كباستطاعة 

 .22االستثمارات األجنبية فعل ذلك بشكل يقود القدرات الوطنية اؼبستخدمة يف ىذا آّاؿ

تعترب السياحة من أزرب القطاعات االقتصادية يف توفَت فرص العمل حيث  تشغيل األيدي العاملة: -3
باؼبائة من إصباِف القول العاملة على مستول العاَف، كذلك لتشعب ىذه الصناعة  11تستوعب 

كتداخلها مع العديد ف الصناعات األخرل حسب إحصائيات منظمة السياحة العاؼبية فقد يصل 
كمن اؼبتوقع طبقا  2016مليوف عامل هناية  202حة حواِف عدد العاملُت يف قطاع السيا
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لئلحصائيات ؾبلس السياحة كالسفر العاؼب ، زما أف السياحة تستوعب القطاعات السياحية حبدكد 
، نفس الش ء بالنسبة ؼبسانبة 2014من إصباِف التوظيف العاؼب  حسب إحصائيات عاـ  11،8

اىم كبشكل زبَت مباشر كغَت مباشر من خبلؿ قطاع السياحة يف توفَت فرص العمل حيث تس
ألف  5،4القطاعات الداعمة للسياحة، حيث يقدر عدد العاملُت يف قطاع السياحة يف اعبزائر بػ 

 .23عامل

خاصة كأهنا تعترب قطاع اسًتاتيج  لبلستثمار كموردا ىاما إليرادات الدكؿ كخاصة إدخاؿ العملة كتنويع 
لذم تفطنت إليو العديد من الدكؿ كعملت على تطويره مثل ما فعلت مصر االقتصاد الوطٍت كىو األمر ا

تونس ماليزيا ترزيا كالعديد من الدكؿ اليت عرفت ركاجا زبَتا للساحة ّٔا ما جعلها تعمل دائما على تطوير ىذا 
 آّاؿ.

اتيجيا لتحقيق التنمية كتلعب اعبماعات الية دكرا بارزا يف تطوير القطاع السياح  كجعلو موردا كبديبل اسًت 
 الية اؼبستدامة كذلك من خبلؿ:

 تطبيق الربامج الوطنية اػباصة بالسياحة ككضع ـبططات ؿبلية تتناسب كطبيعة الوحدة الية. -

 العمل على ترقية قطاع السياحة كتوجيو االستثمار إليو. -

 توفَت مناخ سياح  مناسب. -

ة كاؼبوارد السياحية كالعمل على اغبفاظ عليها كتطويرىا بالطرؽ االىتماـ بالًتاث الثقايف كاؼبعاَف األثري -
 اليت تزيد من صباليتها دكف اؼبساس بأصلها.

 العمل على كضع إسًتاتيجية إعبلمية فعالة للتعريف باؼبناطق السياحية كالًتكيج ؽبا. -

 العمل على توطيد ثقافة االتصاؿ اعبوارم. -

 الية مثل الفنادؽ، اؼبقاى ، اؼبنتجعات..إنشاء اؼبرافق السياحية ذات اعبودة الع -

 توسيع القدرات السياحية لكل منطقة. -

 إنشاء مرازز للتكوين يف ميداف السياحة. -
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 :ثالثا: السياحة في والية مسيلة بين الواقع واألفاؽ

حة تعترب اعبزائر من أىم الدكؿ اليت ربظى دبميزات سياحية سبيزىا عن غَتىا سواء تعلق األمر بالسيا     
الصحراكية، اعببلية كاغبموية، البحرية حيث يلقبها البعض بالقارة.. كمن بُت أىم الواليات اليت لديها 

 .والية مسيلةإمكانيات سياحية معتربة 

حيث ربتل ىذه الوالية مكانا متميزا يف اعبزء األكسط من مشاؿ اعبزائر، كى  جزء من منطقة اؽبضاب     
، كتعترب كالية اؼبسيلة نقطة كصل بُت الشرؽ كاللرب 2زلم  18،175مساحة  العليا يف الوسط، كسبتد على

كالشماؿ كاعبنوب، وبدىا من الشماؿ زل من كاليت برج بوعريريج ككالية البويرة، كمن الشماؿ الشرق  كالية 
ريب كالية سطيف، كمن الشماؿ اللريب كالية اؼبدية، أما من الشرؽ فتحدىا كالية باتنة كمن اللرب كاعبنوب الل

اعبلفة، كمن اعبنوب الشرق  كالية بسكرة، سبلك كالية اؼبسيلة مناخ قارم كى  مرزز كسط بُت التل كالصحراء، 
 .24ـ فوؽ سطح البحر 300ـ إُف  200كمعظم الوالية مستوية كيبلغ ارتفاعها من 

ربظى كالية اؼبسيلة بالعديد من اؼبميزات السياحية حيث تتضمن مناطق تارىبية كطبيعية كحضارية بارزة 
من شأهنا أف ذبعل كالية اؼبسيلة من أرقى الواليات سياحيا كبتاِف رفع اإليرادات االقتصادية للوالية كربقيق 

باإلضافة حوراف، وواحدة بوسعادة، ابات زلابة التنمية، فلها من اؼبوارد اؼبتنوعة زما ىائبل كمتنوعا منها الل
حماـ بالعربي، حماـ الضلعة، شالالت إُف السدكد كاغبمامات كما ؽبا من فبيزات طبية كسياحية مثل 

.. ىذا فيما ىبص اؼبوارد الطبيعية، أما فيما ىبص اؼبوارد اؼبادية فيريرو، سد القصب، ووادي بوسعادة
ًتاتيجية ؽبا من البعد التارىب  كاغبضارم ما يبيزىا حضاريا كتارىبيا عن العديد فتتضمن الوالية معاَف أثرية إس

ىذا اؼبعلم التارىب  الذم يقع يف  قلعة بني حمدافمن الواليات كمن ىذه اؼبوارد اؼبادية التارىبية اغبضارية 
ضمن الًتاث  1980بلدية اؼبعاضيد، كنظرا كؼبميزاهتا فقد مت تصنيفها من طرؼ منظمة اليونسكو ضمن 

اآلثار ، يلماف، زاوية الهاملاإلنساين، باإلضافة إُف العديد من اؼبعاَف اغبضارية زهوؼ س  موسى ببٍت 
من اؼبمكن أف ذبعلها من أبرز كأىم الواليات السياحية يف اعبزائر،  .. ىذه اإلمكانيات اليتالحجرية العرائس

إال أنو كرغم ىذه اؼبؤىبلت ال يزاؿ قطاع السياحة وبتاج إُف مزيد من العمل من أجل تطويره كاستلبللو 
 بالشكل اعبيد للمسانبة يف ربقيق التنمية الية كالوطنية الشاملة، حيث يرجع ذلك إُف أف ىذا القطاع ال
وبظى باالىتماـ الكايف من حيث التأىيل كالتطوير كتوفَت البٌت التحتية، كبالتاِف ضعف عائدات ىذا القطاع 

 كيبكن إصباؿ أسباب ضعف القطاع السياح  إُف:
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 ضعف الثقافة السياحية يف اعبزائر. -

 ضعف االستثمارات السياحية. -

 كضة يف بعض األحياف.نقص اؼبرافق اؼبخصصة للسياحية كتدين مستول اػبدمات اؼبعر  -

 عدـ الًتكيج الكايف للمعاَف السياحية كذلك راجع إُف ضعف اإلسًتاتيجية اإلعبلمية. -

 عدـ تتبع خطط كاسًتاتيجيات كاضحة اؼبعاَف يف اؼبيداف السياح . -

 إنباؿ جانب الصناعات التقليدية كاؼبوركث الثقايف الذم يعترب رمز الشعوب كأساس سبيزىا. -

 الية اؼبخصصة ؽبذا القطاع.ضعف اؼبوارد اؼب -

 ضعف اؽبيازل القاعدية اؼبساعدة على خلق جو سياح  مناسب. -

كلذلك البد من تتبع اسًتاتيجيات علمية كاضحة لتطوير السياحة كجعلها من أىم موارد سبويل اعبماعات 
 الية كربقيق التنمية الية اؼبستدامة كذلك زما يل :

 ياحة.زبصيص موارد مالية لتطوير الس -

 فتح باب االستثمارات أماـ اػبواص لبلستثمار يف اؼبيداف السياح . -

 ترقية الًتاث الثقايف كالتارىب . -

اغبفاظ على العادات كالتقاليد كاألعراؼ اؼبتعلقة بكل منطقة كذلك غبماية اػبصوصية الثقافية لكل  -
 منطقة.

 ة.التعريف باؼبناطق السياحية لكل كالية كالًتكيج لثقافة اؼبنطق -

 الًتكيج للسياحة كالثقافة السياحية. -

 االىتماـ بالسياحة اغبموية.  -
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العمل على تكوين زوادر كإطارات كموظفُت مكونُت يف ميداف السياحة، اإلرشاد السياح ،  -
 الفندقة.. كذلك عن طريق بناء مرافق ـبصصة لذلك كإقامة دكرات.

 كبو الدكؿ آّاكرة زتونس مثبل. الًتكيج للسياحة الداخلية بدال من توجو اآلالؼ سنويا  -

 تتبع كتبٍت إسًتاتيجية إعبلمية تركهبية عبلب سياح من اػبارج كالداخل. -

 الخاتمة:

تلعب السياحة دكرا باللا يف تطوير اقتصاد الدكؿ كموردا ىاما يف زيادة مداخيل الدكؿ، ىذا القطاع الذم 
اعبزائر كبالرغم من سبيزىا دبعاَف سياحية بارزة سبيزىا استثمرت فيو العديد من الدكؿ كأثبتت قباحها، إال أف 

على العديد من دكؿ العاَف، إال أننا ال نبلحظ بركز ىذا القطاع أك تسجيل كاضح للمداخيل الوطنية أك 
الية، كذلك راجعا للعديد من األسباب، كتلعب الدكلة دكر زبَت يف ربقيق ذلك سواء تعلق األمر 

ك الية كذلك عن طريق اعبماعات الية اليت تلعب دكر بارز يف تطوير القطاع السياح   بالسياسات الوطنية أ
زوهنا اػبلية البلمرززية األقرب للمواطن كاألعلم خبصوصية زل منطقة  كلذلك هبب أف يكوف ؽبا الدكر الكامل 

 ال  كالوطٍت. يف االستلبلؿ كاالستثمار يف ىذا القطاع كتطويره، كجعلو من أىم مصادر التمويل

 الهوامش: 
، ص 2014، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، جغرافية التنمية في عالم متغيرأشرؼ ؿبمد عاشور،  1

49. 
، أطركحة لنيل درجة الدزتوراه يف العلـو تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وأفاؽخنفرم خيضر،  2

 .18، ص 2011/ 2010، 3جامعة اعبزائراالقتصادية فرع التحليل اإلقتصادم، 
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، دار الفكر العاؼب ، 1، طالفقر والتنمية بين األوضاع الداخلية والنظاـ العالميأمل عبد الفتاح مشس،  4

 .49، ص 2013القاىرة، 
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 .54، ص2013العصرية، لبناف 
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 .   78، ص 2005-2004اإلنسانية كالعلـو االجتماعية، جامعة منتورم، قسنطينة، اعبزائر، 

 .125، ص 2012، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، 1نمية، طعبد الرزاؽ ؿبمد الدليم ، اإلعبلـ كالت 8
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