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راسات ُّرحب جم    *  ٔ  «ا ٔساتذة مُ  «جبمیع اكدميیة ا ني شاراكت ا   العلوم و ق قو حلا حقول يف اجلامعیني  والباح
صادیة  ، العلوم السغیاسغیة  سغیري،  وعلوم  اریة والت ق عیة وسانیة العلوم االٕ  ال ج ٓداب و   قصد  واملغات  ، ا

م  ورش  ُ   ودراساهتم  حبو ٓيت: و  عىل النح ددة وفق الرشوط امل   ا
ّسم املقا  - ٔن ی جلدیة جيب  ٔصل  بًعاالعلمي  وإالسهام ا وا ه  ُم  املُفتعارف  لعلمّیة وا جّیةاملهن اخلطوات صاح

ٔالٔخرى ا ٕاىل جم ٔو ٕارس هورش السغبق  ومله ملمقال، علهيا يف معلّیة حترالر  طع  و ا  من رسالكون املقال مق
ة  ٔطرو ٔو  كتوراه املاجسغتري    كتايب. دمي تعهد بتق  وذا

صار تتضمن  حب املقال سريتهٔن الُرسل صا - خ اتیة  ه هامسا ه ولق سب  العلم  ةجلهواالعلمیة  ودرج یة املن
ملغة العربیة  املقال ٕارفاق  مع  إاللكرتوين، یدوالرب هاتفه  ورمق ٕانهيا  لص  ٓخرمب ٔجيبیة عىل و اوز   ٔال بلغة  یت

  ٔسطر.مخسة  امللخص
ر ن املقالٔن الكو - ملغة   18جحم  Traditional Arabicط نوع اخل ((Word عىل صیغة حمرر ب المكبیو

لىسغبة ملغة الفروسغیة   10وجحم ملغة العربیة  12جحم    Times New Roman خط والهوامش یة العرب 
ملغة ا  وحترالر رتام  .14جحم    Times New Romanط   لفروسغیة الكون بنوع خاملقال  حواف   مع ا

ة ال ٔعىل  صف د  مع  مس)  2السار (  .)مس 3 (انميني. )مس 2 ٔسفل( ). مس 2 ( ٔسطر   بني  مس) ما 01(اع ا
او  ٔال عىل ات املقیت ة مبا يف 25ال ز عدد صف ٔال واملالحق اجلداولو  واملراجعاملصادر ذ  صف یقل عن   و
ة 15     .صف

ةملقال اهوامش  - ٔسفل لك صف ر  كون يف  ٓخر املقال جع واملرار املصاد تبو املهنجیة  وفق القواعد  يف 
  .رف علهيااملتعا

ث وسخ يف شلك ثال  البحث مطبوعا ٔو یُقّدمملم  وينإاللكرت ید الرب ن طریق ع ل الكرتونیا یمت ٕارسال املقا -
.  رئس  ٕاىل cdبقرص مضغوط  مرفوقةورقة    حترالر ا

ل الهیئة الع الرسي  تحكميقمي وال ملت ضع مجیع املقاالت الواردة ٕاىل ا خت - . لمیة من ق   ملم
اال حيق ملباحث طلب عدم ورش ا - وزته ملقال بعد ٕا   ل احملمكني. رش من ق ملى  وق
   ورشه.لىرش ال یمت ا ورشوطرتم قواعد حي وملا  ُمرسل ٕاىل   لك مقال -
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اخللق واملرسلني سغید محمد وعىل   ٔرشف الة والسالم عىل رب العاملني والص  امحلد   ؛ محن الرحمي هللا الر  سم 
ٔحصابه املی ل البت الطاهر    ٔما بعد: امني الطیبني الكرام،  الن وعىل 

  
وري املنتظم   الزتاما ؛ حملرتمون قراؤ ا لىرش ا ٔاكدميیة ا ر ا "ميا  العدد اجلدید  لقامك هبذا  الرشفيا"، سات ا

ي-ثالث ل العدد ا– ود امجلیع يف امتامه بفضل هللا عز ، ا ل  تظافرت  ي وميه علیناو متزي  ، هذا العدد ا
مات اذ بعدة مواضیع  ه ٔمل ان ، ات الص  ٔساتذة ام طلبة دراسات  جيد امجل  اليت ن یع ضانهتم سواء اكنوا 

ٔصبحت كام الحظنا ٔ علیا ام غريمه،  م العدید من ن جملتنا  ني  حمل اه الن  الباح ه ا ار ل الوطن و من دا
 ، ات ا ٔعامهلم مضن صف ل ا حث تناولت رشفو بىرش  يف جماالت العلوم   الراهنةواضیع ملٕاشاكلیاهتم 

جوسانی صادیة والقانونیةعیةة،  ق وقع قاسغیا، مما یتمتت مياقشغهتا نظر و تطبیقا بل وحىت  اليت ، 
اهتاید من مقروئ زت ان س ٔما .یة صف ٔسطر، مازالت  ، وٕاىل غایة كتابة هذه ا ل  وبدلیل ذ سغتق نة ا 
ٔن جتد لنف ملتحكمي،  هاومعاجلهتا لتحضري ت املقاال ري  ٔ ٔمل يف ا الت ذات ال بني مرموقة ة سها ماكنلن صت  ا

    العاملي.
  
مس اخلاص  مسه قدم رئس حترالر ا تی  رسة العلمیة ملمج  و ي  یع  لصني ا م الشكر اجلزیل نلك ا

ٔداء رايق من  ا، كام یعملون جبهد و ل ٕاجنا ٔوفاشكر لكال ا ني ا ي جعلوا من جملتنا مقصدا علمیا  الباح ء ا
ريیتطل  . ع ملك

  
ني مجل  دعوتناكام جندد  ؤ بحثیة، والعمل ال  همراق ٔو لٕالسهام بیع الباح ل  وبا ٔ البحث  ة مسغتوى رق من 

ٔمة و العلمي  ٓمال ا اانهنوض به حتققا    .وطمو
  

  الر ا ة حتر اس رئ 
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 يف تطوير املهارات ) GPEC(دور التسيري التقديري للتشغيل واملهارات 
 : ربيحة قوادريةد                            عيسى خليفي  :أد

  عي نور البشري البيضاملركز اجلام                              جامعة بسكرة
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  :امللخص

، وذلك )GPEC(يف تطوير املهارات لتقديري للتشغيل واملهاراتالتعرف على دور التسيري ا حناول من خالل هذه الدراسة
إىل تطوير  التطرق ىل، إضافة إهارات والتعرف على مبدأه ومراحلهىل مفهوم التسيري التقديري للتشغيل واملمن خالل التطرق إ

ملهارات، أما يف األخري فقد مت التطرق إىل ية تطوير هذه االتعرف على كيفف على مفهوم املهارات، مث املهارات من خالل التعر 
 يساهمالتسيري التقديري للتشغيل واملهارات  وتوصلت الدراسة إىل أن .تطوير املهاراتعالقة التسيري التقديري للتشغيل واملهارات ب

التقدير املسبق لالحتياجات  عن طريق اراتالوسيلة األساسية لتطوير امله هذا األخري يعتربيف تطوير املهارات من خالل التكوين، 
حة ، كما يساهم من حيث التكلفة واجلودةاألنسب منها  الختيار التكوين وأساليب طرق بني للمفاضلة الفرصة التكوينية، وإ

يت ستقدم حتديد األجور وطريقة دفعها و حتديد احلوافز ال واملهارات يف تطوير املهارات من خالل التسيري التقديري للتشغيل
 للمهارات.

  .تالتسيري التقديري للتشغيل واملهارات، املهارات، تطوير املهارا: الكلمات املفتاحية

Résumé: cette étude identifie le rôle de la gestion prévisionnelle d’emploi  et des compétences 
(GPEC), en abordant le concept de la gestion prévisionnelle d’emploi  et des compétences et à 
identifier son principe et ses étapes, en plus d'aborder le développement des compétences , grâce 
à l'identification du concept compétences, puis identifier  comment développée ces 
compétences, a l’afin en parle du relation entre la gestion prévisionnelle d’emploi et des 
compétences et le développement des compétences. L'étude a révélé que la gestion 
prévisionnelle d’emploi  et des compétences contribue à développement des compétences par la 
formation, ce dernier est considéré comme le principal moyen de développer les compétences 
en pré-estimant les besoins de formation, et Offrir la possibilité de choisir entre les méthodes de 
formation et les méthodes pour choisir les plus appropriées en termes de coût et de qualité, 
comme la gestion prévisionnelle d’emploi  et des compétences contribue dans le développement 
des compétences en fixant les salaires, comment les payer et en définissant des incitations pour 
les compétences.  

Mots clés: gestion prévisionnelle d’emploi  et des compétences, les compétences, le 
développement des compétences. 
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 مهيد ت 

إىل حتول املؤسسات إىل مؤسسات قائمة على املعرفة حبيث  توم تغيريات وحتوالت سريعة أديشهد العامل الي
ا البشري من أوىل تضع العنصر بداع ملا ميتلكه من معارف ومهارات متكنه من سرعة رد الفعل واإل اهتماما

لتايل ضمان بقاء واستمرارية املؤسسات يف ظل هذه ،والتميز  التحوالت. و

ت كبرية لتسيريها وهذا      أدى إىل   امونظرا لألمهية املتزايدة اليت حتتلها املوارد البشرية أصبح على املؤسسات حتد
األفراد مث  ذا فقد كانت تعرف بتسيريظهور تسيري املوارد البشرية اليت عرفت عدة تسميات منذ ظهورها إىل يومنا ه

 ، وهذا راجع إىل التغيريات اليت تشهدها املهام اليت تؤديهااألخرى  ن التسمياتوغريها م تسيري شؤون العاملني
  .هذه الوظيفة

لتايل على       ا للحصول على األفراد ذوي مها تااملؤسسو ، مث تطوير هذه  رات عاليةأن تضع مجيع إمكانيا
ة أولية أو أن تقدر حجم املهارات  من املنافسني ولتحقيق ذلك جيب عليها أن ترسم خط اهرات واحلفاظ علياملها

لتسيري التقديري للتشغيل  هذا يهدف  حيث  تاواملهار اليت جيب أن حتصل عليها كما ونوعا، وهذا ما يعرف 
القرارات  اختاذكما يساهم يف   ،نياملناسب و املكان إىل إحداث التوازن النوعي والكمي للمهارات يف الوقت  األخري

ملهارات كتحد  . وتقييمهايدها وتطويرها املرتبطة 

ت ومهارات األفراد ار ونظرا لكون تطوير املهارات أهم عنصر يف تسيري املهارات ملا له دور يف تنمية وتطوير قد     
لتايل ز  م على اإلبداع و دور   وما ه :اإلجابة على اإلشكالية التالية ةراسالد، سنحاول يف هذه واالبتكاردة قدر

سنتطرق يف هذه   اإلشكاليةولإلجابة على هذا  ؟.غيل واملهارات يف تطوير املهاراتلتشالتسيري التقديري ل
  الدراسة إىل احملاور التالية:

  ؛ : مفاهيم أساسية حول التسيري التقديري للتشغيل واملهاراتولر األو احمل
  ؛ املهاراتساسية حول تطوير هيم أ: مفااحملور الثاين

 تطوير املهارات. بل واملهارات يشغتقديري للالتسيري الت عالقة: احملور الثالث
   مفاهيم أساسية حول التسيري التقديري للتشغيل واملهاراتاحملور األول: 
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 )GPEC(تهارال وامليشغتذلك أن التسيري التقديري لل، ة التسيري التقديري تعود إىل فرتة الستيناتفكر  نإ
بعد مروره بعدة مراحل وأشكال والتعرض لعدة حتوالت  الّ مل يصل إىل النموذج احلايل واألسس القائمة عليه إ

مث يليها  تمثل يف التسيري التقديري لألفراد،ت خالل فرتات زمنية متعاقبة، وتصنف هذه التطورات إىل أربعة مراحل
لتسيري إىل التسيري التقديري للوظائف مث املرحلة األخرية واليت تع تقالناالالتسيري التقديري للحياة املهنية، مث  رف 

  ة ويعترب أحد األشكال املعاصر  ،2)1981( بداية الثمانيناتيف  ظهرهذا األخري  1التقديري للتشغيل واملهارات 
دف إىل األقلمة الك لتسيري التشغيل، وهو عبارة عن مية والنوعية للموارد  جمموعة من الطرق واملمارسات اليت 

بني   االحنراف تقديرية إىل إلغاء يسعى بطريقة GPEC سسة، مبعىن أن البشرية املتوفرة مع احلاجات التقديرية للمؤ 
عبارة عن التوقع املستمر   GPECومنه فإن  .3مستقبال ر منها ف و ما هو متوفر من املوارد البشرية وبني ما جيب أن يت 

ؤسسة  امل الحتياجاتمتماسكة وذلك من خالل: النظرة املتوقعة واملستقبلية من أجل وضع سياسة وخطة عمل 
  . 4من املوارد البشرية (احلصول على املهارات يف الوقت املناسب)

غطية هذه الوظائف ع للوظائف املستقبلية للمؤسسة وتقو عبارة عن عملية التقدير أو الت GPECوعليه فإن 
  ن سوق العمل. يني أو من خالل احلصول عليهم معن طريق تطوير العاملني احلال سواء

لغة يف املؤسسات ذلك من خالل دوره يف كونه حلقة وصل بني إسرتاتيجية أمهية  GPECيلعب و 
  :5يري التقديري للتشغيل واملهارات يف النقاط التاليةأمهية التس صيوميكن تلخ املؤسسة وإسرتاتيجية املوارد البشرية

ت والوظائف اجلديدةلتطابقية وتكييف ااملسامهة يف خلق ا -  ؛ملهارات مع التحد
 ؛سنوات 5إىل  3التوجهات اإلسرتاتيجية للمؤسسة وأهدافها املستقبلية من حتديد  -

 
 :ارا لـ م  اخ ا ال ل ه  et des Compétences la Gestion Prévisionnelle d’Emploi 

1- benhabib A & Zahia Moussaoui, Gestion et développement des compétences: approche prévisionnelle et 
préventive», Revue Economie & de Management n° 3, Faculté des sciences économiques et de Gestion, 
Université de Tlemcen,  Algérie,2004 , p01. 
2- Cécile Dejoux , Anne Dietrick, Management les compétence le cas Manpower, Node & Pearson éducation, 
France, 2005, p78. 

ا ال -3 ة في ت ت ارد ال انة ت ال ة، دور وم ا ي ع اتف هاش و ة ال س ة وم ا لح ال ات، دراسة حالة م ال س   ة ال
لقة م االم ، رسالة ماج (غ -ة -الغازة  ق و العل ق ة ال ل ة،  اع ات ال س ة، جا رة)، ت ت ال اد معة م  ق
  ، ،خ ائ  . 35ص  ،2004  ة ، ال

4- Emmanuel Cristain, La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, CREFOR Haute-Normandie, 
France, 2007, p04. 

ال ج  -5 اع ال ة إس آل فاءات  ائف وال قعي لل ات، ال ال ل دور إدارة ال ، سارة ع ة في تفع ي  ت قى ال ل ة، ال ارد ال
ة"ا ارد ال ل ت ال اني ح اص العال ل فا على م ة وم ال ارد ال ی لل ق م   ال ة العل ل ة،  ائ ات ال س ال ل 

ة اد ،  االق ائ ة ، ال ارة، جامعة م خ  م ال مي  وال والعل ف  28/ 27ی  . 07، ص2013ف
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ى ؤسسة، واليت من املمكن أن تؤثر علأ على جمال أعمال املر طوالتغريات اليت ت حتديد تطورات بيئة العمل -
ا  ؛ مهارا

  لعمل على مستوى املؤسسة ككل وعلى مستوى كل جمال . صلة حول مناصب اإعداد خمططات مف -
ن التسيري التقديري للتشغيل واملهارات مييز بني منطق املناصب على مبدأ أساسي وهو أ GPEC ويقوم 

(حسب   ألول إىل أن التنظيم والتسيري يف املؤسسة يكون حسب هيكل تنظيمييشري ا ث حبي ،ومنطق املهارات
  واالجتماعيين ى التقسيم التقنوع من التمثيل أخذ من التنظيم التايلوري املؤسس علناصب)، وهذا التسلسل امل

ملهام املوكلة إليه، وحيدد ذلك من املفروض يف وثيقة امل  Fiche)صب نللمهام، حيث أن كل منصب معرف 
de poste) ،  ذا املنصب، ملهام املتعمهارات متكنه من القيام  امتالكويفرتض يف الفرد الشاغل للمنصب لقة 

صنيف منصبه، وال يفرتض أن يقوم مبهام خارج منصبه، وإن كان لديه إىل مستوى ت استناداويدفع له أجره 
ها إال بتغيري املنصب وال يستطيع تطوير مساره إال إذا  نيمهارات مل تستعمل يف هذا املنصب ليس له إمكانية تثم

 ق املهارات فإن التنظيم يف املؤسسة حيدد ليس على أساس املناصبمنط ووفق. حصل على منصب أعلى حيرره
حيث كل تشغيل خاص يضم جمموعة  ،(emploi-type)ولكن على أساس جمموعة من التشغيل اخلاص 

اية مشرتكة ومتقا   (Cereq)وقد عرف التشغيل اخلاص حسب  ة من حيث متطلبات املهارات.بر مناصب هلا 
شرتكة م وضعيات العمل ذات خصائصهيل على أنه "جتميع املناصب أو اث حول التأمركز الدراسات واألحب

،  ويعد مفهوم التشغيل اخلاص أساس مقاربة التسيري التقديري للتشغيل واملهارات ميكن أن يشغلها نفس الفرد".
  : 2وتتمثل أهم أنواعه يف .1عهانو أن التعامل معه يتطلب معرفة ه فإيلوع

ملهام والعمليات احلامسحيمالتشغيل األساسي: - لغة يف املؤسسة ألنه يرتبط  ة لتطبيق اإلسرتاتيجية و ل أمهية 
يت حيتويها يف سوق لاحتقيق األهداف املنتظرة، لذلك فهو يتمّيز بقلة عدد املناصب اليت يتضمنها، وندرة املهارات 

  العمل. 
شطة) ملواجهة التطورات املستقبلية، يكون على ناأل(للمهام أو  يصف احملتوى من املهارات :التشغيل الدارئة -

   املؤسسة.مستوى وحدة معينة يف

 
اح، دور -1 لح س فاءات  ت ص اء في ال ة ب ة ال اف ةلل  ال ة، س اد رة)، رسالة االق م ق ماج (غ م ، عل ة ال  ل

م ارة  العل ة وال اد م االق ،   ال وعل ائ ة، ال  .53، ص2008، جامعة م خ 
ر  -2 ة ب ة، فه هارات  دور و ق في ال ة  ةم ت اف ات ت س ة، لل اع رة)، رسالة  ال اتت  ت ماج (غ م س   ال

ة ل ة،  اع م ال ة  العل اد ، ج  االق ،  وال ائ ة، ال  .24ص، 2006امعة م خ 
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هو تشغيل خاص يتغري جذر (كميا و نوعيا) حسب التطورات التنظيمية، التكنولوجية،  :التشغيل احلساس -
  اف اإلنتاجية.دهواأل

يل اخلاص الذي يسمح جبمع ال ميكن تطويره دون الرجوع إىل مفهوم التشغ GPECإلضافة إىل هذا فإن 
  ة.              املناصب يف املؤسس

متثل عناصره املفاهيم القاعدية للتسيري  إذ) 01( رقم بعدة مراحل كما هو مبني يف الشكل GPEC ومير 
 : تار للتشغيل واملها التقديري 

لكمية  : إن املؤسسة جيب أن متتلك موارد املوارد البشرية احلالية واالحتياجات احلالية -  بشرية اليت حتتاجها 
ا احلالية، وميكن احلصول عليها من  جهتني عية، واليت جيب أن تكون مكيفة معوالنو  : اجلهة اخلارجية احتياجا

   ؛اجلهة الداخلية (حركية العمال)و   (سوق العمل)

حسب هيكل األعمار   هاة تطور املوارد احلالية و تغري : ميكن توقعها من خالل دراساملوارد البشرية املستقبلية -
حمليط   ؛1، ومستوى األمان يف العمل واجلو االجتماعي وشروط العمل وظروف العمل ومستوى املهارات مقارنة 

لنظر إىل االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية - يجية من مشاريع االستثمار خططات اإلسرتاتملا: 
توضح احتياجات املؤسسة من األفراد واملواصفات املثلى اليت تريدها واألهداف اإلنتاجية وكل ما تستطيع تغيريه ت

ا   ؛ من أجل بلوغ األهداف املسطرة يف املخطط اإلسرتاتيجي وهذه االحتياجات متثل املهارات الواجب اكتسا
ئج : يتم يف هذه املرحلة حتديد وقياس الفروق الكمية والنوعية وذلك من خالل النتاحنرافاتالالفوارق أو ا-

وينتج عن هذا التحليل حترير تقرير  .2ددة مسبقااملتوصل إليها من خالل إسقاط املوارد البشرية واالحتياجات احمل
أن توفرها املؤسسة ولتسهيل هذه  ضو ملخص لالحنرافات بني االحتياجات املستقبلية واملهارات اليت من املفر 

ا ائف احلساسة اليتالعملية جيب عليها حتديد: نسبة الوظ ؛  بة العمال الشاغلني هلذه الوظائفنس؛ سيتغري مضمو
نسبة العمال الشاغلني لوظائف سوف  ؛ إلجنازهاالشاغلني لوظائف سوف يرتفع املستوى املطلوب  نسبة العمال

نسبة العمالة الشاغلة لوظائف ستتطلب مستقبال مهارات جديدة من ؛ إلجنازها بو مستوى املهارة املطل  ينخفض
ا حاليا  نفس املستوى   . 3اليت ميتلكو

(كتحديد  وارق تستطيع املؤسسة إجياد سياسات تصحيحية وقائيةمن خالل حتليل الف :السياسات التصحيحية-
جيه سياسات التكوين وتسهيل احلركية من جهة و تسياسة التوظيف لبعض العمال أو إعادة البعض إىل مناصبهم و 

 
جع ساب -1 اح، م لح س  .52، صص

2- benhabib A & Zahia Moussaoui, op.cit., P12.   
3- Idem. 
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 الية من املوارد البشرية يتوفر للمؤسسة عمالة معينة ونتيجة ملختلفاس االحتياجات احلأخرى). ومنه فإنه على أس
التغريات الداخلية واخلارجية (حركية، خروج)، ميكن هلا أن تتوقع مواردها البشرية املستقبلية ومن جهة أخرى تقوم  

ملقارنة بني  سة بتخطيط االحتياجات املستقبلية من املهارات املطلوبة، من خالل املخططات اإلسرتاتيجسؤ امل ية، و
د الفوارق يف عدد األفراد أو نوع املهارات، وعليه تتخذ اإلجراءات هذه األخرية واملوارد املستقبلية املتوقعة حتد

  .1الالزمة من تكوين أو نقل أو توظيف

  مراحل عمل التسيري التقديري للتشغيل واملهارات ):01الشكل رقم(                    

 
 
 

 
 
 
Source: Alain Meignant, Ressources humaines, déployer la stratégie, éditions Liaisons , 
Paris, 2000,  p 121.     

 املهارات: مفاهيم أساسية حول تطوير احملور الثاين

املؤسسة اليت  من قبل الباحثني وذلك نظرا لكونه أهم مورد من موارد  اهتمامات موضوع املهارات عدة  يقل      
قبل التطرق إىل موضوع تطوير املهارات  ، لذلك احلايلرى يف الوقت أصبحت تعتمد عليها أكثر من املوارد األخ 
  جيب علينا أوال التطرق إىل مفهوم املهارات.

ا يف اتفاقهم رغم للمهارات، مشرتك مفهوم يدحتد يف الباحثون اختلف  (Savoirs)املعارف يف املتمثلة مكو
 تتميز املهارات ألن ذاوه ، (Savoirs- être) معارف التحلي ، (Savoir-faire)املمارسات ارفمع 

ا إىل للمؤسسة دخوهلا حلظة من لسلب  أو إلجياب إما وذلك للزمن، تبعا لتغري  .G فعرف، 2ا هل غاية مغادر
Le Boterf نتيجة بلوغ بغرض حمددة عملية ارطإ يف املوارد وتنسيق مزج و تعبئة على "القدرة ا  تاملهارا 

 
اح،1 ، ص52. - ص لح س جع ساب  م

ل -2 اع ، إس از ة ح اه راسة ة أدا  ت في م اة دورة ل هارات، ح لة ال م م ة، العل ان ، م جامعة اإلن د ة، خ ف 10الع  ن
 .400ص  ، 2006

 

 
افات) الفا   رق (االن
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ا وتكون حمددة يف  الدراسات تعددت لقد و، 1مجاعية" أو فردية تكون أن ميكنها كما تقييملل وقابلة معرتف 
  T.Durandاستطاع  قد أبعاد و عدة الفردية هاراتملا ممفهو  ليأخذ املهارات وتكوين ليتشك كيفية حتليل
 :2التايل النحو على وهي اتللمهار  أبعاد ثالث هناك أن خالصالست وحبوث دراسات عدة بني اجلمع

ت رفاملعا -  مرجعي إطار يف املستوعبة واملدجمة املنظمة، املعلومات مبجموع تتعلق :(Savoirs) أو الدرا
اطاشن بتوجيه للمؤسسة يسمح  خمتلفة، تفسريات تقدمي أجل تعبئتها من وميكن خاصة، ظروف يف والعمل ا
 معلومات إىل وحتويلها ستعماهلاا اخلارجية وإمكانية ملعطيات أيضا املعرفة ترتبط كما تناقضة، موحىت جزئية
 أيضا ولكن اطشنلا حمتوى فقط ليس تطوير جلأ مسبقا من املوجودة النماذج يف بسهولة إدماجها وميكن مقبولة
  عليها. احلصول وأسلوب اهليكل

 وأهداف سريورة وفق ملموس بشكل والعمل التنفيذ على درةالق :(Savoirs faire) املعارف العملية-
 جناح حركة كيفية يف املربرات لتفسري ضروري شرط ليست  لكن املعرفة املهارة هذه تلغي ال ،امسبق دةاملهارة حمد

 نقلها. يصعب  وفنية ضمنية أكثر ارةهملا جيعل ما وهذا اليد،
 وية ترتبط فهي بتفوق مهاراته وممارسة املهام تنفيذ على الفرد  قدرة  :(Savoirs être)  املعارف السلوكية  -

 .يستطيع ما حسن مهامه لتأدية وحتفزه الفرد وإرادة
مستوى   ختالف مهارة كل أمهية فتلوخت السلوكية،املعارف العملية واملعارف  املعارف، بني مزيج هي اتفاملهار 

  .الثالثة األبعاد هذه من كل مسامهة
واجهة التغريات وسرعة رد  موارد املؤسسة ذلك ملا متتلكه من معارف متكنها من م ت أهم مورد منتعترب املهاراو 

  :3إىل أربعة خصائص J.Leplatالفعل واإلبداع والتميز، وللمهارات جمموعة من اخلصائص حيث قسمها 

ا : أيموجهة عملية -  ؛ معني عمل أي معينة بوضعية مرتبطة أ
 ؛وممارسات معارف من هلا، املكونة  العناصر خمتلف مبزج : فهي تقوممهيكلة عملية -
  ؛نتائجها مالحظة ميكن وإمنا مالحظتها أو ملسها ميكن ال : إذدجمر  مفهوم -
 .واخلربة لتكويناو  التعلم خالل من مهارات يكتسب  البشري فاملورد مكتسبة: -

 
ل1 اع فة - إس ف ، م از ارات ح س االس عة كأداة  ب ا ار ل افي ال ت تق و االح فاءات، ال ي  ال ولي العل ل ال  ال األداء  ح

ات مات و لل ة ، ال ل ق   ق م ال ة، جامعة ورقلة،   والعل اد . 119ص ، 5200مارس  09/ 08االق  
ع -2 ي، ال ای اح ع اج م ارد ياتاإلس  ال فاءات لل ة وال قى في ال ل ة، ال س ة ال ات ال إس ل رأس ال ام ح ولي ال الف   ال

ال الع  ات األع ل وم ة،  ی ات ال اد ل االق ة ب ب ة ة في  ، جامعة ح م ال ارة وعل ة وال اد م االق علي، شلف،  العل
  ، ائ  . 05، ص2011د    13/14ال

هاب  -3 ة ع ال ون ب ب ادة ، دور وآخ ة  الق ات م ت في اإلس هارات، ا  ت مفه قىل ال ي ل ل األول ال ارد ت ح ة،   ال ال
ة اه ه ا ت م ة في اراتل اف ة ت ل ات،  س م ال ة و العل اد ار االق ، جامعة ةال م ال ، ل ة، ا  ، خ م وعل   22/ 21ائ
ف   . 05ص ، 2012ف
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 االنطالق لعناصر تحوالتال من لةلس"سو تعين عملية من عمليات تسيري املهارات  تطوير املهاراتويعترب 
 أنشطة خالل من خمرجات إىل املدخالت حتويل هو املهارات  تطوير أن قولال وميكننا نتائج، إىل مدخالت)(

اهملا تطوير تعريف ميكنكما   .1مضافة" قيمة تنتج منسقة  املؤسسة قبل من املتخذة "اإلجراءات ارات على أ
ا قاعدة لتنمية  اليت توالنشاطا  والوسائل الطرق من املزيج  هي ذلك" تطوير املهارات  أخرى ةبعبار  ،2" مهارا
  .3املؤسسة" عليها تتوفر اليت املهارات أداء مستوى رفع يف تساهم

 :4إىل يهدف املهارات تطويرلتايل فإن و 

 ؛اإلبداع على القائمة للمؤسسة التنافسية درجة دةز -
 ؛احلدود ألقصى استغالهلا  وحماولة هرةظاال والغري اخلفية املهارات اكتشاف -
 منها (خاصة املتسارعة البيئة لتغريات االصطدام لتفادي مستقبلية مناصب  لتويل وحتفيزهم األفراد يئة -

 ؛التكنولوجيا)و  املعلوماتية
 االستفادة إىل فد املهارات تطوير عملية فإن األفراد بني ثقايف وتعدد البشري التنوع املؤسسة كالتام حالة يف  -

 .األفراد بني والتوافق التعاون من نوع ادإجي طريق عن الثقايف التنوع والتعدد هذا مزا من
 ذلك و احلايل وقتنا يف رثكأ أمهيتها زادت قد واملؤسسات،  اهتمامات أوىلمن  املهارات تطوير عملية وتعترب

خاصة   أخرى و ملؤسسة خاصة لبيئة، وعوامل صةخا عوامل إىل أن نقسمها ميكن اليت و عوامل عدة إىل راجع
 :5لعمال 

 : منها ونذكر عديدة وهي :لبيئةمتعلقة  عوامل -1
 إىل إضافة املعارف تطوير و تنمية و ات.للمهار  حتياجاتاإل إيقاع من  رفعت  للتكنولوجيا السريعة التطورات-

 حتتم اليت واالقتصادية السياسية، ،االجتماعية التغريات نفسها  هي تعكس اليت النشاط يف للتغريات املتزايد اإليقاع
 

ش، ت -1 ب، راض ع ع فعالة م خل ل هارات  ة في  ة  ال ارد ال قىت ال ل فة، ال ع اد ال ي ل اق  ولاأل ال
ل ارد ت ح ة ال اه ة: م هارات ت ال ةت في ال ة اف ل ات،  س م ال ة و العل اد ، جامعة ارة ال االق م ال  م وعل

،   ، خ ائ ف  21/22ة، ال  .16، ص2012ف
2 ی ة - مه ایلي فا  اء، ق ه فاءات ت أمال، دور ال ة ال هارات وت ق في ال قى ال األداء ت ل ة، ال اد ة االق س ال ي   ال

ولاأل ل   ارد ت ح اه ال ة: م ةال هاراتال ت  ة في  اف ة ت ل ات،  س م  ال ة و العل اد ار االق ةال ، جامعة  م ال  م وعل
،خ    ، ائ ف  21/22ة، ال ،2012ف .13ص   

ه، ص3 جع نف  13.  - ال
، ص16. 4 جع ساب ش، م ب، راض ع ة م  - 

راء5 فاءات  شارف، ال ب - ع ال ع فة إدارة في ودورها  ات ال س ال ة: دراسة  ائ ة ال ان اصي مع م مات اخ عل ة ال س  
اك، رسالة ماج نا رة)، ق عل س ة (غ م ل ات  ة  ال ان م اإلن اع العل ،  ةواالج ائ ة، ال ر ق ، جامعة م

. 302، ص2009/ 2008  
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 املؤسسة ا تتعلم اليت السرعة  ن ،)Strata Ray(سرتا   راي العمال فحسب  جانب  من أكثر تكيف
 ؛ختفضها أن ميكن يتال للتنافسية الوحيد املصدر تصبح

ت كل يف جديدة مهارات تعلم تستدعي  العمل ا ينجز اليت الطريقة يف السريعة التغريات -  ؛املستو
  ؛املستقبلية الحتياجات التنبؤ و األداء لتحسني  التطوير و تكوينال على جترب املستقبلية التغريات -
 فهي ذلك أجل ومن للمؤسسات الشاغل الشغل زيتم ال مصادر حيازة حنو السباق أصبح: التنافس اشتداد -

ا نم اليت املهارات على االستحواذ إىل تسعى  . منافسيها على السبق هلا وحتقق متيزها  أن شأ
ا  ا املوجودينالعمال   مهارات تطوير يعد :ملؤسسة علقةاملت العوامل -2  لعدة ذلك و األساسي مطلبها و رها

  :أمهها أسباب
ئن طلبات وىمست ارتفاع املنافسة، اشتداد و لعوملة متتاز ستمرار تتغري اقتصادية بيئة يف ةسؤس امل وجود -  الز

 ؛املنتجات) و اخلدمات (جودة
 تطور يف فهي اآلن أما نسبيا بتة مضى فيما ت كان الوظائف حمتوى يفو  التنظيمات يف احلاصلة التغريات -

 ؛ مستمر
 تعلم تستدعي العمل ا ينجز اليت الطريقة يف السريعة فالتغريات"ا تعقيد ثركأ و اتساعا أكثر العمل أوضاع -

ت كل يف جديدة مهارات  .املستو
 هو و الوظيفية احلياة إىل دخولهذ من هذا و ملهاراتا مال رأس تلكمي عامل كل: لعمال املتعلقة العوامل -3

  :ألن ذلك و املهارات هذه تطوير على يعمل
هارات  ملا تطوير مع الدوام على و ستمرار ويزداد يتطور هو إمنا دائما، جامد ليس الفرد اتر اهم  مال رأس -

 ؛املستخدمة غري املهارات بعض فقدان مع و جديدة مهارات اكتساب و املوجودة
ت كل يف جديدة مهارات تعلم تستدعي  العمل ا ينجز اليت الطريقة يف السريعة التغريات -  .املستو

  بتطوير املهارات  ل واملهاراتيشغتالتسيري التقديري لل عالقة: الثثلار احملو 

ا أو الفوارق بني  االحنرافاتبتحديد  املؤسسة بعد قيام       وبني املهارات املتاحة لديها   ت املهارامن  احتياجا
يت املرحلة األخرية يف التسيري التقديري للت (املؤسسة) وخارجيا داخليا واملهارات واملتمثلة يف  ليشغ(سوق العمل)، 

االقرارات املناسبة اليت ختص  ختاذ  تقوم من خالهلا املؤسسةحتديد اإلجراءات التصحيحية اليت ذا  .مهارا و
إلشارة إىل أن أمهية التسيري التقديري للتشغيل واملهارات تظهر من خالل إعطاء األولوية لإلجراءات الصدد جتدر ا
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 وتتمثل اإلجراءات التعديلية .1اخلارجية خاصة فيما يتعلق ببناء املهارات وتطويرها  تءاالداخلية على اإلجرا
 ما اإلجراءات التعديلية اخلارجية فتتمثل يفأ ،2)الوظيفي. اخلالدوران  الرتقية، النقل، ،التكوين(الداخلية يف

هم التسيري التقديري للتشغيل اسيو  .)اإلعارة. اخل، التقاعد املسبق التعاقد من الباطن، التسريح،التوظيف، (
  :3ساليب تتمثل يفت من خالل جمموعة من األحيث يتم تطوير املهارا ، واملهارات يف تطوير املهارات

 يعتمد وقد خاصة، تسلوكيا إكساب إىل يهدف التكوين من النوع هذااملهارات:  لىع املرتكز التكوين أوال: 
 من من التكوين النوع هذا يستعمل الفرد، كما على املرتكزة واإلدارة ةنو واملر  املشاكل وحتليل تقنيات املقابلة على
 معاونني  جمموعة  نم جمموعة املشاركني تتكون حيث  املهارات، مالحظة على قادرين ركنيشاوم مكونني قبل

 نقاط تطوير هو واجبهم معاونني جمموعة من تتكون أو (قدرة القرار)، املهارات مثل نفس تطوير هو واجبهم
 املهارات عن تطوير ةليعم وتشتمل املرونة. يطور اآلخر والبعض القرار قدرة تطوير حياول البعض فمثال تلفة،خم

 :4هي خطوات أربع على التكوين طريق
ا يراد اليت واملهارات املعارف جمموعة يف التكوينية االحتياجات تتمثلالتكوينية:  االحتياجات دحتدي -1  إكسا

 توجهات ىعل بناء وكذلك األداء تقييم نتائج عليه تسفر ما على بناء وتتحدد لديه، تنميتها أو هاتعديل أو للعامل
خذ وأهدافها املؤسسة   :5ثالثة أشكال تتمثل فيما يلي االحتياجات حسب  تاملهارا تطوير عملية املستقبلية، و

 لفعالية وظائفهم أداء أجل من واملهارات املعارف بعض تنقصهم الذين األفراد خيص :التداركي التطوير-
 واألداء العامل طرف من احملقق األداء بني الفجوة يقتضي األقل على أو سد هو منها اهلدف أن مبعىن الالزمة،
خذ منه، املطلوب ا تدريبيا، طابعا الغالب  يف و  اجلديد العامل مؤهالت بني الفجوة سد إىل دف وأل

لتايل العمل، ومتطلبات  ؛التداركي التطوير ضمن اجلديد العامل توجيه عملية فينتص ميكن و
 كسابه سة املؤس تقوم مستمرة بصفة استثماره جيب  مورد أنه على العامل إىل نظرل :الكامنة الطاقات تطوير-

 يف قدراته تدعيم  هو ذلك من واهلدف ختصصه، وجمال بوظيفته لضرورة تتعلق ال عامة ومعارف معلومات
 أداء هرونظي الذين العاملني فقط خيص الذي التداركي التطوير خالف وعلى املناسبة، القرارات اذختاو  التحليل

 
ف ع -1 ائف وال ی لل ق ة ال ال ، أه قى ال اء ش ل ة، ال س ها في ال ة وت ارد ال ة  ات في إدارة ال ل ت ي األول ح

ارد ا ة و ل ال ف ات ال س ة، ة في ال ائ ة ال ال م ا ال ارةق المعه العل م ال ة و ال والعل ة ، اد دا غ امعي  ،  ال ال ائ ، ال
 . 11، ص2009د 1-2

ل -2 ة إدارة ال  ،ش م فاءات في فعال ائف وال ی لل ق ة، دراسةدور ال ال س ة في ال سة  ارد ال ة لله ة ال س   حالة ال
اء ة وال ن د، ال ع ع حاسي م م اال الة ماجرس ف ة العل ل  ، م ال رة)، ق عل ،(غ م م ال ة وعل اد ، ق اج ل  جامعة ال

،ات ائ  .85، ص2007/2008  ة، ال
، ص63. 3 جع ساب اح، م لح س ال، ص ر   - م

، ص65. 4 ج ع ساب ، م ل  - ش م
ه، ص65. 5 جع نف  - ال



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
11 

خذ ملؤسسة العاملني كافة يشمل امنةالك الطاقات  تطوير أن جند منهم، مطلوب هو ما عن منخفضا  يف و
 العامل إكساب أو األجنبية تالغال تعلم أو اإلدارية املمارسات بعض على التكوين مثل تعليميا طابعا الغالب 
 ؛ختصصه جمال يف املستحدثة املعارف  خمتلف

 خالله من يتم حيث  اراتللتشغيل وامله التقديري للتسيري األساسية القاعدة يشكل رتاتيجي:ساإل التطوير -
 .اع م اتشملهم وقد تدريبية أو تعليمية تكون قد تكوينية أهداف إىل للمؤسسة اإلسرتاتيجية األهداف ترمجة

ا املؤسسة حتديد بعدالتكوينية:  الربامج تصميم -2  الذي التكوين نوع تعكس املهارات واليت من الحتياجا
ا  على ذلك ويتوقف ه،وأدوات التكوين مكان ختيار تقوم حتتاجه  نتيجة وعلى جهة، من والتكوينية املالية إمكانيا

 االعتبار بعني األخذ التكوينية الربامج تصميم عند وينبغي ى،أخر  جهة من وأدواته التكوين أماكن بني مفاضلتها
 داخل التكوين ويتم ها،في شاركوا اليت السابقة التكوينية والربامج وظائفهم وطبيعة العلمي ومستواهم  املتكونني  عدد

 .خارجها أو املؤسسة
مج كان سواءالتكوينية:  الربامج تنفيذ -3 تسيري  والذي تقوم وظيفة ،اجهخار  أو املؤسسة داخل التكوين بر

مج لسري اليومية واملتابعة للتنفيذ الضروري الزمين اجلدول بوضع وذلك على تنفيذه، إلشراف البشرية املوارد  الرب
 احلسن السري من التأكد التكوين، وكذا حصص حبضور املتكونني التزام من والتأكد مكانه وترتيب  يئة حيث  من

مج  ني،تكونوامل املؤسسة، وبينهم يف البشرية املوارد وتسيري املكونني  بني االتصال سالمة على  لعموال التكوين لرب
 .منهم طرف كل واقرتاحات نشغاالت واالهتمام

مج تقييم يعترب :التكويين مجالرب  تقييم -4  هو منها واهلدف التكوينية، العملية يف خطوة آخر التكويين الرب
   .التكوينية افحتقق األهد مدى معرفة
لتايل فإن نتائج التسيري التقديري للتشغيل واملهارات تساعد وظيفة  التكوين من خالل توضيح املهارات   و

املؤسسة  ةإسرتاتيجيها ، وتوضح أيضا عدد ونوع املهارات املطلوبة لتحقيق الواجب تنميتها وتطوير  توالسلوكيا
  اإلحتياجات التكوينية. يددأي حت. 1التكوينساس يتم وضع برامج ألوعلى هذا ا

 :2بـاملهارات  حسب  األجور ترتبطاملهارات:  أجور نيا:
 ؛ املؤهالت يف التحكم بقدرة مرتبط األجر  -
دة  -  ؛ املهارات على  بناءا األجور يف الز
 ؛كبرية الرتقية حظوظ  -
 األفقية. احلركية على يشجع األجور خمطط  -

 
، ص1.12 جع ساب ات، م ، سارة ع  ال ج  - ع ال
2 ی ة  - مه ایلي فا اء، ق ه ، ص07.  ال  أمال،  م جع ساب
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 تسيري املوارد ممارسات جمموع يف النظر ليعيد بقا جاء سار كما ذك املهارة منطق فإن أخرى حية ومن
 لتعزيز آلية مبثابة  هو املهارة فمنطق الزمن، من لفرتة مركز دورا لعب  الذي العمل، ب منص حل حمل حبيث  البشرية،
 أي أجر)،/ة(مسامه للعالقة التوازن إعادة إىل  دف ما غالبا املنطق ذا اليت تعمل املؤسسات  أن حيث  املساواة،

ا  أساس على أجر بتقدمي األمر يتعلق يعد فلم ميكانيكية األقدمية، وجتاوز  أجورها، أنظمة تنقيح إىل دف أ
 من أصبح وإمنا  املناصب، النوع من لنفس الشاغلني األفراد لكل نفسها طريقةل الدفع أو الوظيفة، أو املنصب 

ا تقوم ذلك من واألحسن وظيفته، الفرد ا يشغل اليت ةالطريق احلسبان يف املؤسسات  خذ أن الضروري  بتقييم أ
 بناءا لألجور نظام دإعدا من املؤسسة تتمكن وبذلك ميتلكها، اليت للمهارات  وتقييم ة،ؤسسامل أداء يف مسامهته

  .1هذا التقييم على

(تصنيف احلاجات)،  Maslow لالتحفيز ظاهرة معقدة تناوهلا العديد من الباحثني أمثاحتفيز املهارات:  لثا:
Herzberg ،(عوامل التحفيز) Gregor Mc ت التحفيز)، إ فرد حتفيز خاص   ذ ميكن القول أن لكل(نظر

لعوامل املثمنة وحمتوى العمل حيث ميثل إثراء العمل واألنظمة حمدد أساسي يف  به، ويشمل التحفيز جو العمل وا
حيث تعطي الثنائيات (مهارات/حتفيز) للعامل وعي جيد  املهارةحيرك  عملية التحفيز. وميثل التحفيز احملرك الذي

دة تثبيت مبكل األوراق الراحب عارفها النظرية والعملية ة يف تطوير مساره وحتسني أدائه بدفعها للمهارات إىل ز
دة قابلية الشغل لديه لتكوين وغريها من أساليب تطوير املهارات، كما تعمل على ز ومن مث حماولة   اوالسلوكية 

 .2على األداءتطبيق هذه املعارف وإبراز هذه املهارات يف جمال العمل وهو ما ينعكس 

لتايل فإن الوسيلة األمناط اإلدارية  خمتلف جانب  إىل وهذا التكوين، هي  رهاوتطوي املهارات لبناء األساسية و
 الستقطاب املؤسسات بني التنافس حالة يف أكثر دورها يظهر واليت واألجور احلوافز أنظمة وكذلك األخرى

  .أحسن املهارات واكتساب
 املؤسسة على فرشغيل واملهارات يف تطوير املهارات يتمثل يف كونه يو  التقديري للتفإن دور التسيري ومنه   

 املسبق التقدير خالل من ذلك ويظهر التكوين، إىل للحاجة املفاجئ الظهور عن جتة عديدة وخماطر تكاليف
حة التكوينية حتياجاتالل  من سواء منها ب األنس الختيار التكوين وأساليب  طرق بني للمفاضلة الفرصة وإ

 إىل يؤدي قد استعجالية بصورة التكوينية ياجاتاالحت ظهور  وأن خاصة اجلودة حيث  من أو التكلفة حيث 
 والذي التكوين يف املستغرق الوقت  نع الناجتة التكلفة إىل إلضافة ومكانه، التكوين أسلوب حتديد يف الصعوبة

تائج التسيري التقديري للتشغيل واملهارات حتدد نطاق أن نكما   .3اإلنتاجي النظام تشغيل إيقاف إىل يؤدي قد
 

، ص113 ج ع ساب ش، م ب، راض ع ة م  - 
اح،2 لح س ، ص45-46.  - ص جع ساب  م

ه، -3 جع نف  . 90  -89ص  ال
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سة إدارة األجور والتعويضات من خالل حتديد األجور وطرق دفعها، وكذلك حتديد احلوافز واملزا عمل وممار 
  .1رات اهالوظيفية اليت ستقدم للم

 املؤسسة ويتم يف املهارات ويرطت يلعب دورا مهما يف للتشغيل املهارات  التقديري التسيري سبق أن مما ويتضح   
حة التكوينية اجاتلالحتي املسبق التحديد خالل من ذلك  التكوين وأساليب  طرق بني  للمفاضلة الفرصة وإ

حتديد األجور واحلوافز اليت ستقدم للمهارات  ات يف ضيمنها، كما يساعد إدارة األجور والتعو  األنسب  الختيار
  ت.بتطوير املهارا )GPEC(قديري للتشغيل واملهارات عالقة التسيري الت، والشكل التايل يبنيوطريقة دفعها

  عالقة التسيري التقديري للتشغيل واملهارات بتطوير املهارات  ):02الشكل رقم(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ثنيمن إعداد الباحاملصدر: 
  خامتـة    

ت العصر احلايل لكل من خالل العرض الذي مت يظهر لنا أن املهارات وطرق تسيريها أصبح من   ضرور
مزيج من املعارف النظرية التحوالت والتغيريات، ذلك أن املهارات مؤسسة تسعى للبقاء يف بيئة تتميز بكثرة 

لتايل حتقيق امليزة التنافسية،  كارتبالواواليت تؤدي بدورها إىل اإلبداع والعملية والسلوكية  تسعى املؤسسات لذلك و
ح ا من قبل  رتافواالعومن جماالت تسيريها هو حتديدها وتطويرها وتقييمها  ،الطرقسن جاهدة إىل تسيريها 

ابتحديد  املؤسسات أن تقومهذه على وقبل كل شيء جيب املؤسسات،  من املهارات وذلك من خالل  احتياجا
يف إحداث  ملؤسساتمن أهم الطرق اليت تعتمد عليها ابدوره ارات الذي يعترب  التقديري للتشغيل واملهرييتسال

ا ا من خالل حتديد االحنرافله حتديد ، حيث يتم من خالالتوازن الكمي والنوعي ملهارا املهارات  من  احتياجا
كان يف حالة    سواءالقرارات  واختاذلتصحيحية ا اتاملتاحة لديها، مث يتم بعد ذلك إجراء السياس املهاراتوبني 

 
، ص1.12 ج ع ساب ات، م ، سارة ع ال ج  - ع ال

ق هاراتیال ال ل وال غ هارات                        )GPEC( لل  ت ال

ة  - ال ة ال ارد ال ال
ة ال اجات ال  واالح

ةا - ل ق ة ال ارد ال  ل

ة م  - ل ق اجات ال االح
ة  ارد ال  ال

ی- ارق أوت افات   الف  االن

هارات  -  ت ال

هارات  رأج  -  ال

ف ال  -  هارات ت

اسات  إج  اء ال
 التصحيحية 
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أو  )الوظيفي. اخلوالرتقية، النقل، الدوران ، التكويناإلجراءات داخلية (وميكن أن تكون هذه  ،الفائض أو العجز
      ).اخل ريح ،التقاعد املسبق، اإلعارة ..اخلارجية (التوظيف، التعاقد من الباطن، التس

الوسيلة  هنظرا لكون تطوير املهارات من خالل التكوين، تشغيل واملهارات يفللي يساهم التسيري التقدير و 
حةالتكو  لالحتياجاتمن خالل التقدير املسبق املهارات، وذلك ة لتطوير األساسي  بني للمفاضلة الفرصة ينية، وإ

يل التكاليف لقت وهذا ما يعمل علىمن حيث التكلفة واجلودة  األنسب منها الختيار التكوين وأساليب  طرق
التسيري التقديري للتشغيل واملهارات يف  ، كما يساهم للحاجة إىل التكوينواملخاطر الناجتة عن الظهور املفاجئ 

 .احلوافز اليت ستقدم للمهاراتحتديد  ووطريقة دفعها ديد األجور حتتطوير املهارات من خالل 

  قائمة املراجع

للغة العربية-1  قائمة املراجع 

 العدد بسكرة، خيضر، حممد جامعة اإلنسانية، العلوم جملة املهارات، حياة دورة لدراسة أداة تطوير يف مسامهة حجازي، لعيإمسا -
 .2006 نوفمرب10

إمساعيل - مصفوفةحجازي،   املؤمترالكفاءات،  تقييم و االحرتايف املسار ملتابعة كأداة ببوسطن االستشارات   األداء حول الدويل العلمي 
يزاملتم كليةاحلكومات،   و للمنظمات  .0052مارس  08/09االقتصادية، جامعة ورقلة،  والعلوم احلقوق   

إسرتاتيجية املؤسسة، امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري   يف لبشريةا والكفاءات للموارد اإلسرتاتيجي احلاج مداح عراييب، البعد -
شلف،  حلديثة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي،ا تومنظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاد

  .2011ديسمرب   13/14اجلزائر، 
ت الغازية طولقة امشي عبابسة، دور ومكانةاهل -  -تسيري املوارد البشرية يف حتسني تنافسية املؤسسات، دراسة حالة مركب امللح الوطاية ومؤسسة املشرو
لعلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر،   ، رسالة ماجستري (غري منشورة)، ختصص تسيري املؤسسات الصناعية، كلية احلقوق و ا-ةر كبس

2004.  
 واردملا تسيري  حول األول الوطين املهارات، امللتقى تسيري مفهوم جتسيد يف اإلسرتاتيجية القيادة ، دوروآخرونبريكة عبد الوهاب  بن -

بسكرة،   ، خيضر حممد وعلوم التسيري، جامعة التجارية ية واالقتصاد العلوم املؤسسات، كلية تنافسية يف املهارات تسيري البشرية، مسامهة
  .2012فيفري  21/22اجلزائر، 

اسة حالة املؤسسة الوطنية ر د، شكري مدلس، دور التسيري التقديري للوظائف والكفاءات يف فعالية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة -
جامعة  التسيري،(غري منشورة)، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  فرع حاسي مسعود، رسالة ماجستري للهندسة املدنية والبناء

  .2007/2008 تنة، اجلزائر، احلاج خلضر،

 التسيري، كلية علوم قسم ماجستري (غري منشورة)، رسالة االقتصادية، سسةؤ ملل التنافسية امليزة بناء يف الكفاءات  تسيري صوحل مساح، دور -
 .2008، التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر وعلوم ية والتجارية تصاداالق العلوم
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د البشرية، امللتقى ر او عبد املالك ججيق، سارة عبيدات، التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات كآلية إسرتاتيجية يف تفعيل دور إدارة امل -
ملؤسسات اجلزائري الوطين الثاين حول تسيري املوارد البشرية" التسيري التقديري  ة، كلية للموارد البشرية وخمطط احلفاظ على مناصب العمل 

  .2013فيفري 27/28والتسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر، يومي  االقتصاديةالعلوم 
لكفاءات شارف، التسيري بن - عذراء ملؤسسات  املعرفة إدارة يف ودورها   مبؤسسة املعلومات اختصاصي مع ميدانية اجلزائرية: دراسة 

طراك، رسالة ماجستري ( ، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية  املكتبات كليةغري منشورة)، قسم علم سو
2008/2009.  

يف املؤسسة، امللتقى الوطين األول حول تنمية  ، أمهية التسيري التقديري للوظائف والكفاءات يف إدارة املوارد البشرية وتنميتهافيشر  عمر -
-1ئر، از اجل املركز اجلامعي بغرداية، ،قتصادية و التسيري والعلوم التجاريةمعهد العلوم اال املؤسسات املصرفية واملالية اجلزائرية،املوارد البشرية يف 

  .2009ديسمرب 2

 تسيري املؤسسات ختصص ماجستري (غري منشورة)، رسالة الصناعية، سساتللمؤ  تنافسية ميزة حتقيق يف املهارات دور فهيمة بوروبة، -
  .2006والتسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  االقتصادية العلوم الصناعية، كلية

 الوطين ية، امللتقىملؤسسة االقتصاد املتميز األداء حتقيق يف املهارات وتنمية الكفاءات تطوير دور ،ال مأ الزهراء، قبايلي فاطمة مهديد -
 وعلوم التسيري، جامعة التجارية االقتصادية و العلوم املؤسسات، كلية تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة البشرية: املوارد تسيري حول األول
  .2012فيفري  21/22، بسكرة، اجلزائر خيضر، حممد

ض عيشوش، تسيري املهارات كمدخل لتعزيز فعالية -  تسيري حول ولاأل الوطين تسيري املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعرفة، امللتقى  ميينة حمبوب، ر
بسكرة،   خيضر، حممد جامعةيري، ستال وعلوم التجارية االقتصادية و العلوم املؤسسات، كلية تنافسية يف املهارات تسيري البشرية: مسامهة املوارد

  .2012فيفري  21/22اجلزائر، 
للغة األ -2  جنبية املراجع 

-Alain Meignant, Ressources humaines, déployer la stratégie, éditions Liaisons, Paris, 2000.    
- benhabib A & Zahia Moussaoui, Gestion et développement des compétences: approche 
prévisionnelle et préventive», Revue Economie & de Management n° 3, Faculté des sciences 
économiques et de Gestion, Université de Tlemcen, Algérie,  2004. 
- Cécile Dejoux , Anne Dietrick, Management les compétence le cas Manpower, Node & 
Pearson éducation, France, 2005 . 
-Emmanuel Cristain, La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, CREFOR 
Haute-Normandie, France, 2007 . 
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  اهلوية الثقافيةاإلعالم اجلديد وإشكالية احملافظة على 

  ساييب أعدودة   .أ

  ، تيزي وزوجامعة مولود معمري

adoudasaibi@gmail.com  

     ملخص

ت املعلوماتية اليت يشهدها العامل اليوم،     دف من خالل هذه الدراسة إىل معرفة واقع اهلوية الثقافية يف ظل  مجلة من التحد
يها نظرا يعرف  ب"التغريب الثقايف" وكيف تستطيع الدول النامية مواجهته مع أن هذا األمر ليس هينا عل مع ظهور ماخصوصا 

ت املالية اليت تتطلبها مسايرة هذا التطور السريع يف جمال وسائل اإلعالم، إضافة إن احملتوى الذي تتضمنه هذه الوسائل  لإلمكا
لثقافة والرتاث الثقايف وصيات الثقاإلعالمية ال يتماشى عادة مع خص افة احمللية هلذه الدول. مما أدى إىل بروز موضوع مهم يتعلق 

هذا اإلعالم. وسوف نسعى من خالل هذه الدراسة إىل معرفة العالقة القائمة بني اهلوية الثقافية واإلعالم وأهم اجلوانب  يف ظل
 م. اليت أثرت عليها، ومستقبل هذه اهلوية يف ظل اإلعال

Résumé  

     À travers cette étude, nous visons à connaître la réalité de l'identité culturelle à 
la lumière d'un certain nombre de défis d'information auxquels le monde est 
témoin aujourd'hui, en particulier avec l'émergence de ce qu'on appelle « 
l'aliénation culturelle » et comment les pays en développement peuvent y faire 
face, même si ce n'est pas un problème étant donné le potentiel financier 
nécessaire pour suivre cette situation. Le développement rapide des médias, en 
plus du contenu dans ces médias, n'est généralement pas en ligne avec les 
particularités de la culture locale de ces pays. Cela a conduit à l'émergence d'un 
sujet important lié à la culture et au patrimoine culturel à la lumière de ces médias. 
Grâce à cette étude, nous chercherons à en apprendre davantage sur la relation 
entre l'identité culturelle et les médias et sur les aspects les plus importants qui l'ont 
affectée, et sur l'avenir de cette identité dans les édias 
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  املقدمة:

ت     املعاصرة، وأوسعها املفكرون العرب دراسة وشرحا  سكبت ظاهرة اإلعالم اجلديد الكثري من احلرب يف الكتا
، فكر  ت سياسيا، اقتصاد ونقدا، وقد استطاعت أن تفرض نفسها على احلياة املعاصرة على العديد من املستو

االت وكانت ثورة وعلميا، ثقافيا وتربو جعلت من نفسها موضوع ا لساعة ملا شهدته من حتوالت كربى يف كل ا
النطاق يف اجلزء األخري من القرن العشرين اليت ظهرت كمصطلح واسع  يف مقدمة هذه التحوالت االتصاالت

قة واملطبوعة مع القدرة مة املنطو لتشمل دمج وسائل اإلعالم التقليدية مثل األفالم والصور واملوسيقى والكل
هدها جمال االتصال واإلعالم. حيث صاالت وتطبيقات الثورة العلمية اليت شتعلية للكمبيوتر وتكنولوجيا االالتفا
التكنولوجية يف جمال االتصال يف التغلب على احليز اجلغرايف واحلدود السياسية اليت أحدثت تغيري ت الثورة سامه

ا السبب الرئيسي واحلاسم يف إحداث من رأهناك بنيوي يف نوعية الكم والكيف يف وسائل اإلعالم. حيث  ى أ
يار معادلة احلرب الباردالتبادالت اهلائلة يف مي ا. وساد اعتقاد أن الدولة األقوى هي زان القوى الدولية وا ة وتواز

الاليت تقود ثورة اإلعالم وهي اليت متتلك  ا املرئية واملسموعة واملقروءة، وليس غريبا يف هذا ا السيطرة   أدوا
د الستسالم والقنوط واالمتثال هلا كأمنا يراإىل اثالث اإلعالمية على العامل إىل قناعات تفضي بشعوب العامل ال

إنتاج االستعمار اجلديد اليت ترمي إىل استالب الشعوب، وختليع سيادات  إلمرباطورية الصوت والصورة أن تعيد
   .دمتها اهلوية الثقافيةالدول وتفكيك اهلوية الوطنية احلضارية ويف مق

لكنه يتفاعل مع بقية األنساق  ،ضمن النسق االجتماعي العام هذه األخرية اليت تشكل نسقا فرعيا متميز   
ا، وتقوم الثقافة بتكوين مجلة الطرائق واملعايري اليت حتكم رؤية اإلنسان للواقع،  الفرعية األخرى ويتطور معها و

عقلية لالقيم والقواعد واألعراف والتقاليد واخلطط اليت تبدع وتنظم الدالالت لذلك فإن الثقافة هي جمموع ا
والروحية واحلسية، وتعمل على احلفاظ على توازن النسق االجتماعي واستقراره ووحدته وتوحيد األنساق الفرعية  

فرعية للنسق االجتماعي  فالثقافة تغذي األنساق ال يد األمناط العقلية اليت حتكمها للنسق االجتماعي عن طريق توح
رًا على إعادة إنتاج نفسه. لذلك فإن الثقافة يف احلقيقة ليست إال دايم مماثلة فتخلق نسيجًا اجتماعيًا واحدًا قبق

تمع نفسه  لوعي هو يف ذات الوقت وعي للذات. ولكن هذه اهلوية وهذا اوقد أصبح مظهرًا للوعي أو وعيًا ا
خر يف توسيأصبحت اليوم يف خضم هذه التكن ا سامهت بشكل أو  لضباع والتفكيك رغم أ ا  هعولوجيا مهددة 

لتايل إخراجها من حيزها الشعيب إىل العاملية. ولكن السؤال الذي يبقى يطرح نفسه هنا ما مصري  ا و والتعريف 
هلوية الثقافية ؟ ما أثرها يف التحوالت اليت اهلوية الثقافية يف ظل ثورة اإلعالم اجلديدة؟ ماذا فعلت ثورة اإلعالم 

ا وسلب تمعات؟ ماهي إجيابيا ا عل اهلوية الثقافية؟ هذه جمموعة من األسئلة اليت سنحاول اإلجابة ايعصفت 
  عنها يف ورقة حبثنا هذه. 



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
18 

 اإلعالم مصطلحات ومفاهيم: -1

ة و يكتسب صفاته من خالل ميثل اإلعالم اجلديد مظهرا جديدا كليا يف جممل ما حييط به من مفاهيم خاص    
جديدا خيتلف يف مفهومه و مساته و خصائصه عن األمناط عالميا مسات العصر الذي يولد فيه ليفرز بذلك منطا إ

ثرياته اإلعالمية والسياسية  االسابقة. كماإلعالمية  الواسعة النطاق لدرجة أطلق  ةوالثقافية. والرتبويخيتلف يف 
ريخ  بعضهم على عصر عصر اإلعالم بل عصر الصورة والكلمة معا ليس ألن اإلعالم ظاهرة جديدة يف 

ت بعيدة يف عمق األثر وقوة التوجيه أدت إىل تغيريات جوهرية. البشرية،  بل ألن وسائله احلديثة قد بلغت غا
تمع.جعلت منه حمورا أسا   سيا يف منظومة ا

  مفهوم اإلعالم: - 1-1
 :لغة 

عي املزيد "أعل ملعرفة نقيض اجلهل فالعلم هو احلصول على ا م" وجمرد الثالثي "علم"، والعلممصدر الفعل الر
أو بنقلها من الواقع إىل الذهن مباشرة. وقد يدل العلم على املعرفة األصلية اليت ال بنقلها من ذهن إىل ذهن آخر، 

  حتتاج إىل جتربة وال إىل نقل. 

 :اصطالحا  

تمع البشري، فمإىل تعريف اإلعالم جند أنه مصط إذا أتينا نذ أن وجد اإلنسان على هذا الكوكب لح قدمي قدم ا
اللغة. وقد وجد اإلعالم بشكله البسيط على أنه" نقل األخبار أو  ستخدم بعض احلركات قبل أن يهتدي إىلا

ليم إطالع اآلخرين" وحيوي معين التع. فاإلعالم من حيث اللغة نقصد به "إخبار أو 1املعلومات بصورة موضوعية"
إلنكليزية    . 2أي املعلومات informationوهو يعين 

"إنه تبادل للمعلومات واألفكار واآلراء بني  فلم يستقر على مفهوم واحد فقد عرفه "فويل"طالحا أما اص     
قص ذلك أن فويل ركز على تبادل املعلومات مهمال أمهية 3األفراد" الوسيلة. فجاء الباحث   لكنه تعريف 

نه تبادل للمعل "فرانسيس الوسيلة و التجهيزات اليت جتعل  ومات بني األفراد لكنه أضاف له عاملفعرف اإلعالم 
التبادل ممكنا، لكنه مل حيدد طبيعة هذه الوسائل ما جيعل منه تعريفا غري دقيق وغري كامل، ما جعل املدرسة   هذا

ا وسائل االتتدخل لتصحي االجنلوساكسونية  media . تصال على النطاق اجلماهرييح التعريف فتقول 
 

 - منال طلعت محمود، مدخل إلى علم االتصال، د -ط، سنة 2001- 2002 ص 1731
 - المرجع نفسھ، ص 1732

 - بن مرسلي، مناھج البحث في علوم اإلعالم واالتصال ص 73
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mass  ستخدمت ما يسمى بتعريفها لوسائل اإلعالم اأما املدرسة الفرنسية يفentreprise de 
diffusion  نه " النقل احلر واملوضوعي   1فهو وسيلة إعالمية املعلومايتأي مؤسسات النشر كما عرف 

حدى وسائل اإلعالم...أو أنلألخبار واملعلوم كما ميكن تعريفه   2حيحة"ه نقل األخبار والوقائع بصورة صات 
ا يف نفس الوقت" بري املوضوعي لعقلية اجلماهرينه " التع    3ولروحها وميوهلا واجتاها

جلماهري مع ذلك ال يعين       من هنا ميكن تعريف اإلعالم بطريقتني االتصال عن طريق الوسائل، االتصال 
ما يالئمها. ئل تتجه حنو اختيار مجاهريها كما أن اجلماهري ختتار أيضا من بينها االتصال بكل شخص فالوسا 

دف ف وتعليم وإقناع خمتلف فئات اجلماهري اليت  إىل توعية وتثقي ويعد اإلعالم بصفة عامة "عملية ديناميكية 
ملعلومات الصادقة اليت ختاطب عقول األفراد  تستقبل مواده املختلفة" فاهلدف منه التنوير والتثقيف، واإلحاطة 

توافق جل املصلحة العامة، كما ختلق فيهم مناخا صحيا ميكنهم من اللرتفع من مستواهم وتدفعهم إىل العمل من أ 
تمع وأهدافه. أب تلك العملية اليت يرتتب عنها نشر األخبار واملعلومات الدقيقة اليت ترتكز على الصدق  مع ا

قيقية اإلبالغ، هري وعواطفهم السامية، واالرتقاء مبستوى الرأي. فوظيفة اإلعالم احلوالصراحة وخماطبة عقول اجلما
واإلحاطة ملا يهم اإلنسان يف كل  واالطالععرفة  عملي لتكوين املتعبري واإلمتاع فهوالشرح والتفسري والتثقيف 

  زاوية من زوا حميطه، ويف كل مرفق من مرافق حياته.

لشبكة ال وتستجيب لكل واملتشعبة خالل اجلسم واليت تنقل اإلحساس عصبية املمتدة واملتفرعة فاإلعالم شبيه 
ويتضمن ميدان دراسته مجيع أشكال الفن اليت تطرأ على هذا اجلسم الواحد. املؤثرات اخلارجية والداخلية 

الس واللجان وعلم ا للغات، البحث واالتصال بني األحياء والتعليم املدرسي، والعالج النفسي، وأعمال ا
ته ويف  دقته الكبرية واختالف طرق التعبري... هو أكثر أشكال التارخيي...وميكن القول أن "اإلعالم يف إمكا

انية. من هنا ميكن القول ببساطة أنه عبارة عن جمموع الوسائل التقنية واملادية واإلخبارية ذات الصفة اإلنس السلوك
ية لالتصال اجلماعي بني الناس بشكل مباشر أو غري مباشر ضمن إطار العملوالفنية واألدبية والعلمية املؤدية 

أو بصرية مرئية فإن الغاية اإلعالمية  ذه الوسائل مسعيةالتثقيفية والتعليمية واإلرشادية للمجتمع. وسواء كانت ه
واألبعاد التثقيفية  تتمثل يف "املضمون الذي تقدمه هذه الوسائل ومدى مسايرته لروح العصر والفاعلة املوضوعية

ضوء هذا جلهاز اإلعالمي وتقوميه إما سلبا أو إجيا يف األساس على والشكل الفين اجلميل واملالئم فيه، ويتم نقد ا
  املفهوم" 

 
 - بن مرسلي المرجع السابق ص 81

 - منال طلعت محمد، المرجع نفسھ، ص 1732
 - المرجع نفسھ،  ص 1743
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مع ذلك تبقى عملية اإلعالم يف جوهرها "اتصال بني مرسل ومستقبل عن طريق وسيلة إعالمية تنتقل    
تمع اإلنساين. وقد ا 1ن طرف آلخر"بواسطتها الرسالة اإلعالمية م ستطاع الذي ميثل قطب الرحى يف بناء ا

تمع اطلق ديدة جعلته أكثر قوة اإلعالم مع مرور الزمن أن يكسب مميزات ومهارات ج ثريا سواء على الفرد وا و
ا بث املادة  عليه "اإلعالم اجلديد" خالفا عن اإلعالم القدمي الذي خيتلف معه من حيث الطريقة اليت يت م 

وصول إىل خدماته، فهو يعتمد على اندماج النص و الصورة و  اإلعالمية اجلديدة والكيفية اليت يتم من خالهلا ال
بعضها البعض فضال عن استخدام الكمبيوتر كآلية رئيسية له يف عملية اإلنتاج و العرض.   فيديو و الصوت معال

سب اإلعالم عدة تسميات منها الرقمي، التفاعلي، الشبكي، املعلومات أما التفاعلية فهي أهم ما مييزه. وقد اكت
   و املعلوماتية...اخلأ

  :2وهي لإلعالم ثالثة عناصر أساسية عناصر اإلعالم األساسية:  - 1-2
 عنصر املرسل  -
 عنصر املستقبل -
 عنصر األداة أو الوسيلة -

سالة سواء كانت هذه اجلهة هي احلكومة هو صاحب الرسالة اإلعالمية أو اجلهة اليت تصدر عنها هذه الر  املرسل:
  لفرد أو اجلماعة. ي أو االناد أو الشركة أو اهليئة أو

  هو من توجه إليه الرسالة اإلعالمية. املستقبل:

هي ما تؤدي به الرسالة اإلعالمية سواء كانت هذه األداة الصحيفة أو اإلذاعة أو  اة أو الوسيلة:األد
  3التلفزيون....

 :أركان اإلعالم  -1-3
 اخلرب واملعلومة:  -

. فأثر الرسالة  ا جذ لالهتمام الباحثني ألنه تشكل مضمونهتعد املادة األولية لإلعالم ومن أهم وأكثره    
حية  اإلعالمية يف اجلمهور واجتاهاته واهتماماته ومعتقداته يتوقف على "مدى وضوح الرسالة اإلعالمية سواء من 

ستخدام األدوات الالزمة اليت تساعد على جذب أنظار اجلماهري"مناسبة املوضوع للجماهري ولعلمهم    1أو 
 

 - نفس المرجع ص 1781
، 1990سنة  وقضایا اإلعالم التربوي، اإلسكندریة، دار المعرفة الجماعیة، رشا أحمد عبد اللطیف، تنمیة المجتمع -

 ص 762
 - عبد اللطیف حمزة، اإلعالم والدعایة، دار المعارف، ط1، د -  س، ص76  3 
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 العنصر البشري:  -

 2املرسل يف العملية اإلعالمية ومن أهم العوامل الالزمة لنجاح أي عمل إعالمي. هو العنصر الفعال ويعرب عن     
  والوصول إىل حتقيق األهداف اليت يسعى اإلعالم إىل حتقيقها.

 ي اجلديد: األسلوب اإلعالم -1-4

ة عامة ملواجهة االحتياجات املتغرية لفئات مجاهرييمن أكثر األساليب استخداما وانتشارا يف العالقات ال    
ألسلوب االتصايل. ويؤثر  نه سهل االنتشار لقطاعات كبرية فضال عن قلة تكاليفه إذا ما قورن  متنوعة، ويتميز 

  :3األسلوب العلمي يف اجلمهور على درجتني 

وتوجيهها إىل مجيع الفئات دون  بصورة غري مباشرة عن طريق استخدام أجهزة اإلعالم اجلماهرييةوىل: ألا -
 .ختصيص لفئة واحدة

  .للفئات الواعية من اجلماهريلنسبة   املباشر عن طريق التأثريالثانية:  -
  خصائص وسيمات اإلعالم اجلديد:  - 1-5

ا التكنولوجيا احلديثة الراهنة تكاد تتشاعلى الرغم من أن وسائل االتصال اجلديدة اليت أ به يف عدد من فرز
  مميزة للوسائل اإلعالمية الراهنة من أبرز هذه السمات جند:إال أن هناك مسات  مع الوسائل التقليديةالسمات 

 :رقمنه الوسائل 

واسب وآالت مميزات اإلعالم احلديث التكنولوجية الرقمية. حيث أضحت اليوم مجيع أنظمة احلمن أهم     
 عي والبصري يف احملطات اإلذاعية لبث السمالطباعة املستخدمة يف املؤسسات الصحفية وتقنيات أجهزة ا

اليت أصبحت اليوم عنصرا  الرقمية،والتلفزيونية وشبكات اهلاتف اجلوال واالنرتنت ال تقوم إال على التكنولوجية 
  ور الكثري من جماالت احلياة. يشكل واقع العصر. وأصبح حضورها طاغيا ومسامها يف تط

كرب يف مضمار السياق حنو األخذ األة املعاصرة كان البد أن يكون الرابح وملا كان اإلعالم هو ديوان احليا    
مل تفاصيل  ساليب احلياة احلديثة. ملا تتميز به من أساليب وتقنيات "ال ترهق العني أثناء قراءة النص أو 

 
 - غریب محمد سید أحمد، علم اجتماع االتصال واإلعالم، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة 1985م، ص77  1 

 - منال طلعت محمود، مدخل إلى علم االتصال، نفس المرجع، ص 1862
 - ھالة منصور، االتصال الفعال، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة 2000م، ص 1303
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واجلوال...طاملا مل  ونقاء الصورة يف البث اإلذاعي والصوت والصورة يف البث التلفزيوين  الصورة، كما يعىن بوضوح
   1متعمدة" جتابه بعمليات تشويش

 :التفاعلية 

ا قدرة وسائل االتصال احلديثة االستجابة حلديث املستخدم كما حيدث يف عملية احملادثة بني      ونقصد 
. فمثال يف شخصني. ففي اإلعالم التقليدي كان امل اإلذاعة رسل ال يهتم كثريا برد فعل املتلقي وال تقيم لرأيه وز

اهلواء مباشرة إذا تعارض مع وجهة نظر املؤسسة. أما يف املنظومة اإلعالمية  والتلفزيون كان يقطع أي رأي على 
عتبا ره حمور العملية اجلديدة جند العكس حيث تعطي األولوية الكربى للرأي العام ولردود أفعال املتلقي 

 وسائل كبرية. خصوصا مع "دخول منظومة اإلعالم يفاإلعالمية. وذلك ال لشيء إال لربح قاعدة مجاهريية  
قل تكلفة، ومتاحة للقاصي والداين هي شبكة االنرتنت مبا حتويه  ثريا و جديدة أوسع انتشارا وأكثر جذ وأقوى 

وشبكات اهلاتف احملمول الذي مجع خصائص بقية وسائل  من مواقع إخبارية وأخرى للتواصل االجتماعي،
   2اإلعالم"

 ن سلطة الدولة:رر مالتح 

ي قوة أو سلطة على اإلعالم، فلم يعد هلا احلرية املطلقة يف منع أو منح التصاريح ملمارسة  مل يعد للدولة أ    
. وذلك مبجرد إنشاء موقع على  اإلعالم "إذ أصبح مبقدور كل مؤسسة أو مجاعة أو حىت فرد أن ميارس اإلعالم

لى التصريح أو الرجوع إىل قوف على أبواب مكاتب املسئولني للحصول ع الشبكة العنكبوتية دون احلاجة إىل الو 
  3وزارات اإلعالم للحصول على املوافقة"

 :احلالية والفورية 

ظر مثال نشرات األخبار على  أصبحت السرعة من أهم مميزات اإلعالم اجلديد فلم يعد املتلقي اليوم أن ينت    
تحركا أسفل الشاشة يقد ما كل قناة ختصص اليوم شريط أنباء م  لك ألناملواقع التلفزيونية ملعرفة املستجدات ذ

ول "وإذا كان احلدث من الضخامة فإن القناة تقطع إرساهلا املعتاد على الفور لتنقل  جيري من أحداث أول 
ا على اهلواء مب ني  اشرة متزامنا مع حلظة وقوعه، وتستضيف املتخصصني واملسئولني واحملللاألحداث من مكا

على أسبابه وتطوراته وتداعياته. وقد سهل وجود األقمار الصناعية  لتحليل وتفسري ما يدور، وإلقاء الضوء 
 

 - سمر طاھر، اإلعالم في عصر العولمة، القاھرة نھضة مصر، 2011م، ص 261
 - إبراھیم إسماعیل، اإلعالم المعاصر، وسائلھ، ومھاراتھ، وتأثیراتھ، وأخالقیاتھ، الدوحة، 2014م، ص 252

 - إبراھیم اسماعیل،المرجع السابق، ص 253
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ذه املهام حىت لو كان احلدث يقع يف أقصى الغرب واحمل طة التلفزيونية والتكنولوجية الرقمية قيام وسائل اإلعالم 
 1احلدود" ى ما يقع من أحداث داخل الدولة ويف أضيقيف أقصى الشرق، بينما كان النقل يف املاضي يقتصر عل

  ونفس الشيء ينطبق على اإلعالم املطبوع.

 :املرونة 

شبكات التطور اهلائل لوسائل اإلعالم ووجود األقمار الصناعية وما ترتب عليه من إعداد القنوات الفضائية و     
م اجلديد مرونة غري عادية يف عمل اإلعالاهلواتف اخللوية والشبكة العنكبوتية مبا تقدمه من خدمات خلق 

فأصبحت الوسيلة الواحدة تقدم املعلومة يف أكثر من شكل أو قالب. إىل درجة أن أصبح توظيف أي خمتص يف 
ر ويرسل األخبار واملعلومات يف شكل نصي االتصال ال يتم إال إذا كان "يستطيع أن حيرر ويذيع ويعرض وينش

لصور الفوتوغرافية ومقاطعيتكون من كلمات ومجل وفقرات  2الفيديو أو يف تسجيالت صوتية" ، أو مدعومة 
وهذا ما جيب على الطالب الذين يدرسون اإلعالم استيعابه وممارسته ألن أساليب عمل الوسائل اإلعالمية قد 

. فالوسيل على عكس ما  ة الواحدة أصبحت تقدم املعلومة الواحدة يف كل هذه القنوات جمتمعة. تغري تغريا جذر
التلفزيون ال يقدم املعلومات إال مرئية مسموعة، واإلذاعة ال تقدمها إال مسموعة،  كان يف املاضي القريب إذ كان

  والصحيفة مطبوعة. 

 :الدميومة واالستمرارية 

لدميومة واالستمرار      املرئي لفرتة  نواعه املطبوع، واملسموع، و ية دميومة واستمرار اإلنتاج اإلعالمي املقصود هنا 
التلف. ففي السابق مثال كانت حمطات التلفزيون واإلذاعة ختصص مكاتب حلفظ قه الضرر و أطول دون أن يلح

لتخلص من بعضها  األفالم واألشرطة وأعدادها...ولكنها مل تكن كافية الستيعاب ذلك الكم اهلائل ما أدى إىل ا
ئقي ة وأن "القدمي هو األكثر أمهية وقيمة ومبخاصة القدمية جدا اليت رمبا تشكل خمزو وراثيا خاص ثابة كنز و

مكان حفظها يف وسائل صغرية   3ومعلومايت مثني ال يقدر بثمن" وهو ما ال يدركه الكثريين. على عكس اليوم 
 هلا إمكانية احلفظ ملئات السنني دون أن يتعرض لتلف والضياع  ليتا  hard diskلكن ذا تكنولوجية عالية مثل 

ا. ودو    ن أن تفقد جود

ما أيضا      ار دون توقف.ونقصد    االستمرار يف تدفق املعلومات ليل و

 
 - جمال محمد أبوشنب، السیاسیات اإلعالمیة، اإلسكندریة، المعرفة الجامعیة، 2010م، ص 891

 - إبراھیم إسماعیل، اإلعالم المعاصر، المرجع السابق، ص 272
 - على طاھر مبارك، اإلدارة والتطویر في اإلذاعة والتلفزیون، القاھرة العربیة للتدریب، 2010م، ص 1483
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 :قصى طاقة  التخزين واالسرتجاع 

سرتجاعها يف أي وقت، هذه اخلاصية تتسع لتشمل احلصول على املعلومات وعرضها وحتليلها وختزينها وا     
ت والضوء والصورة  ومؤثرات احلركة والصو لتصوير الطباعة وا مستفيدة بذلك من التقنيات واألساليب الفنية يف

مازجة بني األدوات اليت يستخدمها املنتج للرسالة اإلعالمية واألجهزة اليت يصل من خالهلا إىل مجهوره املستهدف 
  ة اإللكرتونية الكاملة مث التفاعلية.حىت وصلت العملية كلها إىل املرحل

 بيعية:اجتياز احلواجز السياسية والط 

جلديد قرية صغرية جتاوزت كل احلدود والعوائق اجلغرافية، وأصبح كل واحد يعرف أصبح العامل يف ظل اإلعالم ا    
افة وعادات  على ثق واالطالععن اآلخر كل شيء. ومكن الناس من التعارف وتبادل املعلومات واملعارف، 

ت سهلت كل هذه األمور على  ل وشبكااآلخرين مهما كان ذلك الشخص بعيدا. وذلك بفضل وجود وسائ
  ن أشهرها مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك، تويرت، يويوب...اإلنسا

 :التنوع أملعلومايت وحرية االستخدام 

لضخامة يف الكم والكيف غري  يف ظل هذا االنفجار أملعلومايت يقدم اإلعالم اجلديد معلومات     متنوعة تتسم 
لتفاعل من  يع دون مقابل سواء كانوا فرادى أاجلمول تنامسبوقة، وجيعلها يف م و مجاعات ويتيح التعامل معها 

  خالل إبداء الرأي أو حىت التحرير.

 :حة حرية التلقي واالختيار  إ

األخبار أهم مسات وخصائص اإلعالم اجلديد فأصبح والتحرر من قيود االحتكار الرمسي للمعلومات و  االنعتاق
م نفسها سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو  بني الوسائل اإلعالمية اليت تقد الختيارقادرا على ا املتلقي

إلكرتونية  كما أصبح قادرا على اختيار وانتقاء ما يريد. وترك ما ال يريد من احملتوى اإلعالمي الذي تعرضه هذه  
   1وسائل. ال

  :الال مجاهريية 

ا أيضا قد أو إىل ونقصد به الرسالة ميكن أن تتوجه إىل فرد رة التحكم يف نظام االتصال مجاعة معينة، ونقصد 
  حيث تصل الرسالة مباشرة من منتج إىل مستهلك.

 
 - إبراھیم إسماعیل، المرجع السابق، ص 301
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  :التنوع 

 أي التنوع يف عناصر العملية االتصالية.   

 :التكامل 

م الرقمي  ا النظاين اإللكرتوين نظرا لألساليب اليت يتيحهخيتار ما يراه مطلو للتخز تعىن أن الفرد ميكن أن     
 .اجلديد يف أسلوب متكامل

  :قابلية التحريك أو احلركة 

 أي أن هناك وسائل اتصالية ميكن ملستخدمها االتصال يف أي مكان مثل اهلواتف الذكية...   

تمع مهم     أقساما ودوائر  ا وخطريا جدا إىل درجة خصصت مجيع احلكومات أصبح دور وسائل اإلعالم يف ا
عن طريق تلك الوسائل. من تلك األهداف الداخلية "رفع  واىل حتقيق أهداف داخلية وخارجيةعالم تتووزارات إ

مستوى اجلماهري ثقافيا، وتطوير أوضاعها االجتماعية واالقتصادية، أما خارجيا فمن أهداف دوائر اإلعالم تعريف 
هتمام احلكومات بوسائل اإلعالم يقتصر االعامل حبضارة الشعوب ووجهات نظر احلكومات يف املسائل الدولية ومل 

أن تلك الوسائل ختدمها وختدم أهدافها   ا ووجدتل إن مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية اهتمت ب
  .1وتساعد يف ازدهارها" 

ة اإلعالم القوي تعترب قويا أصبح معروفا يف العامل من أن الدولة ذات وليس أدل على أمهية اإلعالم ووسائله مم    
يا يف نفوذ بعض الدول وخباصة تلك اليت وجدت فيه إحدى دعائمها  ة، فلقد أصبح اإلعالم عامال رئيسوقادر 

قي دعائم الدولة. وسبب كل ذلك هو أن اإلعالم مؤثرة يف اجلماهري وفاعلة سلبا أو  الرئيسية و قدمته على 
. وميكن حتديد وظائف اإلعالم يف ستة وظائف   2إجيا

 بارية.الوظيفة اإلخ 
 ات.  التوجيه وتكوين املواقف واالجتاه 
  .دة الثقافة واملعلومات  ز
  .دة التماسك االجتماعي  تنمية العالقات اإلنسانية وز
 .الرتفيه وتوفري سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ 

 
  مقس -صل الثاني مرحلة الماجستیرفلحي الموسوي، نظریات االتصال واإلعالم الجماھیري "مقرر في الفم محمد جاس -

 اإلعالم واالتصال" ص9 1 
 - المرجع نفسھ، ص10 2 
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  .اإلعالن والدعاية 
  ية الثقافية:اهلو  مفهوم -2

  الضروري الوقوف عند مفهوم اهلوية.ن قبل أن تطرق إىل مفهوم اهلوية الثقافية رأينا م

 وم اهلوية:مفه - 2-1

  1وردت كلمة هوية يف معاجم اللغة العربة مبعىن بئر بعيد اهلواة وقيل هي تصغري لكلمة هوة وهي كل وهدة عميقة.

ملعىن الفلسفي تعين حقيقة الشيء   2الذات.من حيث متييزه عن غريه، وتسمى أيضا وحدة  واهلوية 

ذا  لرغم مما يطرأ عليه من " الفلسفي الذي يمع مصطلح "هو تتساوى املعىن وهي  شري إىل ثبات الشيء 
أما يف األدبيات املعاصرة فتستعمل كلمة هوية يف األدبيات مقابل   3و" وان تغريت أغراضه.تغيريات فاجلوهر "ه

يف حاالت  فات األساسيةقومات أو الص"متاثل املاإلنكليزية اليت تعين  Identityالفرنسية و identitéكلمة 
موعة من الصفات اليت تكون خمتلفة وظرو  ف متباينة، وبذلك تشري إيل الشكل التجميعي أو الكل املركب 

أي هي تعبري عن .4ى وجه التحديد"وغريه عل ءالشياحلقيقة املوضوعية لشيء ما، واليت بواسطتها ميكن معرفة هذا 
املعاجم احلديثة أي اهلوية هي  خترج عن هذا املعىن يف  ثيله وهي الو مطابقة ملخاصية مطابقة الشيء لنفسه أ

  الشيء وهي اليت متيزه عن غريه

نه أكثر حتد  يدًا  ألنه وأما آراء املفكرين حول مفهوم اهلوية فيالحظ أن األمر ال خيتلف كثرياً، وإن كان يتصف 
لُبعد الثقايف أو االجتماعي للمصطلح، فق ا "مجلة املعامل عيد إمساعيلد عرَّفها س يرتبط   املميزة لشيء اليت  علي 

، حبيث ال ختطئ يف متييزه عن غريه من األشياء، ولكل إنسان شخصيته املميزة له، فله نسقه القيم جتعله هو
لنسبة لألمم والشعوب"ومعتقداته وعاداته السلوكية و ميول   5ه واجتاهاته وثقافته، وهكذا الشأن 

ا دون ا "إن هوية الفيعرف اهلوية  أما حممد عمارة  شيء ثوابته اليت ال تتجدد وال تتغري، وتتجلي وتفصح عن ذا
لنسبة لإلنسان يتميز  ا عن غريه  أن ختلي مكانتها لنقيضها طاملا بقيت الذات علي قيد احلياة، فهي كالبصمة 

ا الشفرة قها طوارئ الطموتتجدد فاعليتها، ويتجلى وجهها كلما أزيلت من فو  عن طريقها  اليت ميكن للفرد  س، إ
 

 - المعجم الفلسفي، معجم اللغة العربیة، المطابع األمریة القاھرة-  1403ه- 1983م، ص 2081
 - ابن منظور،لسان العرب، دار صادر بیروت، ص376-375  2 

 - ابن منظور، المرجع نفسھ، ص 2073
 - رشدي أحمد طعیمة، الثقافة العربیة اإلسالمیة، ص 354

 - سعید إسماعیل، التربیة اإلسالمیة وتحدیات القرن العشرین، ص95 5 
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عتباره  جلماعة االجتماعية اليت ينتمي إليها، واليت عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون  أن يعرف نفسه يف عالقته 
  1منتمياً لتلك اجلماعة" 

ان الدين أو ر واحد، سواء ك"أن اهلوية ليست أحادية البنية، أي ال تتشكل من عنصد أمني: يرى حممو يف حني  
لثقافة أو الوجدان أو األخالق، أو اخلربة الذاتية أو العلمية وحدها، وإمنـا هي حمصلة تفاعل لغة أو العرق أو اال

ا جم  يعرفها إمساعيل الفقيومن جهة أخرى جند   2هذه العناصر كلها" لسمات الثقافية اليت تتصف موعة من ا"أ
النتماء لشعب معني، واالرتباط بوطن اإلحساس لدي األفر ة، واليت تولد رتة زمنية معينا مجاعة من الناس يف ف اد 

لشعب الذي ينتمي إليه هؤالء األفراد" تمع جزءا  3معني، والتعبري عن مشاعر االعتزاز، والفخر  ذا تعد اهلوية  و
ت الشخصية الوطنيمن الث لتفرد الثقايف الثقافية هي ا التفرد واهلويةة. وهي تعين يف األساس قافة، وهي أحد مكو
  ما يتضمنه من معىن للثقافة من عادات وأمناط وسلوك وميول ونظرة إىل الكون واحلياة. بكل

  مفهوم اهلوية الثقافية: - 2-2

وقبل كل  ظمة اليونسكو بقوهلم "أن اهلوية الثقافية تعين أوالً من املفاهيم اليت قدمت للهوية الثقافية ما تبنته من  
أو إقليمية أو وطنية، مبا هلا من قيم أخالقية ومجالية متيزها، ويتضمن غوية حملية اد ننتمي إيل مجاعة لشيء أننا أفر 

ا، وإحساس ا وأسلوب حيا ريخ اجلماعة وتقاليدها وعادا خلضوع له ذلك أيًضا األسلوب الذي نستوعب به  نا 
لنسبة لكل ذات كلية،  تظهر فيها أنفسنا يف ، وتعين الطريقة اليتواملشاركة فيه، أو تشكيل قدر مشرتك منه وتعد 

ا إيل مجاعتنا والعامل   –بطريقة إجيابية أو سلبية  -فرد منا نوًعا من املعادلة األساسية اليت تقرر  الطريقة اليت ننتسب 
ت ويتبن الثقافة هي كل ما أنتجه جمتمع ما من  فهذا التعريويالحظ من  4بصفة عامة" ت ومعنو ن ماد ني 
تمع أاهلوية الثقاف   و مجاعة إمنا تقوم يف اجلوانب الفكرية من الثقافة.ية 

وهناك من يوسع من مفهوم اهلوية الثقافية ليتطابق ومفهوم احلضارة حيث يرى "هيمنجتون" أن احلضارة هي هوية 
يف ه تعين أعلى جتمع ثقاتمع، وأن احلضارة عندة أي أن حضارة أي جمتمع هي اهلوية الثقافية لذلك اثقافي

   5ا هي اللغة والتاريخ والدين والعادات واملؤسسات" وحمددا

به  ويتبني مما سبق أن املعىن العام للهوية ال يتغري وهو يعين االمتياز عن الغري، واملطابق للنفس، أي هي ما يتميز
تمع عن غريه من خصائص ومميزات. فاهلوية الثقافية ألمة من ا املشرتك  ألمم هي القدر الثابت واجلوهري و الفرد وا

 
 - محمد عمارة، مخاطر العولمة على الھویة الثقافیة، ص 61
 - محمود أمین، الھویة مفھوم في طور التشكیل، ص 3762

 - إسماعیل الفقي، مفھوم العولمة وعالقتھ بالھویة، ص 2053
 - عرسان علي، ثقافتنا والتحدي، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق 2001م، ص 2004

 - الجابري محمد عابد، قضایا الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1997م، ص 1005
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ا متيز الشخصية أمة عن غريها من ثقافات األمم  من السمات والقسمات العامة اليت متيز ثقافة األخرى، أي أ
لذات على م ستوى الفرد واجلماعة. وتقوم اهلوية الثقافية على ثالثة أركان الوطنية والقومية األخرى وهي الوعي 

  هي:

 كونية.هي اليت توفر لإلنسان الرؤية ال العقيدة: -
 مع أفرادها. اليت جتعل الفرد ينتمي ألمة ويتفاعل  اللغة: -
لذاكرة التارخيية واألدبية، ويتضمن األخالق والقيم وا الرتاث الثقايف: - لعادات هو منتج أمة ويزود الفرد 

 والتقاليد واألعراف والنظم والفنون...اخل

لضرورة متغرية يف الوقت ذاته تتميز طاملا أن اهلوية مركب من عناصر  ميكن القولويف هذا الصدد  بثبات فهي 
آخر. معني، أن الشخص الواحد يولد ويشيب ويشيخ وتتغري مالحمه وتصرفاته وذوقه ولكنه يبقى هو ليس أحد 

هلذا فهي تعين التناسق  موعة من املالمح واألشكال الثقافية األساسية الثابتة، إضافةلثقافية هي جمأن اهلوية ا يأ
ا واهلوية عن طريق نبذ التعصب والتطرف العر  بني العقل قي والطائفي يف شىت صوره وأشكاله، وتعرف أيضا على أ

ت والرموز والقيم واإلبداعات و مركب متجانس  التعبريات والتطلعات لشخص ما أو جمموعة من التصورات والذكر
ويتهما وهذه ا ا اليت ختتلفموعة تشكل أمة    خر يف العامل. من مكان آل ا وحضار

موعة أو   موعة ما أو أمة ما إضافة إىل نظرة هذه ا اهلوية الثقافية هي املعرب األساسي عن اخلصوصية التارخيية 
عن عدد  دوده وقدراته، واملسموح له واملمنوع عنه. إذن فإن اهلوية الثقافية عبارة األمة إىل الكون واملوت ومهامه وح

تمع احمليط عرفية سواء كامن الرتاكمات الثقافية وامل يت انطالقا من تقاليد وعادات يف العائلة وا نت تلك املعارف 
م حيا ته، وأصبحت جزءا من طبيعته. فاهلوية به، عاشها الفرد منذ حلظة ميالده فكانت األساس يف تكوينه طيلة أ

ائالثقافية بشكل عام هي كيان ميكن أن ي ا ميتطور وال ميكن حتديدها كمعطي  كن أن تسري يف اجتاه  ي، حيث أ
ة اليت مروا  ا وكم املعا جتاه االنتشار. ومتتاز هذه اهلوية بغناها الناتج عن جتارب أصحا االنكماش والتقلص أو 

م، إضافة اليتم  ا، وجناحا م وتطلعا خر. تتداخل وانتصارا   معها بشكل أو 

   خصائص اهلوية الثقافية: -2-2-1

ت  خبصائص التفرد والتعدد واالختالف. هلوية الثقافيةتتميز ا فردية  ةالثقافية: هويفهناك ثالث مناذج من اهلو
لتميز الفردي .مث هناك هوية مجاعية تدافع عن داخل القبيلة أو الطائفة أو احلزب...تدافع عن االستقاللية وا

قي اجلماعات اخلصوصيات املكونة للجماعة  اهلوية الثقافية القومية أو  هناك  األخرى. مثوان اختلفت عن 
قي األمم والقوميات األخرى   . الوطنية تفتخر بعناصرها احلضارية والثقافية املميزة هلا عن 
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 اإلعالم:اهلوية الثقافية يف ظل  -3

إلعالم واالتصال أكثرتدخل الثقافة يف كل نواحي احلياة وشىت النظم االجتماعية، إال أن صيلت    ها وعالقتها 
لفرد منذ والدته حىت موته  عتبار أن اهلوية الثقافية هي جمموعة من القيم اليت تؤثر  وضوحا من النظم األخرى، 

لبيئة اليت يعيش فيها ف هي اليت تشكله من كل اجلوانب طباعه، شخصيته، أخالقه لذا فهي اليت تربطه مبحيطه و
قدرة على التقييم، من خالل اكتساب املعرفة املعمقة يف احلس النقدي والذوق السليم والينمي ا  فاالهتمام

االت االقتصادية، االجتماعية، السياسية، العلمية، والثقافية...أما اإلعالم بصفته ظاهرة العصر ون وعا  خمتلف ا
ف واحلقائق واملوضوعات...بطريقة مهما من األنشطة االتصالية فهو يستهدف تزويد اجلمهور مبختلف املعار 

وتثقيف األفراد كما تساعده عل تكوين فكرة عامة حول خمتلف املسائل  وعية تساهم يف تنوير الرأي العام موض
إلعالم اليت دفعت بقوة حنو العوملة الثقافية، حيث ظل عوملة وسائل ا"واملعضالت. غري أن الواقع اليوم قد تغري يف 

ه" مبعىن التشابه يف الدوائر الثقافية اخلاصة لكل جمتمع أو ن ثقافيتان مها "التعددية" و"التشاببرزت يف العامل سيمتا
لقيم اإلنسانية العليا كاحلقوق والقوانني واحل ت. وهذا رمبا  مجاعة، والتعددية يف السمات العامة املشرتكة املتعلقة  ر

لثقافة الغربية (جيعل هذه القيم املشرتكة ملعظم الثقافات يف العامل شب ثقافة شعوب أورو الغربية يهة إىل حد كبري 
وأمريكا الشمالية اليت نلحظ هيمنتها على وسائل اإلعالم من خالل صناعة حمتواها اخلاص، وذلك نتيجة لتفوقها 

لتايل حماولة منها لفرض ثقافتها على حساب ثقافات شعوب العامل الثالتقين واحلضاري يف هذا ا   . 1"الث ال و

للعاصفة كي ال تسهم حماوالت  افة إجيابيا مع التأثري من حوهلا بشكل يشبه االحنناءوهنا تربز أمهية تفاعل الثق
ا يف نتيجة سلبية جتعل اهلوية الثقافية منعزلة عن الثقافة اإل نسانية برمتها يف ظل النظام العاملي التحصني املبالغ 

لتايل لن تكون الثقافة ثقافة اإلنسانية. ونظرا ألمهية دور وسائل  قادرة على التفاعل واملشاركة يف ال اجلديد، و
اإلعالم يف التثاقف الذي ينتج عن اتصال ثقافتني أو أكثر، حيث يؤدي االحتكاك املتواصل إىل اقتباس األفراد 

    عض السمات الثقافية أو األمناط االجتماعية من الثقافات األخرى.من ثقافة ما ب

ا اهلائلة دفعسائل اإن و    ت بقوة يف اجتاه التثاقف وتكريسه، فالشركات الضخمة لوسائل اإلعالم ال إلعالم بتقنيا
الشعوب ال   دف إل حتقيق املصاحل االقتصادية والسياسية فحسب بل تسعى أيضا إىل نشر الثقافات بني أوساط 

ومبا أن عوملة  لتطور اهلائل لوسائل اإلعالم. ظل االمي يفسيما يف ظل صعوبة فرض الرقابة والتحكم واالنتقاء اإلع
تمعات اليوم تنخرط يف هذا الواقع  الثقافة قد أصبحت ظاهرة وواقع حقيقي ال مفر منه لكل دول العامل، فإن ا

ن التمك ايب مع هذه املوجة والثاين سليب والبقاء يف ديناميكية التلقي دونبنمطني أحدمها إجيايب أي التفاعل اإلجي
 

 - سعود البلوي، الثقافة واإلعالم في ظل واقع جدید، 2016م "مقال"1 
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تمعات وإن مل نقل ولوسائل اإلعالم دور . 1لتأثريمن ا ا كبريا يف هذا التغري الثقايف الذي له أثر كبري على بنية ا
ا وسائ ا األساسية واستمرارية. ونظرا ملا تتميز  ل اإلعالم من تفاعلية بني عمودها الفقري الذي يشكل ركيز

ح لكل فرد يف العامل  قافية اليت يرغبون التواجد فيئة الثم للبياملستخدمني وامكانية مشاركتهم واختياره ها تقنيا، أ
تمع والزمن أيضا. وهو األمر الذي قد  اختيار طريقة التعاطي معها كما يريد، قافزا بذلك على البيئة والثقافة وا

  اهلوية الثقافية للمجتمعات خصوصا دول العامل الثالث.  ينعكس سلبا على

ر اليت إلعالم من مميزات وخصائص جعلتسائل از به و إن ما تتمي ها تفرض نفسها على مجيع األصعدة إال أن اآل
لغة الضرر، نظرا لسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعي يف النصف  حتدثها عل الدول اليت تكتسحها ستكون 

ة الشديدة اليت له لتجسبيل  من الكرة األرضية، ويندرج يف هذا اإلطار العامل اإلسالمي الذي الاألكرب  اهل املعا
   انيها معظم بلدانه على الصعيدين السياسي واالجتماعي الذي ستكون تبعيته جد خطرية على اهلوية الثقافية.   يع

   

 العالقة بني اإلعالم واهلوية الثقافية: - 3-1
   لتعدد.الثقافية عن التنوع واالوحدة والنمطية بينما تدافع اهلوية  م إىل حتقيقيسعى اإلعال -
لى احلدود واخلصوصيات املختلفة بينما تسعى اهلوية الثقافية إىل االعرتاف يهدف اإلعالم إىل القضاء ع  -

ن.  بعامل االختالفات وترفض الذو
شامل إل احملدود بينما يبحث اإلعالم دائما عن اهلوية الثقافية هي انتقال من العام إىل اخلاص، ومن ال -

 والالجتانس. ام والشامل والالحمدودالع
ال الثقايف:وسائل انتشار اإلعالم  - 3-2  يف ا

تتجلى يف القنوات التلفزيونية والفضائية وشبكة االنرتنت واجلرائد وما تبثه من وسائل االتصال واإلعالم:  -
ا أن تصحب ا هويتهم هلوية الثقافية إىل احلضيض. وحماولة نسخهم من برامج وحصص وأفالم من شأ

 والتسلب. جمهول عنهم عامل اإلغراء وإدخاهلم إىل عامل
 املوسيقى، املسرح، السينما، الرسوم املتحركة. الوسائل الفنية: -
عليم تتمثل يف استعمال اللغة الفرنسية واإلنكليزية يف التواصل واإلعالم والرتبية والت األدوات اللغوية: -

لتاللغة تعترب إحدى أهم ركائوالعمل واألماكن العمومية واخلاصة. ألن ا فرض  يل حماولة ز اهلوية الثقافية و
لتايل  ميش اللغات األخرى و  عن اهلوية. االنسالخلغة عل لغة أخرى يعين 

ثري اإلعالم على اهلوية الثقافية: - 3-3  جوانب 
 

 - المرجع نفسھ 1 
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ت الدراسية ويف االقتصاد ويف املقررا واالنكليزية يف اإلدارة و استعمال اللغة الفرنسية  التأثري اللغوي: -
للغة عية يف البليومي بني الفئات االجتماالتواصل ا يت، الشارع التواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 الفرنسية الذي يبعدهم شيئا فشيء عن لغة أجدادهم. 
تمع كالعنف، اجلنس يف عادات وتقاليد ابعيدة كلية عن  سلوكياتيتجل يف انتشار  التأثري اخللقي: -

تمع وتعاليم الدين اإلسالمي، حي يتناقض مع أخالق انت بشكل اإلعالم والسينما واالنرت وسائل ا
 إضافة إىل انتشار املشاكل االجتماعية كالقتل، املخدرات...

 -واملأكلوسيقى وامللبس د العاملي يف املتتزايد حماوالت نشر قيم واحدة على الصعي :القيمي التأثري -
شون يف نفس البيت عد عن بعضهم البعض حىت لو كانوا يعيوالعالقات األسرية املتجهة حنو الفردانية والب

لتايل القضاء عل تلك احلميمية والتجمع العائلي الذي تتميز به  وطغيان ثقافة  اإلسالمية األمةو
 اءاته.ه وإغر وتنوع يف جتدده االستهالك الرأمسايل الذي يتواصل

 يف ظل اإلعالم: مستقبل اهلوية الثقافية -3-4

ثري ظاهرة الع اإلسالمي يوجد إذا كان العامل    لنظر إىل أوضاعه االقتصادية واالجتماعية حتت  وملة الثقافية، 
ه الثورة  أن يواجه خماطر هذوالتعليمية والثقافية والعلمية واإلعالمية اليت هي دون ما نطمح إليه، فكيف يتسىن له 

ا ويتغلب على ضغوطها؟ التكنولو  ثريا   جية ويقاوم 

يوّفر الفرص املواتية أمام تغلغل التأثريات السلبية لثقافة املعوملة،  ه بلدان العامل اإلسالميع الذي تعيشإن الواق   
لدرجة الكافية اليت تقي ا  من اآلفات املهلكةجلسَم اإلسالميَّ ألن مقّومات املناعة ضد سلبيات الظاهرة ليست 

  مواقع واحملّطمة للحواجز.اليت تتسبَّب فيها هذه الظاهرة العاملية املكتسحة لل

، ال متلك أن تقاوم الضغوط الثقافية أو تصمد أمام اإلغراءات إن الش    عوب الضعيفة اقتصاد واملتخلفة تنمو
ذلك كان خط الدفاع األول على جبهة لو  .ارة خصوصيتها. القوية لتحافظ عل نصاعة هويتها الثقافية وطه

ر الثقافة املعوملة، هو ا تمعات اإلسالمية ومجيع دمقاومة آ ول العامل الثالث من النواحي كافة انطالقاً لنهوض 
من الدعم القوي للتنمية اِالقتصادية واِالجتماعية، يف موازاٍة مع العمل من أجل تقوية اِالستقرار وترسيخ قواعده 

االت ذمجعلى  إلصالحات الضرورية يف ا ت، وذلك من خالل القيام  ات الصلة الوثيقة حبياة يع املستو
حبيث ينتقل العامل اإلسالمي من مرحلة الضعف والتخلف، إىل مرحلة القوة والتقدم، يف إطار القيم املواطنني، 

ترتّكب من منظومة  املعوملة الثقافيةظاهرة  نأوالتعاون على الرب والتقوى. كما اإلسالمية وبروح األخوة والسماحة 
ر هذه الثورة جية، فكذلك هي املو واِالقتصادية واإلعالمية والتكنولو  متكاملة من النظم السياسية اجهُة املطلوبة آل

يت األمهية القصوى   س قوية، ومستندة إىل مبادئ سليمة.، البد وأن تكون قائمًة على أس التكنولوجية ومن هنا 
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بني دول العامل الثالث   التضامن ل اإلسالمي املشرتك، على شىت األصعدة، ويف مجيع القنوات، من أجل تعزيزمعلل
، للرفع من مستوى احلياة مبحاربة تنمية الشاملة يف العامل الثالث تطوير الل اء قاعدة متينة ملواجهة هذه الظاهرة.و لبن

شاعة الوعي االِ  تماعي والثقايف الراقي، من خالل االستثمار العلمي للموارد  جالظلم والفقر واجلهل واملرض، و
ت والطبيعية والبشرية اليت تتوافر لد اِالقتصادية ى الشعوب اإلسالمية، والتوظيف املخطط واملدروس لإلمكا

 يقيةقحلتحقيق نقلة حضارية  اق املفتوحة أمام العامل الثالث والقدرات، واِالستغالل اجلّيد للفرص املتاحة ولآلف
لتايل يكون قد خطى خطوة كبرية حنو صيانة هويتها الثقافية ومحا ي يتها من هذا الشبح الذي يهددها يف أو

لشروط الضرورية لتقوية جهاز املناعة الثقافية ولتعزيز قدرة اإلنسان على  وقت. وبذلك يكون قد هيأ نفسه 
ي اهلوية الثقافية احلضارية اإلسالمية من خماطر مالصمود يف وجهها، وبدون امتالك هذه الشروط يستحيل أن حن

  هذه الوسائل.

نولوجي والثقايف والرتبوي يف دول العامل الثالث هي الوسيلة األجدى ان االقتصادي والعلمي والتكوية الكيإن تق   
ر السلبية للعوملة الثقافية ولالستفادة أيضا من آ ثريا للتغلب على اآل ا اإلجيابية يف الوقت هر واألنفع، واألكثر 

ا، اجلديد والتعامل الواعي مع مستجد نفسه من خالل التكيف املنضبط مع املناخ اإلعالمي ثريا ا و ا ومتغريا
ا اجلارفة. لكن ال يعين أن املستقبل  ح العوملة، وتكتسحنا تيارا وبدون هذه الوسيلة سوف نضيع يف مهب ر

 ةيجيإسرتاتعصر التكنولوجيا سيكون مستجيبا لطموحات هذه األمة مبجرد تنفيذ  يفالثقايف لدول العامل الثالث 
التغريات املطلوبة من حيث  قام األول بذل املزيد من اجلهود املتضافرة إلحداثثقافية ولكن األمر يتطلب يف امل

عمل الثقايف وأدواته وأهدافه لاأن يغري هذا العامل الثالث وسائل التفكري والتخطيط والتنفيذ واملتابعة، ويقتضي ذلك 
وأن يتجه حنو على وجه العموم  والتعليم وجتديد الدراسات اإلنسانية أيضا، وأن يعمل على تطوير مناهج الرتبية

لنهوض الثق ألساليب العلمية يف العمل الثقايف واإلعالمي، حىت تتوافر له الوسائل احلديثة الكفيلة  ايف األخذ 
بتاً أمام ظاهرة العوملة الثقافية العامل الثالث  عيستطيالعام. وبذلك   .أن يصمد صموداً 

  امتة:خلا

  موعة من النتائج هي:من خالل ما تقدم وصلنا إىل جم

إن هذه الثورة اجلديدة اليت نعيشها اليوم ثورة اإلعالم والتكنولوجيا أصبحت اليوم حقيقة وواقع البد من التعامل    
حىت البيوت قت خرت مل يعد ممكنا أو جمد ألننا نقف اليوم أمام ظاهرة عاملية، عربت وا معه ألن اهلروب منها أمر 

يت على األخضر واليابس والتنظيم والتخطيط وا اآلمنة ومتلك من القوة لوسائل ما جيعل منها قنبلة العصر اليت 
واملقاومة وال يف االلتجاء إىل الرتاث  بليصبح االنزواء والتقوقع فيها أمرا واقعيا ال مفر منه. فال فائدة من اهلرو 

ا ظاهرة  تيار اجلارف، بل جيب اوالوطنية من االنسالخ وراء هذا الية قافحبجة احلفاظ على اهلوية الث الخنراط فيه أل
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تمع واألمم وبشكل أخص   يت دور ا ا وهنا  حضارية عاملية ال ميكن الوقوف ضدها وال حتقيق التقدم من دو
ه الظاهرة دون خسائر أو ذل هداخ االندماجالثالث يف البحث عن الطريقة والوسيلة اليت متكنها من  دول العامل

ا  انعكاس سليب لفراشة ويف عالقة على هويتها وحضار ملصباح واهلوية الثقافية  وهنا أمكننا تشبيه اإلعالم 
ملصباح ال جيب للفراشة أن تقرتب من املصباح كثريا حىت لصقيع وال أن تبتعد عنها حىت ال   الفراشة  ال تصاب 

لسالمسافى ممتوت بل جيب أن حتافظ عل لنسبة ة بينها حيت تستطيع العيش  للهوية الثقافية . ونفس الشيء 
  اليت جيب أن تعرف كيف تستفيد من هذه الظاهرة دون أن ختسر نفسها وهويتها. 

ها الثقايف جيب أن يكون رد الفعل داخل الثقافة اإلسالمية قاإن اجلواب األفضل واألمثل هلذه الظاهرة واخرت    
لتفعيل مقومات اهلويال امل(دول الع لثقافة اليت جتسد شخصيتها لتحمي ة الثقافية لصيانة األثالث) وذلك  مة 

ا وأصالتها ووجودها احلضاري من الغزو الذي يستهد  ها  دو اإلسالمية وعم نونةف أحدا التفسخ واخللل يف الكيذا
  األساسي "الثقافة". 

عادة بناءها وفق معطيات العصرخلهدا إن جتديد الثقافة ال ميكن أن يتم إال من   ه  واحلداثة والتماس وجو  ا 
ملاضي يف اجتاه املستقبل.   الفهم والتأويل ملمارستها، مما يسمح بربط جسور احلاضر 

لفعل هو الولوج إىل ما يعرف     ثورة التكنولوجية ثورة اإلعالم واالتصال، أي دخول عصر لإن ما حنتاجه اليوم 
صية العلم جيعلنا مؤهلني  وفاعلني. إن امتالكنا كمستهلكني فحسب بل كأعضاء مسامهنيال  نه العلم وإتقا

 ة وقادرين لالخنراط  يف عامل املعرفة والعلم الذي فيه النفوذ والسلطة والثورة مقومات ال تقود فقط إىل أصول مادي
ا. إنه التحول احلضاري اهل ملناخ   ذي حنتاجه لتحقيق النوعية املميزةال  ائلاقتصادية أو عسكرية بل إىل املعرفة ذا

وبذلك فقط نستطيع االنفتاح على الثقافة اإلنسانية والتفاعل االجيايب معها، على أساس اإلميان   عومل.العصر امل
ل الثقافات من اخلروج من حالة االنغالق واالنزواء ومقاومة  عابقدرتنا على األخذ منها كذلك مع ما ينتجه تف

  أخرى. غرتاب واالستتباع احلضاري من جهة االب و االستال

ا ظاهرة واقعية تفرض نفسها حبكم قوة إن العامل الث   الث ال ميلك أن مينع هذه الثورة من االنتشار والتغلغ أل
عالمي واملعلومات اليت ميارسها النظام العاملي اجلديد. ولكن إلاالنفوذ السياسي والضغط االقتصادي، والتغلغل 

ر الالثمل العا مضاعفة للخروج من مرحلة دا ا بذل جهو سلبية هلذه الظاهرة إذالث يستطيع أن يتحكم يف اآل
االت كلها، وليس فحسب يف جمال واحد للرتابط املتني بني عناصر التنمية  التخلف إىل مرحلة التقدم يف ا

ا، ومقومات اهلوية الثقافية.   الشاملة ملكو
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لقوة االقتصادية واالستقرار تصال يقوم على أساس امل التكنولوجيا واال اهلائلة يف عا  ورةالثإن التعامل مع هذه   
ا عاملا أمينا ومستقرا يليب كل متطلباته  يهيئالسياسي والسلم االجتماعي والتقدم يف جماالت احلياة. حىت  لشبا

لوسائل كوسيلة لكسر كيان الدول ه ا هذ اجياته حىت ال يبقى يلهث وراء إغراءات الدول املتقدمة اليت تستعملحو 
بعةامل االت والعمل على  تخلفة وإبقائها  هلا. ولكن هذا يتطلب أوال إصالح األوضاع يف العامل الثالث يف كافة ا

ته  موعة اإلسالمية حنو  تعدد.ملاترسخ قواعد العمل اإلسالمي املشرتك على مستو لتعاون بني ا من أجل الدفع 
وة اإلرادة ومتاسك اجلهود وتضافر القوى  ية كلها مرتبطة مبدى قعا إىل مستقبل أكثر إشراقا. والقضتطلحب آفاق أر 

لعلم والفهم والوعي وقبل ذلك كله اإلميان واليقني  والتضامن  يف سبيل بناء النهضة احلضارية للعامل اإلسالمي 
  واألخوة. 

ابية غل التأثريات غري اإلجيالذي يهيئ الفرص الساحنة أمام تغلوم اليأما يف هذا احلال الذي حيياه العامل اإلسالمي   
هلذه الظاهرة، ألن مقومات املناعة للثقافة يف العامل اإلسالمي غري طافية لتقف يف وجه هذه الوسائل اإلعالمية 

ا يف تطور مستمر. قع وحتطيم أقوى احلاو القادرة على اكتساح امل   صون خاصة وأ

ا ستتجاوزه ا هذه الوسائل اإلعالمية مل يز تتميت السرعة ال إن   ترتك ألحد الفرصة أن يقف ويفكر طويال. أل
لتايل فإن مفكري العامل اإلسالمي ودول العامل الثالث ككل دراسة خماطر وإجيابيات هذا اإلعالم اجلديد وا روج خلو

ة لثقافية، وذلك من أجل خلق رؤيية اصوصاخلالذاتية و  فضل الطرق والسبل للتعامل معها منطلقني من الظروف
إسالمية قادرة على الوقوف أمام هذه الظاهرة وتضع نصب أعينها املصاحل اإلسالمية اليت ال ميكن أن تكون ضد 

واألخالق اإلنسانية ولكن األمر فقط يتوقف على كيف  هذه الثورة اإلعالمية إذا كانت حتكمها القيم واملبادئ
عن السيطرة واهلضم االستتباع احلضاري إذا أرادت بناء  بقدر اإلمكان واالبتعادائل، الوسذه هل ا وهضمهااستيعا

ا وهويتها الثقافية. ألن األمر املؤكد أن هذه الثورة اإلعالمية ستبلغ درجة قصوى من   مستقبل مشرق يصون كيا
            . معهود  تطور يصل درجة التغلغل والنفوذ غريلا

  ع:راجواملدر ائمة املصاق 
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 م .2010عربية للتدريس ر يف اإلذاعة والتلفزيون، القاهرة اليو علي طاهر مبارك، اإلدارة والتط -12

 م.1985الم، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية د أمحد، علم اجتماع االتصال واإلعسي مدغريب حم -1
ضة مصر للطباعة والنشر،  -2 لد األ1905حممد عمارة، خماطر العوملة على اهلوية الثقافية، دار   .لو م، الطبعة األوىل، ا
 م.1983 -ه1403 ة، املطابع األمريية، القاهرةاملعجم الفلسفي، معجم اللغة العربي -3
 م.2002- 2001سنة  -ط-ىل علم االتصال دمنال طلعت حممود، مدخل إ -4
 م.2000هالة منصور، االتصال الفعال، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية  -5

  املقاالت:

  "جديد "مقال عسعود البلوي، الثقافة واإلعالم يف ظل واق

  واملؤمترات:املذكرات 

تاملوسويحممد جاسم فتحي  - 1 "قسم  املاجستريلفصل الثاين مرحلة واإلعالم اجلماهريي، مقرر يف ا التصاال ، نظر
 اإلعالم واالتصال".

لس لاحممود أمني، اهلوية مفهوم يف طور التشكيل، مؤمتر العوملة واهلوية الثقافية، سلسلة أحباث املؤمترات، العدد  -2 سابع، ا
  .م1998لقاهرة، ، ايةاألمري  األعلى للثقافة، اهليئة العامة لشؤون املطابع
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 الفاعلية احلزبية                                          
SSeffectiveneParty  

 
 

ح ورقلة  االستاذة  بوحفص روميلة ,جامعة قاصدي مر  
hiba_djahnine@yahoo.fr 

  ملخص :
ملتضمن املشاركة الفاعلة لل تعترب األحزاب السياسية كآلية  قوية السياسية صمام أمان حملافظة  بل تكون املشاركةقامواطنني و 

تمع هذه األحزاب على شرعية وقوة ، من خالل قيامها  ةيو يتوىل االحزاب العديد من الوظائف يف الدول الدميقراط متثيل ا
 من العوامل كثريذه االحزاب الو تؤثر علي هتويل السلطة ،بدور فاعل يف جمال التنشئة السياسية، وتربية كوادر يستطيعون 

ضعاف احلزب أو  كذا األوضاع االقتصادية و االجتماعيةواخلارجية و   اخليةالد  تقويته, وتعتربو كل هذه العوامل كفيلة 
ا : الدميوقراطية ، الشفافية ، التوعية ،  مهمة لقيام األحز  ةيمؤشرات الفاعل على أكمل وجه  دوارهااب لألحزاب اليت ذكر
 األحزاب السياسية ملشاركة سياسية فاعلة. رات ضمانة لتحقيقؤشوتعترب هذه امل

االنتشار-التوعية-الشفافية-طيةالدميوقرا–الحزاب السياسية ا الكلمات املفتاحية:  
  

Résume :  
Les parties politiques sont considérées comme un mécanisme solide qui garantit 
la participation active des citoyens et, en retour, la participation politique est 
une soupape de sécurité pour ces parties afin de préserver la légitimité et la 
force de la représentation de la société. Les parties assument de nombreuses 
fonctions dans les pays démocratiques, à travers leur rôle actif dans la formation 
politique, l'éducation des cadres qui peuvent occuper des rôles de décision et 
parties prendre le pouvoir. De nombreux facteurs internes,externes affectent 
ces parties ainsi que d'autres conditions économiques et sociales, et tous ces 
facteurs sont capables à la fois d'affaiblir ou de renforcer les parties. Les 
indicateurs de leur efficacité que nous avons mentionnés auparavant : 
démocratie, transparence, sensibilisation sont importants pour la mise en place 
des et d'assurer leur participation active. 
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  مة :مقد

مة عن  األحزاب السياسية ركن أساسي من أركان الدميقراطية، ستقاللية  فال دميقراطية دون أحزاب سياسة تتمتع 
أو تقييد لألحزاب السياسية ويف عدم فيذية، وال ميكن اعتبار النظام نظامًا دميقراطيًا يف ظل منع السلطة التن

ت دور السلطة التنفيذية عرب تداول سلمتكينها من  جزءا من  ية نزيهة ويشكل حظورها مي للسلطة وفقًا النتخا
ط سياسي فيها بدون وجود أحزاب فاعلة تكوين األنظمة الدميقراطية احلديثة اليت ال ميكن تصور أي عمل أو نشا

ا احلزب السياسي  اسية العامة ومتثل املعارضة احد األدوار اهلامةومتداخلة يف احلياة السي حيث يقدم اليت يقوم 
 السياسية وجتميعن الذين يشاركونه الرأي أو الفكر أو العقيدة لتنظيم نفسه مع اآلخري للمواطن أداة و طريقة

ستوى الوطين و يصبح بذلك احلزب التأثري على السلطة احلاكمة سواء على املستوى احمللي أو امل أنفسهم ملمارسة
يف   من املشاركة واإلسهامدى األدوات اليت متكن املواطننيصال بني احلاكم و احملكوم و إحإحدى قنوات االت

  . احلياة العامة

م احلزب من كونه حيمل مدلوالت تنظيمية و تنبع أمهية بناء مفهو : االسياسية ووظائفهمفهوم األحزاب  
ا يف تعريف احلزب. إيديولوجية و وظيفية   البد من مراعا

نه منض الدراسات عرفت  أوىل التنظيمي:املدلول -1 ت لدعم مرشح احلزب، احلزب  وقد ما لعملية االنتخا
ع لعدد من اجلماعات املتناثرة عرب إن احلزب ليس مجاعة واحدة و لكنه جتم( يف تعريفه: موريس ديفرجيه''شرع ''

تبية و إقليم الدولة كاللجان احلز  ط التنظيمي الذي ، كل هذه اجلماعات يربط فيما  املندو يقوم على  بينهما الر
 .)ي ة و  على أساس تدرجيي هرمأجهزة احلزب املختلف

و األهداف اليت يقوم عليها احلزب و  : يركز الفريق الذي يعتمد هذا املدلول على املبادئياأليديولوجاملدلول -2
ا  بورك'''تبعا لذلك ، فالفيلسوف '  أجل العمل املشرتكاجتمعت من جمموعة منظمة من الناس  (يعرفها  أ

ا لتحقيق مصلحة الو   ).طن عن طريق حتقيق األهداف و املبادئ اليت يعتنقو

لنظر إىل مجلة  املدلول الوظيفي:-3 ا و يف هذا الصدد يعرف مييل تعريف احلزب هنا  '' الوظائف اليت يقوم 
 السلطة ، سواء يف معا من أجل ممارسةاد يعملون احلزب على انه تنظيم دائم يضم جمموعة من األفر (رميون أرون ''

  .⁾1⁽)ا االحتفاظذلك العمل على تويل السلطة أو 

  تعاريف احلزب السياسي عند بعض املفكرين :  -4
 

،  2012الرایة للنشر و التوزیع، ، عمان: دار في الخبرة العربیة المعاصرة ل الدیموقراطيعملیة التحو االنتخابات وبوحنیة قوي، : 1
 .133 ص
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تسياسية تتقدم (احلزب أنه مجاعة ار توري:جيوفاين يف سيعرف  درة على أن تقدم من و تكون قا لالنتخا
تخالل تلك    . ⁾1⁽للمناصب العامة) مرشحني االنتخا

أن مصطلح األحزاب السياسية ميكن أن يطلق على املنظمات اليت هلا هدف واضح أال و  جوزيف ثسنجو يرى 
بت على تكوين الرأي ال ثري  مج اهلدف حيتاج أشكال تنظيمية، و برا عام، و هلذا فان حتقيق هذاهو ممارسة 

التأثري  ل الوصول إىل السلطة و إحداثامة لألحزاب السياسية من أجد اجلوانب اهلبتة، و ممارسة االقرتاع هو أح 
  .⁾2⁽ املنشود 

تنظيمي على املستويني  جتمع من األفراد ذات بناء  احتاديرى أن احلزب السياسي هو (الغزايل حرب  أسامةأما 
ة ، أو التأثري عليها سلطة السياسياجتماعية حمددة و يستهدف الوصول للومي و احمللي ، يعرب عن مصاحل قوى الق

تويل ممثليه املناصب العامة سواء عن طريق العملية االنتخابية أو  أنشطة متعددة خصوصا من خالل بواسطة
ا)  . ⁾3⁽بدو

ا: «مجاعاسات السياسية فقد عرفها على معجم العلوم و املؤسأما  ع أعضائها من دائمة و منظمة يتجم تأ
ىل السلطة مثيلية ، هدفهم هو الوصول إدة يف إطار الدميقراطية التأجل مشروع سياسي مشرتك ومصاحل موح

  4واحلصول عليها من خالل طريقة دستورية ، و ليس من خالل التزوير االنتخايب
طي قد تتخذ اخل االنتسابيف االحزاب اليت ال تعمل بنظام ل احلزب السياسي: أشكال املشاركة داخ-6

ن يقدمهم  الذين يصوتون للمرشحني الذيلقة األوسع تشمل الناخبني فاحل املشاركة ثالث أشكال أو حلقات،
ؤالء يعتربون أنفسهم  مل على املناضلني فهالثانية تضم املتعاطفني  أما الثالثة أو احللقة الداخلية فتشت احلزب احللقة

  ,5أعضاء احلزب مسريوه 
 للمشاركةاألمثل  االيطارألخري تعترب السياسية ميكن القول أن هذا االسابقة لألحزاب  ومن خالل التعاريف

  السياسية الذي جيتمع فيه املواطنني للمطالبة حبقوقهم يف إطاره القانوين املنظم
  حزاب أدوار ووظائف:املشاركة السياسية لأل-7

لية على الرغم من كل العيوب فهي تؤدي وظائف ال إن األحزاب السياسية تلعب دورا حامسا يف الدميقراطية التمثي
 

       .136، ص1الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، ط، ، مقدمة في دراسة أصول الحكمالى علم السیاسة مدخلبومدین طاشمة، : 1
                  . 16،ص 2004، مكتبة مدبولي، الدیمقراطي في الیمن لواألحزاب السیاسیة و التحمنصور،بلقیس أحمد : 2
                     . 19، ص 2010، القاھرة : دار بلقیس، ظیمالتناألحزاب السیاسیة في الجزائر التطور و یاسین ربوح، : 3

4Jean – Michel Morin : Précis de sociologie ,repères pratiques ،Nathan ,France ,1997.p38 
 

بد المحسن سعد)، القاھرة: شركة األمل للطباعة و النشر، (ترجمة علي مقلد ع األحزاب السیاسیة: دوفرجیھ موریس، 5
  .105، ص 2011
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تمع أو كمنظمة سياسية طوعية من بىن النظام ،⁾1⁽ميكن ان يتوالها أي كيان أخر  فاحلزب كجماعة فرعية داخل ا
ها تنظيم احلركة السياسية للجماهري، و تيسري هداف معينة يف مقدمتالسياسي ال ينشأ لذاته بل من أجل أ

همة أن املهمة، و حىت ميكن هلذه امللف األنشطة  بشكل منظم و مشروع، و يف إطار هذه مشاركتها يف خمت
  ⁾2⁽ دد من والوظائف و األدوارتتحقق  يقوم احلزب بع

ت وا تقتصر فقط عل مهمة واساسية ال دوار رئيسي للمشاركة السياسية ويقوم  ايطارتعترب االحزاب   ياالنتخا
تمعنقص يف ادوارها خيل بتواجدها يف   .  ا

دوارلقد اجتمعت الدراسات أن ا: الوظائف العامة لألحزاب السياسية-أ أربع ميكن ان  حلزب السياسي يقوم 
  : ياألربعة هتتفرع منها الكثري من اجلزيئات، و الوظائف 

جبمع و حشد عدد كبري من الناخبني و جيعلهم يعتنقون املشروع  ويقوم احلزبلسياسي :وظيفة التجنيد ا -
األغلبية يف األصوات ، و  مرشحه اعتمادا على حيازته السياسي الذي يدافع عنه، و يضمن بذلك احلزب فوز

  .⁾3⁽عناصر جديدة تشارك يف املسؤولية السياسية   اختيار استمراريضمن كذلك 

ا حتو صاحل :وظيفة جتميع امل- الوظيفة يل املطالب إىل بدائل لسياسة عامة ، و لقد عرب البعض عن هذه يقصد 
من خالل مؤمتراته حلزب ممارسة هذه الوظيفة ع الرأي العام و يستطيع ابتعبريات أخرى مثل تنظيم اإلرادة أو صن

لرأي العام ، و  وظيفة على استقرار ااحلزبية و تلقي الشكاوى و املطالب ، و تنعكس أمهية ممارسة احلزب هلذه ال
تمع    .⁾4⁽تقليل من حجم التوتر يف ا

هات واسطتها املواطنون االجتاتلك العملية اليت يكتسب بتشري التنشئة السياسية إىل ة السياسية :التنشئ وظيفة -
ول ال ا تعين تنشئة السياسية و املشاعر جتاه النظام السياسي ، و حتدد دوره يف هذا النظام و يعرف أملوند  و 

و متارس   ها معه حينما جيند يف خمتلف األدوار االجتماعيةاكتساب املواطن لالجتاهات و القيم السياسية اليت حيمل
ث تقوم األحزاب بتلقني و غرس جمموعة من القيم و املعايري ، و هما يف عملية التنشئة، حياألحزاب  دورا م

  .⁾5⁽نني االجتاهات العامة بني املواط
 

1: Mattias Cotόn , Effective party assistance : intornationel institute democracy and eléctoral 

assistance , 2007 , page 1 

 :زیات سید عبد الحلیم، التنمیة السیاسیة  االدوات و األلیات الجزء الثالث ، دار المعرفة الجامعیة ، 2002، ص1592
               .206 – 205، ص2007امعي الحدیث ,لجالمصري، النظام الحزبي ,االسكندریة :المكتب اصباح مصطفى :  3

   76 –  75،ص السابق  منصور المرجعد بلقیس أحم: 4
  69 – 66 السابقالمرجع  بلقیس أحمد منصور،: 5
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ركة دوات اليت متكن املواطنني من املشاتعترب األحزاب السياسية من أهم األشاركة و التمثيل السياسي :وظيفة امل-
ا تقدم للمواطن أدام يف احلياة السياسية ، حو اإلسها و طريقة لتنظيم نفسه مع اآلخرين الذين يشاركونه ة يث أ

 .⁾1⁽الرأي ، أو الفكر أو العقيدة السياسية 

ية ) الدفاع عن قضا و ياسي فهو تبين صريح لقوة أو عدة قوى سياسية ( األحزاب السياسأما التمثيل الس
بة عنهم يف اهليئات ملواطنني ، و ذلك من خاللمصاحل   كل او جزء من ا لرمسية التمثيلية للدولة ،وإن ا اإل

تمع و الدولة ، و  التمثيل السياسي لألحزاب يفرتض قبل كل شيء  أن حتصل هذه األخرية على املشروعي ة من ا
تمع حىت املرحلة األوىل أن حتصل على رضى كل من السلطات بعبارة أدق ينبغي على األحزاب يف  العمومية و ا

ا مقبولةكو كتسب املشروعية  ، و أن تت ،و يف مرحلة الثانية جيب أن يتخذ ذلك الرضا و  ⁾2⁽ اجتماعيا ن نشاطا
اليت تعرتف حبق الرمسية للدولة و هنا نتكلم عن األسس الدستورية و القانونية القبول اعرتافا صرحيا يف النصوص 

ا كيمها و سيس األحزاب و تضبط جزئيا تنظ قراطي و هكذا قوانني نظام الدولة الدميم مع تنسج ينشاطا
  يصبح نشاط األحزاب قانونيا و شرعيا و تتكفل السلطات العمومية بضمان ممارسته  

  طيات التمثيلية احلديثة قول أن هناك أربع وظائف مركزية لألحزاب السياسية يف الدميقراوإمجاال ميكن ال 
جتنيد و اختيار و تدريب الناس لشغل    -ميع املصاحل ة جتوظيف –لربامج احلكومية وضع سياسات متسقة وا -

  ⁾3⁽اإلشراف و مراقبة احلكومة  -وظائف يف احلكومة و السلطة التشريعية 

  السياسية لألحزاب بني احلكم و املعارضة :املشاركة  -
ا، و  ال جيوز للحزب املعارض ليه احلكم يقوم بوظائف خاصة ياسي أثناء فرتة تو ال شك أن احلزب الس القيام 

ا احلزب احلاكم ، كما أنه يف الفرتة االنتخابية يقوم كل منهما  كذلك  احلزب املعارض يقوم بوظائف ال يقوم 
  .⁾4⁽ية بوظائف أخرى إضاف

ت يرتتب على ذلك توليه مقاليد احلكم ا يفإذا فاز احلزب املشاركة السياسية للحزب احلاكم :-أ يف النتخا
لوظ   ائف التالية :الدولة و يقوم 

 
  220 – 219 السابقع مصطفى المصري،  المرج: 1
  . 122، ص2010الخلدونیة،ر : داالغربیة الجزائرسیاسیة في الدیموقراطیات ال مشري األحزاب عبد القادر : 2

3: MattiasCotόn , Effective party assistance : intornationel institute democracy and eléctoral 
assistance , 2007 , page 7 . 

  .223، ص المرجع السابق صري ،صباح مصطفى الم:  4
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حتمله مسؤولية استمرارية املؤسسات الدستورية و ما يقتضيه ذلك من قيام كوادر احلزب يتوىل مسؤولية  -
ضعها يف شكل  و و  تيب األفكار و املبادئ االقتصادية و االجتماعية املختلفة بتنظيم و تر  ماحلكم. يقو 

ت حمددة و العمل على تنفيذ   ها.أولو

لنظام القائم مبتابعة حضور أعضائ يقوم احلزب احلاكم -  ه جلسات الربملان و تبصريهم 

الرد عليه، و يقوم أيضا بدور  املوجهة إليه من األحزاب األخرى و إعداد االنتقاداتيقوم احلزب بدراسة  -
 نقاط ضعفها . ن يااملراقب لألحزاب املعارضة لب

م.اب حىت يضمنوا  إعادة انائم بني الناخبني و النو يعمل احلزب على توفري اتصال د -  تخا
استقالل الدولة و استقرارها : أي استقالل الدولة من الناحية اخلارجية ، و استقرارها كذلك من الناحية  -

 .⁾1⁽الداخلية 
  املشاركة السياسية للحزب املعارض : -ج

داء ساسي و هو الوصول إىل السالسياسي املعارض و هو يف سبيل حتقيق هدفه األب ز إن احل لطة، و يقوم 
  م جدا يف احلياة السياسية أال و هو تنظيم املعارضة و من مهامه السياسية :دور ها

  ى ممارسة السلطة تربية الكوادر السياسية القادرة عل-
  الرقابة على أعمال احلكومة -
 اقرتاح البدائل:  و مةنقد احلكو  -
  سياسية بوظيفة املعارضة :أمهية قيام األحزاب ال  -د

إن وظيفة احلزب املعارض يف النظم الدميقراطية هلا أثر كبري يف حتقيق النظام السياسي األمثل و يعترب نفسه جزء ال 
  : يما يله و تتمثل أمهية املشاركة السياسية للحزب املعارض يف يتجزأ من النظام  نفس

عمال احلكومة لعلنية للحزب املعارض ألسمح املشاركة السياسية اتحتقق االستقرار يف احلياة السياسية :     -  
حية أخرى تساعد املتذمرين على استخدام  لعمل يف اإلطار املشروع لتحقيق األهداف املسطرة، و من 

  .   ⁾2⁽ألسلوب القانوين يف التعبري عن استيائهم ا

لسلطة :ستا حتول دون - لتقف يف وجه استبداد ي يقوم بوظيفة املعارضة إن احلزب السياس بداد احلزب احلاكم 
لسلطة ، و بذلك يتضح لنا أن احل سلطة توقف سلطة احلزب احلاكم فهي وحدها   ةاألحزاب املعارضزب احلاكم 

ا. املعارضة املنظ  مة اليت تستطيع أن تواجه احلكومة و متنعها من جتاوزا
 

  .228-227-226-225- 224-223ص، المرجع السابق،صباح مصطفى المصري :  1
  :صباح مصطفى المصري ، المرجع السابق ،ص237-236: 2
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  ارضة تساعد على توعية الرأي العام :ملعا -

األحزاب السياسية يف أدائها ألدوارها ووظائفها تتأثر  نإ لألحزابالسياسية املؤثرة على املشاركة  العوامل
ح هذه العوامل ما بني ما هو داخلي يتعلق بعوامل متعددة حتد من فعاليتها على أرض الواقع، وبشكل عام ترتاو 

لنظام السياسيبنية و ألحزاب السياسي يئة االجتماعية ، وعوامل تعود إىل البتها الداخلية وعوامل متعلقة 
  ادية اليت تنشط فيها هذه األحزاب إضافة إىل ظروف النشأة والتطور اليت أرغمتها على أداء ادوار معينة.االقتص

هر فيها العمل السياسي احلزيب يزديت يعترب النظام السياسي البيئة ال ليت تعود للنظام السياسي:العوامل ا اوال:
ت لذلك ومن بني شريطة أن يوفر   هذه العوامل : ضما

 مدى دميقراطية الدولة ونظامها السياسي:-1
حزاب السياسية اليت جاءت إن البيئة احلقيقية لألحزاب هي اليت تكون فيها قيم الدميقراطية مكفولة ألن هذه األ

ت وضمان املشاركة    .⁾1⁽ة ال  تعمل إال يف إطار دميقراطي .اعلالفلتعزيز احلر

ذا اإلطار  هو الدستور وجمموعة القوانني واملواثيق  د املقصو  السياسية:األحزاب طار الدستوري  لعمل اإل-2
ا واللوائح والقرارات اإلدارية وقرارات احملاكم السائدة يف بل ثري ⁾2⁽د ما اليت تعمل يف ظلها األحزاب وتتأثر  ،وعن 

انني األحزاب يف قراطي الدويل على قو أجراها املعهد الدمينوين يف عمل األحزاب، حددت دراسة ا اإلطار القا هذ
دولة، مخسة مناذج يدور يف فلكها اإلطار القانوين لعمل األحزاب السياسية يف معظم دول العامل وهذه   159

 ⁾3⁽ نماذج هي:ال

معني   من العمل متاما، وبعضها حيضر شكل قانون ومتنعهاحزاب حبكم الهناك دول حتضر األ منوذج احلضر: -أ
ندة إىل أفكار أو رؤى أو ايدولوجيات ال تتسامح الدولة جتاهها ومن األساليب ظيمات احلزبية املستمن أشكال التن

كما   انني الرئيسيةاحلزيب، هو جتاهل ذكر األحزاب يف الدستور والقو اليت تلجا إليها الدولة حلضر كل أشكال العمل 
  لدول العربية يف بعض ا

س عملها من غري أن حتدد ما هي مقومات  تتأسس أحزاب و متار  هذا النموذج جييز أن : منوذج الرتخيص -ب
ا ومتول أنشطتها    العضوية احلزبية وكيف تنظم األحزاب نفسها، وكيف ختتار قاد

 
دراسات الوحدة  زبیروت: مرك، في البلدان العربیة بحزااألو واقع مفھوم األحزاب الدیمقراطیة ي ،: عاطف السعداو1

  . 56، ص 2011العربیة ، 

  . 56، صالمرجع السابق: 2

  .61-60-59-58 السابقالمرجع :3
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ب السياسية وحتض قانوين األحزاالل اإلطار اليف هذا النموذج تدعم احلكومات من خ ذج التعزيز:منو  -ج
ت اليت تشجع على إنشاء األحزاب ن خالل الدساتري وقو ا، ويتم ذلك غالبا موتشجع على إنشائه انني االنتخا

 واستمرارها من خالل الدعم املايل واملعنوي. 
قية  تعرقل عمل بالقوانني اليت وذج حتمي الدولة احزا معينة عرب سن جمموعة من: يف هذا النم منوذج احلماية-د

ا على من  االنتخابيةة خاصة يف املواعيد افسة األحزاب احملمياألحزاب، وتعيق قدر
: يف هذا النموذج تفرض احلكومات عرب اإلطار القانوين جمموعة من القيود والضوابط منوذج حتديد القواعد-ه

  ياسية أثناء ممارسة عملها  ا األحزاب السأخطاء ترتكبه حزاب السياسية ملعاجلة ما تعتربه بعض احلكوماتعلى األ
سي والربملاين ومن مثة جيب طريقة عختتلف  نظام احلكم: شكل -3 مل األحزاب اختالفا كبريا يف النظامني الر

خذ هذه النقطة يف االعتبار، ، وأول من تطرق إىل هذه النق طة هو موريس ديفرجيه يف كتابه األحزاب أن 
سية مقابل بني السلطات يف األنر ببنية احلكومة خاصة مبدأ الفصل األحزاب تتأث عندما قال أن السياسية ظمة الر

سي فيما خيص تعزيز  دجمها يف احلكومات الربملانية ,ومتيل معظم الدراسات أن النظام الربملاين أفضل من النظام الر
عضها نظام برملاين اليت ينتهج ب على بعض الدولحلزب السياسي وهذا من خالل جمموعة من الدراسات أدوار ا

 1سي .وأخرى نظام ر
اساس االجتممدى وضوح األ-4 :الشك أنه كلما كربت واتسعت الشرحية االجتماعية اليت   اعي وطريقة نشأ

 زب لتلك القاعدة يف أي قرار تتخذ وأكيد أيضا أنيعرب احلزب عن مصاحلها، زاد ذلك من صعوبة جتاهل قادة احل
من  حلزب الذي ولد بقرارأي من األسفل غري  اا األخري الذي ولد بطريقة طبيعية ؤثر عليه، فهذنشأة احلزب ت

تمع  والعمل على   األعلى كنوع من الرجاحة السياسية، فكلما كانت والدة أحزاب طبيعية سهل من تعاطيه مع ا
  . ⁾2⁽اركة سياسة فاعلة طريهم ملش 

نه جمموعة منظمة م سيلرم احلزيب عند (النظا يعترب احلزيب:مدى استقرار النظام  -5 كونة من عالقات ) 
تمع رضة، او متعاونة، تتمتعا إن استقرار ⁾3⁽ السياسي،واجد بني األحزاب املؤثرة على الساحة السياسية لنفس ا

حلزيب قرار النظام اخل األحزاب ، فمن خالل دراسات أكدت أن قوة واستدا االستقرارالنظام احلزيب يساهم يف 
 . ⁾4⁽ت احلزب  مزيد من الرقابة على سلوك قيادايؤدي إىل

إىل انه يف ظل نظام احلزبني الكبريين حيتاج قادة هاذين  ،" أويرييودو نليفيوفقا لـ " نظام احلزيب:ال شكل-6
جميهما احلزبني إىل احلصول على رضا الناخبني، مم مج  كبري، لذلك فامتقاربني إىل حد   االنتخايبا جيعل بر ن بر

 
  160-59، المرجع السابق:
  67-66-65-61،ص السابقع المرج: 2
  .22السابق ، ص المصري المرجعصباح مصطفى : 3
  . 69،  المرجع السابق، صة و واقع األحزاب في البلدان العربیةاطییمقرزاب الد مفھوم األحعاطف السعداوي،: 4
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ت وهناك ن الفائز يف اخب الوسطي"، أ كااحلزبني مييل إىل التعبري "عن النكال  ثريا آ االنتخا خر للنظام أيضا 
ة هذه األحزاب احلزيب وهو أن التعدد احلزيب الواسع يشجع على نشوء األجنحة داخل األحزاب من خالل حاج

  . ⁾1⁽تنعدم يف نظام احلزبني  اجة اليت تكادالبعض وهي احلإىل حتالفات وائتالفات مع بعضها 
تعلى ترمجة ما حيدث يف هو آليات انتخابية تعمل  االنتخايب مالنظا :االنتخايببيعة النظام ط-7 العامة  االنتخا

ا املرشحون واألحزاب.   إىل مقاعد يف الربملان يفوز 
ثره يف طبيعة العالقة بني مها وتطورها، ب وطريقة تنظييف طريقة عمل تلك األحزا االنتخايبيؤثر النظام و   أو 
ت كماومرشحيه يف ادات احلزب وقواعده قي النتخابية على ظهور التيارات املتباينة تساعد بعض النظم ا االنتخا

ستمرار، بينما تدفع نظم أخرى األحزاب حنوضمن احلزب الواحد، حيث تتصارع أجنحته املختلفة، فيما بي  نها 
فية قيام األحزاب السياسية  يف كيالتأثري االنتخابيةم قات الداخلية فيها، كما ميكن للنظونبذ االنشقا توحيد كلمتها

ا ا م  النتخابية، ويف سلوكيات القيادات السياسية، مبا يسهم يف حتديد ما سيكون عليه اجلو السياسي العاحبمال
ألحزاب السياسية إىل تش حمفزات لألحزاب  االنتخابيةم وقد توفر النظكيل حتالفات، وقد تدفع هذه النظم 

االسي طر ضيقة ضمن نطاق القبلية أو صلة طاق ممكن، أو حلصرها يف أ الشعبية على أوسع ن اسية لتوسيع قاعد
  .⁾2⁽القرابة 

ركة السياسية العوامل املهمة واليت تؤثر على فعالية املشا ن: مالسياسيةعوامل تعود إىل بنية وتكوين األحزاب -8
ألحزاب السيااحلزبية هي تل  أنشأتالتخلف واحلرمان  نشأت يف مناخ يسودهسية خاصة تلك اليت ك املتعلقة مباشرة 

مية جديدة العهد  يف حزاب تعاين مثل واقع األحزاب يف معظم الدول العربية لذلك فنجد هذه األ الستقاللبلدان 
شكاله ا األحزاب واحلرالتنظيمي يف  من عدة أزمات تتجلى يف  بقاء العمل لتقليدية كات والتنظيمات هو نفسه 

رمة واإلمجاع احلزيب التقليدي املعهودة، فيما مل جير أي تطور جدي الرتاتبية التنظيمية الصاعروفة القائمة على وأمناطه امل
كس شعبية، بل العتستوعب طاقات  السياسي وملمات املستجدة يف العمل النضايل أو يف أساليب التنظيم يواكب امله

  تمع األوسع .غلقة منعزلة عن احتولت التنظيمات إىل جمتمعات م

مات من أزمتها الفكرية والتنظيمية والثقافية إىل السلطة ومع هذا اهلروب تفاقمت هروب العديد من األحزاب والتنظي
ا ،فتعطلت العالقات التنظأزمة األداء الت احلزبية ومنعت احملاسبة  تكذا املؤمتراة و  يمية التقليدينظيمي إىل أعلى درجا

 
  .70السابقلمرجع ا:1
  .71-70صبق  ، المرجع السا عاطف السعداوي: 2



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
45 

 انتفاعإىل وظيفة وأحيا إىل مصدر   نة، ومن دعوة نضالية مستمرةية من رسالة إىل مهيمية ،وحتولت احلزبالتنظ
  ⁾1⁽.وارتزاق

ما يسمى { بغياب الدميقراطية احلزبية ومن أهم مظاهرها هو تتسم معظم األحزاب السياسية يف الدول النامية 
الدول حزاب السياسية يف ك إىل أصول نشأة األشخصي على احلزب السياسي} ويرجع ذل يان الطابع البطغ

شأت حول قائد روحي هلا، ليصبح قوله هو رأي احلزب، ومشيئته هي إرادة احلزب وغالبا ما  النامية، فغالبيتها ن
  .⁾2⁽مبجرد وفاة زعيمه وقائده .  لالنقساماحلزب يتعرض هذا 

 -و بساطتهالبنيان احلزيب أ تعقيد -ب أو تصلبهساسية حتدد قوة احلزب: مرونة احلز أربع معايري أ نهنتنغتو وخلص 
 ⁾3⁽مث ترابط احلزب أو تفككه  -تبعيته استقاللية احلزب أو

ذين من املعلوم أن األشخاص الكة السياسية احلزبية :ثري العوامل االجتماعية واالقتصادية على درجة املشار -أ
حلياة الداخل حدود نظايتواجدون  م يسياسية بدرجة واحدم سياسي ما، ال يهتمون  عشون يف ة، فبالرغم أ

ملشاركة  يف احلياة السياسية ويرى جمتمع واحد إال أن مج لسياسة وال  حلاجة إىل اإلهتمام  يعهم ال يشعرون 
تمع من بط مبا حتقق يفن درجة مشاركة املواطن يف احلياة السياسية  ترتالبعض أ  ⁾4⁽ تقدم اجتماعي واقتصادي ا

احلزبية خصوصا يف النامية حيث  االختياراتللمواطن هلا أثر كبري على  واالجتماعيةاالقتصادية  عوتعد األوضا 
احلزبية على الساحة  االختياراتحامسا يف  الشخصية واألسرية والعشائرية والقبلية دورا تعناصر الوالءاتلعب 
  سيةالسيا

ية للمواطن للمشاركة السياساإلطار األمثل  األحزاب السياسية هو نإ السياسية:زاب علية األحمؤشرات فا
ملقابل البد أن تكون هذه األحزاب يف املستوى لضمان فعالية املشاركة ولذلك كان لزاما توفر املؤشرات  ولكن 

ا وهذه املؤشرات ذألكاليت تضمن  دوارها املنوطة  ، مؤشر التوعية  ر الشفافيةميقراطية، مؤشهي: مؤشر الد   لتقوم 
. 

 

 

 
  27-26،صقابالس منصور المرجع: بلقیس أحمد 1
اح  : 2 جعالمصري مصطفى ص اب ،ص  ال   318ال
  .41ص  1987، الكویت ،دار المعرفة ،  ثم الثالي العالاألحزاب السیاسیة فلغزالي حرب،: أسامة ا3
  223جع السابق ،ص المصري،  المر ىمصطف  صباح: 4
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 ⁾1⁽يبني مؤشرات فاعلية األحزاب ل : شك)2رقم ( الشكل

  

  
  )                                                      الشفافيةاالنتشارالتوعية(     

 

  الدميوقراطية                                       

بسيط للحزب د من تعريف للمؤشر الدميقراطية البلدخول يف تفصيل أكثر ل اقب ميقراطية: ؤشر الدماوال:
ئقه وتصرفاته وسلوكه  الدميقراطي والذي تكون فيه الدميقراطية حاضرة بقوة يف قيمه ومؤسساته وتنظيماته وو

  .⁾2⁽اليومي ونظرته جتاه اآلخرين 

للحزب، وما إذا كانت السلطة منتشرة  ظيميالتن اهليكل : ويعينطبيعة السلطة ومنط توزيعها داخل احلزب-1
  على مؤشرات هي : العتمادة املختلفة وميكن قياسها ته التنظيميعرب مستو  وموزعة

أن األحزاب املعاصرة   لقد أكد الكاتب الفرنسي دوفرجيه يف كتابه األحزاب السياسيةالبناء التنظيمي للحزب: -أ
ل تتميز قبل كب املعاصرة ها، أكثر مما تعرف بطبيعة تنظيمها، فاألحزاإلي مينييعة املنتال تعرف برباجمها وال بطب

ا وبنيتها  3شيء، بكيا

ويدرس حجمه الذي خيص به   واالختصاصيتعامل هذا املؤشر مع قضية التوزيع اهلرمي أو التوزيع الرأسي للسلطة 
ت التنظيمية للحزب ،اليت تنقسم عاد كل مستوى ت، قيادية، وسطية وقاعدية توث مسة إىل ثال من املستو

  عيارين :ملؤشر عرب موميكن قياس هذا ا

  ويعين التوزيع اهلرمي للسلطة معيار التشاركية : -
 

1: Erica Breth and julinquibell , Best practices of effective parties : national democratic                                          
institute,2003. 

  
  .79سابق ، صعاطف السعداوي ،  المرجع ال ⁾: ¹⁽

  3: 81-79، ص :المرجع السابق
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 يعين التوزيع األفقي للسلطة معيار املركزية :   -

ى ي عله التنظيمهيكل انضواءن التشاركية يف صنع القرار من خالل فاحلزب الدميقراطي هو الذي ينتهج مزيدا م
ته الزيع معني للسلطات واالختصاصات احلزبية على تو  ختلفة، وال حتصرها فقط يف املستوى  تنظيمية املمستو

ته التنظيمية، أو على األقل  حتظىالقيادي، ومن مث   حتظىعملية صنع القرار فيه مبشاركة حقيقية من كافة مستو
لرضاء العام من كافة م ت احلالقرارات املتخذة  ي هو  مل تشارك يف صنعها ,وكذلك احلزب الدميقراط اليتزب ستو

سلطة مركزية عملية صنع القرار، بل يتيح هيكل توزيع السلطة فيه لفروع ووحدات احلزب يف   حتتكر فيهالذي ال
على املركز الرئيسي للحزب، حبيث تكون السلطات األقاليم، سلطات واختصاصات حقيقية، وال تقتصر فقط 

ن خالله قياس مدى خر نستطيع مناك معيار أ,وه⁾¹⁽ني الوحدات اجلغرافية املختلفة للحزبما بزعة حلزبية مو ا
احلزب عن الالعبني، ومدى تطوره التنظيمي الداخلي وهو احلزب الذي يتمتع بدرجة عالية من املؤسسة  استقاللية

 .⁾1⁽حة مسية وواضث ختضع فيه عملية صنع القرار لضوابط وإجراءات ر التنظيمية، حي

  التعرف عليها من خالل : نوميك احلزب:طبيعة العالقة بني النخبة واألعضاء يف -ب

ا:-ج أن احلزب الدميقراطي من تشهد خنبته جتديدا دور وتداوال للسلطة يف   أساليب جتنيد النخبة ومعدل دورا
ت دورية تنافسية كافة مواقعها من خال   ل انتخا

ت:حي احلزب يف اطريقة اختيار مرش-د تمرشحي احلزب يف  اختيارتعد عملية  النتخا قدر   لىع االنتخا
 كبري من األمهية نظرا ملا تعكسه هذه العملية لصورة احلزب مستقبال. 

لعملية،  او اجنامباشر يشارك في اقرتاعمرشحيها إما عن طريق  الختيارفاألحزاب تتبع طريقتني  ز هذه  ه املعنيني 
 ⁾2⁽أو بعض أعضاء احلزب املسجلني، يشارك فيه كل اجتماع حزيب  املهمة عرب

توجد اطر عديدة ملشاركة األعضاء داخل احلزب مثل الندوات واملؤمترات ملشاركة األعضاء : ملؤسسيةاألطر ا-ه
حمددة ختصاصات ووظائف القيام بتلك املهام الن  له ا احلزبية، ولكن يظل املؤمتر العام للحزب األكثر قدرة على

  ؤمتر العام للحزب سيما اململؤسسية الإىل حتديد مدى فعالية تلك األطر اى هذا املؤشر يسع اوهلذ
منط التفاعل بني أعضاء النخبة احلزبية من أهم   يعترب ا:إدارأمناط التفاعالت داخل النخبة احلزبية وطريقة -و 

طبيعة اآلليات اليت املؤشر يتضمن عتبار أن هذا أي حزب سياسي، لة على حالة الدميقراطية داخل املؤشرات الدا
الذي ميكن أن يذهب  ىيتحدد املدتواء الصراعات يف داخله، واليت بناءا عليها حل أو اححلزب يف يعتمد عليها ا

 
  . 81، صالمرجع السابقالسعداوي،  عاطف : ¹

 : المرجع السابق، ص82. 2
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ن ط له أمهية داخل احلزب فيمكن اإليه التنافس على النفوذ داخل احلزب، والذي ميكن أن يعصف به إذ مل يع
ذلك البد أن صراع ،لف يف الأكثر وميكن حىت أن يكون الرئيس طر جمموعتني أو  لى النفوذ بني يكون التنافس ع

يسمو رئيس احلزب فوق أي صراعات حزبية ويكون طرفا حمايدا ألطرافها يف األزمة ليقدم حلوال عاجلة قبل أن 
حلزب.   يعصف 

السياسية يف فات الفكرية و د طبيعة اخلالهذا املؤشر بتحدي : يعينوالسياسيةقضا الفكرية اخلالف حول ال -ز
ا ، من حيث دميقراطية هذه األساليب يف إداتبعة األحزاب واألساليب امل   . ⁾1⁽ر

فاحلزب الدميقراطي هو الذي حيرتم ثقافة االختالف، ويعرتف بشرعية االجتهاد وحيتضن االجتاهات الفكرية 
خذ وخارجه بكل ا ها داخل احلزبوالتعبري عن نفس ختلفة، ويدعي حقها يف الوجود،امل لوسائل من أجل أن ال 

  نطق الصراع ومن مث يؤدي إىل النزاع واالنشقاقاسية مت السياخلالفا

زب : يعين هذا املؤشر بكافة املسائل املتعلقة بعضوية احلزب من حيث آليات االنضمام إىل احلعضوية احلزب -ح
ه ومنه يبحث هذا املؤشر يف زب إىل أعضائحلزب ونظرة احلدر الوالء داخل اوحقوق وواجبات األعضاء، ومص

  مثل:مسائل 

  2احلزب:آليات االنضمام إىل  -ط

  شروط االنضمام إىل احلزب  -ي

  حقوق وواجبات األعضاء-ك

  الدور الرقايب لألعضاء  -ل

  مصدر والء األعضاء -م

ت وهي  نظرة احلزب لألخر:- 2   وهنا جند ثالث مستو

 
  . 88:  المرجع السابق ، ص1

 

  



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
49 

إدماج   زب إىليسعى احلص احلزب على تلك اجلماهري، مبعىن أخر هل مدى حر ويقصد تمع :  عالقة احلزب -أ
تاملواطنني أفرادا ومجاعات يف احلياة السياسية، أم أن عالقتهم تقتصر على فرتة  اليت يسعى للحصول على  االنتخا

م.    أصوا

اطية ومع غياب ل يف كل دميقر هو قاعدة العمفالتنافس املشروع بني األحزاب ه من األحزاب: ري عالقة احلزب بغ-ب 
الف بني األحزاب لتحقيق أهداف وبرامج مشرتكة فإن التنافس يف هذه احلالة،  او التحلتعاون اي مفهوم للتآلف وا

الوحيد الوطين أو الوحيد الذي  هميكن أن يتحول إىل حرب خيوضها اجلميع ضد اجلميع، وكل حزب يتصور فيها ان
  1يستحق البقاء.

نه ح لة :زب إىل الدو نظرة احل -ج   دميقراطية ، وإمنا هناك مقوم مهم،  بطريقة زب يدارال يكفي أن يدعي احلزب 
ا ملجيب أخذه يف االعتبار واملتمثل يف رؤية احلزب لطريقة إدارة الدولة، فهذه جيب أن تعكس تصورا دميقراطيا حقيقيا 

ا.    جيب أن يكون عليها شكل الدولة وإدار

توتزوير ألحزاب تشري الدراسات اليت تناولت ظاهرة فساد افافية: نيا :مؤشر الش ا عرفت يف  االنتخا إىل أ
ملبوراعامل الشمال كما عرفها اجلنوب، وعلى حد تعبري ( )، أن الفساد السياسي يكثر يف الدول اليت جوزيف ال 

ت حتدد فيها ت لسياسية املختاملستقبل السياسي لألحزاب والنخب ا االنتخا وصوهلا للسلطة، يف لفة وإمكا
عديد من القطاعات يف    للقارات ومست ,وإذا كان الفساد ظاهرة عابرة  ⁾2⁽ أو النامي  املتقدمالعامل العديد من دول 

معيات ورغم اجلهود واملبذولة هنا وهناك،  جلالعامل وطالت األجهزة الرمسية والقطاع اخلاص واألحزاب السياسية وا
ت يقينا اليوم أن أهم  رائم الكافحة جيعات العقابية والتعاون الدويل مللدولية والتشر االتفاقيات ا ورغم فساد، فانه 

 . ⁾3⁽آليات مكافحة الفساد هو العمل مببدأ الشفافية على مستوى كل اإلدارات واألجهزة  واهليئات العامة 

دف إىل تتبع املعلومات والتصرفات اإن الشف أن القيام بدور حاسم يف تتيح لذي الش بطريقة مكشوفةفية وسيلة 
، وهو ما جيعل قنوات االتصال مفتوحة بني أصحاب انتشارهمحاية املصاحل العامة من لفساد و مواطن االكشف عن 

تناول اجلمهور ملعاينتها حتقيقا ملبدأ  املصلحة واملسؤولني، وذلك عن طريق وضع سلسلة واسعة من املعلومات يف
  . ⁾4⁽قة ملساءلة الالح بة الشعبية وااملراق

 :االسياسية ونشاطهزاب لى األحثري الفساد املايل ع-1
 

  . 88:  المرجع السابق ، ص1
  .158-157، ص 2012المكتب العزلي الحدیث،  :كندریة، االس الفساد السیاسي: أحمد شلبي ، 2
  .189، ص 2012  : جسور للنشر و التوزیع ،نون الوالیة، الجزائر قاشرح  : بوضیاف عمار ، 3
و علي ،4 ة: ج ا ق اء ال ائ ،  ،ا  ف   .119، ص2013ل
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م (تقتضيه املصاحل الشخصية) وبذلك  إن احلزب املعارض يف بلد ما قد يتحول صراعه مع احلزب احلاكم إىل و
تفي من ألمر إىل أن ختبارة عن صفقات ووساطات وختليص أعمال، قد يصل اع تباع املعارضة مقابل مثن هو 

ملألحزاب املعارضة كل اآلراء املسما صحف ا ا زعماء  عارضة ة  من اجل  منافع ومكاسب شخصية ينعم 
ذا يتحول العمل السياسي املبين على الرأي والرأي األخر إىل صفقة جتارية تربح كل  األحزاب وخاصتهم، و

من احلزب الذي مت متويله واىل نخبة احلاكمة يف إفساد ال  طراف من ورائه ,كذلك يؤثر التمويل الغري مشروعاأل
ملعارضة عن طريق شراء الذمم من خالل أموال التمويل من قبل احلزب احلاكم  وبذلك تصبح حزاب ااد األإفس

يكلف الفساد األحزاب الكثري من و,⁾1⁽ العملية هدرا لثقة الشعب الذي صوت إليصال تلك األحزاب للحكم
أو األشخاص  احلزب جة عن ما تكون األموال موجهة ألعمال خار املال عند واألصوات فيكلفهماملال الضائع 

م ال يريدون ممثلني غري شرفاء وال يستحقون الثقة   . ⁾2⁽،وتكلفهم أصوا عندما يقرر املصوتون أ

ن الفساد البد أإن األحزاب اليت تريد أن تنأى بنفسها عن اسية :كمؤشر لفعالية األحزاب السيالشفافية   -2
وقوانني متاحة لكل أعضاء احلزب، ومتلك  وقواعدكتوبة ميقراطي داخلي كورقة عمل واضحة وممتلك نظام د

م كل هذه تعترب وسائل مساءلة وهياكل تنظيمية حتقق وتتصرف ضد أعضاء احلزب الذين يتجاوزون صالحيته
  د الشفافية.وسائل لتجسي

  ب املايل منها: أكثر يف اجلانن أجل شفافية هناك إجراءات عديدة يتخذها احلزب م

إن أول أفضل ممارسة للشفافية هو أن يقرر احلزب املسامهات املالية واله :ادر أمإقرار احلزب مبص-أ
لواهبني والتمسك واملصاريف واملمتلكات ومصادر التمويل ألعضاء احلزب وعامة الشعب، مع إبراز أمساء ا

  نظمة التمويل العامة.

ين أفضل ممارسة للشفافية هي تطوير ا عامةن املساءلة الضما -ب الرصد العامة  تاسرتاتيجياتنفيذ حلزب و :إن 
تمع، وبعبارة أخرى خيلق احلزب مراقبني لتشجيع عادات جيدة   .⁾3⁽اليت متكن من املساءلة أمام الناخبني وا

آليات قانونية  دمنها وجو اءلة لتعزيز املس ةق عديد: وفقا ملنظمة الشفافية الدولة هناك طر يةاملساءلة العمود -
تبوا احلكام واملثال األكثر وضوحا هي حياسأن  ومنيحبيث يستطيع احملك الداخلية للحزب، ال ميكن  االنتخا

 
  .159-158: أحمد شلبي ، المرجع السابق ، ص1

2: Erica Breth and julinquibell , Best practices of effective parties : national democratic                                                         

institute,2003.p35 
3: Ibid.،p38. 
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يكون مسؤوال أمام أعضائه، وهذا ما   ألعضاء احلزب السيطرة على ما يقوم به القائد كل يوم ألن القائد يف النهاية
ملسا   1ءلة العموديةيسمى 

عب وفرص الفساد يف عملية االختيار تشمل : شراء لتالد وا لفساإن اختيار القادة واملرشحني يوفر أكثر الفرص ل
ت ووجوب اإلبال ة لذلك البد من ضبط هذه العملية على كل املستو غ عن  األصوات، الرشوة، احملسوبية، واحملا

  كل سلوك فاسد أو عضو يثبت عليه الفساد

تمع املدين املستقلة، وتعمل ت اؤسسامع م: إن األحزاب الفاعلة تسعى فعال لعقد شراكات يةملساءلة األفقا -
ال للناخبني للتصويت بكل حرية مما يزيد من الشفافية اليت يستفيد منها احلزب  حة ا هذه املؤسسات على إ

نية، بكسب ثقة امل لتصويت عليه مرة    فقية ملساءلة األوهذا ما يسمى صوتني وبذلك مكافئته 

أي حزب يكشف عن موارده املالية ولديه إسرتاتيجيات  نإ احلاجة:عند باط النضاللجان التأديبية لغرض ا -ج
لشفافية، لكن يف بعض األحيان السلوكيات غري أخال قية من طرف الرصد هو يف طريقه ليكون حز يتمتع 

ان جل إن أفضل ممارسة للشفافية هي إنشاءى بدون جدوى و لشفافية األخر أعضاء احلزب ميكن أن جتعل إجراءات ا
احلزب الذين ال يتبعون قواعده واللوائح والقيم، وتلجأ األحزاب آلليات  ءومعاقبة أعضاة إلجراء حتقيقات ديبي

ديب أعضائها منها:   تعمل من خالهلا على 

ديبية جلا - ت السل -اإلجراءات التأديبية  -ن    .⁾2⁽وك مدو

لى النمو و الرؤية ،و األحزاب اليت لديها المة عو عي ه التنوع يف حزب سياس) :االنتشارؤشر التوعية(ا: ملث
قصا يف احلياة تمع الذي قد مثلوا متثيال  خذ كامل وقتها للوصول إليه و إشراك أفراد ا العامة   عني على النجاح 

إلضافة اىل توسي ذه  ع قاعدة احلزبو احلياة السياسية ،  اطية قر لدمياجلماعات و األفراد ضمن العملية الدعم 
لق مؤسسات للحكم أقوى و سياسات عمل أفضل ،فعلى سبيل املثال ان الشباب و النساء و هي أمثلة عن خت

قصا يف موعات اليت غالبا ما تكون ممثلة متثيال  ن املناصب املشاركة السياسية و ليس لديهم سوى جزء صغري م ا
م ميثليادية يف األحالق لرغم  تمعئح واسشراون زاب  و احلكومة  ، و من أجل الوصول اىل هذه عة من ا

  الفئات البد من :
 

1:Ibid.،p42 

2:Ibid.،p50. 
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على احلزب السياسي أن  حتديد و وضع أولوية للجمهور احملتمل و املستهدف من خالل البحث:-1
تمع إىل اس، يعمل احلز اىل كافة الن ستهدف مجعات و مناطق حمددة و ليس حماولة الوصولي ب على تقسيم ا

لرغم أن هذه اجلماعات متنوعة لكن لديها  شباب ،ال  مثلجمموعات  م يبحثون  شيءو واحد مشرتك و هو أ
  عن شخص ما ميثلهم بشكل جيد 

 لالنضمام احتماالإذا أراد احلزب أن يعرف األشخاص األكثر : لالنضمامحتديد املؤيدين األكثر احتماال  -2
  ليهم عن طريق تعرف عن يأ  على طرق عديدة تسمح له االعتماده إىل صفوفه علي

  أرقام التعداد السكاين.  -

تنتائج  -   العامة األخرية.  االنتخا

تنتائج  -   البلدية و الوالئية . االنتخا

  امعية .تقارير عن مؤسسات الفكر اجل -

  حكومية .نضمات الغري  الذي أجري من قبل بعض امل ءاألثراصرب  -

  صرب أراء أجراه حزب سياسي أخر.  -

الفئات املستهدفة حسب األولوية  ب على ترتيالبد أن يعمل احلزب يع األطراف املستهدفة :حتديد مج لةرحم-3
مهه األكرب هو كيفية حتويل املناصرين إىل  من أعضاء ، أنصار ، غري منحازين و معارضني و على احلزب أن يكون

 اىل مناصرين  ء و املرتددينأعضا

تتعاطف معه ، أو تنظم اليه  احتماالنزب اجلماعات األكثر أن يعرف احل مبجردإعطاءاألولوية لألنصار : -4
موعات، ألن احلزب الذي ال ميلك من الوقت و املال و  ت من تلك ا املصادر اال حيتاج إىل حتديد األولو

  ق أهدافه .تساعد يف حتقيموعات اليت سالقليل سيعمل على االستثمار يف ا

موعة تهتمامااحتديد مصاحل و -5 من املهم جدا على احلزب أن يتفهم املستهدفة لضمها للحزب : ا
جحة للوصو  استعمالاحتياجات مؤيديه لكي يتمكن من التحدث بدراية مع هؤالء، و ميكن  ل إىل وسائل 

اىل احلزب ،و يف  االنضمامؤيدين ها عند طلب امللالستفادة من نتائج تساعد احلزب على تطوير رسالة مقنعة 
لرسالة اليت سيبعثها ،فالناس تؤيد األحزاب ة البحث ليعم السياسية عن األعضاء اجلدد على احلزب أن يعتين 

  ثبت بطريقة واضحة:ت ناألخرية أميكن  هلذه  اعندم



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
53 

بلة للتنفيذ لتحسني حياة  و فورية و قا ديه خطة واضحةمبشاكل املواطنني و أماهلم يف املستقبل ولحلزب اهتمام ا
 ، علما أن الرسالة هي جمموعة وجيزة من املعلومات الصادقة توفر سببا مقنعا للناخب أن يدعم احلزب و املواطنني

  يصبح عضوا فيه .

يف  البدايعمل احلزب على تطوير رسالته مث لتوعية :جية االعمل على إيصال الرسائل عن طريق إسرتاتي-6
مو إيصاهل ضل إليصال احلزب ما يريد مثل املمارسة و لذلك عليه عات املستهدفة و ال توجد طريقة أفا إىل ا

ا إيصال الرسائل    ،⁾1⁽حتديد الوسائل الضرورية واملناسبة اليت يراد 

ريات اهريية و املسرسة أنشطتها جنداإلجتماعات و الندوات اجلمملما و من بني الرسائل اليت تستخدمها األحزاب
عن طريقها ختاطب األحزاب املواطنني مباشرة وجها لوجه، سواء يف من أشكال التجمع اإلنساين و اليت و غريها 
تأوقات  لصحافة احلزبية و اليت عن طريقها تعرض ا  دهنا البأو يف غريها ومن   االنتخا ب ألحزامن االهتمام 

  .⁾2⁽العامة  سياستها و وجهات نظرها يف خمتلف القضا

عوية  أن يسأل سؤال مهم هو كيف يتلقى مجهورك رسائله ؟ و و على احلزب قبل أن يعمل على إيصال رسائله الت
  ؟ أعضاء أن يصبحوا  إقناع املتعاطفنيو هناك أيضا صعوبة أخرى هي كيف ميكن 

ا احلز -7 ، ميكن  ن خاصة الشباب لنشطاء احملليو  االستعانةإن ال رسائله :ب إيصأهم الطرق اليت يستطيع 
قدمي الرسالة للمجموعة املستهدفة و من أهم الطرق الناجحة اليت يستطيع تاعدوا يف حتديد األماكن اجليدة لأن يس

نات والبيواملنشورات ، تاملهرجااألبواب ،واستعمال امللصقات وكذا  التماساحلزب أن يوصل رسائله هي :
تمع احمللالصحفية والبث اإلذاعي واملناقشات مع    يا

  خامتة :

السلطات احلاكمة و ال يستطيع املواطن أن يؤثر  األذانري أن تصل اهبدون األحزاب ال ميكن لرغبات اجلم  -
ن ى و ميف احلياة السياسية معزوال عن أقرانه، فالعمل الفردي ال يؤدي إال اىل ضياع اجلهود و تشتيت القو 

ا بطريقة منظمةالتعبري عن ر   اجلماعات منهنا تظهر أمهية احلزب حيث يعمل على متكني ا و معتقدا و  غبا
ا ، فان الوظيفة  فعالة, تعترب األحزاب السياسية اآللية املثلى للمشاركة فإىل جانب الوظائف العامة اليت تقوم 

قى لف العوامل اليت تضعف من ادائه اال انه يبن خمتالسياسية تعترب األهم ,ورغم ما يتعرض له احلزب م
لبد على  لذألك وحىت من اجل املعارضة البناءة ,طننيللوصول ايل احلكم وتنشئة املوا والفعالة األجنعالوسيلة 

 
1: Ibid.،p38. 

راو ح2 اب ال ،  : ال ةااألح ات العامةو ا  س ة ،    ل امع عات ال رة: دار ال   109،ص2009، االس
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لدميوقراطية داخل هذه االحزاب وكذا االنتشار ايل يكفل هلا التواجد يف كل احناء  تم  القيادة احلزبية ان 
  وليس للنهب .وسيلة للحكم  جانب الشفافية اليت جتعل من احلزب السياسياىل  القطر

  
  املراجع :

  2012المكتب العزلي الحدیث، د السیاسي ، االسكندریة: االفسأحمد شلبي ، -1
ب، -2 الي ح الأسامة الغ ة في العال ال اس اب ال فة ،  األح ع  ص  1987، ال ،دار ال

راو ح -3 ات العامة،  ال ة و ال اس اب ال امعرة: دار ال، االس األح   2009ة ، عات ال

ة ابات و عملیة التحول الدیموقراطيخ االنتبوحنیة قوي،  -4 عاص ة ال ة الع زع،  في ال ة لل و ال ا ان: دار ال  2012، ع
 2012شر و التوزیع ، : جسور للنشرح قانون الوالیة، الجزائر اف عمار ، بوضی -5
ر، -6 ة واألح بلق أح م اس ل ال اب ال ي في الال ا لي، ق ب ة م  .2004، م
 1، مقدمة في دراسة أصول الحكم، الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، طمدخل الى علم السیاسةبومدین طاشمة،  -7
و علي ، -8 ةج ا ق اء ال ائ ،  ف  .119، ص2013،ال
2011نشر، لالقاھرة: شركة األمل للطباعة و االمحسن سعد)، علي مقلد عبد (ترجمة  األحزاب السیاسیةدوفرجیھ موریس،  -9 . 

، 2002، دار المعرفة الجامعیة ، التنمیة السیاسیة  االدوات و األلیات الجزء الثالث زیات سید عبد الحلیم،  -10  

 11- ، او ع ف ال اب العا م األح ةمفه ان الع ل اب في ال ة و واقع األح ا اب،  ق جع ال  .69، صال

 . 206 – 205، ص2007كتب الجامعي الحدیث ,االسكندریة :الم,صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي  -12
                    . 19، ص 2010، القاھرة : دار بلقیس، األحزاب السیاسیة في الجزائر التطور و التنظیمیاسین ربوح، :  -13
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 : دراسة مقارنة السيناريوهاتاملعريف يف دراسة التنوع  

Cognitive diversity in the study of scenarios : Comparative theoretical 
study  

 )3رجي أمال ( طالبة دكتوراه جبامعة اجلزائ
Nadjiamel2015@gmail.com  

  امللخص :

حيث  املقال بني متغريين يتداوالن بصفة متالصقة جيمعهما التخصص املشرتك (الدراسات املستقبلية و االستشراف) ،جيمع هذا 
االستشراف حني ميثل  خري توجه املدرسة االمريكية يفو ميثل هذا االاملستقبلية ، يعترب علم االستشراف فرع من فروع الدراسات

سية، و ميثالن معا تكامال معريف و منهجي يعرب عن اخليارات املستقبلية ، و يعد السيناريو تحدث و متثله املدرسة الفرنالفرع املس
وعة ة ما ليتم من خالله اخلروج مبجممتغريات ظاهر  ا ، يتحكم يفلكال املدرستني و أحد أهم التقنيات املنهجية  الثمرة الفكرية

ثبت هذا هو عدم احنصاره ضمن ختصص معني و االنتشار الواسع له ة لتكون حاضرة اليوم و ما أفق البعيدلول ذات االمن احل
  على املستوى العاملي .

  وم السياسية .ستشراف، العلات ، مدارس االالدراسات املستقبلية ، االستشراف ، السيناريوه الكلمات املفتاحية :

Summary :  

This article combines two variables that deal closely with the common 
specialization (future studies and foresight,the latter represents the direction of 
the American school,while the foresight represents a cognitive and systematic 
integration that  reflects future choices.the scenario is the intellectual fruit of 
both schools and one of the most important methodological techniques,controls 
the variables of a phenomenon in order to get out of a range of solutions with 
distant horizon to be present today,this has been demonstrated by the fact that it 
is not limited to a particular specialization and is widely distributed at the global 
level . 

Keywords : futures studies,foreseeing,scenarios,prospective schools,political 
science 
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 املقدمة :

ا املختلفة الدراسات املستقبلية أو االستشر ظهور  الرئيس يف لوجي السبب شكل التطور العلمي و التكنو  افية بتقنيا
ثري على صناعة و اختاذ القرار يف أكثر من قطاع ، و هلذا أصبحت  الدراسات االستشرافية ضرورة  اليت كان هلا 

تطور معطيات ال للتكيف مع لدول املتقدمة أو الدول النامية فكر سواء ل  ا و ليست ترفاحتمية و أمرا واقع
اية احلرب الباردة القائمة على مبدأ التنافسية و احلداثة ، وميثل لوجي و خمتلف التحوالت املالتكنو  فرزة بعد 

لتقنيات مقارنة ببعض اية و احلداثة يات املستخدمة ضمنها حيث جيمع بني خاصييت العلمالسيناريو أحد أبرز التقن
سهامات الفكرية قليدي و هذا راجع لتطور االو احلدس التئص التنبؤ تعتمد خصا االستشرافية االخرى اليت

    ملدارس االستشراف حول العامل و أمهها املدرسة األمريكية و املدرسة الفرنسية و دورمها.

ينا أن نطرح االشكال التايل :  و هلذا ار
مات الفكرية ماهي اإلسهارافية ؟ و سات االستشالسيناريو تقنية فعالة ضمن الدرااعتبار تقنية أي مدى ميكن  ايل

  راف جتاه تقنية السيناريو ؟ ملدارس االستش
  االسئلة الفرعية :

  افية ؟هل شكل التحقيب الزمين قطيعة فكرية بني املدارس االستشر 
  وهات ؟و ماهي اخلطوات املرحلية لبناء السيناري

ينا تناول املوض بة علىولإلجا   ية :اور التالوع ضمن احملالتساؤالت السابقة ار

  مي حول االستشراف احملور االول : اطار نظري  مفاهي
  اإلطار املفاهيمي و املنهجي للسيناريوهات احملور الثاين : 

  بناء السيناريوهات احملور الثالث : منهجية 
  اف ي حول االستشر احملور االول : اإلطار النظر 

  إطار مفاهيمي للدراسة : -1
 ريف :للحقل املعاجلذور التارخيية   - أ
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التفكري حنو اخليارات املستقبلية ميثل مصدر اهتمام اإلنسان ، و ترجع املؤلفات التارخيية بوادر  منذ األزل و 
حلقل املعريف للعهد اإلغر  ستشراف ف النبوي و االيقي و االستشراف عند املسلمني امتدادا لالستشرااالهتمام 

من تناول هذا املوضوع يف تصوره  طون أولإذ يعد أفالارا واسعا وين ، عرفت مسامهات اإلغريق انتشاخللد
على   جلمهورية من ثالث طبقات تقوم على أساس العدالة ، مث القديس أوغسطني يف تصوره ملدينة هللا اليت تقوم

ن س االجنليزي توماس مور خالل القر مستقبلية للق عرب عن توقعاتأساس الفضيلة . و ترجع أول مسامهة فكرية ت
بني فيه رؤيته التشاؤمية  Growth populationرايف حول الكثافة السكانية ه االستششر يف مقالالتاسع ع

اعية .و قد ظهرت بعدها العديد من احملاوالت للنمو الدميغرايف لتسوية التناقض االجتماعي جراء الثورة الصن
و السياسية تماعية أظاهرة االجملسارات اله هذه املرحلة بروز ثالثة أبعاد و ما أسفرت عنكرين آخرين ، ملف

دف حتقيقها   possibleاملستقبلية و تتمثل يف املمكن  و هو احتماالت ممكنة انطالقا من مؤشرات موجودة 
ا مؤشرات  probable، احملتمل  أو املرغوب اقع ، املفضل متوفرة يف الو و هو احتماالت تطور الظاهرة و ليس 

préferable  يقه انطالقا من مؤشرات موضوعية لتحقيقه و مسيت هاته املرحلة ب حتقملرغو مال ااالحتوهو
هذا احلقل املعريف .وتعترب  ، و تلتها مرحلة التخطيط مثلت البداية إلرساء القواعد املنهجية ضمن1مبرحلة اليوتوبيا

س شاء اللجنةروزفلت " و مت إن لرئيس فرانكلنيلك بدافع من اأول مبادر و ذاملدرسة األمريكية  ية لألحباث الر
يعاز من وزارة الدفاع األمريكية 1933بشأن االجتاهات االجتماعية " ( ). و يف أعقاب احلرب العاملية الثانية 

ية و توجهات العسكر (ذات ال 1948هي مؤسسة راند اليت أنشئت يف عام  عن طريق إحدى املؤسسات و
إلضافة إىل مسامهة كل من (تيودور ملؤسسة ز مسامهو اكنولوجية) . و أبر اجتية ، و التاجليواسرت  (هريمان كاهن) ، 

ميز  . و ما2غوردون و أوالف هيلمر) يف تطوير مناهج االستشراف (طريقة دلفي، تقنية السيناريوهات) 
ت املتحدة األمريكية  ر منظمات ما أنه جاء يف إطااإلسرتاجتية ك التكنولوجيا وأنه مبين على االستشراف يف الوال

بعة ملراكز السلطة و الكونغرس ، منظمات ستشرافيا ة أمهها منظمة راند (أخذت طابع الدفاع األمين) ، منظمات 
 هذه املنظمات النشاط إال أن هناك كثريا من أعمال التعاون بنيجامعية ، مراكز التفكري . و رغم اختالف حمور 

د البحوث ستانفورد من أبرز األمثلة اليت مجعت يعد معهامعي ، و صناعي ، البحثي اجلعد األمين ، الجتمع بني الب
ت املتحدة األمريكية  3. بني آالف اخلرباء يف شىت امليادين للقيام بدراسات استشرافية شاملة عن الوال

 
رخيي ، مفاهيمي ، منهجي ، جملة العلوم السياسية  و القانون ، العدد األول ، جانفي  اجلندلنيصر رابح   1 صيل  ،  2017، الدراسات املستقبلية 

  .25 ص
  .11،  10، ص 2016،   قطر : مركز الدوحة للدراسات، هوغ دوجونفيل ، االستشراف و السياسة   2
  .24، ص  2018،  1اف ، مطبوعة جامعية  حمكمة ،اجلزائر : جامعة سطيف  ت مناهج االستشر عويسي ، أساسياني أم  3
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رجيبدافع من الفي القرن العشريناخلمسينات من أما يف فرنسا فقد ظهر االستشراف منذ أواخر    لسوف غاستون 
Gaston barger    املركز الدويل لالستشراف    1957حيث أسس عامcentre international de 

prospective   عنون ب " العلوم اإلنسانية ، كما أدمج املصطلح يف جمال العلوم اإلنسانية من خالل مقاله امل
الطويل املدى  لتفكري علىف و دعت مسامهته لمفهوم االستشراونفيل يف ضبط * برتران دوج و التوقع" . و ساهم

. خالل هذه املرحلة مت إرساء األطر الفكرية و املعرفية هلذا احلقل من خالل إسهامات مفكري كل من املدرسة 
،  انب االمربيقيهي مرحلة اجل تتطور الحقا خالل فرتة بروز النماذج العاملية واألمريكية و املدرسة الفرنسية ل

لطابع ال متيزت هذه ا ا اعتربت ذات طابع عاملي القى سرعة يف االنتشار . و  ؤسسي غريفردي و امل لنماذج   أ
لثورة العاملية للنماذج املستقبلية برزت فيها عدة مناذج أمهها منو  ذج اللعبة العاملية الكربى  عرفت هذه املرحلة 

The Great logistic Game كمنسرت فولر ألمريكي بللعامل اBuckminister fuller حد ( أ
مني استمرار الرفاهية يف درسة واد املر  ألزمات االقتصادية العاملية و  دي روما (اهتم  املعيارية) ، منوذج 

تمعات الغربية) ، منوذج ميزاروفيتش و بيستل  لقطاع االقتصادي و قضا االستا شراف حوله  ( و اهتم أيضا 
ريلوتشي ( واهتم منوذج مؤسسة  منوذج مالغذاء) ، رد الطاقة و وفرة على مستقبل مواخالل الرتكيز من  ؤسسة 

ل ريلوتشي االرجنتيين بقضا العامل الثالث و االعتماد املتبادل املعقد بني دول الشمال و دول اجلنوب من خال
بع لألمم امليونيف ( وهو من حوله) منوذج لاف املستقبلي االفرتاضات العامة لنظرية التبعية و االستشر  تحدة وذج 

االجتماعية املصممة من قبل األمم املتحدة اهلادفة حنو تطوير مناطق العامل   -التنمية االقتصادية مشاريع يقيم
ا من مناذج  و متثل هذه األمثلة بعض 1ول االقتصاد العاملي) املختلفة حيث حيدد ذلك من خالل مؤشرات التنبؤ ح

رين بثورة النماذج العاملية و خالل فرتة و العش قرن احلاديحيث عرفت فرتة ال ملستوى العامليستشراف على ااال
 internationalالسبعينات أعيد تشكيل املركز الدويل لالستشراف الذي أدمج مجعية فوتوريبل الدولية 

futuribles   راف ) من خالل (مناهج االستشعمال و أحباث ، وقد تعززت مدرسة االستشراف الفرنسية
. و تدعمت إسهامات املدرسة الفرنسية عن طريق " اجلمعية SEMAؤسسة ي بواسطة مإسهامات ميشال غود

سة " هوغ دوجوفنيل" أبرزها اإلس - 2015رتاجتية اجلديدة املستقبلية الدولية فوتوريبل" املتواصلة و النشطة بر
ا و تنشطهيات اليت تقو و غريها من االسرتاجت 2020 و  -ى طويلاالستشراف مد–راف ا ورشات االستشم 
ا يف صوغ السياسة العامة اليت تعزز خاصية " اليقظة االستشرافية " ضمن الشركات و املؤسسات  تظهر إس هاما

 
لفظ و و ه « futuribles »صاغ مفهوم جديد فوتوربيل  و l’art de la conjecture*برتران دوجونفيل مؤلف كتاب " فن التخمني" 

  . 11مرجع سابق ، ص  هوغ دوجونفيل ، ، .انظرpossibles ة "و " ممكن futursالت " مستحدث مركب من " مستقب
  . 118، 115،  113، ص 2016عامر مصباح ، الدراسات االستشرافية (النماذج و التقنيات) ، مصر : دار الكتاب احلديث ،   1
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دف الستكشاف املستقبالاليت تدعم تطور التوجهات االستشرافية ذات املدي ت املمكنة ني املتوسط و الطويل و 
ت الكرب و ا ا لرها فقا ملا هو مرغوب فيه ، و تطوير توجهات  اعلني و عتمدها الف و السياسات اليت يى املتصلة 

الستشراف  االستشراف من استشراف استكشايف قائم على خاصية االستباق ملصلحة القرار و الفعل ملا يعرف 
الستشراف االسرتاجتيامل لتخطيط ي هو أنه مت ربستشراف الفرنس.أما ميز اال عياري  و الذي أضحى يسمى  طه 

حيث مل يكن للتخطيط األمين ( الدفاع) أي دور يف االستشراف الفرنسي ، ومنه ميكن جتماعي صادي و االاالقت
نه خيضع للتخطيط السياسي كما أنه أكثر  اجتماعية و أكثر إنسانية و مشولية منه وصف االستشراف الفرنسي 

ة األساس يف انتشار و  الفرنسيمريكية و سهامات املدرسة األ. وال متثل فقط إ 1ألمريكية ت املتحدة ايف الوال
تطور الدراسات االستشرافية بل ان عدة دول أوروبية ( أملانيا ، ايطاليا ، السويد ، تشيكوسلوفاكيا) عرفت 

و خارج أورو  2را ماسيين .تونغ ، اليونو فكريها كأوسيب فلتخامي ، روبرت يونك ،يوهان غال اسهامات مهمة من م
ن) وكان إلس( ال.رو أوكيهامات سابو اليا   تا و هيتيكوشي كاتو دور يف هذا ا

ور حاليا  ا الشركات متعددة  %67هيئة تعمل يف جمال الدراسات املستقبلية،  124وتوجد  منها تقوم 
. وتعد  على الدراسات املستقبلية %97دمة ما يقارب سيات و املؤسسات العسكرية . و تنفق الدول املتقاجلن

، و الفيدرالية the futuristو اليت تصدر عنها جملة  world society futureمستقبل لعاملية للاجلمعية ا
يت تصدر نشرة ربع سنوية ال  Federation future studies for worldالعاملية للدراسات املستقبلية 

تشجيع   تعمل علىات املستقبلية اليتيف جمال الدراس عيات العلميةمن أهم اجلم futures Bulletinبعنوان 
تعددية األطروحات املستقبلية من خالل استقراء و حتقيق التوازن بني اخليارات املستقبلية املتاحة و احللول 

  3املستقبلية املفضلة.
 س االستشراف للحقل :ب/ تعريفات مدار 

ختالف مفكول هذا املفهو تعددت التعريفات و تنوعت ح ذا من تبىن ه ت الدراسات أن أولريه ، لكن أثبتم 
كري العلمي هي كل من املدرسة األمريكية و املدرسة الفرنسية ، هلذا نالحظ اختالف يف التسميات و يرجع التف

  هذا لتوجهات مفكري كل مدرسة.

  اف األمريكية : مدرسة االستشر 
 

  .25أمني عويسي ، مرجع سابق، ص   1
  . 14،12يل ، مرجع سابق، ص فنهوغ دوجو   2
صر اجلنديل ،  3   . 29سابق، ص جع مر  رابح 
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ة ن خالل فرت ات أطلقها املفكرية بعد عدة تسميسات املستقبلية مصطلح الدرااستخدم مفكري املدرسة األمريكي
اية عقد الستينات ، وتعرف  تطوير احلقل املفاهيمي حيث مل يتم اإلرساء على تسمية الدراسات املستقبلية حىت 

ا أوسع من حدود العلم و تتعامل 1تقبلية : اجلمعية الدولية للمستقبالت الدراسات املس  مع جمموعة من " أ
" ، و يعد هذا التفكري العلمي عابر  ني عاماات إىل مخسرتاوح بني مخس سنو  فرتة زمنية تاملستقبالت يف

  للتخصصات و مرن يساير تنقالت األزمنة و األمكنة .
ن مثة حتديد يد املسارات احملتملة مستقبال لظاهرة معينة و مأنه العلم املعين بتحد"  2و يعرفه الدكتور وليد عبد احلي

  احتماال للحدوث " .ملسار األكثر ا
 نسية : املدرسة الفر 

أن االستشراف حيرر من القدرية مفكري املدرسة الفرنسية مصطلح االستشراف ، ويرى ميشال غودي "  خدماست
و يستحدث الفعل  ينري العمل احلاضر يف ضوء   و حيث على الفعل (..) فهو ميثل حقا استباق يستعد للفعل

، كما أن 3رغوب "  التغيري املعل إلحداث نع من الفللتهيؤ للتغريات املتوقعة، ال مي نة و املأمولةستقبالت املمكامل
ال يعرب عن التنبؤ لكن يهدف الختاذ قرارات مبنية  -ميشال غودي  –حسبه  la prospectiveاالستشراف 

مة و ليس الفرتات القادحلاضر يف ضوء تقبلية و ذلك من خالل إلقاء الضوء على خيارات اعلى افرتاضات مس
ن " أنه ، ويعرفه الدكتور إبراهيم سعد الدي4املخاطر  على تفادي  لكنها تعملالفرتاضات لضرورة أن تتحقق كل ا

الرئيسية ألوضاع جمتمع ما ، أو  اجتهاد علمي منظم بناءا على جمموعة االفرتاضات و التنبؤات اليت متثل املعامل
ف أثر  دف استكشاو احلاضر تنطلق تلك االفرتاضات من املاضي منية معينة و تمعات لفرتة ز جمموعة من ا

تمعدخول  يهدف لتحديد التغريات اليت تطرأ ملسار معني يف املستقبل ، فاالستشراف  5 عناصر مستقبلية على ا
االت (اقتصادي   ة ، سياسية ، اجتماعية ، ثقافية) .ضمن خمتلف ا

  كل التسمية) :املفاهيمي (مش ج/ التضارب 
اية  عرف املصطلح مشكل تضارب مفاهيمي رن العشرين ،حيث كان واضحا نات من القعقد الستي حىت 

حيث عرف املصطلح تسع تسميات أمريكية و ثالث فرنسية و  6اين حول تسمية املصطلح ،االختالف و التب
 

  فص الصفحة.نفس املرجع ، ن  1
  .13، ص 2002عبد احلي وليد ، املدخل إىل الدراسات املستقبلية ، األردن : املركز العلمي للدراسات املستقبلية ،   2
ت التوظيف)ة الرمضاين ، دراسة املستقبالت (رؤية يف اشكاليمازن   3   .175، ص 2016ت ،اسالدر ، قطر : مركز الدوحة ل املفهوم و مقار
4: the use and misuse of scenarios,long range  , fabrica roubelat ,creating the future Michel godet 

planning vol 29,n2,1996,p 02.  
ت التوظيف)،ا  باح ، الدراسات االستشرافية (رؤية يف إشكاليةعامر مص   5  .175، ص 2016،ات راسقطر : مركز الدوحة للد ملفهوم و مقار
  . 173،171ازن الرمضاين ، مرجع سابق ، ص م  6
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تفق عليها من مية حمددة و مورة األخذ بتسصرحت مجعية مستقبل العامل األمريكية بضر  1967ة خالل سن
األخذ  و قد أمجعت األكثرية على the futuristي " " املستقبل راء جملتهاعضائها و قخالل استطالع رأي أ 

ا واسعا ، وخالل و منذ ذلك احلني عرفت التسمية انتشار  futures studiesبتسمية دراسات املستقبالت 
مية دون  تلك التسط املدرسة الفرنسية مل يستمر تبينع استمرار نشاو العشرين و م العقد الثاين من القرن الواحد 

ا املعتمدة عها ، سعت اغري  ، (forecastin)لى مستوى مدرستها كاالستشراف ملدرسة الفرنسية لنشر تسميا
) (futuriblesأو املستقبالت املمكنة  (anticipation)االستباق  (prospective)املستقبل املنظور 

نتشار مماثل على صعيد العامل هاته التسميوال حتظى  ، و على سبيل  هناك و العكس هنا قد يقلفما ينتشر ات 
أن مفهوم االستشراف قد أخذ منحى تطوري تراجع جراءه  األخذ بباقي التسميات  احلياد و املوضوعية نالحظ

ة مستقبلية يلة و ذات دالكلمة عربية أصيد الدراسات العربية ، ذلك أن كلمة استشراف هي  ،حىت على صع 
  ر.ظوستقبل املنواضحة تفيد مبعىن امل

  خصائص  علم االستشراف : -د 
  ة من اخلصائص ميكن اختصارها يف النقاط التالية :يستند علم االستشراف إىل جمموع

ابع ظواهر ذات الطالطابع االستشرايف *الرؤية الشمولية : تتصف ال الرؤية الشمولية : تتصف الظواهر ذات *
خذ بعنياالستشرايف لرؤية الكالنية حيث  الكلية نظرا لتداخل الظواهر و ترابطها اجلزئية و  املتغريات  االعتبار 

  يؤثر إمهال بعض منها على مسار الدراسة (خاصة ذات املدى الطويل). حيث 
بريا للمتغريات ويل اهتماما كنوعية ، كما يية : جيمع االستشراف بني املتغريات الكمية و المتغريات كمية و نوع *

املدروسة بني   ابلة للقياس ، حيث جتمع العديد من الظواهرات الغري قبار املتغري بعني االعتالكمية مع األخذ 
  املتغريات الكمية و النوعية .

كة (رابطة شرافية طابع التحرك حيث جتمع بينهما روابط متحر* عالقات متحركة : يغلب على الظواهر االست
ا املستقبلية يستكشف و ير و احلاضر لمن املاضي ستشرف يتتبع مسار الظاهرة بدءا اميكية) ، فاملدين سم مسارا

لنسبة للمستشرفني ملبدأ " االستدامة " .املتعددة ، حيث خت   ضع الظواهر 
خذ اال ملستقبل :  حل*ربط احلاضر  ضر هو حالة  سبان أن احلاستشراف خباصية التحليل من املاضي مع األخذ 

جتة عن الضغوط املفروضة ممت لعكس (من حنو املستقبى املوجهة ن طرف القو حركة  ل و القوى املوجهة 
حلاضر كعملية مستمرة ختدم املستقبل .املستقبل إىل    احلاضر) مبعىن األخذ 

ل التعدد فهو خيضع لعام ب فعله هلذا املستشرفون من فكرة مفادها أن املستقبل هو ما جياملستقبل متعدد : ينطلق 
  . ت املمكنةو األخذ جبميع االحتماال
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مهية دور الفاعلني ضمن ال خذ االستشراف  تحليل من خالل حتديد الفعل احملرك إلرادة إرادة الفاعلني : 
  1الفاعلني حول الظاهرة املدروسة .

  الستشراف :مناهج ا -ه
 ما ما كان إىل إىل ذلك املستقبل أي االنتقال مناملاضي وصوال النتقال من يعرب املنهج االستشرايف  عن املسار 

  التايل :و آخرون مناهج االستشراف ك  Ralf kreibtchو  حيدد    سيكون
  :  Explorative empirical analytical approach  منهج التحليل االمربيقي االستكشايف

ستخدام املعلومات امل دف توظيفها ضمن ائق و البيارتاكمة و احلقو يقوم هذا املنهج  ت و االجتاهات 
شروط حمددة و حتليلها  وفقا لالفرتاضات و   ) possible and probableاملمكنة (حملتملة و التطورات ا

  الكيفية.وفقا للقواعد احملددة و يدخل هذا املنهج ضمن الدراسات الكمية و 
  :  Normative-prospective املنهج االستشرايف املعياري( املرتقب)
ستخدام خاصي و االستشرافية بناءا على املكتسبات القبلية يف الدراسة و اإلبداع يت اخليال و يسمح هذا املنهج 

ورة املتكاملة للمستقبل اخلربة الفنية و التجارب الكامنة ، وميثل احلدس العامل املساهم و األبرز يف بناء الص
  2املرغوب أو املفضل .

 اإلطار املفاهيمي و املنهجي للسيناريوهات :: حملور الثاين ا
  سيناريو :تعريف ال-أ

و قد شيع 3مبعىن النظر ،  scenaمعىن كلمة سيناريو : كلمة سيناريو هي لفظة ايطالية مشتقة من كلمة 
االت العسكرية ،  بل دراسات املستقالفنية ،كما مت استخدامها من الباحثون يف جمال استعماهلا يف كثري من ا

futurology  لتطلع للمستقبل .ي لربط األ نهجي الرامدف مالئمة االسم لألسلوب امل   حداث 
تعريف السيناريو : السيناريو هو مفهوم لكلمة عصرية أصبحت تستخدم على نطاق واسع يف الصحافة و اإلعالم 

ا ، ويعرف على  ختالف واضعيهددت و تنوعت ا العديد من التعريفات و املفاهيم التوضيحية تع، وقد قدمت هل
 

  . 19،ص 20أمني عويسي ، مرجع سابق ، ص    1
2 Rolf kreibich ,britta oertel,mivhaela walk,futures studies and future-oriented technology 
analysis principles ,paper prepared for 1 st berlin symposium  on Internet and Society ,October 
25-27,2011,p17. 

ستخدام السيناريو   3  متاح املوقع :)، scenario planning(املؤسسة العامة للتدريب التقين و املهين ، أسلوب التخطيط 
Https:// www.tvtc.gov.sa/arabic/departments faculty councils/it/media 
center/news/pages/scenaria planning    10/02/2019    15 :15.                          
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االفرتاضية , و     اليت يصف من خالهلا التطورات و الدينامكيات و ملستقبلية األحداث ا أنه "وصف ملسار من
دف الختاذ  ،و يعد السيناريو1القوى املتحركة اليت تنتج عنها نتائج مستقبلية حمددة " . أداة الختاذ قرار 

 .اسرتاجتيات أفضل
قبلي جيعل من املمكن لوضع املست" هو وصف لرواد مدرسة  االستشراف الفرنسية : ل غودي أهم ويعرفه ميشا

االنتقال من الوضع احلايل إىل الوضع املستقبلي " ، كما يذكر : " الطريق إىل املستقبل متعدد و السبيل إىل ذلك 
  2.ريو " هو السينا

 ج/ التطور التارخيي للسيناريوهات : 
سية مثلت املنبع جغرافية أساديد مراكز و ميكن حت الساليب و التقنيات املرافقة هلاهات مع تطور اورت السيناريو تط

ت املتحدة األمريكية و فرنسا ، إذ لعبت كل من املدرسة األمريكية و املدرسة الفرنسية  لظهورها و تطورها :الوال
ات روزا ، تطور أداء املدرستني يف ذأصبحت أكثر ب املختلفة اليته ورا رئيسا يف تطوير احلقل و أساليبه و تقنياتد

ا مل تشكقريبا غري الوقت ت   ل نقاط تعارض أو تقاطع األفكار .أ
 تطور السيناريوهات وفق مدرسة االستشراف األمريكية : -أ

كري و ذلك من عسب احلرب العاملية الثانية من خالل التخطيط التطور مفهوم  السيناريو ألول مرة يف أعقا
جيات بديلة ، وترجع الدفعة داد اسرتاتيصومها و إع قد يفعله خلقوات اجلوية األمريكية تصور ما خالل حماولة ا

اليت سامهت يف تطور السيناريوهات كوحدة تنظيمية أو مؤسسية لتوضيح األفكار  The big pushالكربى 
إلضافة ن القرن العشر م ستقبل لوزارة الدفاع األمريكية يف اخلمسيناتحول امل إىل مؤسسة راند يف الستينات ين، 

عتبارها مسامهة  the war gameو زمالؤه بتطوير سيناريو لعبة احلرب    Herman kahn قام  ،و 
 Pierreا  مع مسامهة قيمة يف فهم الصراعات، و يف أوائل السبعينيات عرفت السيناريوهات بعًدا جديدً 

Wack يط يف قسم مكون حديثًا يسمى جمموعة التخط تش / شل رویال داكاتب م حيث كان خمططًا يف
ألثر الصادم ألزمة النفط يف عام  دة من االهتمام بتوجة اجلديفسرت امل والذي لفت   1973خطيط السيناريو 

، و تعرف مدرسة 3 النظام االقتصادي الدويلاالنتباه إىل إمكانية حدوث تغيريات كبرية غري متوقعة يف 
ملركز االشراف األمريكياالست انفورد  الل معهد ستويرها من خات و مت تطأمريكي لتخطيط السيناريوه -جنلوة  

 
1 Hannah kosow,robert ganber, ,methods of future and scenario analysis,development institute: 
germany,2008,p 10,11. 
2 Michel godet,manuel de prospective stratéqique ,dunod :paris,tome 02 ,2007,p 111. 
3 Dana Mietzner ,Guido reger , Scenario Approaches – History, Differences, Advantages and 
Disadvantages , Paper prepared for EU-US  seminar : new technology foresight &assement 
methods  seville 13-14 May 2004. 
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إلضافة إىل إسهامات كل من شركة  و شركة جنرال الكرتيك ، وهذا يف إطار التخطيط  shellلألحباث الشهري 
  يتني:مقاربتني أساساملدرسة األمريكية   دائمة و تتبىن ةكإسرتاتيجي ( ختطيط السيناريو )

    the intuitive-logic املقاربة املنطقية البديهية (احلدسية)
 the shell approachتعتمد املقاربة على التوجه الكيفي و تستلهم منهجيتها من مقاربة  شركة شال   و  :
 حلدسية).رامة (السيناريوهات ات طبيعة مرنة تقل فيها الصحيث تعتمد على منهجية بديهية  حدسية و ذا 

 :   the probabilistic modified trends  االحتمالية املعدلة اربةاملق
و  تعتمد مقاربة  االجتاهات االحتمالية على التوجه الكمي و  تركز على أمهية استعمال التقنيات كتحليل التأثري 

 cross-impactلتأثريات  و التحليل املشرتك بني ا analysis  trend-impactاالجتاهي  
analysis 1ت.  سيناريوهالة  يف المصفوفة التحليل املتبادل ، و املسارات البديو أ 

 تطور السيناريوهات وفق مدرسة  االستشراف الفرنسية :  - ب 
الفرنسية جذورها من جتمع املدرسة الفرنسية لالستشراف بني املقاربتني الكمية و الكيفية  و تستمد املدرسة 

رجي الفرنس يهدف  منهج للسيناريو (التخطيط طويل املدى) ، ووضع  الذي gaston bargerي جاستون 
بشكل خاص حسب املدرسة الفرنسية  لتطوير السيناريوهات خاصة املعيارية  la prospectiveستشراف اال

 A guiding vision to ت و األمة منها حيث تعمل كمرشد من  خالل الرؤى املوجهة لصانعي السياسا
policy makers and the nation  سامهني و، تطورت إسهامات املدرسة الفرنسية بتطور امل  

دي جونفيل مسامهة معتربة أدت إىل تطوير مناهج االستشراف و تطوير  املستقبلني و تعد مسامهة املفكرين
إلضاfuturiblesمحتملة السيناريوهات من خالل إنشاءه جمموعة املستقبالت امل  فة إىل مسامهات ميشال، 

ضي هو أول من سا غودي حيث يعد ت الكمية على املتغريا هات يعتمدللسيناريو هم يف تطوير منهج احتمايل ر
، وجتمع  مدرسة االستشراف  الفرنسية بني املقاربة احلدسية الكيفية و االحتمالية 2ضمن (برامج احلاسوب) 

 . الكمية
 اع السيناريوهات :أنو  -ج 

الية ات االحتمها السيناريوهات و هي السيناريوه ورات تدرج ضمنتص ثالثبوجود توحي الدراسات االستشرافية  
، Realizable scenarios، السيناريوهات القابلة للتحقيق possible scenariosكنة املم

 
1 Rialland .KE, wold ,future studies foresight and scenarios as basis for better strategic decision, 
innovation in global maritime production, trondheim : 2009,p 10. 
2 Ibid,p12. 
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ضمن جمموعة السيناريوهات احملتملة ألخرية و تعد هذه ا  Desirable scenariosالسيناريوهات املرغوبة 
ا ليس  لضرورة و ت قابلة للتحقذلك أ  1  رزين :وذجني ميكن أن نصنف السيناريوهات ضمن منق 

دف السيناريوهات االستكشافية Exploratory Scenariosالسيناريوهات االستكشافية   -أ : و 
  إىل مستقبالت حمتملة . املقضيةاضرة ة و احللتحديد التطورات احملتملة و متر من امليوالت السابق

:  Anticipatory or Normative Scenariosارية اقية أو املعيريوهات االستبالسينا –ب 
ت خمتلفة لرسم مسارات املستقبل إما سيناريوهات حمبذة أو مهيبة ، و  تعتمد السيناريوهات املعيارية على مقار

  ية .املرجع يطلق عليها أيضا اسم السيناريوهات
خذ يف االستباقية   وما جيمع نوعي السيناريوهات االستكشافية و ا  تماال اعتبارها السيناريوهات األكثر احأ

 طور .للت
  احملور الثالث : منهجية بناء السيناريوهات (السيناريوهات املوجهة لصناع القرار و حتليل السياسات العامة):

  الغربية :  ستشرافبناء السيناريوهات يف مدارس اال 
وهات و  السيناري ف الغربية لقاعدة معينة عند بناءدارس االستشراذا ال متتثل مبعرب كل سيناريو عن توجه واضعيه هل

ت اليت يعتمدها املستشرفني أو لتوجهات املدارس الفكرية اليت ينتمون إليها و قد مت ا راجع الختالهذ ف املقار
  منوذج عن املدرسة األمريكية . رنسية واختيار منوذج عن املدرسة الف

 رنسني :شرفني الفبعض املست  حسببناء السيناريو 
و فابريس 2الفرنسية و متثل مسامهات ميشال غودي   االستشرافند مدرسة منهجية ع يعد السيناريو أداة مركزية و

 Michelعتقد املهمة يف تطوير تقنيات االستشراف و بلورة السيناريوهات ،و ي املسامهاتمن  3 روبيال
godet وfabrice roubelat نية نهجية تركز على البساطة و العقالد على أدوات ملسيناريو يعتمأن بناء ا

 
ي، حممد سليم قاللة،خمرب االبتكار االستشراف امترمجة قيس اهلم ،  ليماجتي للمؤسسات و االقاي و اخرون ،االستشراف االسرت ودميشال غ  1

 . 49تنظيم ، بدون ذكر السنة ، ص االسرتاجتي و ال
    
ملعهد ص يف االستشراف االسرتاجتييعد ميشال غودي أحد مطوري تقنيات االستشراف متخص  2 the) لوطين للفنون و اآلداب ا و بروفسور 

     : see     )  s in parises Arts et Métierl dConservatoire Nationa 
  La prospective,cv de michel godet sur le site : http //www.la 
prospective.fr/conspirateurs.du.futur.cvs/13.cv de michel godet     22/02/2019. 

منهجية تصميم  ية ملدة عقدين وساهم يف تطويرقبلالدراسات املستو  طيطوهات فرنسي شارك يف التخوبيال مستشرف و خمطط سينارير  يعد فابريس 3
  السيناريوهات اإلسرتاجتية أنظر : 

   :  Fabrice roubelat  ، cv fabrice roubelat sur le site 
 http://www.linkedin.com/fabrice roubelat 3boa165 22/02/2019 09:30. 
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ساليب حل املشكالت عة من التقنطورا جممو  ، هلذا   (problem solving Methods)يات تسمى 
:  التحليل اهليكلي عرب 1م اآليل تستعمل عند بناء السيناريو خالل مراحل اإلعداد و هي تعتمد برامج اإلعال

 Morphological)  ) التحليل املورفولوجيMactorوفة املاكتور (مصف) ،Micmacاك (مصفوفة امليكم
Analysis) ) عرب تطبيق املورفول ، مصفوفة التأثري املتبادلcross impact Matrix.(  

  مراحل إعداد السيناريو :
  عداد السيناريوهات من خالل ثالث خطوات رئيسية :يوضح ميشال غودي اخلطوات األساسية إل

ت ء السينسيا يف بناة دورا أساو هي مرحلة بناء القاعدة و تلعب هذه املرحل :اخلطوة األوىل اريو فبناء قاعدة البيا
يتبعه بناء السيناريوهات و تتمثل يف بناء جمموعة تصورات للوضع احلايل للنظام املدروس و حميطه ،حيث جيمع 

تبط بدوره مبحيطه اخلارجي ، إذا هذا النظام مر لبعض ،كما أن ذا النظام بني عناصر ديناميكية مرتبطة ببعضها اه
ت) ومن مثة يتم حتديد د النظاتفرض حتدي هذه اخلطوة م املدروس (تعمل املتغريات املرتاكمة على بناء قاعدة البيا

دوات حل  لكمية و املشكالت وهي تقنيات وسيطة للربط بني األدوات ااملتغريات املفتاحية عن طريق االستعانة 
  امليكماك ).مصفوفة اهليكلي  (ة التحليل يد املتغريات املفتاحية عرب تقنيية  و يتم حتدالكيف

األمريكية بعد   Randاستلهم التحليل اهليكلي من أعمال البحث و احملاكاة ملؤسسة  2التحليل اهليكلي :  -أ
ع البلجيكي الفر من   Wantyور من طرف الربوفيس 1969ية ، و دخل إىل فرنسا سنة احلرب العاملية الثان

و تتمثل الغاية    Michel godetمات من خالل إسهايكلي لتحليل اهلالدولية تطور ا  METRPموعة 
تتوىل األساسية للتحليل اهليكلي مساعدة الباحثني على طرح أسئلة صحيحة للبحث عن املتغريات املفتاحية ، و 

ارجية و إحصاء املتغريات الداخلية و اخل ذلك من خالل :امليكماك ، و  حتديدها (أي املتغريات املفتاحية) مصفوفة
تغريات، اكتشاف املتغريات اخلفية اليت حتكم تطور النظام (الظاهرة املدروسة) ، التعرف  بني امل ف العالقاتوص

الطابع النتائج ذات  رة أو املوضوع املراد دراسته) اليت متهد لصياغةعلى دور املتغريات يف دينامكية النظام ( الظاه
  رايف.االستش

لفاعلني انطالقا من املتغريات الرئيسية املؤثرة يف : و يتم اختيار اMactor  (3( ب/ حتليل اجتاهات الفاعلني
تو بناءا على دراسة الفاعل نفسه (  -بناءا على نتائج مصفوفة امليكماك–النظام  اليت يسعى  أهدافه الغا

 
 .107، ص 2016ت ، مد مخيس ، اخليارات املعرفية و املنهجية يف بناء السيناريوهات لدى املدارس االستشرافية ،قطر : مركز الدوحة للدراساحم   1
، 2015/2016، 3امعة اجلزائر ) جبلية و استشراف دو  قاتلبة الدكتوراه (ختصص عالاهليكلي ، حماضرة مقدمة لط يلحممد سليم قاللة ، التحل  2

  . 01، 08ص 
مج ماكتور)،حماضرات مقدمة لطلبة الدكتوراه (ختصص ع تاسرتاتيجيا حممد سليم  قاللة ، حتليل   3 القات دولية و استشراف)،جبامعة الفاعلني (بر

  .09،10، ص 2015/2016،  3اجلزائر 
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ما بني  ري مباشرة اشرة و الغن مثة حتليل بنية التأثريات املب،وسائله) و م الضعف  لديه مواطنلتحقيقها ،عناصر القوة  
ستخدام املصفوفة  الفرعية  ت اإلسرتاجتية و Midiالفاعلني و تقيم موازين القوى بينهم ( ) والتعرف على الرها

ا و  ت املرتبطة  لنسبة لكل غاية الغا  .)MAOم مصفوفة ستخدا(إجياد موقع لكل فاعل 
ة عن طريق مسح املمكنات افرتاض ته اخلاصيعتماد هاو يتم ا : اخلطوة الثانية : تقليص االرتياب و الاليقني

 ثري املتبادل .اخليارات و اإلمكانيات البديلة بواسطة تقنية التحليل املورفولوجي أو تقنية دلفي أو تقنية مصفوفة التأ
لى حتليل : يقوم املبدأ األساسي هلاته التقنية عMorphological analysisتقنية التحليل املورفولوجي  -1
ت لظاهرة لنظام أو اا حيث جيب أن تكون هذه األخرية مستقلة و يف  (components)املدروسة إىل مكو

كمله قيد الدراسة   و األداة من األدوات الكمية يف التحليل االستشرايف،و تعد هاته 1نفس الوقت تعكس النظام 
اهرة إىل جزئيات و أو الظ فكيك اآللةن خالهلا تلوجي واالقتصادي بشكل أكرب يتم مللقطاع التكنو هي موجهة 

التساؤل عن كل جزئية عما إذا هناك إمكانية تطويرها لتصبح يف املستقبل أكثر فاعلية و سرعة ، تعمل على خلق 
ناسبة ، و االنتقال  لى احللول امليسية للتعرف عمبثابة املؤشرات الرئ  parametersة عرب معلمات فرص بديل

"            يطلق عليها اسم " الصندوق املورفولوجي"   األبعادفة متعددة لبناء مصفو كخطوة أخرية  
Morphological boxروحة تتضمن الصورة "، الذي يساهم يف توليد وفرة يف احللول املتعددة للمشكلة املط

   2تقبل .اليت سوف تكون عليها يف املس
لة و ترجع تسميتها ت املستعمالتقنيا في من أقدم: و تعد تقنية دل   Delphi techniqueدلفي قنيةت -2

ين دلفي الذي كانت متارس فيه أعمال التكهن ، أما الصورة العملية للتقنية فرتجع ملؤسسة  " دلفي" إىل املعبد اليو
و دالكي نورمان  olef helmerهيلمر م كل من أولف اند األمريكية و وزارة الدفاع األمريكية حيث قار 

Dalkey norman  آلية استعماهلا و نقلها من الطبيعة الكمية إىل الكيفية و إدماجها   و التقنيةبتطوير
اء حول موضوع الدراسة و يتم اإلمجاع ضمن العلوم اإلنسانية ، و تقوم الفكرة األساسية لتقنية دلفي مبساءلة اخلرب 

ييد قطعية  اع بصفةمجالقواسم املشرتكة و قد ال يتم اإلمعلمات متثل   عني تنبؤي عربعلى مسار م  حيث يكفي 
خلبري هو الضليع أو 3األغلبية و يتم بعدها التنسيق و الربط بني اآلراء الستخراج أقوى االحتماالت  ، وال يقصد 

ونية و اإلدارية ياسية و القانالعلمية و الست العلمية العليا فقط بل كل شخص له من املعرفة أحد أعضاء السلطا
موعة أو املصلحة أو املؤسسة اليت ينتمي إليهاة الكافالشرعي له يف موضوع حمدد و   . ية للتعبري نيابة عن ا

 
1,p 222. BIDstratégique, ive ectde prosp manuelgodet ,Michel    
 .374 -372عامر مصباح ،مرجع سابق ، ص   2
  . 48،49أمني عويسي ، مرجع سابق، ص   3
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التأثري املتبادل من  حتليل تنطلق تقنية:   cross impact analysisتقنية حتليل التأثري املتبادل  -3
عربت عنها  ل اليت التحلي تالتطورات بني املتغريات وهو أحد مستو  ثريات أو جمموعة التأبني فكرة مفادها ربط

ثري تطور معني على حدوث تطور آخر أو يعمل على   تقنية دلفي ، وتركز تقنية حتليل التأثري املتبادل على كيفية 
 ) يف العالقاتم (جيمس روزنومن مستقبلي مفرتض  وقد أشار املنظرون و من بينهتباطئه عن الوقوع خالل ز 

 االعتبار مخس مالحظات عند اعتماد هذه التقنية : * األخذ يفضرورة   حولالدولية و كذا مفكري االستشراف 
ذو حنو مسارات غري مراعاة التداخل الشديد بني التأثريات املتبادلة بني املتغريات و التطورات احملتملة ( قد حت

ر احملتملة املرتتبة لتايل التباللمتغريات و   متوقعة) . * التفاوت امللحوظ  ستقبل (  يف املكل متغريعن  ين يف اآل
املستوى ، احلجم ) . * األخذ بعني االعتبار املتغريات الوسيطة خالل حتليل التفاعالت املتبادلة بني املتغريات 

* األخذ بعني لتابع). ( املستقل و ايطة على تعزيز أو إضعاف العالقة بني املتغريات حيث تعمل املتغريات الوس
مل الزمن على عالقة التأثريات املتبادلة املختلفة مما تعمل على خلق عالقة ؤثر بعااليت ت يدةاجلد االعتبار املتغريات

ت التطور غري مستقرة (بني القوة و الضعف) * ضرورة الرتكيز على املتغريات الكرب  ائي لنها ى اليت تصبح حمدد 
  1لبحث .موضوع ا

  الثة : بلورة السيناريوهات  ة الثاخلطو 
ناريوهات يف حالة جنينية ما دامت تقتصر على منظومة افرتاضات متحققة أو غري  ال السية ما تز رحلخالل هذه امل

لصورة النهائية اليت يتم إقرارها حلالة متحققة  فالنقطة الفاصلة تتعلق بوصف االنتقال من الوضع الراهن إىل ا
ل شي على مدى يتوقف كء ، بل ليااز خطوات اإلعداد من األلف إىل االضروري اجتي يو ، و ليس منالسينار 

لنظام املدروس و األهداف اليت يسعى إليها ،  فطريقة السيناريوهات هي مقاربة تعتمد وحدات  2معرفة املستعمل 
للتحليل اهليكلبدراسة وحدة دون األخرى كاالعتماد على تقنية ا مستقلة و ميكن االكتفاء بحث عن ي (اخلاصة 

ليل إسرتاجتية الفاعلني املاكتور( الختبار توجهات الفاعل)، أو تقنية قنية حتعتماد تو ااملتغريات املفتاحية) ، أ
لى انقطاعات أو أحداث جوهرية مساءلة اخلرباء دلفي ،حيث ميكن االكتفاء بعرض صور تؤكد املناح الكربى أو ع

تابعة  شهور مل لزم عدةم توط طريقة السيناريوهات و بشكل عامن أحد أهم ضغحيث ميثل الز   دون تدقيق مسالكها
املسار يف كليته على أن خيصص جزء كبري من الوقت لبناء القاعدة و تركيز التفكري على الوحدة اليت تبدو األهم و  

  ختدم موضوع الدراسة.
  ء السيناريو حسب بعض املستشرفني األمريكيني :بنا

 
   .362-360عامر مصباح، مرجع سابق، ص   1
 : على املوقع، متاح كراس ليبسور  ناهج)، ملاهلمامي ،االستشراف االسرتاجتي (املشاكل و ا ميشال غودي ، قيس 2 

http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/cahier20arabefrance.pdf,p53.  
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اخلاصة ، وتعد شركة  ااسرتاتيجياو لتطوير يو املؤسسات الدولية تقنية السينار  د من املنظماتاستخدمت العدي 
Royal dutch shell  أمريكية) من  هولندية بريطانيةالشركة النفطية (شركة متعددة اجلنسيات بشراكة،

نشر "شل" سنة ، حيث ت 30تتمتع خبربة دمي تقنية السيناريو يف امليدان االستشرايف إذ أشهر ممارسي و مستخ
أيضا من بني املستخدمني  ،  لطاقة و هي سيناريوهات ابتكاريةى قطاع اتركز عل ةنتظام سيناريوهات عاملي

ؤسسي و املسامهني يف إثراء اآلخرين لتقنية السيناريو ذي شهرة عاملية شركة راند األمريكية إذ تعد أحد أشهر امل
حليل ة يف التية رائدملو هي شركة عا  )global insightية (الرؤية العامل بتطبيق خاصية الدراسات املستقبلية

سنة خربة) يف بناء السيناريو و تقنيات االستشراف ، وتضم املعاهد األمريكية  20االقتصادي و ذكاء السوق ( 
  هات وهيورة السيناريو حول العامل متخصصني قي تطوير و بل مستشرفني من للدراسات املستقبلية و االستشراف

،  the us research center for futures studies األمريكي للدراسات املستقبلية املعهد
 the hawaii research center for futures للدراسات املستقبلية مركز أحباث هاواي

studies  ،(اإلبداع و االبتكار)لالستشراف   معهد ستانفورد the standford center for 
d innovationforesight an1 ت واضعي سب توجهاختتلف طرق بناء السيناريوهات حب، و

   ل سيناريو يروي قصة و توجه معني .لسيناريو فكا
 بناء السيناريو حسب بيرت شوارتز :

   An internationally reneenned futuristبيرت شوارتز هو مستشرف  أمريكي شهري دوليا 
تخطيط و متخصص يف إعداد سيناريوهات ال (think thanks) يةتفكري األمريكعضو يف أحد مراكز ال و
وتشمل أحباثه و ، (robust strategies) للمستقبل ووضع االسرتاجتيات القوية رات بديلةنشاء منظو إ

و االت، وسائل اإلعالم بيئة، التكنولوجيا و االتصحول (موارد الطاقة و ال أعمال سيناريوهاته جماالت متعددة
  ناريو من خالل املراحل التالية :السي بته لبناءيشرح بيرت مقار و  2ألمن القومي ) .فضاء اجلوي، االرتفيه، ال

، و يركز شوارتز خالل هاته املرحلة على ختصيص   Identify focal issueأوال : حتديد املشكلة املركزية 
ما متثل القضا املستعصية حله و غالبا  املشكل املراداإلجابة عنها ملعرفة نة من األسئلة اليت يتطلب جمموعة معي

ا منعك من النوم ليال ، و مبا أن مقاربة شوارتز  ملشكالت اليت ا شوارتز اليت يصفهاحلل و  يتطلب اختاذ القرار 
ت اليت تساهم بفعالية ين املشرتك ذات االهتمام اإلنسا يف حل املشاكل العاملية و يف بناء السيناريو هي من املقار

 
1 Rialland .ke,wold,Ibid,p13. 
2 Stern strantegy group,peter schwartz,at web site ; 
http://sternspeakers.com/speakers/peter.schwartz . 22/02/2019   08 :54. 
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طق القوة و السيادة هلذا تسعى و اليت تفرض من العاملية التنافسيةمن القضا اليت تثار يف البيئات  و يطرح العديدفه
 zero)فرية خاسر) أو سيناريوهات احلصيلة الص-مقاربته على الرتكيز على السيناريوهات الرحبية (سيناريو رابح

sun games)  1 ، ل الرئيسية نيا: حتديد الفواع y forceske   و تعتمد هذه اخلطوة على إثراء احلوار 
، و يتم خالهلا   2د الفواعل الرئيسية و أثرها احملتمل على موضوع الدراسة يتم من خالهلا حتدي فكار اليتخللق األ

ويتم الرتكيز بشكل خاص على   macro levelالكلية و الفواعل  micro level حتديد الفواعل اجلزئية 
لتكنولوجيا ، البيجلنوحات الثقيالفواعل ذات ا  لثا  3حتليل عميق  ية و اليت حتتاجئة السياسئة ، البيلة و املتعلقة  ،

و هي القوى احملركة للبحث و متثل العناصر اليت حتدد نتائج  driving forces: حتديد القوى احملركة 
ركة حيث يتم ترتيبها حسب ل و القوى احملكل من الفواع  بعا: و تعد هذه اخلطوة مبثابة مجع نتائجاث ، رااألحد

االرتياب) ترقب األثر احملتمل مبوضوع الدراسة ،خامسا:  اختيار منطق  تغري الاليقني وحملتمل (مو أثرها اأمهيتها 
لسيناريوهات رئيسية و القوى احملركة غري أنه ختتلف اواعل الالسيناريو وبلورة سيناريوهات بناءا على نتائج ترتيب الف

للتخطيط   swotام أسلوب سوت يو (استخدلكل سينار توصل له سابقا و يتم حتديد الوضع  لنهائية عن ماا
ر أي تقييم  ضافة التفاصيل الضرورية للسيناريو ، سابعا: النظر يف اآل االسرتاتيجي) ، سادسا : تطوير السيناريو 

منا : حتديد املؤشرا النتائج ملستقبل.الل رصد اإلشات و يكون من خاملتوصل إليها ،    4 رات املنبئة 
  اريو حسب املستشرف العريب وليد عبد احلي :نيبناء السنيا : 

  وضح املستشرف العريب وليد عبد احلي أهم اخلطوات األساسية لبناء السيناريو من خالل اخلطوات التالية :
ا حتحلة األاملر  ة (مشكلة املوضوع و الفاعلني)  أطراف الظاهر  ديد املوضوع ووىل : و هي حتديد الظاهرة و يقصد 

  موضوع املشكلة املراد حلها و األطراف اليت تشارك يف الظاهرة .  من األسئلة توضحد جمموعة ميكن حتدي، و 
على إبراز سلوك األطراف بناءا على شبكة لتفاعل املرحلة الثانية : وهي التفاعل و التداعي ، حيث يعمل متغري ا

ر  تداعي فهو، أما ال م خلق تفاعل بني املوضوع و األطرافالتفاعالت يت من السلوكات و املرتتبة على  متابعة اآل
  كل تفاعل و يكون من خالل مراقبة التغذية الرجعية (العكسية) .

 
 .113حممد مخيس ، مرجع سابق، ص   1
2n, master’s Zindow bawah fuseini,scenario planning in organization theory vs implementatio 

thesis in the royal school of library and information science ,copenhagen :denmark,2009,p28.  
3-http://perzi.com/ruftqk5/peter:  tz Axis ,sur le siteraraguez,scenario planning schwarML.pa 

:00. 10 9 steps for scenario building 20/02/201 wartsch 
4,p28. seini,IbidZindow bahaw fu  
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بتة هي (إذ/فان) حركية ااملرحلة الثالثة : و هي حركية السيناريو ، وتقوم  ،  (if/then)لسيناريو على قاعدة 
عتبار (إذ...فان) ا التداعيات املرتتبة توقع حتسبسيناريو يد ما يتم وضع تصور أو افرتاضات فان واضع الىن عنمبع
.  

  : وط أمههااملرحلة الرابعة : وهي االلتزام مبتطلبات السيناريو ، حيث يتقيد واضع السيناريو مبجموعة من الشر 
ام ت ،حيث يعمل عامل الوفرة على اإلملاصيل التداعيالكلية لرصد تفحتصيل أكرب قدر ممكن من املعلومات ا

  التفاصيل . األحداث وجبميع 
يف اختيار االحتماالت اليت يدخلها يف بنية السيناريو (التحرر من القيود الذاتية)و  احلرية التامة لواضع السيناريو 

 ألسس املركزية يف بناء السيناريوهات . تعد هذه من ا
 

  1. دفق البعيطلق العنان الستحضار الرؤى ذات األتخيلية اليت تلتحليلية و الالقدرة ا
 

 .24-21سابق ، ص مرجع وليد عبد احلي ،   1
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 رميون  بودون أمنوذجا : سوسيولوجيا الفردانية املنهجية و تقويض أسس التصورات الشمولية  
Systematic individualism and undermining the foundations of holistic 

perceptions:  Raymond Boudon's sociology a model  
                            العياشي جامعة القاضي عياض املغرب      لفرفار د.ا

kelaanews@gmail.com 
 ملخص:

من خالل بناء رؤية جديدة ختالف ية يف علم االجتماع س الفر دانية املنهججي الفرنسي رميون بودون مؤسلو السوسيو يعترب 
ت  ت ب كليانية،الالنظر ) يف L’individualisme( ةلتصور الفردانيودون اصلت بشكل دقيق يصعب املنازعة يف كون كتا

 الفكرالسوسيولوجي .
 االجتماعية،طبقات منطق الصراع بني ال اركسية املؤسسة علىو االعرتاض على النظرية امل يةاحلساس ما مييز بودون انه كان شديد  

سم الطبقة و الصراعمعتربا ان املاركسية تس فرؤيته تتأسس على بناء توجه جديد يهدف إىل دراسة  الطبقي، حق الفرد و تغتاله 
 ة . الواقع االجتماعي بناء على الفرد و ليس على الطبق

يولوجي اىل بناء منوذج جديد على مستوى املنهج السوس السوسيولوجي يؤدي ليلية يف نسق التفكريء االسبقية للفرد كمقولة حتطاإع
  . ادة ترتيب وحدات التحليل السوسيولوجي مع إعطاء األسبقية للفرد على الكل وعلى النظاممن إرساء براديغم الفردانية و إع

ًئا آخر غري التجميع والرتاكم عنده ليست شي االجتماعيةحيت الظواهر  االجتماعية،تل مركز النظرية حيفالفرد يف نظر بودون        
ا، كانت مواجهته مع بورديو حتديًدا يف تفسري التفاوت يف ة العقالنية . ولعّل أبرز مواجهة خاضها لألفعال الفردي بودون وأشتهر 
 . لتعليم العايلالفرص أمام ا

 النفعيةعقالين ، العقالنية ، القصدية، الفرد الالفر دانية، الكليانية: حيةتاات املفالكلم
:Abstract  

Sociologiste Raymond Boudon is the founder of individualism's methodology in sociology by 
building a new vision that goes against macro-theories. What distinguishes Bodon that he was 
very sensitive and objection to the theory of Marxism based on the logic of conflict between 
social classes, considering that Marxism crushes the individual and assassinated him in the name 
of class and class struggle, his vision is based on building a new approach aimed at studying social 
reality based on the individual and not on Class. 
Giving precedence to the individual as an analytical quote in the sociological thinking pattern 
leads to building a new paradigm at the sociological level of laying the Bradgame of 
individuality and rearranging the units of sociological analysis while giving precedence to the 
individual over the whole and the system 
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In the eyes of Bodon, the individual occupies the center of social theory. Perhaps the most 
notorious confrontation with which Boudon fought was his confrontation with Bourdieu 
specifically in explaining the disparities in opportunities for higher education. 
 Keywords:individualism, totalitarianism, , intentional, actuality, cognitive rationality 
Utilitarian rationality 

 
 aanews@gmail.comkelاإلمييل:  لعياشيا الفرفاراملراسل:  املؤلف*
 

  : مقدمة            
ا على بناء فعل جتديدي , يعاكس و يعلن  قيمة تصورات رميون بودون  النظرية السوسيولوجية تكمن يف قدر

ت الكلع املواجهة م املاركسي و السيما تصورات بيري اليت تستمد أصوهلا النظرية من الفكر يانية تصورات النظر
ت للفرد على حساب النظام و الطبقة , وهو ما  بودون  شكلت توجها جديدا يعطي األسبقية بورديو فإن كتا

ت الكليانية املغيبة مسح بتحرير التفسري السوسيولوجي من هيمنة النظ هي تيار أعاد    انية ,فرد فاملنهجية الفر دللر
 يف املشاركة السياسية . د يف بناء حريته و اختياراته العقالنية و النشطة االعتبار ملقولة الفر 

ا وفق مقوالت الصراع و  ار فالفرد ليس  حبسب هذا التي  كتلة هالمية يصنع مصريها بعيدا عنها و خارج إراد
ية يف بناء ذاته , و االختيار العقالين  و له  كامل احلر  رة علىصبح ذا عقالنية قادأ التنافس ,  و إمنا  الفرد

  جلربية الطبقية كما حددها كارل ماركس .كال املقاومة ملنع التسلط و اإلكراه و اتشكيل تصوراته ان حيوز كل أش
تمع من        تفرد وهو خاص و شخصي و م مبام خالل االهتما الفر دانية تعطي األسبقية للفرد على مقولة ا

اخنراط الفرد داخل انساق  شاذ يف الذات املفردة , كما تعلي من قيمة احلرية و االستقاللية  و رغمحىت غرائيب و 
  اسية فانه حيافظ على خصوصياته و جوانب كثرية من استقالليته . اجتماعية و سي

ام ف اىل حتقيق نظدن يهدالجتاه الفرداين لربو فافكل فرد له هوية خاصة تتشكل وفق مسار خاص , عموما  
م وسلوكهم ومع م، واقع يضمن حقوق األفراد، اجتماعي و سياسي يستطيع فيه الناس اختيار طريقة حيا تقدا

)  56ص  1992مكرهني على التضحية أو التنازل على شيء هم يعتقدون به ( بيري نصار ،  م أفرادا غريبوصفه
جة عملية لسياق التطور التارخيي، الذي عرفته كن اعتباره نتيلذي مياخلاص من التفكري وا  مطالن انطالقا من هدا

تمعات احلديثة والذي  توقف إذن مع رميون بودون لنفكك جمموع أعطى للفرد نوعا من التميز والفرادة. سنا
لبحث واألبستمولوجيااألسس النظرية  التوجه، هلذا  ال عن اجلذور الفكريةأو ، اليت تقوم عليها املنهجية الفردانية، 



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
74 

 
ستوى حتليل القضا بعد ذلك إىل تفكيك املفاهيم التحليلية اليت تقوم عليها وحضورها على م للننتق

  .السوسيولوجية
 قراءة مفاهيمية .ال : او    
تمع من خال: الفر  1-1   استناد ل دانية هي توجه نظري و فلسفي يقوم على إعطاء األسبقية للفرد على ا

عتباره مركز كل على منقرارات الفرد  , فمصاحله الشخصية  ءشيو حوله يدور كل  ءشيفعته ومتعته الشخصية  
ثريات ات   تمع والدين.تحقق فوق اعتبارات الدولة و
عاملت معها ت االجتاه الفرداين بقيم النظام الرأمسايل السيما بكل من أملانيا وإجنلرتا اليت ك فيه هو ارتباطمما ال ش 

  لفرداين حني اعترب ان من املنظرين االساسيني هلذه التوجه ا آدم مسيث  ي، ويعترب الفيلسوفاقتصادمن منطلق 
تمع تتحقق عندما يسعى كل فرد إىل حتقيق غاي النظام الرأمسايل مرتبط و ان  دون الرجوع السلطات. تهرفاهية ا

ن  إن حب املصلحة األساسية، من خالل التصريح ابقيم الفر دانية و التأكيد على أن  أكد على أن الفرد هو صا
تمع تتحقق عندما يسع  ى كل فرد إىل حتقيق غايته.رفاهية ا

 Alexisدي توكفيل ( ألكسيس يف متعّددة. فهي لدى ار ويذكر يف هذا اإلطار أن الفر دانية كانت موضوعا لتع
de Tocqueville) ال اخلاص، ولدى ديوركامي ) انعكاس لتدعم استقاللية Durkheim) نتاج اتساع ا

  . ) فهي نتاج املنافسة يف السوق اليت تدعم انعزال األفرادK. Marxار وأخالقيا، أما لدى ماركس (الفرد معي
  : الكليانية  2-1

فكار  تصورات  املفكرة األملانية حنا ارندت  من خالل دراستها لألنظمة  الفاشية سقيا بط مفهوم الكليانية نرتا
رة جديدة على املستوى  لورة تصور نظري متماسك لفهم جديد لظاهلنازية والستالينية، وهو ما ساعدها يف بوا

رية أو أرسطو يف اجلمهو ا عّددها أفالطون يف كمالسياسي. الكليانية ليست رديفا ألنظمة احلكم الكالسيكية  
  السياسة أو مونتسكيو يف روح القوانني.  

م حباجة  يد املنظر السياسي للنازية  ظل املفهو الكثيفة سواء عند اندريه جيد و كارل مش و رغم استعماالته السياسية
لوث آنــ  أصول :أرنــت املذكور أعالها لسندات نظرية فلسفية، مل تتحقق إّال يف سنوات اخلمسينات مع 

أرنت وكلود لفور ورميون   إىل اجتاهني: األول ومتثلهلكن الدارسني هلذه املسالة سينقسمون  .(1951) الكليانية
األصول النظرية للممارسات   ر. ويعتمد هؤالء الطريقة املعيارية والنظرية اهلادفة إىل الكشف عنارون وكارل بوب
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نولوجي وميثله كل من كارل فريدريش وجون كانستكي وفون  الفينملثاين فيعتمد التمشي ا الكليانية. أما االجتاه

ر أزمة مفهومية داخل جمال  عة زوال األنظمة الكليانية املذكورة. الل تفسر ضبابية املفهوم بسر كار  شيء الذي أ
رخيية تعو العلوم اإلنسانية. و كتب لي بعض مثل .) فالا الدقة املفهومية(..زهون بولياكو فقائال: " الكليانية ظاهرة 

الكليانية سوى مفهوم   فال ترى يف Annie Kriegl لرميون أرون تناوهلا بطريقة وصفية. أما آين كريغا
  ..مشوش

ت الكليانية او الشمولية و اليت تنظر اىل الظواهر  ستوى السو أما على امل سيولوجي فيمكن احلديث عن النظر
ت املاركسية و البنيوية و دور احملو بنيات كربى حيت ال اقاالجتماعية من خالل انس دود للفرد مثل النظر

  ية الكالسيكية . الوظيف
  ية : القصد3-1

باشرة «القصد األول»، بينما يسمى عني، ويسمى إدراك الذهن للموضوع مالقصد هو اجتاه الذهن حنو موضوع م
سفة األملان مثل (برنتانو الفال املصطلح حديثًا عنذا ه تفكريه يف هذا اإلدراك «القصد الثاين». مث استعمل

ذا من إحساس وختيل وتذكر، كما استعمل أيضاً  وهوسرل) واملراد به تركيز الوعي على بعض الظواهر النفسية  
 .املعىن عند الوجوديني

 خاصة عند رداً واو القصدية هي العالقة النشيطة اليت تربط الفكر مبوضوع ما. وهذا املصطلح املدرسي أصبح 
لواقع، فإن هذا اللفظ ميكن أن يوالفينهوسرل  فهم مبعان ومينولوجيني، وحسب التأويل الفلسفي لعالقة الفكر 

ذا املعىن). ثالثة: أوهلا معىن العالقة ال نفسية القائمة بني الوعي وبني موضوع ما (وكان برنتانو يستعمل اللفظ 
نيها مبعىن الوعي الذي خيلق ذا ضيات أو يف املنطق، عندما نرسم مثالً فمثالً  لقه ملعىن موضوعه،خب تهو  يف الر

ة بل الذهن هو الذي خيلقه، فهو ء، فإن هذا اخلط ال يوجد حقًا يف الطبيعخطًا مستقيمًا بني جنمتني يف السما
ذا املعىن غالبا مؤكدًا على حضور الفكر  عملية داللية.  كل  يفميلك قصديته، ولقد استعمل هوسرل هذا اللفظ 

وعامة من   يف هذا الصدد: «ال يعين لفظ القصدية شيئًا آخر غري ما خيتص به الوعي بصورة جوهرية و يقولوه
لثا يستعمل مبعىن العالقة األنطولوجية للفكر  كونه وعيًا بشيء ما، ومن كونه حيمل موضوع تفكريه يف ذاته». و

  .الذي يعي ذاته كمبدأ مؤلف للواقع
  لفر دانية  املنهجية . نشأة ااألصول النظرية ل ا :ني
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ر ميكن االقرار ان االصول النظرية للتيار الفردانية جيد أساس يتو. جند يف ه يف سوسيولوجيا ماكس فيرب وفلفريدو 

كيدا على هذا األمر، وهو ما فتئ يعود إىل أعمال هاذين املفكرين ليربهن على أصالة   Boudonمؤلفات 
الفكر السوسيولوجي. فالتصنيف الفيربي املعروف لألفعال اإلنسانية (الفعل  نية يفر مقاربته الفر داذّ وجتفكره 

قالين القيمي والفعل العقالين الغائي) كما التمييز البارييت املشهور والفعل العاطفي أو االنفعايل والفعل العالتقليدي 
م. ( زهيـر بن املقا ينا بنا عليه روادمت سابني الفعل املنطقي والفعل غري املنطقي شكال أسا ربة الفردانية طروحا

  .)http://www.aranthropos.com )2  جنـات
ريتو. انية تعود أساسا إىل أعمال كل من ماكس فيرب وفكاد يكون هناك إمجاع على أن أصول للفر دي     لفريدو 

ته .   و هو ما يؤكده بودون يف كتا
رات السوسيولوجية الكليانية السيما ملاركس و اميل دوركامي حني التصو  ه انطلق من انتقادؤيتر  بودون يف بناء      

اء بشكل صريح او بشكل خمفي و مبطن و غري ور مشويل يوجد اساسا مبدا الفر دانية سو اعترب ان داخل كل تص
  معلن .
ن ذلك ا لقيمة ودور الفرد ية وليوضح بودون هذه القضية من خالل تضمن سوسيولوجيا دوركامي الشم       

كثر السوسيولوجي يف منظور دوركامي مطالب بتحليل أثر البيئة  و احمليط  وتغريات احملي ط على الفعل الفردي. و
ترب احمليط كمساهم يف حتديد عنصرين هامني يف احلقل الذي يتموقع فيه العون االجتماعي  دقة، فهو يع

)l’agent socialهداف اليت يقدمها” مة األت املقّدمة له وقياراتي) مها عامل االخRaymond 1997 
P270     عتبارهم وحدات اجتماعية موفق منظور بودون فان تنشئة األفراد ال تت ستقلة يعمل م يف الفراغ 

تمع على إدماجهم يف النسق العام للمجتمع .   ا
تمع ليست عالقة انصهار لكنها عالقة  حليز االكرب و الثاتري يعطي اصحيح ان دوركامي   ,ثريفعالقة الفرد 

تمعاالكرب لطغوط  تمع ل ا اره كن هذا ال يعين غياب شخصية الفرد و انصهو شبكاته من اجل ربط الفرد 
تمع . فالوعي اجل ا و من خالهلا من ا معي ال يلغي الوعي الفردي  بشكل كلي و امنا له شخصية يتجاوب 

 .  يهلكنه يؤثر ف
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ته نقدا  يكشف حاستطاع بودون ان  ت السوسيولوجية الكليانية ففي خمتلف كتا ضور البعد الفردي يف النظر

ت الكليانية اليت “مل تنظر للفرد إللم ال بوصفه نقطة عبور لألفكار اجلماعية حيث حتّدد طموحاته ورغباته عرب  قار
  .)  71ص   1992بيري أنصار، 4حميطه االجتماعي”(

ة الفردانية ميكن تلمسها يف فكر رواد االجتاهات الشمولية مثل كارل ماركس و ملقاربد اعترب أن جذور افق     
م تتضمن  سواء بشكلاميل دو    رز و ظاهر  أو خفي على مبدأ الفردانية .  ركامي , الن انتاجا

 ملقولةإعطاء مكانة مهمة من ي فبودون استطاع عرب مسلسل متدرج من بناء إطار تصوري للتحليل السوسيولوج 
فرد و جتاوز التصورات الفرد كأداة حتليل مهمة لفهم و تفسري الظواهر االجتماعية تفسريا يعطي األسبقية لل

  الشمولية .
ت السوسيو لوجيا الكليانية  ملفهوم الفرد و حماولة إذابته داخل بينات شارطة و كبرية تعطي اهل ن ورغم جت ظر

تمع  ,ال و االسبقية للنظام   ذلك مل ينكروا قيمة الفرد و اهيمته . و مع  طبقة و ا
كثر دقة، فهو يعترب احمليط  يئة وتغريات احمليط على الفعل الفردي. والدوركامي  مثال “مدعّو إىل حتليل أثر الب  

ا عامل  ) مهl’agent socialه العون االجتماعي (كمساهم يف حتديد عنصرين هامني يف احلقل الذي يتموقع في
ر البيئة واحمليط ال تقع يف ت املقاالختيارا فراغ بل يف ّدمة له وقيمة األهداف اليت يقدمها. بلغة أخرى، إن آ

ات ميثلها األفراد الذين يتموقعون بدورهم داخل البيئة واحمليط ولعل التعريف وحدات مشكلة هلما وهذه الوحد
نظره “تتعلق بطرق الفعل والتفكري  هي يف وهذا االعتبار إذ اشىتمالذي قدمه ديركامي للواقعة االجتماعية ي

  واإلحساس اخلارجة عن األفراد واملفروضة عليهم . 
الليربايل و قيم الرأمسالية املستمدة من فلسفة االنوار و من تصورات  قيم الفكرالكبري ل التأثريجتدر اإلشارة اىل     

تمع ,  كبرية  حيت اعطاء أسبقية وبزه و افكار العقد االجتماعي روسو و لوك و  للفرد و للقيم الفرد يف بناء ا
تمع ليس معطى جاهز و لكن نتيجة تع ان قائما بني رواد  اقدات لدوات حرة و عاقلة , و االختالف كالن ا

رة ضرو  ومنظري العقد االجتماعي يف طبيعة التعاقد و خلفياته , وهل الطبيعة اخلرية والشريرة هي من حتكمت يف
للحاِكم   لوك" أن األفراد مل يتنازلوا عن مجيع حقوِقِهم"مثال جون  .الدولة اىل مرحلة الدولةحلة الاالنتقال من مر 

نازلوا عن ُجزء ِمن حقوِقِهم فقط، وبذِلك تصَبْح ُسلطة احلاِكم ُمقيَده مبا تضمنُه  الذي هو طرف يف العقد، وإمنا ت
اليت مل يتنازلوا عنها، وأجاز لوك لألفراد حق ُمقاومة باقية تعون حبقوِقِهم اليتمد عقد ِمن التزامات، جتعل األفراال
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لوك مع توماس هوبز يف ِفكرِة أن األفراد  إخاللِه لشروط العقد، وتتِفق نظرة جون  احلاِكم وفسخ العقد، يف حالة

تخ
ُ
امللكي  لِنظام"لوك" ِمن مؤسسي اني صصكانوا يف حلة الفطرة ُمث انتقلوا إىل جمتمع ُمنظم، ويعتِرب الباحثني امل

مللكية الدستورية، ِلذِلك فإن احلل الذي قدَمهُ  قيد أو ما ُيسمى اآلن 
ُ
راطياً  يُعد ِمن املنظور التقليدي حًال دميُقامل

جتمعات
ُ
  .ِلُمشِكَلة بناء الِنظام السياسي يف امل

جتماعية اما على املستوى  اهر االهو أساس بناء الظ فرداللرجوع اىل نظرية املنجية الفردانية لبودون جند انه يعترب 
ين الذي ساد ماعية و تفسريها بعيدا عن املنطق الكلياالسوسيولوجي فان مقولة الفرد أساسية لتحليل الظاهر االجت

 يف النظرية املاركسية و نظرية دوركامي . 
ت  جتماعية. فهو يويل هر االعل الفرد نتيجة للظواجتسوسيولوجية اليت -املاكروفقد عمد بودون  اىل انتقاد النظر

ا املؤث رة يف الظواهر االجتماعية، ومن مثة يف التغري األمهية القصوى للفرد وكل ما يقوم به من سلوكيات على أ
ا نتيجة  االجتماعي. يقول يف هذا اإلطار: «شرح ظاهرة اجتماعية يعين األخذ بعني االعتبار دائما على أ

  )  Raymond BOUDON : 1997. p 270فردية(  اللألعمال 
ة الفردانية يف الفكر السوسيولوجي  لقد حاول رميون بودون من خالل هذا التوضيح تبيان عمق وجتدر املقارب  

ت الكليانية، اليت تنظر ل عتباره الكالسيكي. وجتدر اإلشارة إىل أن ذلك مل مينعه من توجيه النقد للمقار لفرد 
 Raymondحتدد طموحاته ورغباته عرب حميطه االجتماعي( موع األفكار اجلماعية، حيث نقطة عبور 

BOUDON: 1991. p49( دفع رميون بودون إىل أن يعيد ترتيب وحدات التحليل  وهو اعتبار
ليت تغايل من شأن السوسيولوجي من جديد، بشكل يقطع مع املسلمات الكالسيكية يف علم االجتماع، تلك ا

فالفردانية املنهجية    أسري ما متليه عليه الوحدات املشكلة للمجتمع. لذلك نظمة والوظائف وجتعل الفرداألالبىن و 
ت اليت يرى فيها غلّوا   Boudon  من خالل جّل مؤلفات كما يبدو تقوم يف عمقها على نقد هذه النظر

لوظيفية املغالية .يومبالغة يف هذا اجلانب، بل هو جيعل مقاربته على طريف نقيض مع ما يسمّ   ه 
 ثا  : الفر دانية كقضية منهجية .ل

ت فردية  من خالل ون يف أنه يهدف  إىل دراسة حاالإن خصوصية التحليل السوسيولوجي تكمن كما يقول بود 
 . Rymond Boudon . 1992منط ممثل لبنية نظام التفاعل تنمو داخله احلاالت اليت سنفّسر” (

P22. (  
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ملكونني له من خالل تفاعلهم فإن لألفراد سلطة خاصة و كبرية للفعل ة هذا النظام على األفراد الطومهما تكن س

تمع و و التاثري و القد بناء حياة خاصة , ومن مث القدرة على املواجهة و حىت  على رة على مقاومة ضغوط ا
 ية يف حتليل هذا النظام.لو تغيري هذا النظام وهو ما يستوجب طرحا منهجيا خمالفا يعطي لألفراد أو 

ان حيرتم و  ب تصورات رميون بودون فان الباحث السوسيولوجي ملزم من اجل بناء تفسري دقيق للمجتمعحس
تمع و االفراد داخل كل جمتمع  يتفاعلون   قاع تطبيقيستدعي  دة منهجية تقوم على فكرة ان األفراد هو أساس ا

املنهجية إذن على أساس   ). تنبين هذه القاعدةBOUDON 1997 . p80كذرات منطقية يف حتليله”( 
تمعات .  فيما يقع داخل اعتبار  مسؤولية الفراد يف التغيري و التاثري   ا

تمع و ليس جمرد كائن قابل للتشكل فحسب تصورات امل  نهجية الفردانية فات الفرد مسؤول عما يقع داخل ا
كل تنظيم اجتماعي هم    داخلفاألفراد  ا الدوركاميي او املاركسي .رهوفق انظمة التنشئة الشمولية سواء يف اطا

  عية داخل األنظمة. املسؤولني املباشرين عّما يطرأ من ظواهر اجتما
حا على مسلمات التحليالت الكليانية يف علم مركزية    الفرد يف التحليل و البناء و قدرته على التاثري يشكل انز

الفرد و للنظام و البنية على الذات  وجتعل الفرد أسري  ىو تعطي االسبقية للمجتمع عل االجتماع، تلك اليت تغايل
  دات املشكلة للمجتمع.ما ميليه عليه أحد هذه الوح

األفراد قصد فهم خفا   تسلوكياوفق ما تقتضيه الفردانية املنهجية هو إذن الفهم. فهم  –التحليل  إن جوهر
االجتماعية .  فاملنهجية الفردانية تعطي اسبقية  من اجل فهم و تفسري الظاهرة ا الظاهرة واآلليات املتحكمة فيه

لظللفرد غري أن ذلك ال يكون مبعزل ع اهرة واليت يتحّرك يف إطارها األفراد إذ “ال ن ضغوطات األنظمة احمليطة 
ّي شكل من األشatomieتقتضي الفردانية املنهجية أية جتزئة ( ا ال تقصي  ل الظواهر العالئقية مثل كا) مبا أ

لنظر إىل وضعية ما تتحّدد هي نفسهال ا جزئيا مبتغريات ماكرو  تأثري والنفوذ. وتؤكد على أن يفهم سلوك الفاعل 
 .  وجيةسوسيول

لنفي أثر البىن يف الفعل الفردي ولكن ذلك ال يعين أنه يتحّدد وفقها بل  Boudonليس هناك من جمال وفق 
 l’atomeلضبط ما يقرّه بودون بقوله: “إن الذرة املنطقية (ديد اختيارات الفاعل، وهو  حت  هي تساهم جزئيا يف

logiqueو الذي ال يتحرك يف فراغ  , وامنا تصرفاته و  يولوجي هو الفرد كفاعل اجتماعي) للتحليل السوس
طات أي من  غو افعاله و سلوكاته حمددة داخل سياق مؤسسايت و اجتماعي  و مرتبطا مبجموعة  من الض
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ة لتلك أن يقبلها كمعطيات مفروضة عليه ال يعين أنه ميكن أن جنعل من سلوكه النتيجة احلتمي الوحدات اليت جيب 

  ).   BOUDON  (R): La logique.  1997 p 52 الضغوطات”(
ولكنها  ا فالبىن إذن موجودة وجتد متانتها يف املؤسسات اليت قد تتشكل وفق أطر وأنظمة ذات وظائف أيض     

 ي قدرة الفرد كفاعل على االختيار. ومن مثة وجب على عامل االجتماع أن يعود إىل جوهر ال حمالة تعجز عن نف
ي وذلك عرب البحث يف دوافع األفراد ومنطقهم يف سلوكهم فعل دون آخر. وهكذا الظاهرة ال إىل مظهرها اخلارج 

طيع دائما فهم الثاين شريطة أن تنّيا وزمانّيا فإن األول يسكاتكن املسافة الفاصلة بني املالحظ والفاعل م ومهما،
 BOUDON  R1997 جتماعي للفاعل”(حيَصل معلومات كافية حول الظروف املميزة للمحيط اال

p65 وفق تصورات  املنهجية الفردانية مرتبط بفهم سياق و دواعي الفعل  لألفراد). فهم السلوك االجتماعي
  الباطنية و الذاتية . 

على إقامة الدليل على أن كل سلوك فردي جير سلسلة من  ”تكافؤ احلظوظ مد   حرص بودون يف كتابه “عدلق
ا أن األفراد خيضعون إلكراهات  خارجية   عات أوسع. فهو يقف ضد احلتميةالظواهر ذات تب اليت يفرتض دعا

ال امام م حتدد السلوك الفردي بشكل مسبق  ، كما يرفض بودون التحليل التعميمي   ن اجل فسح ا
  صيات و االستثناءات اخلاصة بكل حالة .و اخلص

جتة عن وبّني أنه حىت وإن كان (1997) ففي كتابه  “املنطق االجتماعي يؤكد بودون   ت الظواهر االجتماعية 
ملعتقدات واألفعال، فإن القيم واألخالق أيضا هلا دور هام. هذه النظرية اليت جت ل الفرد مركز عمصاحل ذات صلة 

لعالقات االجتماعية يف جمملهاسالتحليل سوف ت إلحاطة    .مح يف ما بعد 
ه و رغباته و فرد  نتيجة اقتناع بودون بفكر مساحة من احلرية لل فإعطاء ة الفرد العقالين، الذي يتصرف بعقله ونوا

ع الفرد  فينبغي ان ينصب  على فهم دواق أهدافه املعلنة و الغري املعلنة خططه ، , فالتحليل السوسيولوجي الدقي
قالنيا  تعترب ان الفرد يتبىن سلوكا عاليت تقف وراء سلوك ما , فالفرد  وفق األسس النظرية للمنهجية الفر دانية  

حينما يصبح “فاعال اجتماعيا”، ذلك أن احمليط يؤثر يف أفعاله، اليت تتغري بتغري إطار الفعل، ويكّيف اختياراته. 
ختيارات قر أن االختيارات كلها ال حيي رغم أنه ددها احمليط دائما، ألن الفرد حيافظ على هامش مناورة تسمح له 
 ذاتية .
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لسلطة حيت فكل رة بودون ستكون األساس لفكرة فك ميشيل كروزيه حول مفهوم منطقة الظل يف عالقتها 

لسلطة ام يف هذه املنطقة حيصل على حكوضعية تنظيمية مهما كانت تضم دومًا هامشًا من الشك ، فالذي يت
  .فهو حيتفظ مبنطقة ال يتحكم فيها اآلخرون ،وجتعل سلوكه غري متوقع يف نظرهم

ني السلطة والفاعل االجتماعي، يطرح لنا كروزيه مبدأ الشك الذي يستغله الفاعل  لتفسري العالقة املوجودة ب    
لك يف حماولة إجباره على االلتزام ذملقبولة  اجتاه اآلخرين  ،و ا اإلسرتاتيجي كأرضية لبناء نوع من العنف / السلطة

  بقواعد العمل  و النظام داخل اي بنية . 
االرتياب حبسب كروزيه ،هو الذي له القدرة على ممارسة الرقابة والنفوذ طيع التحكم يف منطقة الشك أو من يست 

ر مؤهالته وإمكانياته بقدر دبعني له يف قراراته .فبق ينوالسلطة على اآلخرين ، مبا خيدم مصاحله ومبا جيعل اآلخر 
  للسلطة . معلنة و خفية / املصدر األول ما يتحكم يف تلك املنطقة اليت متكنه من اكتساب قوة غري  

  لذا فتحقيق االستقاللية رهني ببناء مناطق ظل ال يستطيع اآلخرون التحكم فيها .
غري ان حرية الفرد و عقالنيته هي عقالنية  وال توجهها يف كل األحوال. يةفالبىن إذن ال تعرقل األفعال الفرد .

الجتاه الفرداين غاري بيكر حينما أكد أنه كما ذهب اىل ذلك احد رواد ا  حبدود املعطيات اليت ميلكها الفرد حمدودة
الفرد الذي يفعل هو ل إذا كان الفرد بطبعه عقالنيا، فإن ذلك يظل يف حدود املعلومة اليت حبوزته. أي أن مشك

احلكم الذي  ريقته وهو ينظر فقط حلظة الفعل. بعبارة أخرى إذا كان الفرد قد يبدو عقالنيا، فألن بطأن يرى 
 .طوي على مغالطةنصدره عن فعله ين

  رابعا  : مفاهيم بودون السوسيولوجية  
ملرة , لذا فاحلديث عن احلديث عن املنهجية م لفردانية  يستدعي مناقشة اها ما ال يوجد كمفهوم ال يوجد 

  ك على التغري االجتماعي.األفراد وأثر ذلاملفاهيم املركزية يف هذه نظرية  رميون بودون لفهم سلوكيات وأفعال 
 .(les effets pervers):  مفهوم  املفاعيل املنحرفة  4-1 

ستطاعتنا القول  إن   لقناك مفعوال منحرفا عندما خيه يعرف بودون املفعول املنحرف على الشكل التايل انه 
يه من وجهة نظر  كون غري مرغوب فشخصان(أو أكثر) خالل سعيهم وراء هدف معني، واقعا ال يبتغونه وقد ي

 كل واحد منهما، أو من وجهة نظر أحدمها. 
القات لعتعترب املفاعيل املنحرفة من الظواهر غري املتوقعة اليت حتدث بشكل فجائي نتيجة تعقد  و تشابك ا   
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ف عند حدود  اج صريورة معقدة من التفاعالت حيت ال تقف  هذه العالقات اليت ال تقنتاالجتماعية، فهي إذن 

قيد بل تتجاوز ذلك إىل التعارض مع مصاحل الفاعلني االجتماعيني. كما ميكن تسجيل ان اغلب عده التع
 .السلوكات الناجتة قد تكون غري قصدية  بقدر ما حتدث تلقائيا

واملقصود   (phénomène d’émergence)الفردانية إىل ظاهرة الربوز يةسار بودون يف تصوره للمنهج قدل
ر و الا  بسبب الفاعليني االجتماعيني نتيجة عمليات اإلدماج اليت  نشأتنتائج الغري املتوقعة و اليت تلك اآل

م وأفعاهلم  .تتعرض هلا سلوكيا
االفراد   حيت ينتشر  تسلوكياعلى  ثرياتهن مثاال حبالة افالس بنك و دو ولتبسيط فهم هذا املفهوم اعطى بو 

نتيجة هو تسارع الزبناء حنو البنك لسحب الودائع وتكون نتيجة شاعة فتكون الخرب االفالس او حىت جمرد اال
 effets)عإدماج هذه السلوكيات الفردية وضع املصرف املعين فعال يف حالة إفالس .  وحىت يكون إلدماج وجتمي

d’agrégation) فإن ذلك  سوسيولوجيا يف نشوء الظواهر االجتماعية وتشكلها-ل الفردية أثر ماكروااألفع
ذه األفعال قصد حتليلها وفهمها يستوج ذه الظواهر الكلية وإمنا  لقد بني بودون أن أزمة  .ب االهتمام ليس 

  .ا نتيجة صراع املصاحلهل املنحرفة واليت كانت بدور عيالرتبية يف الستينات من القرن املاضي كانت نتيجة املفا
القول  : ويعرفها على الشكل التايل (les effets pervers) رفةيستخدم رميون بودون مفهوم املفاعيل املنح    

أن هناك مفعوال منحرفا عندما خيلق شخصان (أو أكثر) خالل سعيهم وراء هدف معني، واقعا ال يبتغونه وقد 
يرتّتب على هذا التعريف عديد من  . ”أو من وجهة نظر أحدمها رغوب فيه من كل واحد منهما،م يكون غري
م قد حيققون ليت ميكن مالحظاحلاالت ا لفعل،  او ا تها، منها مثًال أن يصل الفاعلون إىل أهدافهم املطلوبة 

 بعض االهداف الفردية لكن ينتجون الكثري من الضرر اجلماعي .
غري املتوقعة اليت حتدث نتيجة صعوبة توقعها بسب خصوصية   ةاالجتماعيالظواهر فاعيل املنحرفة من  ملتعترب ا    

الفردية غري املرغوب   توالسلوكيااعية و تعقدها .  كما ذهب بودون اىل وجود تعرض بني األفعال لظواهر االجتم ا
تلقائيا، واليت   ث االجتماعيني بقدر ما حتدلنيفيها او يف  حصوهلا  و اليت مل تكن نتيجة املسامهة القصدية للفاع

الة فإنه يفضل استعمال مفهوم املفاعيل ي، يف هذه احلقد حتمل قيمًا اجيابية على املستوى اجلماعي أو الفرد
، اليت يعتربها أكثر (effets d’agrégation) ، أو مفاعيل التجميع(Effets émergents) الناشئة
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ذا املعىن تاملاملفاعيل حيادية من تعبري  ّسر التغّري االجتماعي الذي حيمل معاين التطور والتقدم  فنحرفة. وهي 

  واالرتقاء. 
ت املاكرو رميون بودون يف  سوسيولوجية اليت جتعل الفرد   – تصوراته السوسيولوجية يهدف اىل جتاوز أسس النظر

تمع اجمساحة تو  نتيجة للظواهر االجتماعية. فهو يعطي لفرد مكانة اساسية و كس  عد و استقاللية عن ا
ت الكليانية و الشمولية  , حيت مينح للفرد امهية ودورا مهما فيما ما يق تؤثر  تسلوكياوم به من  أفعال و النظر

لتايل إمكانية  تمع و  تمع و ليس الفرد جمرد صدى للمجتمع , بل انه فاعل و مؤثر يف طبيعة ا يف طبيعة ا
يؤكد بودون ان شرح ظاهرة اجتماعية يعين األخذ يعني االعتبار   يت تمع من طرف اإلفراد . حايف تغيري املسامهة 

ا نتي لتايل فان علماء االجتماع عليهم ان أن ينظروا  إىل الفرد يف ظل نسق دائما على أ جة لألعمال الفردية , و
 اياسلوكهجية تعمل على حتليل منلب قاعدة من التفاعالت، على أنه مبثابة ذرات، دراستها وفهمها تتط

لقطع مع املسلمات الكالسيكية املغالية يف تفسري أنساق التفاعل و  ا  التغري االجتماعي واليت تعمل على  وتصرفا
  .تذويب الفرد فيها

، على إن املنهجية الفردانية، حسب رميون بودون، تستوجب ان ينظر إىل الفرد يف ظل نسق من التفاعالت      
لقطع مع املسلمات  اسلوكياتتطلب قاعدة منهجية على حتليل  مهاثابة ذرات، دراستها وفه مب أنه ا  وتصرفا

  كية املغالية يف تفسري أنساق التفاعل والتغري االجتماعي واليت تعمل على تذويب الفرد فيها الكالسي
  : مفهوم “أثر التجميع”. 4-2  

  البحث السوسيولوجي .  أمامكل لغزا و جماال غامضا تشجتماعية حسب رميون بودون ان الظواهر اال
ابغي ان ينصب على اصل تكون الظاهر و لذا  فالتفكري السوسيولوجي حول الظواهر االجتماعية ين      نشأ

لضبط ما حييل له مفهوم أثر التجميع الذي أورده بودون لإلحالة إىل أصل تكّون الظواهر   وظروف تشكلها، وهو 
قابال للمالحظة والفهم ولكن   اماكر وسوسيولوجيتجمع معا فتنتج أثرا ال تعال الفردية. هذه األفعفال وهي األأ

ا على اعتبار  ذلك ال يعين أن األفراد يتصّرفون عن قصد وبشكل معني إلنتاج ظاهرة ما، فهذه األخرية تنشأ لذا
ض لبع ينشأ عن ترابط بعضهم  الالتجميع  أن ال أحد من املسامهني فيها قد قصد إنتاجها، بل إن أثر

  ).Rymond Boudon 1991 .P65اآلخر(
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ا حاصل جتميع أفعال متعّددة لفاعلني متعّددين يتفاعلون  هكذا إذن تنشأ الظواهر، ويقدمها بودون على أساس أ

را اجتماعية .  يف ما بينهم ومع النظام فينتجون آ
دراسة حاالت فردية يف نظام من على  يقوم يف املقام األول  جيالسوسيولو اعترب بودون أن إن خصوصية التحليل   

لى الرغم من النفوذ و التاثري اللذان ميارسها النسق العام على  التفاعل حيث تنمو داخله احلاالت اليت ستفسر. وع
الظاهر   للدانية، حنالفرد، فإن هذا األخري، فان هذا ال يعين الغاء فعالية الذات و متايزها  إن املنهجية الفر 

سقي و تفاعلي و ان لكل سلوك اجتماعي مسار و شبكة من التفاعالت وهو ما يستلزم شكل ناالجتماعية ب
، أن ينظر إىل الفرد يف ظل نسق من التفاعالت  و اليت حتتفظ للفرد  حركتيهاالنظر اىل الظواهر االجتماعية يف 

 بدور مهم داخل البينات االجتماعية . 
لغ على مسار التغري االجتماعي، أو بعبارة أوضح، إن إحدا هذا الفاعل قادرة على  اتال وسلوكيإن أفع ث أثر 

ال ميكن قياسه حسب املنهجية الفردانية، إال عرب األفعال والسلوكيات الفردية وليس البنيات التغري االجتماعي 
تغري وركامي و االجتماعية كمقولة من املقوالت الكلية اليت هم كل من ماركس ود  ولية .الشم هم من ممثلو النظر

تماعي، بني املقوالت هذه املسافة اإلبستيمولوجية اليت يظهرها بودون، يف حتليله للتغري االج
حت له إمكانية احلديث عن ظواهر أخرى قابلة الستثمارها يف التفسري   (holistique)الكلية ومقولة الفرد أ

وسيولوجي البودوين تزيد إغناء للمنهجية د السإضافات مفاهيمية للرصيي تماعي، وهوالفهم العميقني للتغري االج
  .الفردانية

ردية سيشكل جوهر املنهجية الفردانية على اعتبار أن الظاهرة االجتماعية تنبين، يف إن التساؤل عن األفعال الف
لتايل، ففهم  فهم خفا الظاهرة   عاد يعين قطاألفرا تسلوكيانظر بودون، على هذه السلوكيات واألفعال. و

 ت املتحكمة فيهااآللياو 
ر غري املتوقعة حتتل حّيزا هاما يف حقل وعلى أساس هذا الطرح وطروحات أخرى مماثلة ينتهي بودون إىل أ ن اآل

الواقع. فهذا األخري ينفلت عن خمتلف التوقعات ويتشكل يف عديد األحيان وفق ما ينتج عن أفعال األفراد رغم 
ستمرار بطريقة منكو م يتحرّ أ موعة عزلة عن  ن بعضهم البعض. فإذا حتّسنت مثال حظوظ كل فرد من أفراد ا

 - وإن اختلفت وضعيته عن البقية –ج عن ذلك تزايدا يف عدم الرضا اجلماعي إذ يصبح كل فرد ميكن أن ينت
 .)   92  ، ص2010يطمح إىل أكثر مما ميكن أن جيين(رميون بودون وفيول،
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 أن يصل إىل هذه النتيجة فإن ما نتج هو خمالف ملا كان متوقعا. -بوعي–اختار ال أحد من هؤالء قد  نهوبرغم أ
  –بة الفردانية فتحت اآلفاق إليالء الفرد املكانة األهم يف التحليل السوسيولوجي، وهذا االعتبار النظري فاملقار 

ر” كلالتش وأثراملنهجي جعل بودون يستلهم مفاهيم “أثر التجميع”  االنبثاق”  وأثر” صدفةوال الشاذة”  واآل
يف حقل علم االجتماع ما فتئت تستثري الباحثني وهي كلها مفاهيم تتكامل فيما بينها لتنتج مقاربة جّد خمصوصة 

نيا   .وتستنهض مهمهم إلعادة قراءة الرتاث السوسيولوجي أوال وطرق أبواب أخرى للتحليل العلمي االجتماعي 
د إىل بناء مقاربة نظرية ميكروسوسيولوجية تفّسر إشكالية  عم، L’inégalité des chances يف كتابه

ذلك، من املعطيات  إلمتامسطة اخليارات الفردية واملنطقية لألفراد الفاعلني. وقد استفاد التفاوت يف التعليم، بوا
ىن البوك األفراد وفق إكراهات سلض حتمية اليت تفرت  ااملاكر وسوسيولوجياإلحصائية، دون أن يكرتث للنظرية 

 .االجتماعية
تمع وخاصًة الغريب      الصناعي مقّسم إىل طبقات متفاوتة األحجام،  ينطلق بودون من مسلمتني، األوىل أّن ا

سّلمة الثانية أّن النظام الرتبوي أو ال
ُ
بارة  ع تعليمي هوهي غالًبا الطبقة العليا، والطبقة الوسطى، والطبقة الدنيا ؛ وامل

رق متعاقبة، يقف الفرد وعائلته عند كل منها ليقرر االجتاه الذي يسلكه (يتابع، ت طعن سلسلة من مفرتقا
م املناسبة، وهذه اخليارات تتنوع وختتلف ي اية كٍل منها يتوجب على املتعلم وعائلته اختاذ خيارا توقف) . عند 

ملوقع  مإ لألفراد، االجتماعيتبًعا ملتغريات تتعلق  اًء على ثالثة مؤثرات هي: أوًال، الكلفة بن ذ يتخذ األفراد قرارا
لثًا، املخاطر املرتتبة لقاء متابعة املسار التعليمي  نًيا، املنافع اليت سيجنيها الفرد إذا قرر متابعة دراسته،  الطويل، 

حتمال   أو لتأّخر يف بلوغ األهداف،ا الرسوب أواليت قد يواجهها يف حال متابعة مساره التعليمي، وتتمثل 
، هذه املؤثرات الثالثة خيتلف حتمال أن ال جيد له موقًعا يف الوظائف العليا يناسب املستوى التعليمي احملقق

تقييمها بني االفراد والعائالت تبًعا لألصل االجتماعي والكلفة واملردود املتوقع، وهكذا فالفائدة من التعليم ترتاجع 
لتايل فإّن اختاذ قرار املتابعة يف املسار التعليمي عن طر، أو يرتفع الثمن، أواخلما يزداد عند دما تنخفض املنافع. 
  .اية مرحلة معينة يكون أكثر احتماًال، عندما تكون فائدته مرتفعةعند 

  خامسا : الفردانية املنهجية والعقالنية النفعية . 
حتليله للظاهرة االجتماعية فانه يعطي  ون يفسوسيولوجية لرميون بودالالتصورات وفق ; فالفر دانية املنهجية     

تمع يف حتليل و تفسري الظواهر االجتماعية و ليس االقتصار فقط على  االسبقية ملقولة للفرد قبل النظام و ا
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ذا تكالتحليل الشمويل و الكلياين املؤسس على سحق الفرد و اعتباره جمرد عنصر داخل النظام  الفردانية  ون. 

  .  ديدة تعاكس توجهات التصورات الكليانية و ختتلف معها من حيت املنطلقات و النتائجؤية جاملنهجية ر 
ما مييز هذا االجتاه الفرداين هو ان يهدف اىل جتاوز مرحلة الوصف من خالل العمل على تفسري الظواهر عرب 

  افعاهلم االجتماعية . ا علىالفاعلني اليت يطفو تاين ودالالعملييت الفهم و التفسري من خالل اجياد املع
 األفعال و داللتها داخل االنساق االجتماعية , من ذا تتأسس الفر دانية املنهجية على فكرة البحث عن معاين 

  الفعل االجتماعي من قيم و دالالت . ءما وراخالل البحث عن 
الهتمام بدور دور      السوسيولوجي , ان قيمة و  لتحليللفاعل االجتماعي يف اا فرؤية بودون و فيول تتحدد 

ذا املعين فالفرد  أمهية البحث السوسيولوجي تتحدد يف دراسة الفاعل االج ته و أبعاد أفعاله ,  تماعي و رها
إمنا وظيفته تتحدد مبا يفرضه النسق دون  االجتماعي مل يعد جمرد عنصر داخل نسق او منظومة اكرب منه , و

 ارادته و افكاره و مبادراته و أفعاله العقالنية . يمه و دور الفرد كفاعل له قش مي
فذلك ال يعين أن الفرد عبارة عن    عترب اللبنة األساس يف التحليل السوسيولوجي،إذا كان الفاعل االجتماعي ي

ا مبعزل عن اجل تع ال يتمأنه  الفاعلني كماقي باماعة املنتمية هلا، وإمنا هو فاعل اجتماعي كقطعة ذرية تتخذ قرارا
ها. هذا األمر يوضح كيف أن الستقاللية عن اجلماعة اليت هو عضو فيها، حبيث يتفاعل ويتخذ قراراته داخل

ختيارات هؤالء املنهجية الفردانية قد حصرت جمال اهتمامها يف البحت عن الدوافع واألسباب الكامنة وراء ا
ا، وذلك ملعرفة مدى األثر الذي ترتكه األفعال على يت حيتجتماعية واملواقع الاالالفاعلني، انطالقا من احلركية  لو

 تسلوكياففهم  كالفردية. لذلاهر االجتماعية، اليت تنبين على هذه السلوكيات واألفعال البنية االجتماعية والظو 
 األفراد لرتكيز على خاصيات اهرة االجتماعية واآلليات املتحكمة فيها وذلكاألفراد يعين قطعا فهم خفا الظ

مكانية تفسري هذه الظواهر. و لعل من بني املكاسب اليت حققتها ا لفردانية املنهجية هو إسهامها يف  اليت تسمح 
معة ال القصدية  هذا اإلطار يف الربط ما بني الظواهر واألفعال الفردية على اعتبار أن هذه الظواهر هي  النتيجة ا

  .ةردية كانت أو مجاعيف لألفعال البشرية
ملعتقدات وذلك من أجل إمتام الفردانية إن ال تم  العقالنية اإلدراكية تقوم  جية. إناملنهعقالنية اإلدراكية نظرية 

ا تفسري  ملعىن الفيبريي للكلمة ، أي إجياد األسباب اليت من شأ هذه املعتقدات. ففي نظر على مسلمة الفهم 
ر عامل االجتماع أو الباحث ’ بل من وجهة نظر األفراد وجهة نظ عية األسباب ليس مننو ماكس فيرب جيب تقومي 
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ن النتائج املهمة للعقالنية اإلدراكية هي إمكان أن تكون لنا أسباب وجيهة لإلميان  أنفسهم. من هنا ميكن ال قول 

   .لعقالنيةا إلدراك و األسباب الوجيهة تسمحان بتوسيع جمالفكار خاطئة . لذلك فمسلمة ا
اعتناقها،  يعين فهمها أي البحث عن األسباب اخلارجية أو الضمنية اليت دفعت الفاعل إىل  قاعدة مافتفسري 

لتايل العمل على إعادة بناء وصياغة الدوافع اليت استطاعت إقناع فرد ما بتبين املعتقد الذي هو موضوع   و
ات املعيارية. فيما خيص املعتقدات واملعتقدعتقدات اإلجيابية املديث. وقد ميز بودون وفيول يف هذا اإلطار بني احل

يت تتعلق مبعيار الصحيح واخلطأ، واألفراد الذين يتبنون هذا النوع اإلجيابية فهي ختص نصوصا حديثة، أي تلك ال
نموذج  ل ووفقا  عقلية مفهومة. وجتدر اإلشارة إىل أنه،من املعتقدات إمنا يفعلون ذلك استنادا إىل حماكمات 

ا إىل ل أو حماكمة عقلية غري مناسبة إىل اعتناق معتقدات خاطئة، كما ميكن أن توصلندي استدالسيميل، قد يؤ 
أن األفراد قد يعتقدون   ذلك حماكمة عقلية صحيحة لكنها تستند إىل معطيات خاطئة، الشيء الذي ينتج عنه

 قبليات ما وراء يل يقع يفئة وفقا لنموذج سيماطئة ولكن ألسباب وجيهة. إن مصدر املعتقدات اخلفكار خاط
تطلق على مؤسسات أو تصرفات أو مواقف.  الشعور، أما خبصوص املعتقدات املعيارية، فهي أحكام تقوميية

م اليوم ية، وهم مستعدون للدفاع ويصدر الفاعل االجتماعي هذه األحكام التقوميية يف ظروف خمتلفة من حيا
اد األسباب اليت دعت األفراد إىل اعتناق هذا النوع من ية يف إجيخص الطريقة العقالنتلعنها حبجج خمتلفة. وت

سباب املفسرة لوجهات نظرهم. وقد ميز بودون يف هذا اإلطار ما بني التفسري الذي يقوم  املعتقدات، وبيان األ
مل للعواطف اعر ىن مبقاربة موضوعية القيم واملعرفة يف ضوء العلى عقالنية أخالقية وهو تفسري يع ، ألخالقيةض ا

م املعيارية، وما يرافقها من استدالل أخالقي، وتفسري نفعي حبيث يلجأ إليه الفاعلون االج تماعيون لتربير معتقدا
ا جيدة إذا كانت تسهم يف   تشغيل النظام بناءا على أسباب ذات طبيعة نفعية، كاحلكم على مؤسسة 

ا سيئة إذا ك  ).  145   ، ص2010ون وفيول،ميون بودت تسبب الضرر له (ر اناالجتماعي، و
املختارة، أي تلك اليت توفر له حبسب اعتقاده، أعلى مستوى  فالفاعل كما بني ذلك بودون يعمل على بلوغ الغاية 

ستخدام قدراته على أفضل وجه لتحقيق م  صاحله الشخصيةمن الرضا أو الفائدة 
لعميفرق بني العقالنية  وهذا ما يس ، وهي  rationnalité instrumentale لنفعيةقالنية اه بودون وفيول 

لعقال  .1982نية الكاملة، وإمنا هي حبسب دفييد سيمون (هربرت سيمون، عقالنية ال ميكن أن مناثلها 
ن كو كن أن يستند عليها يف اختاد القرار ميكن أن ت،).عقالنية حمددة، على اعتبار أن املعلومات اليت مي103ص
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ىت يف املتاح للعمل قصري، مما مينع الفاعل من أن ينظر يف األفعال املمكنة كافة وح أو الوقت قصة أو مغلوطة 

  فحص النتائج املتوقعة، من و لعقالنية احملدودة 
 ة الفرد عند اختاذه للقرارات. الن يصعب بناءءفسيمون  يف نظريته العقالنية احملدودة يؤكد على حمدودية عقالني

لوقت املتاح الختبشكل يق رارا صائبة دائما و ق لقيود املعرفية للفرد، و ايضاً حمدودة  اذ القرار.  يين و جازم بسبب 
لتايل، فأن صناع القرار من هذا املفهوم دائما  م يبحثون دوماً  ن ما تكو و م مرضيه ال مثالية، اي ا عن حل  قرارا

   .مرضي بدًال من البحث عن احلل األمثل
 و التبشري بنهاية األنظمة الكليانية . فر دانية دسا : املنهجية السا
حباث امل    فكرة حنا ارندت يف دراستا لألنظمة الشمولية و املتجسدة يف املمارسات ارتبط مفهوم الكليانية 

را مقدسا و هو ما  امة و اليت تسحق الفرد و جتعل من والئه للنظام الكليانية للدولة النازية , فهذه االنظمة القهري
تمع اال  لألخو املتمحورة حول الوالء املطلق  1984لروائي جورج اورويل يف روايته عرب عنه ا كرب و خضوع ا

ليس غايته   .  والرعب الكلياين 101لرقابة السلطة و معاقبة كل من حياول ان ينفلت او يتمرد بوضعه يف  الزنزانة 
ت كما حدد    ةدميوقراطيالكليانية أنظمة ال  ل األنظمةككل , وهو ما جيع  معختويف الفرد فقط لكن ختويف ا

  وقراطي حيمي احلرية . سبينوزا على اعتبار ان النظام الدمي
ت و افكار فردريك نت     شه , و فالنازية كفكر مشويل يتأسس على فكرة  االنسان االعلى املتضمنة يف كتا

تمع الطبقي اريخ البشر على فكرة ان الت سةاملاركسّية يف نسختها الستالينية  مؤس ي يتحرك يف اجتاه القضاء على ا
هذه اللحظة سواء يف التجربة النازية او الستالينية يقتضي مرحلة انتقال  قيقحتو اعالن جمتمع الال طبقات . 

ه  يما دعا الو ياسة رهابية لكشف االعداء و القضاء عليهم و همؤسسة على التدمري و اشاعة اخلوف و تبين س
د هو من يعرف كارل مشيد كون السياسية تتحدد يف جدلية الصديق و العدو , و ان السياسي اجليالنازية   منظر

  عدوه يف اسرع وقت من اجل تصفيته و القضاء عليه .
  1969حماكمته يف القدس  أثناء Eichmann مانيف ذات السياق ميكن التطرق اىل  اعرتافات النازي أيش   
هكذا تقتضي الطاعة العمياء  p.568] H. Arendt , 1972 صفية العرقيةقانون الته كان جمرد منفذ لونبك

عتبارها  ختلقوانني االصطفاء العرقي والطبقي استئصاال مربرا لكل القوانني املضادة أي للحرية والتعددية واال الف 
تمقو  فإّن شعار األنظمة  مع الدميقراطي. فإذا كان شعار الدميقراطية الليربالية "دعه يعمل، دعه ميّر"مات ا
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ة الكلياني" p.568 ,  1972 H. Arendt .كّل شيء مباح "و "ّل شيء ممكنك" :الكليانية سيكون

النظام االستبدادي هو   ماهيتها العميقة. ذلك أنّ  رية يف االستبداد وحصرها يف هذه اخلانة ال يستنفدليست نظ
إىل مبدأ احلكم الفردي املطلق، وال حيتكم يف ممارساته إىل فلسفة أو إيديولوجيا واضحة للتاريخ. نظام نزوي يستند 

املتاحة مبا يف ذلك إرهاب الدولة األقصى من أجل  الوسائل  رخيانية تسّخر كل الكليانية هي إذن إيديولوجيا
ستقدام الغائيات   -التارخيانية إىل تنظيمات مؤسسية -ليانية حتتاج اإليدولوجيا الك .النهائية للحركةالتعجيل 

ص ا هو الشكل املخصو م دولتية حتّقق عربها ومن خالهلا الغائيات القصوى للوجود اجلماعي اخلصوصي والكوين.
  بقي؟عّني على الدولة الكليانّية أن تتلّبسه حتقيقا ألهداف االصطفاء العرقي والطالذي يت

لل للزعيم رغم  مل وع وخصصوا دراساتعلماء علم النفس تفاعلول مع املوض  عرفة و تفسري سلوك احلشود اليت 
ا يقودها حنو اخلراب كما فعل كوستاف لوبون يف م   ماهري . فه سيكولوجية اجلؤلعلمها ا

ر إىل الدعوة من أجل: " استئصال الكليانية م3  " ن طوبولوجيا األنظمة السياسيةولعل هذا ما حدا ببنجامني بر
Bruehl, Young , 1986, p 532  

والنازية أربك العلماء وجعلهم يف حرية من أمرهم حيال نية ية الستاليوالسريع للكليان ويغري ان  السقوط املد     
يار أسطورة التقّدم، وانكشاف أوهام العقل  عودة أشكال االست بداد البائدة داخل مسار احلداثة التطوري . فبعد ا

ما   فجأة سرعانانيات اليت ظهرت ليمع مدرسة فرانكفورت األملانية، اعترب الباحثون يف الشأن السياسي أن الك
ات العابرة. ولكن طاملا أّن "شروط  ستزول وسيستعيد اخلط التارخيي التطوري مساره وحيويته بعد هذه االرتكاس

إنتاج البىن الكليانية ال تزال حية، ويف عمق الفكر الغريب، فإّن ما نسميه ’كليانية’ ليس ظاهرة غريبة أو بعيدة، 
ا نشأت معهايف  طية، بل هيية أو بعد دميقرااطوليست ـ قبل دميقر   قلب الدميقراطية احلديثة، لكو

 .Laval,Guy,( 1995  p 13 " ا السياسّية القاسية و اليت عرب يار تعبريا لفعل فالكليانية مل تندثر مع ا و
ا العدائية ضد املواطن و ضد  1948ته يق يف روايرج اوريل بشكل دقجو عنها  ا و خصوصيا عرب تدقيق مواصفا
ت وحقوق حريته  , فصعوبة اقتالع االنظمة الكليانية رغم انتعاش موجة الفكر الدميوقراطي و انتصار خطاب احلر

تمعات احلديثة قد  تعيد على الدوام إنتاجها يف  جا . كما ان منوذالشمالية  ثر من مكان كوراكاإلنسان فان ا
ويتني للمجتمع االستهالكي أي اإلنتاج النمط االستهالكي املعومل والتكييف اجلماعي حول قيمتني حي
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واالستهالك. فضال عن استثمار منتوجات العقل والعقالنية لتسخري اإلنسان واستعباده لدرجة انه حول املقدس  

 ة . تنوعاصة و امللعة له اسواقه اخلس اىل سلعة و أصبح التدين
  يار األنظمة السياسية الكليانية و عودة النظام الدميقراطي ح ته يعيد فا يت اإلميان بفرد و حبر

تمع  كبنية مفتوحة  ا و قيمتها املعرفية و االبستيمولوجية من اجل دراسة ا للمنجية الفردانية وز
  ء و التغري  نايكون فيها للفرد دور اساسي يف الب

    امتةخلا
ا النظرية حول عال مييزما  ا و منطلقا تمع , و اعطاء اسبقية املقاربة الفردانية املنهجية هو تصورا قة الفرد 

تمع , حيت جعله بودون فوق كل األنظمة والبىن وهو   للفرد الذي حيافظ على الكثري من استقالليته داخل ا
عتباع مايسمح له بتغيري  الواق   يف حميطه  يؤثرره فاعال  االجتماعي 

لظ حلركية و سوسيولوجيا بودون يف بعدها املفاهيمي و املنهجي اهتمت  اهرة االجتماعية كفعل اجتماعي يتسم 
التطور و التغري , حبيث أصبح الفرد قادرا على الفرد و التأثري و هو ما جعلها نظرية مهمة و مرجعية يف الفكر 

تتها  للمقاالسيما يف مواجه جيالسوسيولو  تمع و النظام . ر سم ا   الكليانية اليت تسحق الفرد 
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 ثر التهريب اجلمركي يف انتشار الفساد وانعكاساته على االقتصاد اجلزائريأ

The impact of customs smuggling on the spread of corruption 
and its repercussions on the Algerian economy 

  
  ة مستغامن د بوضياف املسيلة                د. فاطمة طالب، جامعالصمد سعودي، جامعة حمم دد. عب

                                                                             Abdessamed.saoudi@univ-msila.dz                   
  
 ملخص:

فهو صورة من صور اخلروج على السياسة التجارية اخلارجية  خطورة،رب التهريب اجلمركي من أكثر اجلرائم االقتصادية يعت 
ا ومن شأنه أن يؤثر سلبا على املؤسسات الناشئة ويشوه قوانني املنافسة املشروعة كما يثبط كل رغبة يف االستثمار ويعيق  وأدوا

ية القضاء على املبادالت التجارية غري ية. بغبل له مضامني وأبعاد سياسية، أمنية، صحية وزراع القتصادية واالجتماعية،ية انمالت
لتنمية  املشروعة عرب احلدود تطلب األمر وضع جمموعة من اإلجراءات الوقائية والقمعية مبشاركة الفاعلني يف امليدان وتكفل الدولة 

دت  يضمن توفري فرص شغل وحتسني الذي  االندماج االقتصادي املغاريب اخليار االسرتاتيجيناطق احلدودية، ليبقى ا املاليت طاملا 
متصاص حركات التهريب.  ت املعيشة والتقليل من حدة الفقر وهو ما يسمح   مستو

: Abstract 
    Customs smuggling is one of the most dangerous economic crimes it is a copy of images going 
out on foreign trade policy and tools. That would negative impact on the emerging institutions 
and distorts fair competition laws also discourage every desire in the investment and impedes 
economic and social development, but has political overtones and implications, security, health 
and agricultural. and in order to eliminate the illegal trade across the border, it took a set of 
protective measures and repressive with the participation of actors in the field and the state to 
ensure development, which has long advocated by the border areas, To remain Maghreb 
economic integration strategic option that ensures the Job Opportunities filled and improve living 
standards and reduce poverty and is what allows the absorption of smuggling movements. 
Key words: Customs smuggling, Financial corruption, third concept. Economic indicator. 
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  فاهيمي والنظري ملشكلة الفساد االقتصادياألول: اإلطار املاحملور 

لبعد تعددت تع ا وطابعها وفلسفتها فمنها ما يوسع مضمونه لريبطه  اريف الفساد وختتلف يف نظرا
نتاج  د احلضاري وما فيه من قيم وتقاليد ونظم عقائدية وسياسية وبيئية، ومنها تعريفات أحادية النظرة جتعل الفسا

  اجتماعية حمددة.جابة للحاجة أو العوز أو رد فعل ألوضاع سياسية أو ب والفوضى أو استالتسي
للقوانني من تعريفات الفساد: جمموعة من األعمال املخالفة مفاهيم عامة لظاهرة الفساد االقتصادي:  -1

دف االس ا أو أنشطتها    11نتفاع غري املباشر ادة املادية املباشرة أو االتفواهلادفة للتأثري بسري اإلدارة العامة أو قرارا
 wiki pedia  ن" الفساد مفهوم عام يصف أي تنظيم أو نظام مستقل ال يف املوسوعة احلر ة للفساد 

لشكل املعتاد أداؤه بصورة طبيعية أو أدائه بصورة خاطئة ختالف  يتم أداء جزء من واجباته أو مهامه 
 ."1ام نظالغرض األساسي من حتديد ال

     lamber droffنه" خمالفة القواعد اليت حتكم اللعبة بطريقةالف اآلخرون  وميكن   اال يتوقعه ساد 
  أن يرتتب على هذه املخالفة منافع ألكثر من طرف."

وتعين كلمة الفساد سوء استعمال أو استخدام املنصب أو السلطة للحصول على أو إعطاء ميزة من أجل حتقيق 
  1رين أو على حساب القواعد أو اللوائح القائمةعلو حساب اآلخ قوة أو نفوذ  وأمكسب مادي 

  تعريف لألنشطة اليت تندرج حتت تعريف الفساد على النحو التايل: البنك الدويلوضع  كما
"إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص فالفساد حيدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو  -

أو أعمال خاصة  ناقصة عامة، كما يتم عندما وكالء أو وسطاء لشركاتو إجراء طرح مللتسهيل عقد أ  ة ابتزاز رشو 
ح خارج إطار   بتقدمي رشاوي لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسني وحتقيق أر

لك بتعيني ىل الرشوة وذإ  القوانني، كما ميكن للفساد أن حيدث عن طريق استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء
  "1ارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة. األق
لفساد االقتصادي : مفاهيم مر  -2 ذا تبطة  إن مفهوم الفساد جير إىل عدد من املصطلحات املرتبطة 

  1املوضوع منها مفهوم املساءلة ومفهوم الشفافية ومفهوم غسيل األموال:
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مج األمم املاملساءلة -أ ا الطلب من املسؤولني تقدمي التوضيحات املساءلة على  حدة اإلمنائيت: يعرف بر أ

النتقادات اليت توجه  الالزمة م، واألخذ  م وتصريف واجبا ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحيا
                                                           لغش.        او هلم وتلبية املتطلبات الالزمة منهم وقبول (بعض) املسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن اخلداع 

: ظاهرة تشري إىل تقاسم املعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، فهي تتيح ملن هلم مصلحة يف شأن الشفافية -ب
صاحلهم،  م جيمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون هلا دور حاسم يف الكشف عن املساوئ ويف محايةما أن 

لصعيد العام، كما متتلك قنوات اتصال الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على ا ومتتلك األنظمة ذات
يف متناول اجلمهور .                                             مفتوحة بني أصحاب املصلحة واملسؤولني، ووضع سلسلة واسعة من املعلومات 

تعده كل - مة الشفافية الدولية مؤشرًا دوليا لقياس الفسادلقد أنشأت منظ :فية العامليافمؤشر الش -ج   
درجات؛ مبعىن أن  10وهو يغطي عدد هام من دول  العامل، وتنحصر قيمة هذا املؤشر بني صفر و -سنوات5

الفساد، أما الدولة   تادرجات فهذا يعين أن هذه الدولة نظيفة متاًما من عملي 10الدولة إذا حصلت على تقدير 
 صفقات يف هذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة. صل على تقدير صفر فهذا يعين أن مجيع األعمال والاليت حت

  تبييض األموال : -د
تنص على أن غسيل  9/12/1988من اتفاقية فينا بتاريخ  03حسب املادة  تعريف هيئة األمم املتحدة:

ا مستمدة من أية جرمية من جرائم  حتويل األموال أو نقلها مع ااألموال هي األعمال اليت من شأ العلم أ
دف إخفاء ومتويه املصدر غري املشروع لألموال، قصد املخدر  ات أو أفعال االشرتاك فيها، أو يف جرائم أخرى، 

  :1لقانونيةا أي شخص متورط يف ارتكاب مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم األخرى على اإلفالت من العواقب مساعدة 
اإلمجايل والسياسة الصناعية والقيود التجارية  يتم قياسه من خالل حجم اإلنفاق إىل الناتج احمللياحتكار القرار: 

 الفساد             واألشكال األخرى لتدخل الدولة وهذا احملدد يتناسب طرد مع 
راءات أقل كومي يف التصرف وكانت اإلجحلايتناسب طرد مع الفساد أي كلما زاد دور املوظف حرية التصرف: 

ظيفته لتحقيق مصاحل خاصة.                                                                وضوحا ازدادت فرصة املوظف يف استغالل و 
  1ولةدلسب عكسا مع الفساد ذلك أنه كلما ازدادت فرصة املسائلة للموظفني قل حجم الفساد يف ا: ينااملسائلة

  الفساد إىل: دراسات البنك الدويل توصلوا اىل قياساالقتصادي:  مؤشرات قياس الفساد -3
 مؤشر التنمية البشرية   
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تنمية اقتصادية يف خدمة البشرية. وهي مدرسة تقر بتحقيق الثروة (حتقيق التنمية االقتصادية) ولكن ليس كغاية أي 

ا وإمنا من أجل التحسني والرفع م غاية فسميت تنمية بشرية. مستوى معيشة األفراد كهدف و  نيف حد ذا
إلنسان ومن أجل اإلوالعنوان الكبري هلذه ال   :1التنمية البشريةنسان. ومن أهم مؤشرات قياس تنمية هو: التنمية 

 )لدوالر العاملي   ) $/PPAالدخل الفردي 
 (نسبة التمدرس، نسبة األمية) مؤشر التعليم  
 لسنوات)و تمؤشر الصحة (العمر امل  قع 

: دليل 1ات التنمية البشرية ومن أشهرها هذه املؤشرات اجلزئية يف مؤشرات مركبة تسمى مؤشر  ولقد مت إدماج 
 IDHلتنمية البشرية ا

  IPHمؤشر الفقر البشري  
    مؤشر الفرق يف التنمية البشرية بني اجلنسنيISDH     

 .1االقتصادية والسياسية ةمدى مشاركة املرأة يف احليا:  IPFمؤشر مشاركة املرأة 
 تعده كل -ية مؤشرًا دوليا لقياس الفساد الشفافية الدوللقد أنشأت منظمة  :ر مدركات الفسادمؤش

درجات؛ مبعىن  10وهو يغطي عدد هام من دول العامل، وتنحصر قيمة هذا املؤشر بني صفر و-سنوات5
ات لدولة نظيفة متاًما من عمليا درجات فهذا يعين أن هذه 10أن الدولة إذا حصلت على تقدير 

هذا يعين أن مجيع األعمال والصفقات يف هذه الدولة لى تقدير صفر فالفساد، أما الدولة اليت حتصل ع
  خاضعة للفساد والرشوة.  

  :يعترب هذا املؤشر مكال ملؤشر مدركات الفساد من خالل مراقبة الشركات مؤشر مدركات الرشوة
كمن كبرية يف السوق و الفارق بينهما ي  قدمي الرشوة للحصول على حصصتباملصدرة الكربى اليت تقوم 

ت الفساد اإلمجالية السائدة يف البلدان. فيما يركز مؤشر دافعي أن مدركات  الفساد يشري اىل مستو
 .1الرشوة على مدى ميل الشركات يف الدول الرئيسية إىل دفع الرشوة يف اخلارج

رة  ث مناهج رئيسية تساعد يف حتليل ظاههناك ثالالفساد االقتصادي:  ةمناهج دراسة و حتليل ظاهر  -4
ا الفساد و فه   : 1م أسبا

تبعا هلذا املنهج فإن فقدان السلطة لقيمتها األخالقية يؤدي إىل االحنراف عن املنهج القيمي (األخالقي):  -
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ضعا لتايل صدور سلوكيات منحرفة تنتهي  أن  أداء األجهزة احلكومية، إال فاملعايري األخالقية للمجتمع و

  قياس النظام القيمي السائد. هناك صعوبة يف املنتقدين هلذا املنهج يرون أن
يرى الوظيفيون أن الفساد االقتصادي ينتج عن االحنراف عن قواعد العمل السائدة يف املنهج الوظيفي:  -

لمافهذا االحنراف يؤدي إىل احنراف يف سلوك الع اجلهاز االقتصادي ألجهزة اإلدارية و تايل ظهور بعض  لني 
  أو تعويض القصور يف تلك القواعد املهنية.ي واملايل لسد أشكال الفساد اإلدار 

: يرى أنصار هذا املنهج أن الفساد االقتصادي ظاهرة طبيعية تصاحب النمو والتطور منهج ما بعد املوظفني
خذ طابع لرغم عنظاميا يسعى لالستمرارية والبقاء م او تمع، و من أن الفساد غري مقبول من  حركة تقدم ا

  تواجد كوسيلة لتسهيل األعمال وتسيري إجنازها يف جمتمع صارم متشددبدأ إال أنه يحيث امل
ومتداخلة، ولكن يتفق بعض الكتاب على  ةللفساد أسباب كثري أسباب تفاقم ظاهرة الفساد االقتصادي:  -5

   ثل ما يوضحها الشكل التايل:م أنه هناك ستة أسباب رئيسية
  :1لى سبيل احلصر ال التحديدللفساد عدة مسببات نذكر منها عأسباب الفساد:  -
  احلكوميني حبرية واسعة يف التصرف وبقليل من اخلضوع للمساءلة. متتع املسؤولني  -
  غياب دولة املؤسسات أو ضعف السلطة. -
  ولني يف اجلهاز احلكومي.طريقها مكاسب مباشرة للمسؤ  نعاستحداث أو إلغاء قوانني أو سياسات تتحقق  -
تمع و عدم وجود العدالة االج -   لتايل خلق التفاوت الطبقي بني األفراد.تماعية اليت حتقق التساوي بني أفراد ا
كان   اذفساد القضاء وعدم استقالليته، ألن القضاء هو املسؤول األول عن تطبيق القوانني اليت حتارب الفساد فإ -

  هناك عدالة يف حماربة الفساد.  القضاء فاسدا فلن تكون
ت اإلدارية وكذا الشفاانعدام الرقابة  -   فية.احلقيقية يف كل املستو
تمعات وعدم معرفة القوانني والنظم اإلدارية. -   انتشار األمية وقلة الوعي يف ا
لفساد،  - لدول النامية ومنها لذي بدوره ميثل يف غالبية ااو اخنفاض األجر الرمسي للموظفني احلكوميني يغري 

خلدمة العامة يف املؤسسات. الدول العربية احلافز الرئيسي   للبقاء والتمسك 
ميكن التمييز بني "الفساد الكبري" الذي يقوم به كبار املوظفني والوزراء ورؤساء الدول أو  : 1أنواع الفساد -

ا تفرقة يف احلجم، فالفساد الصغري يتعلق ني، والتفرقة هنا ليس مرجعهفظ"الفساد الصغري" الذي يشمل صغار املو 
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ا موظفو اهلجرة   جراءات روتينية على وجه السرعة أو عدم إجرائهامتام إ أصال، مثل اإلجراءات اليت يقوم 

لغ حلياة املواطن ن هدا النوع من الفساد يلحق ضرر  لتايل ميكن القول  خاصة األفراد و  واجلمارك وأمثاهلم. 
  العاديني. 

لتأثري على اختاذ القرار  أما رسية املناقصات ات، مثل قرارات إنشاء املشروعات االقتصادية وتالفساد الكبري فيتعلق 
 .   والعطاءات وهدا ما قد يدمر الدولة بكاملها اقتصاد

   يصنف أيضا الكثري من اخلرباء واملختصون الفساد حبسب انتشاره إىل:
خذ أب: يلو فساد د - احلر ، وتصل  عادا واسعة تصل إىل نطاق عاملي وذلك ضمن االقتصادظاهرة الفساد قد 

لدولة والقيادة بشكل منافع ذاتية متبادلة ، ويف هذا اإلطار األمور إىل أن ترتابط الشركات احمل لية والدولية 
ركات  الذي أكد على أن الش 2005ر بو نذكر مبا ورد يف تقرير منظمة الشفافية الدولية املنشور يف شهر أكت

ية واألملانية ،   غري مشروعة ، تليها الشركات الفرنسية والصيناألمريكية هي أكثر الشركات اليت متارس أعماال
دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل  136ويضيف ذات التقرير أن عدد كبري من كبار املوظفني يف أكثر من 

  تقدمي خدمات لتلك الشركات.
صغار املوظفني واألفراد لفساد داخل البلد الواحد، وال خيرج عن كونه فساد وهو ما يعرب عن ا ساد حملي:ف  -

بعة للدولة.ممن ال يرتبطون يف خما م وجرائمهم بشركات أجنبية    لفا
  كما يشمل الفساد من حيث مظهره على عدة أنواع تتمثل يف:

ديتهت ويشمل تلك املخالفات اليت الفساد اإلداري: ملهام وظيفته، واليت تتعلق بصفة  صدر عن املوظف أثناء 
لعمل و   حبسن انتظامه. أما مظاهره فيمكن مالحظتها يف:أساسية 

عدم احرتام أوقات ومواعيد العمل يف احلضور واالنصراف أو متضية الوقت يف قراءة الصحف واستقبال  -
  لعمل أو الرتاخي والتكاسل.ا الزوار واالنتقال من مكتب آلخر واالمتناع عن أداء

  عدم حتمل املسؤولية. -
 عن العمل اجلماعي...اخل. إفشاء أسرار الوظيفة واخلروج -

ويشمل تلك االحنرافات املالية وخمالفات القواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل املايل يف الفساد املايل: 
جهزة ا، خمالفة التعليمات اخلاصة   يل يف: نا مظاهر الفساد املالرقابة املالية... وتتجلى لا الدولة ومؤسسا
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  الرشاوى واالختالس. -
 لتهرب الضرييب.ا -
ت األجنبية للصاحل اخلاص. -  إعادة تدوير اإلعا
ت. - املة اليت متنح بدون ضما  قروض ا
وات الناجتة عن العقود.  -  العموالت واإل
     اإلسراف يف استخدام مال املؤسسة أو اهليئة.  -
  يمي للتهرب اجلمركيور الثاين: اإلطار املفاهاحمل
مية عاملية تواجهها معظم دول العامل املتقدمة منها و املتخلفة و لو بدرجات  التهريب اجلمركي ظاهرة إجرا    

متفاوتة من اخلطورة فهو يشكل حتد مستمرا لألنظمة املالية و االقتصادية لدى مجيع الدول، على اختالف  
جتماعي إن يتحقق لدويل و اليت ال ميكن لألمن االطين أو اإلقليمي أو امها، سواء على املستوى الو ظن فلسفتها و

ديدا لالقتصاد الوطين، فيؤثر على منحىن النمو، ويزعزع مصداقية  ا، حيث يعترب من أكثر اجلرائم االقتصادية  دو
ملنافسة  ت املمنوحة للراغبني يف االستثمار، وخيل  ر وخينالالضما ت عدة زيهة  وخيلف كذلك أ مة على مستو

ألشكال األخرى للجرمية  جتماعية، ثقافية، صحية، وخاصة ا األمنية منها، خصوصا يف ظل ارتباطاته األكيدة 
فلم تعد خماطر التهريب املنظمة كتهريب العملة الصعبة، اهلجرة غري الشرعية، تبيض األموال، الفساد و اإلرهاب  

دياحلقوق اجلمركية ،وإمنحتدي حق الدولة يف اقتضاء  لىتقتصر ع د القيم االجتماعية ا جتاوز هذه املسألة إىل 
تمع األساسية يف احلاالت اليت يتضمن فيها التهريب سلعا حمظورة  عندما متس كيان الدولة وتنال من مصاحل ا

حتكم افعال  ن التشريعات واألنظمة اليتمد وعليه أصبح لزاما على الدولة إن تكثف جهودها من خالل سن املزي
سرتاتيجيات ملكافحة هذه األفعال بكل الوسائل و األساليب املمكنة وان تسعى اىل وضع السياسات واالالتهريب 

لتطرق  ، وحبثنا هذا هو حماولة االستبيان ماهية هذه الظاهرة والعوامل املفسرة لتطور نشاطها و طرق معاجلتها 
  : ة ليللمحاور التا

  كي:تعريف التهريب اجلمر  -1
ب األشياء املمنوعة أي نقلها حقيقة من بلد آلخر / ومن تق من كلمة هربه جعله يهرب، هر التهريب مش لغة:-

  1مكان لغريه، واسم التهريب يف األصل مصدر.
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غرض التملص  بد : املرور الغري الشرعي للبضائع عن طريق احلدو عرفه معجم املنظمة العاملية للجمارك على أنه-

  ة.من حقوق اخلزين
لش من قانون اجلمارك 324عرفت املادة - كل التايل: لتطبيق االحكام القمعية املوالية، يقصد التهريب 

يت:   لتهريب اجلمركي ما 
  *اسرتاد البضائع أو تصديرها خارج املكاتب اجلمركية.

من  226مكرر و 225و  225و 223و  221و 64و 26و 60و  51و  25* خرق أحكام املواد :
  ن.القانو 

  ائع غشا. * تفريغ وشحن البض
  املوضوعة حتت نظام العبور. * اإلنقاص من البضائع

التهريب بوجه عام عبارة عن إدخال البضائع يف حدود الدولة إما عن تعريف الفقه جلرمية التهريب فهو أن: -
ه التخلص من دفع يتناىف مع القانون ويقصد ب وعوإخراجها منها بطريقة غري مشروعة، فهو إتيان فعل غري مشر 

  1ضائع الواردة او الصادرة او يقصد به خمالفة بعض القوانني اجلمركية اخلاصة.يبة اجلمركية املفروضة على البالضر 

ومما تقدم يتضح ان التهريب هو االسترياد او التصدير خارج مكاتب اجلمارك، وكذا كل انتهاك لألحكام         
  داخل اإلقليم اجلمركي.يازة او نقل البضائع او التنظيمية املتعلقة حب ةنيالقانو 
   1ين على ذلك ان التهريب ينقسم حسب املصلحة املعتدى عليها اىل:ينب    

نه حيدث إضرارا مبصلحة التهريب الضرييب: -أ ضريبة للدولة، ويتحقق الصرر حبرمانه يتميز هذا النوع من التهريب 
  ا وهي من العناصر الرئيسية ملواردها املالية.ضريبة اجلمركية املستحقة هللا من احلصول على

ويتحقق عندما يقع على املصلحة أساسية للدولة غري مصلحتها الضريبية ويتم ذلك لتهريب الغري ضرييب: ا -ب
ا بشأن ل جها منها خالفا  ألحكام القوانني و األنظمة املعمو عن طريق ادخال بضائع اىل الدولة او اخرا

  والتصدير. دسرتداالستريادها او تصديرها او تكون خاضعة لقيود خاصة األصناف املمنوع ا
من حيث حجم التهريب ميكن التمييز بني التهريب البسيط املنظم، اما جغرافيا اشكال التهريب اجلمركي: -2

   لتهريب الربي ن البحري، واجلوي.فيمكن التمييز بني ا
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 ملناطق احلدودية او جبوارها، يقومون ارس التهريب البسيط من اشخامي: التهريب البسيط  قتناص قاطنني 

لسوق احمللي  ا، كما قد جيلبون كميات إضافية لتسويقها  م العادية من دولة اجلوار نظرا الخنفاض امثا مستلزما
 لسببني أساسيني أوهلما عدم لةم. هذا الصنف كثريا ما يتم ضبطه من طرف اجهزة الدو لتغطية جزء من نفقا

م بعدد من متكن املهربني املبتدئني من التقنيات اليت متكنهم  نيهما عدم توطد عالقا من التهرب من الوقاية، و
  سدين منها. أعوان الدولة الذين يغضون النظر عن العمليات التهريب املشاركني فيها، او املف

 تميزة يف جمال التهريب الذي يعترب ذا الشكل بقدرات مهنية م ون: يتمتع املهربون املصنفالتهريب املنظم
االساسية، وميارس هذا النوع من النشاط من طرف جمموعات تتميز بقدر من التنظيم وتقسيم مهنتهم الوحيدة و 

ببضائع ذات رحبية مرتفعة، وهي يف أغلب األحيان  األدوار تستعمل فيه وسائل نقر واتصال متطورة و يتعلق
 أو ترخيصات مسبقة أو حلقوق ورسوم مرتفعة. حمظورة أو خاضعة إلجراءات عائبض

شارة اىل التمييز بني التهريب البسيط واملنظم واملشدد اعتمده املشرع اجلزائري مبوجب األحكام القانونية جتدر اإل
ت واجلزاءات تتمثل قو اف قانون التهريب حاالت أخرى يرتتب عنها تشديد العاملتعلقة مبكافحة التهريب، كما أض

  يف:
  خرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب. كتشاف البضائع داخل خمابئ او جتويفات او أي أماكن أ*ا 

  *احليازة داخل النطاق اجلمركي ملخزن معد ليستعمل يف التهريب.
  هيأة خصيصا لغرض التهريب.* احليازة داخل النطاق اجلمركي لوسيلة نقل م

ستعمال وسيل   قل.نة * التهريب 
  ري. * التهريب مع محل سالح

ريب األسلحة. *  
ديدا   خطريا على األمن الوطين أو االقتصاد الوطين أو الصحة العمومية. * التهريب الذي يشكل 

  1  :ويجغرافيا ميكن التمييز بني التهريب الربي، البحري واجلجغرافية التهريب: -3
لطرق واملنافذ غري ب عن طريق خرق احلدود الرب يهر يتم هذا النوع من التالتهريب الربي:  2-2-1 ية مرورا 

ا مكاتب اجلمارك، ويعترب التهريب الربي  املشروعة، بعيدا عن ا ملراقبة اجلمركية و هي األماكن اليت ال تتواجد 
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إلضافة اىل سهو األكثر انتشارا يف العامل الن معظم الدول اليت مت خرق احلدود  لةلك حدودا برية أكثر منها حبرية، 

  حلدود اجلوية و البحرية.الربية مقارنة 
عترب التهريب عرب املنافذ البحرية طريقة قدمية اعتمدها املهربون منذ األمد، وسائل يالتهريب البحري:  2-2-3

ع من ئضابني يستعملون القوارب واملراكب البحرية يف نقل البالنقل البحرية قدمية االكتشاف واالستعمال، إذ أن املهر 
ي انه عابر للقارات ويتعلق األمر لة ألخرى أو من قارة ألخرى، فما مييز التهريب البحر منطقة ألخرى أو من دو 

  خصوصا بتهريب البضائع احملظورة حظرا مطلقا كاألسلحة واملخدرات.
ئل النقل احلديثة اوسا عرب املنافذ الربية والبحرية، غري أنه مع تطور احنصر التهريب قدمي التهريب اجلوي: 2-2-3
ريب البضائع جو واكتشاف    ا.الطائرات ظهرت إىل الوجود إمكانية 

  أسباب التهريب اجلمركي:-3
  :أمام ثقل مهام أعوان اجلمارك اليت تقتضي تغطية كل األقاليم اجلمركي الوطين، اإلمكانيات املادية والبشرية

هودات املت امتالك املهربني أحدث ولة يف هذا السياق، مقابل ذببقى الوسائل املعتمدة جد متواضعة رغم ا
ا هي األخرى تعرف نقصا من الوسائل خاصة تلك املتعلقة  لنقل واالتصال. أما عن اإلمكانيات البشرية فإ

   1واألمن الوطنيني.حيث العدد، الكفاءة، والرسكلة مقارنة ببعض أسالك الدولة كالدرك  
  :لتعقيد ويرجع ذلكاع يتميز التشريالعامل التشريعي إىل الكثرة والتهدد يف القوانني والتنظيمات اليت  جلمركي 

  القوانني كل بتطبيق املكلفني هم التعريفة وقانون اجلمركي التشريع إىل فإضافةسهر أعوان اجلمارك على تطبيقها ي

ا من والتصدير اإلسرتاد لعمليات املنظمة والتنظيمات  للمتعامل لنسبة وضالغم  من أجواء ختلق أن شأ

   1احملتملة. والتكاليف رللمخاط دقيقة بدراسة مشروعه مباشرة قبل يقوم الذي ياالقتصاد
 سعى كلما مرتفعة الضريبة تكون فكلما نفسها، اجلمركية الضريبة يف التهريب  سبب  ميكن قد :اجلمركية اجلباية  

 ألن اجلمركية لضرائب ا فرض يف االعتدال بضرورة نو الكثري  ينصح وهلا أدائها،  من التخلص إىل جانبهم من األفراد

 1  ا. الوفاء من التهرب الكافة حياول قد عالية ريبةض من للدولة أجدى معتدلة ضريبة
 املتعاملني  إرغام ورائها من الغرض يكون ما عادة البريوقراطية ممارسة إن والبريوقراطية.......): (الرشوة الفساد  

  إىل اللجوء إىل االقتصادي ملتعامل يدفع ما هذا ،عامة بصفة الدولة ألعوان ي و شار  دفع على االقتصاديني

 أعوان طرف من الرشوة وممارسة ن ةالبضاع  على احلصول سعر يف زائدة كتكلفة الرشوة العتبار نظرا التهريب 
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  عميقة صالحاتإ توفري يستدعي وعليه املهنية و  االجتماعية أوضاعهم تدهور إىل منها  جانب  يف تعود  اجلمارك

   1عقاب. ال و الرد  أسلوب يف النظر قبل اجلمارك أوضاع بتحسني خاصة وفعالة
 املهربون يستغلها اليت الطبيعية و اجلغرافية لعوامل يتأثر إجرامية كظاهرة اجلمركي التهريب : اجلغرافية األسباب 

م لتنفيذ   العوامل أبرز دتع البحر على وانفتاحها ولدال من للعديد وجماورته اجلزائر بلد مساحة فشساعة عمليا

  و  جبال من مكونة  جبلية مناطق إما  فهي احلدودية املناطق  يف اخصوص ن الظاهرة تفشي علة ساعدت اليت
ت ن،  غا ا  على فعالوة ، التخفي فيها يسهل كثيفة رملية كثمان ذات  الصحراوية املناطق اما و وود  تؤثر  كو

 طبيعيال العامل كان إذا خصوصا ضئيلة املراقبة فرص جتعل يفه ، التهريب  مبكافحة لفنيكملا االعوان عمل على

ح......). ،  أمطار ، (ثلوج  صعبا و متقلبا   ر
 تمع نظرة يف أساسا تتمثل :يةاالجتماع األسباب   ذلك فهي مرتكبيها، وعلى  عليها وحكمه الظاهرة هلذه ا

 مرتكبه وأن  جرمية كونه من للفعل انوينالق الوصف عن النظر بغض ب،ر مه ولل التهريب  لفعل االجتماعي التقييم

تمع طرف من تساحميه بنظرة حيظى بفاملهر  جمرم، ه أسبابه املوقف وهلذا ا   البطالة انتشار خيص فيما سواء ومربر

دة تمع يف  الفقر وز ت وتدين ا  لكسب  كمهنة ريب هلت ا اختاذ إىل لبطالني يدفع الذي واألمر املعيشة، مستو

  الرزق.
 الدول وتطور النمو  حتقيق ففي اجلوهرية العوامل من مين واأل السياسي االستقرار يعد واألمنية: السياسية سباباأل 

 النشاطات ظهور إىل يؤدي  أن ميكن للرقابة  ممارستها يف سيما ال الدولة دور ضعف فإن لذا احلياة، مناحي شىت يف

         اجلمركي. التهريب  تكاحر  فيها مبا الرمسية غري
ر -4  النظام على تؤثر اليت التهريب  لظاهرة السليب الطابع السياق ذاه يف نعرض اجلمركي: التهريب على املرتتبة اآل

ت على ختلفها اليت التشوهات إىل إلضافة ، واملايل صادياالقت  حىت و األمنية الصحية، االجتماعية، املستو

تمع األفراد، هادكبيت  اليت السياسية،   : لةوالدو  ا
 اجلمركية الرسوم و احلقوق حتصيل هي اجلمارك إدارة ا تقوم اليت املهام بني من :العمومية اخلزينة على التأثري 

 حتصيل إىل  املصدرة السلع بعض على و  ،  املستوردة السلع على تطبيقها يؤدي  حبيث  اجلمركية للتعريفة اطبق

 ، 2015 سنة ففي دينار مليار 1000 اجلمركية زينةاخل عائدات بلغت حيث  ، دولةلل معتربة مالية إيرادات
 ضمان من  متكن لعائداتا هذه  ، 1احملروقات مداخيل خارج الدولة إيرادات من  % 40 يشكل ما هو و
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  يؤدي ةيركاجلم للحقوق دفع دون و التهريب  طريق عن البضائع استرياد فإن لذا ،  الدولة مليزانية معتربة تغطية

 شأنه من الدولة طرف من ملدعمةا البضائع تصدير أن كما ، العمومية اخلزينة موارد  نم هام جزء ضياع على

دة و  للمهربني ربح إىل املنخفض املعيشي ىاملستو  ذات للفئات املخصص الدعم حتويل  خزينة أعباء ز

  الدولة.
 لتايل عام، ادخار كوينتب يسمح ال التهريب  عمليات بسبب  الدولة موارد استنزاف إن   عاجزة  الدولة تكون و

 اإلعفاءات حجم من تقليص إىل يؤدي االدخار معدالت اخنفاض أن ماك استثمارية، مبشاريع القيام على

 معدالت الرتفاع متميز اقتصادي  ركود  ذلك على  ويرتتب  االستثمار، تشجيع إطار  يف املمنوحة بةالضري

 وتعطيل للدولة التمويلية القدرة ضعف  إىل دييؤ  الدولة خزينة موارد اجعلرت ا فإن وعليه والبطالة. التضخم

  1التهريب. عمليات سببها  واليت االقتصادية التنمية
 بنقلها وتقوم بل الصعبة العملة على احلصول من تقلل التهريب  عمليات إن ية:النقد الكتلة على التأثري  

 ن نالحظ كما ل، األموا لرؤوس مشروعة غري ةكحر البضائع ريب  عمليات تصاحب  إذ البالد، خارج
ا  مموال تعترب و التهريب  اتعملي من تتغذى املوازية الصرف سوق  التهريب ن هذا من ويتضح ، لنشاطا

 اجنبية عمالت إدخال  عن نتيجة التضخم وحيدث قتصاد،اال يف االنكماش و  التضخم من حاالت ثحيد

 إخراج مقابل البضائع استرياد  لةحا يف فيحدث االنكماش أما ، جاخلار  حنو البضائع تصدير طريق عن

  1  األخرى. الدول إىل أجنبية عمالت
 ر للتهريب إن : اخلارجية التجارة على التأثري  ، للدولة اخلارجية التجارة على مباشرة تكون تكاد بيةسل آ

ا تغليط على يعمل فهو أوجه عدة  من وذلك  و الكم حيث  من والواردات تراالصاد تتضمن اليت احصائيا
 الذي األمر اجلمركي، التهريب  حركات بينما تنشط، اليت الدول مع الدولة هلذه التجاري امليزان ومنه القيمة،

 و ، الدقيقة غري املعطيات هذه أساس علة الدولة تضعها اليت التجارية واملخططات السياسات يقينية من حيد
ت إىل اخلطأ هذا ميتد قد  على سلبا يؤثر مما الوطين، واالدخار اإلنتاج الستهالك، املتعلقة ولةدال حسا

  1ككل. والتنموية االقتصادية ةالسياس
 قطع حالة يف األمر هذا ويظهر للدولة، التجارية العالقات ومعارضة مبعاكسة يقوم اجلمركي التهريب  أن كما 

ا  الدولة  يعمل احلالة هذه يف اجلمركي فالتهرب حدودية، ذفنام معها تربطها أخرى دولة مع التجارية لعالقا
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  طرف من تقريرها  مت اليت  املقاطعة سياسة  متاما  يعارض  وجه  على الدول هذه بني السلع و البضائع تنقل على

 فقد ، 1994 سنة الربية احلدود غلق بعد األقصى املغرب و اجلزائر بني لضبط حدث ما وهذا ، الدولة

 1  0142 لسنة املغربية اجلمارك ألرقام ووفقا ، املغربية ةاجلزائري احلدود يف حدة يب ر تهال تيارات ازدادت

 اجلزائر جتاه املغربية الصادرات نسبة قدرت فيما ن دوالر  مليار 1.2 ب  املغرب جتاه اجلزائرية صادرات قدرت

  دوالر. مليون 205 ب
 من للرفع عينةم سلع على مرتفعة مجركية ب ئراض فرض على الدولة تعمل قد املدفوعات: ميزان على التأثري 

دة وتؤدي حمليا، إنتاجها على يشجع  ما وهذا الداخلية، ألسواق أسعارها    اخنفاض إىل احمللي اإلنتاج ز

دة ومنه سعاراأل م تصدير على االقتصاديني املتعاملني يشجع الوضع وهذا الكلي االستهالك يف ز   منتجا

  خلارج. وتسويقها
ا من ادراتالص وتشجيع الواردات واخنفاض احمللي، اإلنتاج مستوى  ارتفاع يف املتمثلة وضعيةلا هذه   تؤدي  إن شأ

 أحداث يف ويتسبب الدولة خمططات يف خلال حيدث ان ميكن ب التهري  ان غري  املدفوعات، ميزان يف  حتسن إىل

  1تلك. التوازن بشروط إلخالله  نظرا املدفوعات ميزان يف عجز

 اإلنتاجي ازهاجه على احلفاظ  هي ، دولة  كل عليها تطلع األهداف بني  من : اإلنتاجي اجلهاز على ريالتأث  

 من املستوحاة فاألهداف هلا، االقتصادية القوة عن يعرب انه لكون ذلك و ، منه الزراعي و الصناعي خاصة

 الناشئة للصناعات صوصخل والسماح ، الوطين االقتصاد محاية هي الواردات على اجلمركية الضريبة فرض

 منها تنتظر اليت القطاعات ببعض األمر يتعلق دماعن خاصة  املنافسة على قادرة تصبح حىت التطور  و  نمول

   اليت  املخططات  األحيان من الكثري يف يفسد التهريب  لكن ، اجتماعية و اقتصادية أهداف حتقيق الدولة

  وعرضها ، الدولة إقليم إىل  ائعوالبض  السلع إدخال طريق عن ذاوه احمللية، الصناعة  حلماية الدولة  تضعها

 مثان مقارنة  منخفضة مثان لتايل تباع فهي   املستحقة اجلمركية الرسوم و احلقوق دفع دون احمللية لسوق

 ميزتت  ما غالبا  واليت األمثان منخفضة األجنبية السلع تفضيل على ملستهلك يؤدي ما هذا ، احمللية السلع

لتايل جلودة،   عنها  ينتج مما األجنبية السلع إىل الا ركة األسواق يف تدرجييا ستختفي احمللية السلع فإن و

   1الرمسية. غري النشاطات ممارسة إىل بدورها تؤدي يتال  الجتماعية،  املشاكل تفاقم
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 مراقبةو  رخصة دون أنواعها بشىت ةحسلاأل استرياد جمرد إن السياسي: االستقرار و العام األمن  على التأثري 

ت إحداث إىل حمالة ال ذلك يؤدي ث حبي املواطن، وحياة للمجتمع تدمري شك دون هو  يف تصل قد اضطرا
 اجلزائر تشهده ما ضمنها ومن العامل، بلدان من كثري يف اخلال هو  كما داخلية، توترات إىل األحيان من كثري

، يف اإلجرامي و  اإلرهايب العمل يدعم و عدا يس الذي الشيء ، األسلحة ريب  من  فإن ولذلك  بالد

  و قراصاأل الكتب، استرياد أن كما  استقرار، وعدم  اضطراب وضعية يف العمومي  ناألم جيعل التهريب 
 إىل العامة بني انتشارها عند تؤدي للدولة العامة للسياسة نقدا تتضمن واليت التهريب، طريق عن األشرطة

لت ، السياسة هلذه  اديةعم  تيارات خلق ت ظهور  ايل و  السياسي النظام  استقرار دد قد ونزاعات  اضطرا

   1للدولة. والتنمية التقدم عجلة فرملة إىل تؤدي  و واألمين
 املغشوشة البضائع و أنواعها بشىت املخدرات االسترياد إن : العامة اآلداب و العمومية الصحة على لتأثريا  

 حلماية قانونيا املعتمدة املواصفات و املقاييس مع ةاملتطابق غري البضائع كل ةمعا وبصفة الفاسدة و

 املخدرات ملكافحة الوطين لديوانا ان نذكر واجلسدية، العقلية للسالمة مباشرا ديدا تشكل املستهلك،

  126 لغت ب ث حي األخرية السنوات خالل احملجوزة اهلندي القنب  كمية يف كبريا ارتفاعا سجل قد واإلدمان

 الكتب استرياد طريق عن فيتم العامة اآلداب على اجلمركي التهريب  ثري عن .إما5201 سنة خالل 1طنا

الت نة الوطنية اهلوية إىل تسيء ليتا املؤلفات من وغريها واألشرطة ،ا  على تشجع واليت اإلسالمية والد

ون  لصحة املساس إن االجتماعية. االحنرافات ىلإ ي تؤد اليت السلوكيات من وغريها ،الرذيلة والفجور  ا

  على الفرص  يضيع ما  وهذا ملتضررين والصحي  االجتماعي  التكفل نتيجة ةمالي خسائر الدولة يكبد العمومية

  االقتصادية. التنمية
 ا مصدر عن يعرب الذي الوطين تراثها على للحفاظ  تسعى دولة كل إن الوطين: الرتاث على التأثري  ثرو

  األخرى.  ول الد قي عن  ومتيزها عنويةامل
 بقواعد العمل حتما يفرض  ما، لبلد االقتصادي التوازن على احلفاظ ان :اجلمركي التهريب ملعاجلة فعالة آليات -5

ت وتطبيق حازمة   استقرار ضمان اىل قمعها و  املخالفات اكتشاف  جمرد أهدافها  يف تتعدى صارمة ردعية عقو

 أعوان اتقع على  تلقى املتوخاة أبعادها بكل االعتبارات هذه  ة،وشرعي شريفة منافسة إطار يف ةالتجاري املعامالت
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 ومتكاملة واضحة اسرتاتيجيات وفق والعمل اجلهود تضافر وتتطلب  واملسؤوليات املهام ذه املدركني وممثليها الدولة

  التهريب. مجاعات عمل جمال تضييق ألجل دويللا التعاون مطلب  تعزيز اىل إلضافة لظاهرة الفعال للتكفل املراحل
هدات تدعيم  :5-1  من انطالقا اجلميع جهود تظافر تضيتق التهريب  ملعاجلة الفعالة اخلطة ةصياغ احمللية: ا

  الظاهرة:  ملكافحة القمعية اإلجراءات صياغة إىل وصوال الوقائية السياسة
  الوقائية: اإلجراءات-5-1-1

  1 ل:خال من الرمسي لقطاع عملل ا شروط حتسني-1-1-1-5

  املشروع. غري  العمل ميتهنون الذين ولئك مقارنة الرمسي لقطاع الناشطني للمتعاملني امتيازات حتقيق - 
 اخلارجية. التجارة عمليات بتقطري  املهتمة األجهزة طرف من التوجه هذا  ومسايرة اجلمركة إجراءات تسهيل - 
 .يركاجلم التشريع أحكام تبسيط - 
  يف دورها  وتفعل الرمسي لقطاع العمل عمتد اليت اخلدماتية اجلمركية املؤسسة مفهوم وحتقيق ةاجلمركي املؤسسة عصرنه - 

 التهريب. مكافحة
 يف: تتمثل مدجمة وظائف بعدة هذا يتكفل حيث  اجلمركة عمليات لتسيري اجلمركية ملؤسسة االتصال نظام تطوير - 
 املطبقة مركيةاجل سوم والر  واحلقوق البضائع وتصنيف ترميز مع  عامليال املنسق لنظام األمر قلتعوي اجلمركية التعريفة * 

 البضاعة.  على املطبقة اخلاصة واإلدارية التنظيمية واإلجراءات اجلبائية االمتيازات إىل إضافة
 والتصدير. االسترياد عند البضائع مجركة * 
 مركية.اجل والرسوم احلقوق من اإليرادات تسيري * 
 لتجارية)ا ملياتلع املتعلقة (املخالفات املكتبية اجلمركية املنازعات تسيري * 
 لإليداع. املقبولة البضائع تسيري * 
 اجلمركية. االقتصادية األنظمة *تسيري 
 اخلارجية. التجارة *إحصائيات 
 الداخلية. الرقابة نظام * 
 1 طريق: عن وذلك هنة:امل أخالقيات وتعزيز والرشوة الفساد مكافحة -2-1-1-5 
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 طريق عن الدولة أجهزة إصالح اسرتاتيجية ضمن درجتن اضحةو  خطة رسم طريق عن اجلمارك عوان الدولة فلتك - 

 والعقاب. التحفيز التحسيس، اإلعالم، التكوين،
  يف  اسياسأ حمورا املهنة اخالقيات جعل طريق عن عمليا ذلك ويتجسد العمومية الوظيفة يف األخالقيات سيس - 

ا بكل البشرية رداملوا تسيري سياسة  التأديبية. السلطة وممارسة مراقبة وركلة، وينتك ركة،ح تقييم، توظيف، من مركبا
 االخالقية. االحنرافات خمتلف من حتصينه وسائل أهم من يعترب للموظف   واالجتماعي املايل الوضع حتسني - 
 1التهريب: ن م الوقاية مسعى يف املواطنني إشراك-3-1-1-5 
  واملستوردين املنتجني  وأعالم وسالمتهم  أمنهمو  صحتهم  على املهربة للبضائع استهالكهم  خبطورة  لكنياملسته حتسيس - 

م دد اليت ملخاطر م اإلنتاجية وحدا  وذلك  الفكرية امللكية حبماية املتعلقة القوانني ونشر لتعميم إضافة ومنتجا

 وضحت دعائية محالت يف الدينية واجلمعيات املساجد إشراكو  املدين تمعا ومنظمات ينياالقتصاد الفاعلني مبسامهة

ا.  األمة كيان  على ثري من هلا ملا خاصة التهريب  جرائم ومن عامة اإلجرام من اإلسالمي الدين موقف  ومقوما
  يف املواطنني ركةمشا ،ولضمان  بةاملهر  البضائع وتوزيع بيع وشبكات التهريب  افعال  عن العمومية السلطات إبالغ - 

 الذين لألشخاص تدفع التهريب  مبكافحة املكلفة املصاحل ميزانية من تقتطع مالية حتفيزات القانون خصص املسعى هذا

ا من معلومات يقدمون  األمر واقع يف مطبقة غري تبقى األحكام هذه إن غري املهربني على القبض اىل تفضي ان شا

لتايل التطبيق حيز اإلجراء هذا للدخو  األزمة يةاملال ماداتتعاال توفر لعدم نظرا   مطالبة املالية ةوزار  مصاحل فان  و

 قتصاد تسمح التهريب  تيارات حول املعلومات على احلصول يف لغة أمهية من هلا ملا املسألة ذه العاجل لتكفل

 التهريب. جرائم بقمع املتعلقة التكاليف وتقليل الوقت 
 اجلمارك ألعوان املشرع خول منه واحلد التهريب  قمع أجل من املراقبة:و  التفتيش حياتصال  توسيع -5-1-1-4 

 النقل، وسائل البضائع، املنازل، تفتيش حق  يف تتمثل السلطات هذه  املهربة البضائع اجتاه واسعة سلطات

 ي:يل  فيما يهالإ نتطرق فجائية. او  عادية كانت  سواء املراقبة تشديد جانب  اىل األشخاص...،
 التفتيش: حياتصال  توسيع-أ 
  املفصل التصريح تسجيل بعد اذ للتفتيش اجلمركي اإلقليم تدخل ةبضاع كل ختضع حيث  :البضائع تفتيش حق - 

 1الواردة.  املعلومات صحة من للتأكد بعضها أو ا املصرح البضائع كل بتفتيش اجلمارك أعوان يقوم
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 عن البحث  من اجلمارك أعوان  إليه يرجع صياوخصو  استثنائيا يعترب ماينسجلا التفتيش :األشخاص تفتيش حق  - 

  مؤهلني مجارك أعوان التفتيش من النوع هذا يتطلب  اجلمركي اإلقليم يدخلون الذين األشخاص هوية قبةومرا الغش

 خلقيا.
 تفتيش ذلك يف امب النقل وسائل كل تفتيش حق اجلمارك إلدارة إن :احلواجز وإقامة النقل وسائل تفتيش حق  - 

  املادة لنص وفقا طن 500 اىل 100 من محولتها لتص واليت اجلمركي النطاق من البحرية ملنطقة توجد اليت السفن

 اجلزائري. اجلمارك قانون من 44
  املباشر االتصال ذات الربيد كاتب م دخول حق طريق عن الصالحية هذه وتتم :اخلارج من  املراسالت تفتيش  حق  - 

 قانونيا. فوضني امل اجلمارك أعوان طرف  من جار اخل مع
ت به ترفق إن وجب  نازلامل تفتيش حق  إن املنازل: تفتيش حق -     احلق استعمال يف  التعسف تفادي  إىل موجهة ضما

 اجلزائري.  اجلمارك قانون من 47 املادة لنص طبقا  اجلمارك ألعوان الصالحية هذه منحت  وقد
 تكون ان ميكن اليت  السلع ملراقبة وقاية و أمن ةوسيل املشرع حدد  لقد :رور ملا  رخص و احليازة رخص تفتيش حق  - 

 اجلمركي. النطاق من مكان  أي و وقت  أي  يف  املرور رخص تقدمي ضرورة يف  الوسيلة هذه وتتمثل شرعية غري جتارة حمل
 املراقبة: صالحيات  توسيع -ب 
 اجلرائم من الوقائية الوسائل سلسلة يف هاما دورا اجلمركية راقبةامل و احلراسة تلعب  :وجوا وحبرا برا اجلمركية املراقبة - 

 على  أيضا فهي الربية احلدود مستوى  على موجودة  هي كما احلراسة ومراكز حتفظي أمين وقائي تدبري فهي اجلمركية

 مراقبة يف رينحص اجلمارك عمل فان اجلوية احلدود مراقبة ،وخبصوص  التخليص ومساحات واملطارات املوانئ مستوى

  ا اليت غري  األماكن  يف  هبوطها  راتالطائ خمالفة  عدم  تراقب  إن على املطارات داخل بضائعوال األشخاص حركة
 اليت البحرية الفرق هناك املوانئ مستوى على اجلمركية املراقبة خيص فيما إما القسوة، الضرورة حالة يف إال مجركية مكاتب 

 سعةالوا الربية حدود مراقبة إن غاىل ونشري امليناء، دخوهلا من األوىل ساعة  24 لالخ  والسفن البواخر مبراقبة تقوم

 االستطالع ورادارات املتطورة االتصال وسائل و املروحية كالطائرات متطورة جد بوسائل تدعم إن جيب 

 واالستكشاف. 
  وذلك التهريب  وسائل و تقنيات لتطور نظرا ركاجلما لعمل الرئيسية اخلاصية الفجائية املراقبة ثلمت :الفجائية املراقبة - 

 يف املعلومات جبمع تبدا املهربني أخبار تتبع للمخابرات طرق على العتماد نياملهرب طريق تعرتض سرية كمائن قامة
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ئق واملادية )(املخربين البشرية الوسائل ستعمال متخصصة او عامة  ميادين   الستغالل  و املعلومات)  بنك ، (و

 1 التدخل طريقة وحتديد لرسم اوحتليله عليها املتحصل ماتو علامل
 معية:الق اإلجراءات -5-1-2 
ت مضمون -5-1-2-1  ت اجلزاءات يف تتمثل التهريب: جلرائم املقررة العقو  قمع قصد قانو املقررة والعقو

ت جنح إىل التهريب  قانون خالل من قسمت  واليت التهريب  عمليات   معيار ذلك يف اجلزائري عشر امل معتمدا وجنا

 يلي: فيما ونعرضها األفعال ورةخط
  درجات  ثالث إىل تقسيمها وميكن ، التهريب  قانون من 13 إىل 10 من املواد عليها نصت : التهريب جنح -أ 

 التايل:  لشكل
  قانون يف رةو ذكامل األخرى واألوصاف احلاالت ضمن يقع ال الذي  لبسيطا لتهريب  تتعلق :األوىل الدرجة من جنح - 

 مصادرة سنوات، مخس إىل سنة من سحلب األفعال هذه على يعاقب  ت) م ق 1-10 (املادة ب التهري مكافحة

ت من األقل على تكميلية وعقوبة املصادرة البضائع قيمة مرات مخس تساوي غرامة الغش، حمل البضاعة  العقو

 .التهريب  مكافحة قانون من 19  املادة يف عليها  ملنصوصا
 التالية: التهريب   حاالت حدى الثانية الدرجة من اجلنح تعلقت الثانية: الدرجة من جنح - 
  ت) م ق 2-10 (املادة فأكثر أشخاص ثالثة طرف من مرتكب  ريب  * 
  التهريب  لغرض  خصيصا  مهيأة  أخرى أماكن  أي أو جتويفات أو خمابئ داخل البضائع اكتشاف * 
 ) ت م ق  3- 10 (املادة 
 ت) م ق 11 (املادة التهريب  يف ليستعمل معد ملخزن اجلمركي النطاق داخل زةاحليا * 
 األقل على تكميلية وعقوبة املصادرة البضائع مصادرة سنوات، عشرة إىل سنتني من حلبس األفعال هذه لىع يعاقب  

ت من  التهريب. مكافحة قانون من 19 ةاملاد يف  عليها املنصوص العقو
 التالية: التهريب  حاالت حدى ثةالثال من اجلنح تتعلق لثة:الثا الدرجة من اجلنح - 
 م). ت ق  12 (املادة النقل وسيلة لستعما التهريب  * 
 ) ت م ق  13 املادة ( ري سالح محل  مع التهريب  * 
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 ان النقل ووسيلة الغش حمل البضائع  مصادرة سنة، عشرين إىل  سنوات عشر من حلبس األفعال هذه على يعاقب  

ت  من  األقل على تكميلية وعقوبة املصادرة البضائع قيمة تساوي  غرامة ،دتوج   19 املادة  يف عليها نصوصامل العقو

  التهريب  مكافحة قانون من
ت  -ب  ت وصف التهريب  جرائم خذ التهريب: جنا   15 و 14 املادتني  يف ليهماع  املنصوص احلالتني يف اجلنا

 ومها: التهريب  مكافحة قانون من
 ت) م ق 14 (املادة األسلحة ريب  - 
 ).ت م ق 15 (املادة العمومية الصحةأو  الوطين االقتصاد أو  الوطين األمن على خطريا ديدا يشكل الذي التهريب  * 
 حيث  احلالة، حبسب  التهريب  جلرائم املقررة اجلنائية اجلزاءات إىل إلضافة املؤبد لسجن األفعال هذه على يعاقب  

ت، حالة يف ملشرعا  دمااعت يسجل ت تشديد اجلنا  اجلبائية. اجلزاءات دون اجلزائية العقو
 قانون  من 2-258و5-48 املادتني يف الدويل التعاون مطلب  اجلزائر كرست  الدويل: التعاون ترقية -5-2 

  يف الدويل ونتعاال يتجسد أن  ميكن حيث  التهريب، مكافحة قانون من 41 إىل 35 من واملواد الثالثة واملادة  اجلمارك
 تعاون شكل يف يتم أن ميكن كما دولية هيئات أو مؤسسات تصدرها توصيات أو األطراف متعددة اتاتفاقي شكل

 إقليمي. دويل
 (جملس للجمارك العاملية نظمةامل  دور  عن احلديث  إطار يف للجمارك: العاملية املنظمة وقرارات توصيات 5-2-1 

 الدويل التعاون تكثيف ضرورة إىل  ترمي اليت لتوصياتو  القرارات أهم اىل شارةاإل نم البد  سابقا) اجلمركي التعاون

 1  والتهريب   الغش كافحةمل
 البحث. مصاحل بني املباشر االتصال على يرتكز الذي املتبادل اإلداري لتعاون تتعلق :1953 توصية - 
 للمعلومات. مركزي  نظام أحداث :تبنت 194 توصية- 
 خلق ضرورة على الدول خمتلف سلطات القرار هذا خالل من اجلمركي التعاون جملس حث  :1967 جوان  7 قرار- 

ال. هذا يف اجلمركية اإلدارات بني اإلداري التعاون وتقوية  ودعم املخدرات ةحمارب جمال يف فعال اونتع  ا
  إرساء  إىل إلضافة ية،ثر األو  الفنية التحف ريب  حماربة يف التعاون تطوير ضرورة على ركز :1976 جوان 19 قرار - 

 اليونسكو. ك األخرى الدولية واملنظمات اهليئات مع التعاون دعائم
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  حتقق أن  إىل التوصية هذه نوهت  الدول  بني للمعلومات السريع التبادل شروط توضيح إىل إلضافة :2000 توصية - 

رم مواصفات على عتمدي راطاملخ لتحليل نظام وضع من يتأتى اجلمركية اجلرائم مكافحة يف الفعالية   االنتقاء ني،ا

 والقمع.  لوقاية املكلفة  صاحلامل كل بني الوطين املستوى على والتعاون
ا نظرا تطبيقها يف الالزمة لفاعلية تتسم مل للجمارك العاملية املنظمة وتوصيات قرارات          للدول  ملزمة تكن مل لكو

هد تنسيق جمال يف ثلمل املعاملة إطار يف العمل ترغب  اليت  املنظمة جلأت األساس هذا وعلى  املعلومات، وتبادل اتا

ا كل أو أحد على ملصادقة إليها االنضمام دولة ألي ميكن نتعاو  اتفاقيات أعداد ىلإ  طبيعة حسب  ملحقا

 االتفاقية.
 يف ويلالد لتعاون اهتمت  اليت افطر اال متعددة الدولية االتفاقيات تتمثل األطراف: املتعددة االتفاقيات-5-2-2 

 يف: والتهريب  اجلمركي الغش مكافحة جمال
 :  1977 لسنة نريويب اقيةاتف -أ 
 يف عنها املوقع وقمعها عنها البحث  اجلمركية، اجلرائم تدارك اجل من املتبادل اإلداري للتعاون الدولية التفاقية تعرف 

ا أطار يف واجلزائر اجلمركي عاونالت سجمل رعاية حتت  1977 جوان 09 بتاريخ نريويب  جرائم ملكافحة الرامية جمهدا

  مبدأ على نريويب اتفاقية تركز االتفاقية يف املتضمنة 2/3/4/ 1 امللحقات على  1988 سنة صادقت  كياجلمر التهريب 

 افهمها: أخرى مبادئ إىل إلضافة ملثل املعاملة هو  أساسي
 اإلدارية. أو القضائية اإلجراءات طارإ يف  البعض لبعضها  ساعدةامل تقدمي يف اجلمارك إدارات أرادة - 
ا للدولة األساسية ملصاحل صررا تشكل اليت العناصر سب حب  املساعدة طبيعة ماركاجل ادارة حتدد -   املشروعة. وبتجار
  لن الظروف نفس يف ت وضع لو للمعلومات الطالبة الدولة ان اعتقادها حال يف املساعدة تقدمي رفض للدولة  ميكن - 

 املساعدة.  هذه هلا تقدم
 1  .املهين لسر املطبوعة املعلومات حفظ - 
 االتفاقية. يف عليه املنصوص ذلك من أوسع تعاون سيس للدولة ميكن 

ا غري نريويب اتفاقية متنحها  اليت االمتيازات من لرغم :2003 لسنة جوهانسبورغ اتفاقية -ب   بعض  على تنطوي  أ

 مرونتها إىل إلضافة املعلومات تبادل آجال حتديد وعدم الدول بني ساعدةامل جمال تضييق مثل لمية،الع صالنقائ

ا، احد على املصادقة مبجرد إليها  االنضمام إمكانية خالل من فرطةامل  اتفاقية أعدت األساس هذا على ملحقا
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 التحا ووضحت   الغش مكافحة لجما يف للتعاون حديثة بتقنيات أتت  2003 جوان 27 بتاريخ جوهانسبورغ

االت بعض يف املتبادل التعاون  وتضمنت  وغريها اجلمركية الديون حتصيل التبليغات، املراقب، م،تسلي كالرقابة ا

ا ،ختزينها، سريتها على احلفاظ ، املعلومات تبادل ، للتعاون العامة الكيفيات مينها.  مركز  اىل تنظم مل اجلزائر أن غري و

  نريويب. تفاقية نةمقار  صرامتها اىل لنظر وهذا  املنظمة يف  األعضاء دولال معظم غرار على تفاقيةاال ههذ
 الثنائية لالتفاقيات منوذجا  2004 جوان شهر للجمارك العاملية املنظمة أعدت الثنائية: االتفاقيات 5-2-3

ال يف املتبادلة اإلدارية للمساعدة   جمال يف دول عدة مع ثنائي ونتعا اتفاقيات اجلزائر مت أبر  ر اإلطا هذا يف اجلمركي، ا

 ثنائي تعاون تفاقيات األمر ويتعلق التهريب  ومكافحة اجلمركية رائماجل من الوقاية اجل من لاملتباد اإلداري التعاون

  املثال: سبيل على منها نذكر أخرى دول مع او اجلوار دول  مع مشرتك
 الثانية ،1963 نوفمرب 14 بتاريخ األوىل كانت  نستو  اجلارة مع ثنائية ياتفاقات عدة  اجلزائر أبرمت  تونس: مع -

 استدراك قصد اإلدارية املساعدة  بتبادل تتعلق 1981 جافين 09 بتاريخ  الثةوالث ،1971 نوفمرب 15 خبتاري

  91-82 قمر  مسو املر  مبوجب  اجلزائر طرف من عليها املصادقة متت  ومعاقبتها، عنها البحث  اجلمركية، املخالفات

  1. 1982 يفريف 20 يف املؤرخ
  متت  ،1981 ديسمرب 04 بتاريخ ببماكو اجلمركية، اجلرائم بقمع علقتت اتفاقية ومايل اجلزائر أبرمت  مايل: مع -

 1  1983 جافين  يف  املؤرخ 400-83 رقم املرسوم مبوجب  اجلزائر طرف من  عليها املصادقة
  مبوجب  عليها  صادقت  ، 1986 أفريل 15 يخبتار  العاصمة جلزائر االييطا مع اتفاقية اجلزائر أبرمت  ايطاليا: مع -

 1. 1986  أكتوبر 07 يف  املؤرخ  256-86 رقم  املرسوم
  مبوجب  عليها  صادقت  1997 جويلية 31 بتاريخ العاصمة  جلزائر مصر مع اتفاقية اجلزائر أبرمت  مصر: مع -

 1. 1997 سبتمرب 27  يف  املؤرخ 357-97 املرسوم
 مبوجب ا عليه صادقت  2001 سبتمرب 08 بتاريخ العاصمة جلزائر اتركي مع اتفاقية اجلزائر مت بر أ تركيا: م -

سي  املرسوم  1  .2004 أكتوبر 10  يف املؤرخ 321-04 رقم الر
  املفروضة القيود ظل يف يتنامى التهريب  ان واضحا بدى اسرتاتيجي: كخيار أملغاريب االقتصادي االندماج 5-2-4

لتايل الدول أقاليم بني األموال رؤوسو  عائالبض حركة على   امتصاص يف هم يسا ان شانه من  القيود تلك تفكيك فان و

 البضائع حركة على  املفروضة اجلمركية وشبه اجلمركية القيود إزالة املشروعة، التجارية النشاطات وتدعيم التهريب  حركات
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  وإجراءات التجاري تكامللل مشرتكة قواعد حتكمها ميةليإق اقتصادية تكتالت إطار يف تتخذ ان جيب  اخلارج واىل من

  اخلارجية. ارةلتج يتعلق ما كل يف متناسقة
 وحتقيق اإلمام إىل الوطين االقتصاد بدفع هلا تسمح اليت الشراكة فرص عن لبحث  مطالبة اجلزائر فان السياق هذا يف

ا من ارلالستثم فرصا يضمن جزائرلل جياالسرتاتي واملوقع العوملة زحف ومواجهة املستدامة التنمية   يف  املسامهة شا
  أملغاريب.  ءالفضا داخل أيضا بل احلر ل للتبادل العربية املنطقة دول  مع او األورويب  االحتاد مع فقط ليس إدماجها

 لتفعيل سب ألنا املناخ عتباره املنطقة لشعوب لنسبة اسرتاتيجيا خيارا يعترب إقليمية كوحدة  العريب املغرب بناء إن 

  للدول االقتصادية التبعية فك شانه من الذي كةاملشرت  املصاحل على املبين العريب  املغرب دول بني صادي االقت التكامل

ت املغربية   املالئمة الظروف توفر إقليمية برتتيبات إال يتجسد إن ميكن ال الذي  األمر ،وهو  املتقدمة ولالد القتصاد

لتايل العاملي االقتصاد هلا يتعرض دق هزات ملواجهة  القتصاديا رراواالستق التنمية لتحقيق   التكامل رمسا تعزيز فان و

ا خصوص اجلديد العاملي النظام يف ملحا باومطال حتمية ضرورة اليوم أصبح املغاربية الدول بني التقارب و  تتوفر كو

  لطبيعية.ا  مواردها وتنوع البشرية اوق إىل إلضافة وثقافيا رخييا االقتصادي التكامل مقومات على
ا غري متوفرة تت  املغاربية شعوبال خيدم  الذي االقتصادي االندماج مقومات      السياسية االعتبارات رهينة تبقى ا

 من بكل والسياسي األمين الوضع  التزام اىل إلضافة خاصة واجلزائر املغرب بني االجواء على ختيم تزال ال اليت األمنيةو 

         .2011 مبطلع عرفتها اليت الشعبية اتالثور  إثر على وليبيا نستو 
  اخلامتة:

ا حبيث  الظاهرة عاملية غاىل لنظر هذا دوليا  بعدا تؤخذ أن جيب  التهريب  ملكافحة اجلمركية االسرتاتيجية إن         إ

  املستوى  دون بقىت اليت البشرية املوارد  منيتث وكذا املادية الوسائل وتطوير عصرنة بقصد وذلك الدعم من مزيد اىل حتتاج

 طرافاأل املتعددة االتفاقيات يف واملتمثلة الدويل التعاون تدعم اليت قانونيةال األطر وجود من الرغم وعلى  املطلوب

 ة.جدي بكل الظاهرة ومكافحة التعاون يف األطراف للدول السياسية اإليرادات بصدق مرهونة جماعته أن إال والثنائية
لنظر         الصياغة يف أساسا تتمثل النقائص نم مجلة  تعرتيها تزال ال  التهريب  ملكافحة الوطنية يجيةاالسرتات إىل  و

 مع كبرية بصفة الردع اسلوب على تركيزها إن كما والقطاعات اهلياكل بني سيقالتن وعالقات املهام  وتوضيح والتنظري

  فيها. املرغوب النتيجة ققحي ال واالجتماعية االقتصادية احللول إغفال
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                                 رعية من وجهة نظر الطلبة باب النفسية واالجتماعية املؤدية  للهجرة غري الشاألس

  عينة من طلبة جامعة الوادي) نية على اجلامعيني  (دراسة ميدا
Psychological and social causes leading to illegal immigration from the 
viewpoint of university students (a field study on a sample of students 

from the University of the Eloued  
  

                                   سهيلة وصيف خالد .د
soujod79@gmail.com 

  ملخص:
السؤال التايل :  عن  امعيني، حماولة اإلجابةجلهدفت الدراسة التعرف عن أسباب اهلجرة غري الشرعية كما يراها الطلبة ا 

ية املؤدية للهجرة غري الشرعية من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني جبامعة الشهيد محة خلضر الوادي؟ ماهي األسباب النفسية واالجتماع
التكرارات والنسب  اباعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، مجعت معلومات الدراسة بواسطة استبيان، ُعلجت النتائج إحصائيا حبس

مج الرزمة اإلحصائية يف العلوم االوية املئ   جتماعية .ستخدام بر
 

:Abstract  
The aim of the study was to identify the causes of illegal immigration as perceived 
by university students, trying to answer the following question: What are the 
psychological and social causes of illegal migration from the point of view of 
university students in Al-Shaheed University? The study adopted a descriptive 
approach. The study data were collected by means of a questionnaire. The results 
were statistically calculated by calculating the frequencies and percentages by the 
statistical package program in the social sciences 
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  مقدمة

يَرغب اإلنسان بطبيعته االنتقال والّرتحال من مكاٍن إىل آخر سعياً للبحث عن أماكن أكثر جودة للعيش والسكن 
 يه، حىت أصبحت اِهلجرة ظاهفو واألمن أيضاً ممّا ه

َ
وطن األصلي إىل رًة متفّشيًة بني بين البشر، فينتقل األفراد من امل

  .وّفر هلم ما حيتاجونه من ُمتطّلبات وما يفتقرون لهأماكن أخرى يف األرض حبثاً عن أماكن تُ 
ن ملغامرين ومافيا التهريب مان إن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية حتّولت إىل مشكلة دولية، وحرب مفتوحة بني املهاجري

ن يت يقدم منها املهاجرون، أو ميرون عرب أراضيها، أصبح مجهة، وبني أورو وحلفائها من الدول اإلفريقية ال
ا أكرب حجماً من أن تواجهها ترسانة أمنية،   ةالتعامل اإلجيايب، حلل املشكل ن األمر حيتاج إىل نوع منإ الواضح أ

  مشكلة البحث
حنو بلدان مشال  صوصا ظاهرة اجتماعية خطرية متمثلة يف اهلجرة السريةن املغرب عموما واجلزائر خالدعرفت ب

، فقد شهدت هذه الظاهرة اهتماما  متزايدا، نظرا للعواقب الوخيمة املرتتبة عليها، فقد حصدت الدول من آرو
رها السلبية، و لا جرائها العديد من املآسي، حىت أطلق عليها قوارب املوت، منذرة حبجم ت كارثة و آ من هنا 

ا حظا وافرا من االهتمام والتدقيق من جوانب خمتلفة وتقص من الضروري االنكباب حول الظاهرة ومنحها ي أسبا
رها السلبية ملعاجلتها واحلد منها.    ونتائجها وآ

عن  لعواقب، وال ميكننا احلديث اا والواقع أن املعاجلة النفسية واالجتماعية هلذه الظاهرة أصبح ضرورة تفرضه 
نة راءها، فمعرفة األسباب وحصرها يسهل إجياد احللول املمكاملعاجلة دون التطرق إىل أهم األسباب الكامنة و 

للسيطرة على الظاهرة، وعلى هذا األساس جاءت الدراسة احلالية حتاول الوقوف على أهم األسباب النفسية 
ألسباب النفسية واالجتماعية املؤدية للهجرة غري ماهي اعن السؤال التايل :  بةللهجرة غري شرعية حماولة اإلجا

     ؟خلضر الواديرعية من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني جبامعة الشهيد محة الش
 مفهوم اهلجرة غري الشرعية : -1

ة ف بصاهلجرة تعين االغرتاب أو اخلروج من أرض إىل أخرى، كما تعين اهلجرة املفهوم اللغوي :  2.1
  لة .مكان آخر مع نية البقاء يف املكان اجلديد لفرتة طويعامة االنتقال للعيش يف 

مبعىن الرتك، فنقول هاجر املكان أي تركه  واهلجرة مأخوذة من الفعل هجر يهجر هجرا وهجرا  
  . )1055: 1994(الكايف، 

رعية " والذي يدل معناه شالأما مصطلح اهلجرة غري شرعية فهو مركب من لفظني "اهلجرة " ولفظ "غري 
ا يف تنظيم دخو خم ل الرعا األجانب إىل اإلقليم السيادي لدولة ما، و الفة القوانني والتشريعات املعمول 
ادف مع هذا املصطلح عدة مسميات منها اهلجرة غري قانونية، اهلجرة السرية، و لفظ احلرقة، و الذي يرت 
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ه، وكذا حرق كل القوانني واحلدود  تربط الفرد جبذوره وهويتيت اليعين بدوره حرق كل الروابط واألواصر 

  ).17،:2011(رشيد،
   املفهوم االصطالحي: 2.2

ا عملّية انتقال األفراد واجلماعات بني الّدول بطريقٍة غري تُعرف اهلجرة غري املشروعة، و  اهلجرة السريّة، على أ
 ملا قانونية، وتكون خارقًة للقوانني واإلجراءات للبلد

ُ
شرية هجور إليه؛ حيث يدخلها امل هاجر دون احلصوِل على 

  ُدخول. 
ا انتقال البشر من مكان إىل ينظر إىل اهل  آخر سواء على شكل فردي أو جرة غري الشرعية  على أ

  مجاعي ألسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
ا دخول عن طريق ا يم دولة بطريقة غري او البحر أو اجلو إىل إقل لربوتعرف اهلجرة غري الشرعية على أ

ئق مزورة أو ل إىل منطقة مبساعدة شبكات اجلرمية غري املنظمة، أو من خالل الدخو  قانونية، بواسطة و
االحتاد األوريب بطريقة قانونية من خالل موافقة السلطات على التأشرية مث البقاء يف املنطقة بعد انقضاء 

رة فيبقون دتو الفرتة احملددة أ   ) .15:  2007ون موافقة السلطات(احلوات،غيري غرض الز
ا " ه أما املنظمة ي اليت يكون مبوجبها املهاجرين الدولية للعمل فتعرف اهلجرة غري الشرعية على أ

خمالفني للشروط اليت حتددها االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية، ومن هذا املنطلق يعد مهاجرا غري 
  كل من:  "  يرعش

 ريقة غري قانونية وخلسة عن الرقابة املفروضة .يعرب احلدود بط 
 فون العقد من خالل القيام خاص الذين ُرّخص هلم العمل مبوجب عقد مبوجب عقد، وخيالاألش

 بعمل غري مرخص به .
  - وتلقي التعريفات التالية للهجرة غري الشرعية الضوء على صور مهاجريها :            

ئق م هم أولئك الذين يدخلون دولة ما للبحث عن عمل عادفهناك من يعرفهم             ة ، وذلك بدون الو
هلجرة  ، والتصاريح الالزمة ، وهناك من م أولئك الذين يدخلون أي دولة بدون أوراق رمسية خاصة  يعرفهم 

ئق مزور  ءالالوافدة ، وكذلك هؤالء الذين يدخلون بدون تصريح ، وكذلك هؤ  ة ، أو بتصاريح الذين يدخلون بو
ا  م أولئك الناس الذين يدخلون قطدخول مؤقتة ، ولكنهم جتاوزوا مد رًا معينًا بطريقة . كما يعرفهم آخرون 

ء غري   لعمال غري املوثقني ، أو الغر غري شرعية ، أو الذين انتحلوا صفات معينة كسياح ، ويشار إليهم 
  )  13:  1998دق حسن، اص الشرعيني. (

ألشخاص والتجمعات السكانية ومعناها انتقال عجم العلوم االجتماعية فريى أن اهلجرة غري شرعية تر أما م تبط 
  ) 17: 1977اد من مكان ومن بلد إىل آخر (بدوي، األفر 
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ا مؤقتة أو دائمة، ومتثل اهلجرة   ائمة عملية انتقال من دالوميكن تعريف اهلجرة من الناحية الزمانية على أساس أ

تغيري كامل لظروف حياة املهاجرين املقيمني الذين ة اإلقامة املعتادة إىل منطقة أخرى و ما يصاحبه من منطق
ائيا وال يعودون إليه مرة أخرى (احلليب،يرتكو    ) 261: 2005ن حمل إقامتهم األصلي 

شريات الدخول تنظمها قوانني و حتكمها  وىلوميكن التمييز بني اهلجرة الشرعية و غري الشرعية بكون األ
هلجرة واجلوازات، بينما اهلجرة غري الشرعية تتم وبطاقات اإلقامة متنحها السلطات املخ بشكل غري قانوين تصة 

شريات دخول أو بطاقات إقامة    ). 25:  2007(احلوات،دون حصول املهاجرين على 

  . أسباب اهلجرة غري الشرعية : 2

النظر إليها . فعلماء  جرة غري الشرعية األفريقية، وذلك نتيجة لتعدد جوانب اء واألفكار حول أسباب اهلر آلتتعدد ا
دية حبتة ، وعلماء االجتماع يركزون على البعد االجتماعي ، أما علماء السياسة االقتصاد ينظرون هلا نظرة اقتصا

م املرتكزة  ية ، و علماء اجلغرافية الفرد والدوافع السيكولوج ىعلفلهم آراؤهم السياسية ، ولعلماء النفس نظر
ع إىل هذا النوع من ة ، كما يشري بعض الكتاب إىل عوامل متعددة متداخلة تدفيركزون على الظروف اجلغرافي

  عرض ألهم أسباب اهلجرة. يما يلاهلجرة ويف 

  األسباب السياسية :  1.2

  ة:ليميكن حصر أهم األسباب السياسية يف النقاط التا
 زب أو طبقة اجتماعية ينية اليت تؤدي إىل هجرة أو طرد مجاعة أو جنس أو حاألزمات السياسية أو الد

ف بقوة السالح من اليهود 1948سطيين من أرضه احملتلة سنة ُغلبت على أمرها ، كطرد الشعب الفل
  ) 17احملتلني هلذه األرض حىت هذه الساعة .(

  لوافدين . واتشجيع اهليئات الرمسية للنازحني  
  راً إىل العامل اجلديد . عنه من هجرات إجبارية كتهجري الزنوج األفريقيني قسالعنف وما ينشأ 
 اليت تدفع إىل اهلجرة ضغط القوة والتهديد واالستيالء ، أي أن التدخل  ومن األسباب السياسية القسرية

افة إىل أن الضغط السياسي إضالعسكري اخلارجي من أية دولة من الدول يؤدي إىل هجرة خارجية ، 
مية حيث تنعدم الدميقراطية ، وتسود النظم حمللي يؤدي كذلك إىل اهلجرة ، ففي معظم الدول النا ا

 2000ويساق الناس إىل السجون ، واملعتقالت دومنا سبب    أو حماكمة (أبو عيانة، الدكتاتورية ،
:252 .( 
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  ت ا دي إىل اهلجرة إىل اخلارج ،  سكرية ، واحلروب احمللية تؤ لعوكذلك كثرة الثورات الداخلية ، واالنقال

ت دولية على جمتمع ما من العوامل اكما تعترب بعض الظروف   ملسببة للهجرة  .الطارئة كإيقاع عقو
  األسباب االقتصادية : 2.2

ن فقر م فتعترب الدوافع االقتصادية من أقوى األسباب لدى املهاجرين بغية حتسني أحواهلم االقتصادية
ذلك الواقع ،  لعمل األمر الذي ينمي فكرة اهلجرة كسبيل للتخلص منوجماعات وتناقص فرص ا

لعدم التوازن بني املوارد االقتصادية يف املنطقة األصل من جهة،   واهلجرات األفريقية غالباً ما حتدث نتيجة
  )18:  1998ومتطلبات السكان من جهة أخرى . (الطلحي، 

  ة :عياألسباب االجتما
لتهميش املستمر وظاهر ترتبط األسباب االجتماع رة  رة ية للهجرة غري شرعية   ة ترييف املدينة، و

ت مثرية وأسط نسياب حكا ورية حول عملية اهلجرة وما يرتتب عليها، ال سيما أن هناك قصص أخرى 
لطرق التقليدية أم عرب  اقع التواصل االجتماعي. مو جناح فعلية، يتم تداوهلا على نطاق واسع، سواء 

احدة ملهاجر، ويتناسون عمداً قصص فشل ال ملا ينجذب الشباب الراغب يف اهلجرة إىل قصة جناح و وطا
  وفواجع. مبآسيحتصى، انتهت 

  األسباب النفسية : 
ال ميكن إنكار دور هذا العامل  حيث يلعب مساسرة اهلجرة عليه، حيث يضيق بعض الشباب بطبيعة 

م، يف ظل امتالئهم بشعور لداحلياة يف ب م يستحقون أكثر مما هم عليه، وينظرون إىل ا  جارف 
م إىل اآل م بتشاؤم مفرط، ينسحب على نظر م اخلاصة وهي ختص امليوالت مستقبل بلدا يت يف حيا

ت والرغبات الشخصية يف البحث عن  الشخصية لألفراد حبيث تربز هذه األخرية من خالل املكبو
امل االجتماع ابن ى حضارة وثقافة البالد املراد اهلجرة إليها ولعل عالتفوق االجتماعي والعيش علق حتقي

قتداء الغالب يف حنلته وأكله وملبسه وسائر خلدون ملس احلقيقة يف مقدمته أن "املغ لوب دائما مولع 
  ."أحواله وعوائده 

هلجرة فمتع تصادي ومنها ما هو  دة ومتداخلة، منها ما هو اقدّ إن األسباب اّليت تدفع الفرد إىل التفكري 
ؤس  م يُعد السعي إىل حياة أفضل، والرغبة يف التحّرر من الباجتماعي وآخر سياسي. ويف وجه عا

وهي تعتمد  ،اهلجرة الطوعية واألوضاع االقتصاديّة اليت ال تطاق من أهّم الدوافع للهجرة. احلديث عن
أّي: اإلجباريّة، وتكون نتيجة  جرة القسريّة،اهل ما تكون اقتصاديّة، وعن اعلى االختيار احلّر للفرد وغالبً 

 هلّيةوب والكوارث الطبيعية واملواقف السياسّية والصراعات األاحلر 
  الدراسات السابقة:
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م) دراسة عن االبعاد االجتماعية والثقافية هلجرة املصريني الريفيني إىل إيطاليا 2005أجرى صاحل يف( 

ويف العمل يف  ملهاجرون غري الشرعيني بعد اهلجرة تتمثل يف التميزأن العقبات اليت يواجهها ا نت واليت بي
ة كما سامهت اهلجرة يف حدوث حتسن يف املكانة األجور واللغة والسكن واحلصول على االقام

عات رو االجتماعية للمهاجرين الذين أمضوا فرتة طويلة نتيجة التحويالت اليت يتم استثمارها يف مش
  ). 50: 2014الصعود أعلى السلم الطبقي( فقيه،استثمارية مما أدى إىل 

جرة السرية، وأسفرت على أن الغالبية واليت تناولت الشباب املغاريب واهل 2004عبد الغين مثقف دراسة 
ا على وضعية البطالة يف بلدهم،  العظمى من الشباب يستحنون األوضاع يف البلدان األوربية ويفضلو

إلضافة إىل ضعف جع ذلك إىل غياب فرص العمل أر و  التأطري الثقايف واالندماج يف احلياة االجتماعية 
تمع ساهم يف شكل واضح يف التشجيع على اهلجرة ( والسياسي الذي ميكن أن تلعبه هيئات ا

  )50: 2014فقيه،
ام غاربة يف إسبانيا إثر اصطداملم) اليت تناولت الصدمة اليت يعيشها املهاجرون 2008يف دراسة اهلراس (

لثقافة األمنية للمجت ت واإلكراهات ثقافتهم األمنية ليس فقط  مع املستقبل وإمنا أيضا مبختلف التحد
ئق اإلقامة أو للتصريح األ منية اليت تضعها الدولة االسبانية كشروط لتقدمي طلبات اإلقامة أو جتديد و

تمع اامللعمل...اخل كما يضطر املهاجرون  ستقبل إىل تكييف أمنهم املرتبط مبناسبات ملغاربة يف سياق ا
تمع املستقبل مث أن أمنهم التارخيي يتحمل بدوره دينية ووطن ية واألمن الذي تفرضه مناسبات ا

بصفة غري مباشرة  انعكاسات التشويه والصمت والتجاهل وكل ذلك يؤثر يف املهاجر ويف ثقافة املهاجر و 
  .)425م، 2008نطالق (دكاك، الا يف جمتمع

 الشرعية حيث ترى أن الوطن هو الركن الذي م) فهي دراسة نفسية للهجرة غري2009أما دراسة عيد (
يستكني فيه األفراد عندما يتشبعون من معىن املواطنة يف ظل األمن واالستقرار والسكينة وتشري الدراسة 

ألرض عندما يضطر للرحي ا نكبة جو ما هو احلال يف حالة اللكل  إىل أن الفرد يتمسك  ء اليت افرز
  )..25: 2014اق عندما يقرر الرحيل(الغايل،م وكيف يستجيب احلر 1998فلسطني 

وتشري الدراسة إىل أن احلاجة إىل األمن تعد ضرورة قصوى تدفع الفرد إىل سلك شىت الطرق التباعها  
 حتقيق االرتياح إىلوالبقاء يف الوطن سعيًا  وعفالتهجري يدفع إىل سلوك عكسي يتمثل يف الرغبة للرج

البتعاد عن الوطن والبحث عن النفسي الذي يؤخره االستقرار أما  احلرقة فهي سلوك حتقيق األمن 
  مصادر أخرى تليب هذه احلاجة.
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ة  ر ج دراسة كنزة الغايل حول النساء املغربيات املهاجرات يف إسبانيا حيث أفاد حتليلها السيسيولوجي أن اهل

ت واألطفال القصر الشباب الذكور بل أصبحت تشغل عددا كبريا من الفتيا لىالسرية ال تقتصر فقط ع
  ). 25: 2014لك أصبحت اهلجرة تعرب عن خلل يف البيئة االجتماعية (الغايل،\و ب

لعوامل املؤدية إليها عاكسة  أكدت دراسة لدميه (ب.ت) على تعدد األحباث والدراسات اليت اهتمت 
املشتغلني على بىن العامل السياسي، يف حني شدت البيئة االقتصادية ت ة نظر الدارسني فمنهم منهوج

هذا األمر والذين وجدوا أن عامل البطالة وما يرتبط به من متغريات أخرى ميكن أن يكون سببًا يف بروز 
لنواحي النفسو اهتمظاهرة اهلجرة غري الشرعية وشيوعها بينما  ية للمهاجر غري الشرعي عمااجت -آخرون 

  ت أم اجتماعية.دفوع عن طريقها إىل ذلك كحاجاته املختلفة نفسية كانملا
يف الوقت نفسه جاءت دراسة شرون اليت أشارت إىل أن اهلجرة غري الشرعية موضوع حديث نسبيًا ال 

لهجرة غري الشرعية لن يزال يف مرحلة االخذ والرد خاصة أنه ال توجد نظرية جامعة مفسرة هلذه الظاهرة وأ
ريب املهاجرين الذي يؤكد على  تنكر وأن اجلزائر مصادقة يتحفظ على بروتوكول مكافال منافع حة 

ضعف املهاجر غري الشرعي وينص على عدم جترمي اهلجرة غري الشرعية وكذا عدم اختاذ أي إجراءات 
  ).51: 2014خبصوص املتابعة اجلزائية لألشخاص مرتكيب هذا السلوك( فقيه،

لك الظاهرة كما أن أكدت أن وسائل اإلعالم مل تقم بدور فاعل للحد من ت هادراسة إبراهيم بدور 
اجلهات األهلية واحلكومية مل يكن هلا الدور الفاعل يف توعية الشباب مبخاطر تلك الظاهرة وأن الدول 

 رتدمة مصاحلها وأخريًا اشاخل األوروبية هلا دور يف انتشار هذه الظاهرة نتيجة للسياسات اليت اتبعتها
را إجيابية  تمع( فقيه،الدراسة إىل أن للهجرة غري الشرعية آ دد أمن واستقرار ا  2014وأخرى سلبية 

:50.(  
م) دراسة حول اهلجرة غري املشروعة واجلرمية توصلت إىل أن األسباب العميقة 2008أجرى نور واملبارك (

لدان وبني خمتلف االقاليم داخل البلد لبت التنمية بني خمتلف او ستملشاكل اهلجرة ترجع إىل تباين م
هرة اهلجرة غري الشرعية أخذت أبعادًا خطرية بعد ظهور شبكات منظمة للجرمية وسط الواحد وأن ظا 

املهاجرين غري الشرعيني حتمل مسؤولية اختاذ تدابري مشرتكة وغري انفرادية من أجل اجياد احللول املالئمة 
  ت تكون قادرة على تفكيك شبكات.ءاشكلة كما جيب اختاذ إجرااملهلذه 

  اجلانب التطبيقي :
 لتذكري بفرضيات الدراسة: ا .1

  اقرتحت الدراسة الفرضيات التالية :
 .توجد أسباب نفسية للهجرة السرية حسب وجهة نظر طلبة اجلامعة 
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 توجد أسباب اجتماعية للهجرة السرية حسب وجهة نظر طلبة اجلامعة 

 الدراسة :  فداأه .2
من وجهة نظر طلبة جامعة الشهيد  إىل رصد األسباب النفسية واالجتماعية للهجرة السريةة دف الدراس

لوادي، فهي تكتسي طابعا علميا من خالل رصد أهم األسباب اليت يصنفها الطلبة اجلامعني   محة خلضر 
ل تقدميها  خالاجلديد للبحث العلمي من  سةعتبارهم ممثل أول لفئة الشباب، من املنتظر أن تظيف الدرا

ا منطلقة من أفواه الطلبة، ومن مثة العمل على دراستها قصد ألداة الدراسة، و تقدمي أسباب حقيقية أل
  احلد منها ففي القضاء على األسباب قضاء على الظاهرة . 

  املنهج املستخدم:
من دراسة الظاهرة كما هي  ن لـأنه املنهج الذي ميكن ،فياعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املقارن على املنهج الوص 

نه وهذا ما نقوم به يف الدراسة احلالية حيث يعرف املنهج الوصفي على أنه " طريقة يف الواقع، ومجع معلومات ع
للوصف الدقيق للظاهرة و الكشف عن األسباب احلقيقية واخلصائص املميزة هلا وصوال للحلول من خالل 

  ).183: 200،ييدالتحليل_(دو 
  العينة:

معة محة خلضر الوادي، مت اختيارهم بطريقة عشوائية، طالبا وطالبة بكلية اآلداب جبا 89عينة الدراسة من  نت تكو 
  واجلدول املوايل يوضح خصائص العينة:

  ) يوضح عدد وخصائص العينة 1اجلدول رقم (
ث  الذكور   موع   اإل   ا

  29  17  12  لفة وأدب عريب
  34  20  14   فرنسية 

  26  16  10   ةإجنليزي
موع    89  53  36  ا

  
  . 2019: متت الدراسة جبامعة الشهيد محة خلضر الوادي، خالل شهر فيفري  احلدود الزمانية واملكانية

  أداة الدراسة :
اعتمدت الدراسة  يف مجع املعلومات على استبيان صمم من طرف الباحثة، انطالقا من أدبيات املوضوع، و 

إلضافة إىل االطالع على بعض االح مع بعض الطلبة اجلامعيني مالكال ستمارات املعدة يف ول أسباب اهلجرة، 
  هذا اجلانب.
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  لألداة: ةالسيكو مرتياخلصائص 

مت االعتماد على الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق احملكمني من خالل عرض األداة على سبعة حمكمني من  
ل العبارات ودقتها ووضوحها، بدائل األجوبة، حو ، وطلب منهم ابداء رأيهم عا أساتذة علم النفس وعلم االجتم

 تعديل بعد الفقرات حسب مالحظات السادة احملكمني. أما الثبات فقد مت حسابه بطريقة التجزئة النصفية وقد مت
  . 0.81بتطبيق معادلة رولون، وقد كانت نسبة الثبات مرتفعة قدرت ب

  املعاجلة اإلحصائية : 
مج رااالعتماد على حساب التكرا مت   .  spssت والنسب املئوية اعتمادا على بر

  نتائج الدراسة : وحتليلها: عرض 
  غري موافق  أوافق  الفقرة   
  %30  %65  اخلوف من املستقبل نتيجة لتدهور األوضاع االجتماعي  1
تمع  2   %39  %45  غياب التعاطف والتضامن بني أفراد ا
تمع األصلي لاال أمل يف حتقيق   3   %22  %60  ذات داخل ا
  %40  %55  عدم االستقرار االجتماعي   4
دة املتسارعة يف عدد السكان ا  5   %38  %42  لز
لراحة النفسية   6   %22  %52  رفض االخرين وعدم الشعور 
  %40  %32  قسوة احلياة األسرية   7
  %12  %66  انعدام فرص التوظيف   8
  %41  %33  افق معهاو تاحلياة صعبة وال ميكن ال  9

هولشاالت  10   %22  %58  ؤم واخلوف من املستقبل ا
تمعال يو   11 ألمن داخل ا   %20  %65  جد ما يشعرك 
خر سن الزواج   12   %12  77%  الظروف االجتماعية و
تمع األصلي  13   %47  %36  احلياة ال معىن هلا يف ا
  %35  %45  عدم االستقرار االجتماعي   14
  %35  %60  قيق األحالمحتط املتكرر نتيجة   صعوبة اباالح  15
  %33  %47  ة الفقر املتفشي يف العائل  16
لضياع نتيجة احلياة صعبة   17   %20  %52  شعور الشباب 
  %23  %68  انتشار احملسوبية مما صّعب احلياة على الشباب  18
  %25  %45  عدم التوافق النفسي مع احلياة االجتماعية  19
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  ائج :تنحتليل ال

لشباب إىل اهلجرة السرية اخلوف من أن من جمموعة العوامل النفسية املؤدية ) 2رقم (ل يتضح من خالل اجلدو 
لضياع مع احلياة فنجد أن األسباب النفسية  املستقبل نتيجة لتدهور األوضاع االجتماعية إىل جانب الشعور 

لى أعلى نسبة، تليها ع اع االجتماعية، حيث حتصلت ضو اخلوف من املستقبل نتيجة لتدهور األمتثلت أساسا يف 
تمع، وعدم االحباط املتكرر بسبب عدم ال قدرة عن حتقيق األهداف، و فقدان األمل يف حتقيق ذاته داخل ا

الراحة وفقد ورفض اآلخر، و انعدام األمن النفسي، إىل جانب العوامل األخرى، ما نستشفه من خالل اجلدول 
أعلى نسبة  مؤدية فعال للهجرة السرية حيث كانت اإلجابة بنعم انفسية يرى أغلب الطلبة ألاأن كل األسباب 

  من ال.
ت 2ما يالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( ) أن األسباب االجتماعية حصلت على استجا

خر سن  ف" واليت مفادها الظرو 12أقوى من طرف الطلبة اجلامعني، حيث حصلت الفقرة رقم " االجتماعية و
لضيا 77بنسبة  اجالزو  ع وقابلته ظروف صعبة من بطالة، وتدين مستوى  %، وهذا أمر منطقي إذا شعر الشاب 

ا و متكنت من  املعيشة، و عدم القدرة على الزواج، مبقابل ما يشاهده من ترويج لنماذج هاجرت وجنحت يف حيا
ا، كل هذا شكل دافع قوي لشاب ا البحار مفضال خوض مغامرة قد  رضاطل الفقري من جيازف يف ععلحتقيق ذا

تمع، وعدم  توقف حياته على االس تسالم للواقع املرير الذي يعيشه، إىل جانب الفقر و انتشار احملسوبية يف ا
االستقرار االجتماعي، من خالل نتائج الدراسة ميكن القول أن املشكالت االجتماعية هي الدافع حنو مشكالت 

ا أن تدخل الشاب يف دوامة وسوء توافق نفس تسية فكل ما ذكر من املشكالفن ي والنتيجة هي شعور من شأ
ألمن النفسي .   الغرتاب داخل حميطه مما جيعله يبحث عن مكان آخر يشعره 

اب اهلجرة  بسإن ما توصلت إليه الدراسة مماثل ملا توصلت إليه الباحثة أغالل فاطمة الزهراء يف دراسة هلا حول أ
إىل جمموعة من األسباب النفسية  واألدمغة من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني حيث توصلت ت السرية للكفاءا

  واالجتماعية واالقتصادية والدراسية . 
  خالصة وافاق للبحث:

لشباب إىل اهلجرة ولو بطريق غري  ةتبني من خالل الدراسة أن هناك أسباب اجتماعية قوية وأخرى نفسية تدفع 
ية صعبة ليست له يد فيه، فيشعر تصغار األمر ألن الشاب جيد نفسه أمام ظروف اجتماعاسشرعية، لذا ال ينبغي 

  لضياع ويبحث عن جمتمع بديل يكون أكثر احتواء وتقبال من جمتمعه األصلي، وعليه نقرتح :
 . االلتفاف حول الشباب و اصالح األوضاع االجتماعية  
 ة .مع ة للشباب وخاصة خرجي اجلامئتوفري مناصب شغل دا 
  املختلفة .العمل على رفع مستوى املعيشة وتوفري اخلدمات 
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 . تكوين خال تعمل على املتابعة النفسية للشباب وخاصة البطالني وأصحاب الدخل املتدين 
 . االعتماد على اإلرشاد النفسي واالسري للتكفل النفسي واالجتماعي للشباب 
 من أفواه الشباب والعمل على ذة خو على تقصي احللول تكون مأ لمالقيام بدراسات تع  

  
    املراجع 

) أسباب اهلجرة غري الشرعية للكفاءات واألدمغة من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني، جملة العلوم 2012أغالل، فاطمة الزهراء(  -  
  1110-101/ ص 2012ديسمرب  9النفسية واالجتماعية العدد 

  إسبانيا، منشورات الدار البيضاء. نساؤ املهاجرات يف )2004( العايل، كنزة - 
) دراسة نفسية للشباب الذي خاض جتربة اهلجرة غري الشرعية عرب القوارب وسبل التكفل عمليا يف 2011العيد، فقيه ( -

تمع والتاريخ ،ص   .64-45اجلزائر، جملة املواقف للبحوث والدراسات يف ا
  املعرفة اجلامعية، االسكندرية. ر)، السكان والتنمية ، دا1987أنور، عطية العدل ( -
قراءة يف سيكولوجية اهلجرة غري الشرعية، ورقة عمل مقدمة يف الندوة العلمية بعنوان: اهلجرة  )2015(رديخالد، إبراهيم الك -

  غري شرعية واألبعاد األمنية واإلنسانية.
ر االجتماع2008دكاك، أمل محدي ( - تمعات العربية واالفريقية ،جملهلواالقتصادية والسياسية ل يةم) اآل ة جرة الدولية على ا

لد (   .430-425) العدد األول الثاين ص ص24دمشق ،ا
  فكر املعاصر، دمشق.) البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، دار ال2000رجاء، وحيد دويدي ( -
  جتماعية، مكتبة لبنانالا )معجم العلوم1977زكي، بدوي،( -
  املعرفة اجلامعية، مصر  دار ،السكان اجتماععلم  )2005لي عبد الرزاق، حليب (ع -
 تربوية و نفسية دراسة جملة: للحاجات وما سل نظرية ظل يف واللجوء الشرعية غري للهجرة نفسية دراسة) م2009(آمال عيد، -
  .169-153ص ص ديسمرب) 3(  عدد ،
  ، بريوت. العربية النهضة دار  5ط ، انسكال جغرافيا )،2000( ةعيان أبو حممد فتحي، -
رها اخلارجية اهلجرة ، حسن صادق نيحس، حممد -  و خزام قرييت على ميدانية دراسة  ، مرجع سابق ، الطبقي البناء على وآ

  الوادي. جنوب جامعة باآلدا كلية  ، االجتماع علم قسم ، منشورة غري ماجستري رسالة ، قنا مبحافظة العيايشا
  النشر.) شركة املطبوعات اجلامعية للتوزيع و 1994ايف،(الكم معج -
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ال (إشكاليةعلوم املعرفة  جماالتاالبستيمولوجيا و   )املوضوع وا
Epistemology and knowledge sciences (problematic subject and domain) 

  
ح ورقلة ،لةب القادر بدأع قاصدي مر  

     Abdelkaderbella800@gmail.com                        
 

 ملخص:
لم خاصة ع من األسس اليت ينطلق منها كل كنظرية لتوصيف املعرفة ونقدها والنظر يف نتائجها  بستيمولوجيااالتعترب  

القدماء وحىت  فكرين والفالسفةاختلف امل، لذلك ليت لقيت الكثري من االنتقاد أثناء انفصاهلا عن الفلسفةالعلوم اإلنسانية ا
مجة اللغوية تعين نظرية املعرفة أو علم العلم أو دراسة العلم واملعىن االصطالحي الرت  يف حتديده والنظر يف أبعاده حبكم أناملعاصرين 

  ال.اع مع املوضوع واوم، ولعل التداخل املعريف والرتاكم العلمي جعل من االبستيمولوجيا يف صر لدراسة النقدية ملبادئ العلا يعين

 .ولوجياامليتود، املعرفة، االبستيمولوجيا: الكلمات املفتاحية
:Abstract 
Epistemology is considered as a theory for describing and criticizing knowledge 
and looking at its results is considered one of the foundations from which all 
science, especially the humanities, which received a lot of criticism during its 
separation from philosophy, came to be different. Therefore, ancient thinkers 
and philosophers and even contemporary contemporaries differed in its 
definition and consideration of its dimensions by virtue that linguistic translation 
means the theory of knowledge or Science science or the study of science and 
idiomatic meaning means critical study of the principles of science, and perhaps 
the cognitive overlap and scientific accumulation made epistemology in conflict 
with the subject and the field. 

لف*  abdelkaderbella800@gmail.comل: اإل   قادر بلةع الأ.سل:  اال  ال
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  : مقدمة

ة كثري ة من مسرية التقدم اإلنساين حىت وقتنا هذا مرورا مبحطات فكرية  عرفة اإلنسانية أشواطا معترب مللقد قطعت ا
ولعل هذا األساس ما جعل العلوم  عرفة الفلسفية هو املنهج وطبيعة املوضوع، العلمية عن املمييز املعرفة وما 

  م.وتتأخر عن اللحاق بركب العلو اإلنسانية تتخلف عن العلوم البحتة 
منها كل علم وصيف املعرفة ونقدها والنظر يف نتائجها تعترب من األسس اليت ينطلق واالبستيمولوجيا كنظرية لت

ما يواجهنا كباحثني بداية هو  إن. هلا عن الفلسفةلوم اإلنسانية اليت لقيت الكثري من االنتقاد أثناء انفصاخاصة الع
ا هذا رهينة إشكالية املنهج وحتديد ليت كانت وال تزال إىل يومنا حتديد املفاهيم خاصة يف حقل العلوم اإلنسانية

ماملنظرين والباحث نظرا الختالف رؤى ،اوموضوعاا أطر املعرفة وجماال م العلمية وانتماءا العرقية  ني بتنوع تيارا
م  ين والفالسفة القدماء وحىت  كر اختلف املف. املعرفية والفكرية، واالبستيمولوجيا كمفهوم وداللة على املعرفةومشار

أو دراسة العلم   لم العلمرفة أو ع نظرية املعاملعاصرين يف حتديده والنظر يف أبعاده حبكم أن الرتمجة اللغوية تعين
جعل من ، ولعل التداخل املعريف والرتاكم العلمي علومالنقدية ملبادئ ال واملعىن االصطالحي يعين الدراسة

ال.م االبستيمولوجيا يف صراع   ع املوضوع وا
 سنجيب يد من التساؤالت واليتاملعرفة واليت تندرج كموضوع ضمن العديد من العلوم جعلنا نطرح العد إن تنوع

  ومن مجلتها:  ا املقالعليها يف هذ
لوجيا؟ وماهي العالقة اليت تربطها مع املعرفة؟ وماهي أهم وجهات النظر املطروحة لتوجهات االبستيمو ماهي 
  يمولوجيا؟ ولوجيا؟ وما هو جمال االبستيماالبست
  االبستيمولوجيا: ماهية  أوال:

  :الداللة والتعريف .1
ريي يف كتابه وف االسكتلندي جيمس فريدريك فاستخدمه للمرة األوىل الفيلسولوجيا مصطلح جديد، االبستيم

 نطولوجيا ا م، حيث قّسم الفلسفة إىل قسمني:1854عام (Institutes of Meta)مبادئ امليتافيزيقا 
 1وإبستيمولوجيا 
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  *الفلسفة

 انطولوجيا        إبستيمولوجيا  

                                             
   ومنھم من یقسم الفلسفة إلى ثالثة أقسام ویضیف األكسیمولوجیا.*
 

 
نيتني مصطلح جديد كما عرف عليه، مكون من Epistémologie االبستيمولوجيا  كلمتني يو

Epistémè ومعناها: علم، وLogosة، دراسة......، فاالبستيمولوجيا، إذن، ومن معانيها: علم، نقد، نظري
   "قدية للعلوملنمن حيث االشتقاق اللغوي هي "علم العلوم" أو "الدراسة ا

زية وما يف معناها االجنلي Knowledge هاهنا، هل هي مرادفة يف املعىن لكلمةEpistémè لةاختلف يف دال
ا مرادفة لكلمةمن اللغ    ملعىن احلديث؟Science ات، أم أ

ملعىن احلديث، أي ع وهو موضو Science ذهب الفرنسيون مبعظمهم إىل اعتبار املعىن املراد هو العلم 
ا، ا تقي إىل مصاف  لذي تندرج حتته العلوم البحتة، واتسعت عند البعض لتطال علوما مل تر االبستيمولوجيا وميدا

 مشتقة منScience ن كلمةة، كعلم االجتماع وعلم النفس. هذا مع اإلشارة إىل أالعلوم البحت
Scientiaالالتينية واليت كانت أيضا تستعمل كمرادف لكلمة Knowledgeا استخدمت فيما أ ، أي
ا على خصوص مضى للدال   . ميادين بعينهالة على كل أنواع املعارف، بينما تقتصر اليوم يف دالال
ن للفرنسيني تغيري املعىن برمته وهذا أمك Science إىلKnowledge النقل الداليل للمفهوم منولعل هذا 

   . أي يف موضوعه ونتائجهريفحقيقة ال يتوقف على ذلك فحسب بل حىت يف تغيري احلقل املع
نت عليه عند الفرنسيني يستأ تلفة أوهلا غائية وجب النظر فيه من زوا خمما االبستيمولوجيا والوجه اجلديد الذي 

ستخدام املنهج التجرييب وهذا  العلم اجلديد وحمتواه الفكري الذي يرصد املعارف يف العلوم البحتة ومرتبطا أساسا 
 ها حيث ألزمتها الصدارة أما اللواحق املعرفية كعلم النفس واالجتماعتقدم العلوم البحتة عن غري  يفاملسوغ الرئيسي 

  .ا بعد يف مصاف العلمية يف نظرهمجاءت متأخرة لعدم ارتقائه
لنسبة للع إن الثورة العلمية دة   لماليت شهدها العامل يف العلوم البحتة وخمتلف التطورات مكنها من تبوء كرسي الر

ل   .دراسةوجعلها األكفأ واألجدر 
االصطالحي القدمي، للمصطلح مبعنييه اللغوي و  أما األنغلوساكسونيون، على وجه العموم فقد كانوا أكثر وفاء-

، ومبعىن آخر فإن Théorie of Knowledge ل كمرادف لنظرية املعرفةفاالبستيمولوجيا عند هؤالء تستعم
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ين الرياختيار هذا التعريف كمدلول لنظ ملعىن اليو ملصطلح احلديث وألن االبستيمولوجيا مبحث يف  ة اعلم 

كيفية اكتسابه ة لرتكز على دراسة شروط العلم الضرورية والكافية، و ة)، جاءت أحباث هذه املدرسنظرية العلم (املعرف
م أعادوا إحياء نظرية املعرفة اليت جعلها السفسطائيون املوضوع األ اس لتفلسفهم، وأعطاها  سوقيمته، أي أ

   .ون مداها األرحب أفالط
  :االبستيمولوجيا اصطالحا .2

الالند يف  عرفة ويف هذا السياق نذكر مجلة التعريفات منها:يعرفعلمية النقدية املنظمة للمتشري إىل الدراسة ال
ا: "فلسفة العلوم" مث بضيف: ولكن مبعىن أكثر خصو  ة. فهي ليست صيمعجمه الفلسفي االبستيمولوجيا 

كل جزء من املنطق، وليست  ملناهج العلمية، هذه الدراسة اليت هي موضوع امليتودولوجيا واليت تشلضبط دراسة ا
ما يفعل املذهب الوضعي أو املذهب التطوري) وإمنا هيأساسا  ذلك تركيبا أو استباقا للقوانني العلمية (على غرار ك

ديد أصلها املنطقي (ال السيكولوجي) وبيان ولفروضها ونتائجها، بقصد حت، الدراسة النقدية ملبادئ خمتلف العلوم
  . ةقيمتها وحصيلتها املوضوعي
ت ا ختتلف يف نظره ويف نظر الفر  واضح أن الالند مل  نسيني كما سبقت اإلشارة عن  على ذكر املعرفة أل

  .االبستيمولوجيا مبعناها الدقيق والذي حافظ عليه األنغلوساكسونيون
اليت  ة املعرفة وأصلها وقيمتها، ووسائلها وحدودها، وهي غري السيكولوجيا عرف أيضا: هي البحث يف طبيعوت

نطق الذي يقتصر على ات العقلية. دون الفحص عن صحتها أو فسادها، وغري املتقتصر على وصف العملي
   .ا صياغة القواعد املتعلقة بتطبيق املبادئ العامة دون البحث يف أصلها وقيمته

ما خالف أحدمها  ىل ضرورة اجلمع بني العقل والنقل يف املعرفة اإلنسانية ويقطع بذلك ويشري أبو حامد الغزايل إ
لقرآن الداعي إىل حمض التقليد مع عزل العقل (جاهل) واملكتحيث قال:"  في مبجرد العقل عن نور اإلميان 

ك أن تكون من أحد الفريقني    ."الكرمي، والسنة (مغرور) فإ
  

  :نسق علوم املعرفةنيا: االبستيمولوجيا و 
  :االبستيمولوجيا ونظرية املعرفة .1

ني الفلسفة  ن ذلك يكون فيها ضمن مرحلة جديدة من تطور العالقة بيا إذن نظر يف املعرفة ولكاالبستيمولوج
وم يتميز بتنوع العلوم علوالعلوم. وميكن أن نقول إن االبستيمولوجيا هي البحث يف املعرفة ضمن نسق جديد من ال

لل من بستيمولوجية اليت تقي احملعلى مميزات خاصة بكل واحد منها، ويتطلب عند حتليل العلوم اليقظة اإلفيه 
نهج والنتائج واملشاكل. وبعبارة أخرى إن االبستيمولوجيا منذ البداية إغفال ما بني العلوم من فروق يف املوضوع وامل
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ا الحبث يف املعرفة يف إطار  ذا التنوع يف داخلها، فال تكون األولوية تعدد والتنوع. ولذلك فإ ا تتميز  هي ذا

ت النتانسجام مع نسق فلسفي بقدر مفيها لال    .ئجا تكون السري يف طريق الوصف املوضوعي ملكو
بيعة ألن غرضه لطوقيل أن نظرية املعرفة قسم من علم النفس النظري الذي يصعب فيه االستغناء عن علم ما بعد ا

ة املعرفة هي البحث يف بادئ اليت يفرتضها الفكر متقدمة على الفكر نفسه، ومعىن ذلك أن نظريالبحث عن امل
كة، واملوضوع املدرك. أو بني العارف واملعروف، وأقدم شكالت الفلسفية الناشئة عن العالقة بني الذات املدر امل

يء اخلارجي ملعرفة حقيقة املطابقة ابه بني التصور الذهين والشتشصور هذه النظرية حبث الفالسفة عن درجة ال
ملعرفة األثر الذي ترتكه هذه الذات يف تصور  حث يف حقيقة الذات املدركةبينهما. وأحدث صورها تلك اليت تب

   .اخلارجي، وعليه نقول أن نظرية املعرفة هي البحث يف قيمة املعرفة وحدودها ال غريالشيء 
لبحث يف إمكانية قيام معرفة منا عن الوجود (حممد عابد اجلابري) أن نظ ورويشري الدكت رية املعرفة:  »ختتص 

ا، وما حدودها، ومختلف أشكاله ومظاهره. وإذمب ا قيمتها؟ من البحث يف هذه  ا كانت املعرفة ممكنة، فما أدوا
اع عنه ذهب الشك الذي ال ميكن الدفم القضا وأمثاهلا، تفرعت املذاهب الفلسفية املعروفة. وبغض النظر عن 

ة: املذهب العقلي  مشكلة املعرفة هي التاليرغم حجج الشّكاك القدامى واحملدثني، فان املذاهب الرئيسية يف
   . » واملذهب احلسي التجرييب

  .عن طريق العقل رفة املع
  .املعرفة   احلس والتجربة

ستيمولوجيا مبعناها الدقيق اخلاص، ا الفلسفي العام، وبني االباههناك إذن اتصال وانفصال بني نظرية املعرفة مبعن
رد، فان الواقع التارخيي واقع تطور العلوم، رز على صعيد التحليل الفلسوإذا كان االتصال هو املظهر البا قد في ا

البستيمولوجيا وبقيت نظرية املعر  مبشاكلها من   فةفرض نوعا من القطيعة اإلبستيمولوجية، هلذا اهتم العلماء 
   .ةمشاغل الفالسف

ريخ العلوم .2   :االبستيمولوجيا و
ريخ العلوم بتطور امل ة العلمية موعة من الوقائع املتعاقبة يف الزمن فرغم أن املعرفعرفة العلمية من حيث هو جميهتم 

ت، فإن ذلك ال مينع من النظر إليها وصفها وقائع يؤطرها ب تبدو نشاطا نظر يتمظهر يف فرضيات ومناهج ونظر
ا فاعلون عاشوا يف زمن حمدد كما جتري يف إطار تسلسلي أو تعاقب زمن ويق    .زمين وم 

ريخ ال ت العلمية يف أصوهلا مما ييسمح لنا  لعودة إىل النظر بعد عن فهمها عرب صياغات وثوقية هلا. كما علوم 
 قد يظهران اليوم بوصفهما   كل اكتشاف أو نظرية علمينييف يبني لنا ذلك التاريخ مدى اجلهود اليت بذهلا العلماء

ري لثة، فان  القوي بني تطور العلوم يف جمموعها، وجيعلنا  خ العلوم يربز لنا الرتابطمعطيني بسيطني. ومن جهة 
   .امل التأثري املتبادل بني العلوم بوصفه عامال من عوامل تشكل املفاهيم فيهاندخل ع
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ريويهناك إذن عالقة ق خ العلوم ونقطة التقاء ثرية ووحدة ترابط من حيث املوضوع ألن ة بني االبستيمولوجيا و

  .لكالمهاة هي مبثابة احلجر األساس املعرف
  :االبستيمولوجيا واملنطق .3

 يفولوجيا اليوم بدورها إىل اكتساب الصفة العلمية واالستقالل عن امليتافيزيقا وطريقتها التأملية تسعى االبستيم
عاونة معها يف  ك بعلوم أخرى سبقتها إىل طريق االستقالل، مندجمة مع هذه العلوم ومتطرح املشاكل، مقتدية يف ذل

مولوجيا كاملنطق تقوم على أساس حتليل ذي جي أن االبستيالوقت ذاته، ومن بني هذه العلوم املنطق. يؤكد بيا
لنفسية واملنهجية، وهي أحباث  قا بني األحباث املنطقية واثيطابع علمي، اذ أن املشاكل اليت تثريها تتضمن تنسيقا و 

اث ا يرى بياجي أن مستقبل االبستيمولوجيا يوجد يف تطورها ضمن األحبمستقلة مجيعها عن الفلسفةالعامة. وهلذ
   .ملتداخلة االختصاصات أكثر مما هو داخل التفكري التأملي املنعزلاملتخصصة ا

ملعىن القدمي أو اجلدس من املؤكد أن االبستيمولوجيا ا وحىت مفكريها فإن ما مل خيتلف واء  يد أو اختالف مسميا
ا وحندد وجوه قوة العالقة بينهما يف فيه ال شك هو    :ةالنقاط التالياختاذها املنطق يف حتليال

  .اكتساب املنطق واالبستيمولوجيا الصفة العلمية واالستقاللية امليتافيزيقية •
  .ى االستقراء واالستنباط والتحليل)ي حتليلي (منهج خاص يقوم عللم هلما طابع ع •

ا وبتعددنطق واالبستيمولوجيا يضيف صبغة علمية كلية للمعرفة يف خمتلف جمإذن فان التكامل املعريف بني امل  اال
  .ميادينها

  :االبستيمولوجيا و امليتودولوجيا  .4
ملناهج تقوم بدراسة مناهج العلوم  فان امليتودولوجيا أو علم اع إذا كانت االبستيمولوجيا تتناول املعرفة كموضو 

باحث طيلة جلملة من املعارف أو اإلجراءات واخلطوات العلمية اليت يتخذها الواملنهج العلمي هو التقصي املنظم 
  .هحبث
لدرس والنقد مبادئ العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد قيم« ا وحصيلتها تهوهكذا فان االبستيمولوجيا تتناول 

ج العلمية، دراسة وصفية فان امليتودولوجيا تقتصر، يف الغالب على دراسة املناه  -يقول الالندكما –املوضوعية 
قة اليت تقوم بني الفكر والواقع خالل هذه العملية. هناك ، وطبيعة العالحتليلية لبيان مراحل عملية الكشف العلمي

ا تتناول كل علم على  ستوى التحليل يف امليتودولو م إذن فرق بينهما يف مستوى التحليل: إن جيا، عالوة على كو
رية عامة يف وصفية، يف حني أن االبستيمولوجيا فضال عن طموحها إىل أن تكون نظحدة، مقصور على الدراسة ال 

   . » لعلوم، ترتفع إىل مستوى أعلى من التحليلا
  :لثا: اجتاهات االبستيمولوجيا (فلسفة العلوم)
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زت فيه ني االبستيمولوجيا وعلوم املعرفة األخرى جعل منها حقال واسع حيث بر الرتابط الوثيق والتداخل ب إن

ا عن أفكارهم وأص اهات تعكس مدى فهمهم  بحت مبثابة اجتالعديد من وجهات النظر واليت عرب أصحا
البستيمولوجيا  ميكن أن  تحدد أكثر غايتها وأهدافها لتلالبستيمولوجيا، واآلن وبعد طرح ميادين املعرفة وربطها 

ريخ االبستيمولوجيا (فل   .سفة العلوم)نضع بني أيديكم أهم االجتاهات يف 
ء االجتماعيةكونت الذي يعتوجهة نظر الوضعية: يرتبط اسم الوضعية ب: أوجست   .1   .رب املؤسس للفيز
تمع الفرنسي الذي توغل كفأو ما يطلق عليه اليوم بعلم االجتماع، حيث ساهم بنظريته يف ع  ت فيه مجلة من ا

ا الدولة ( بعد الثورة الفرنسية)، وحاول حتقيق االنسجام الفكري يف  األفكار نتيجة الظروف الغامضة اليت مرت 
تمع   نظريته عرب مراحلها يف التخلص من سجن امليتافيزيقا واملعتقدات الالواقعية، من أجل الفرنسي، وتشريا

تمع. ألن الوصول إىل   .يف نظر كونت العلوم تطورت بفعل تقدم العلوم الوضعية  علم وضعي يدرس ا
مستغرقني يف ات الوقت غري ونت:»لتقم طبقة جديدة من العلماء املكونني تكوينا مالئما، ويف ذيقول أوجست ك

خذ بعني االعتبار  األالدراسات التخصصية يف أي فرع من فروع الفلسفة الطبيعية، تكون مهمتها وانطالقا من 
ا لراهنة ملختلف العلوم الوضعية، حتديد روح كل منها، أي من العلوم، حتاحلالة ا ديدا دقيقا والكشف عن عالقا

ن ذلك ممكنا، يف عدد قليل من املبادئ العامة املشرتكة بينها، خلاصة، إذا كاوتسلسلها وتلخيص مجيع مبادئها ا
ملبادئ األساسي    . »للمنهاج الوضعية مع التقيد دوما 

عن أفكار الفلسفة القدمية أين   ان االبستيمولوجيا يف نظر أوجت كونت هي عبارة عن اجتاه تركييب مبينوهكذا ف
حني املنهج الوضعي الذي ارتبط مبؤسسني قبل كونت إال أن   ظلت راسبة إىلكان يسيطر عنها املاورائيات* ، و 

لتسمية وان كانوا سابقني  ذا املعىن الدقيق تعرب عن اجتاه جديد أو  ملعىن، إن االبستيمولوجيا  كونت سبقهم 
  .ق من الواقع والظفر مبعطيات ونتائج واضحةبديل علمي أساسه االنطال

  :وجهة نظر التطورية .2
لعامل  ا التطورية يف معناها العام، أن الوجود الواقعي، مبختلف أنواعه وأشكاله، من العامل الالعضوي إىلترى النزعة 

لالعضوي، فعامل الفكر  تايل فانه من املمكن واملؤسسات اإلنسانية خيضع لقانون واحد شامل، هو قانون التطور. و
لتط األشكال الدنيا منه. وإذا كانت التطورية قد ظهرت ور الذي يلحق دوما تفسري األشكال العليا من الواقع 

ا ارتب جيا ولكن سرعان ما انتشرت مع داروين يف جمال البيولو  طت أول األمر يف شكلها العلمي احلديث فإ
قد  رتة من الزمن النظرية السائدة يف العلوم الطبيعية واإلنسانية، و واكتسحت خمتلف ميادين املعرفة، وأصبحت لف

 من الذين جعلوا االجتاه التطوري مدخال لتفسري خمتلف الظواهر اإلنسانية والطبيعية، حيث اجتهد يفكان سبنسر 
وترتيبها يف  ها خمتلف علوم عصره وهكذا فالفلسفة عنده هي تلخيص النتائج العلمية،إنشاء فلسفة تركيبية مجع في

   .ة واضحة عن ماضيها وعن آفاق مستقبلهاضع أمامنا صور وحدة شاملة اعتمادا على قانون التطور الشيء الذي ي
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  :االبستيمولوجيا و(الفلسفة املفتوحة) .3
  :د للفلسفة البوبريةديالوجه اجل أ.

ائي، ارل بوبر: العلم ليس نسق قضا يقينية أو موضوعة جيدا، وال حىت نسقيقول ك ا يتطور تدرجييا حنو وضع 
دعاء أبدا أنه وصل إىل احلقيقة وال حىت بدائلها مثل ال ميكنه اال :Epistémè فعلمنا ليس معرفة حقة

   .االحتمال
لكالسيكية واملعاصرة اعتمادا على منهج حتليلي ر نقد االجتاهات الفلسفية اايحاول كارل بوبر مبسعى فلسفي مغ

ميكي التصور الدينام مطابقته ملا ينبغي أن يكونه منهج العلم والفلسفة، كما يتطلبه جديد، واإلشارةإىل عد
لواقعي النقدي الذي مساه  ا التطوري املفتوح ملسرية املعرفة والعلم، وشروط منومها وتقدمهما وتطورمها، فاملنهج العلمي 

ت الدوغماتية*  رل بوبر العقالنية النقدية ينطلق من حتطيم ما يسميه وثن اليقني املكا ؤسسة عليه األنساق والنظر
   .ألسس الراسخةدر املؤكدة وااليت تتحصن وراء املصا

  :إيدونيةكونزت ب.
ا "إيدونية ، أي  (ين املالئمة للهدف املرسوميعو  Idoine من) Idoneiseme "وصف كونزت فلسفته بكو

جربة، مما جيعلها قابلة للمراجعة والتعديل بكيفية الفلسفة اليت تقوم على أساس ضرورة إخضاع املبادئ والنتائج للت
لكتيك العلمي يف نظر كونزت، يقوم على املبدأين العموم فان المستمرة. وعلى  لكتيك األيديوين، الد د
  :الرئيسيني التاليني

ن كل حقيقة جمملة وكل فكرة دوما يف صريورة ال تقبلالتسليم من الناحية املبد .أ   .املراجعة ئية على األقل 
لكتيك ال يبنيان بواسطة ب. بتة  املعرفة املوضوعية والد لتجربة  معايري     بل بواسطة إعادة تنظيم متواصل بدًء 
شالر ج.   :فلسفة النفي عند غاستون 
شالر ا -تقريبا–جتاه اليف هذا ا« لذي ينطلق هو الـآخر من الباب املفتوح، فال يقبل أي مبدأ عقلي  وال سار 

، بصياغة منظومة للمعرفة قا من التجربةأي فكرة مسبقة، ولكنه مع ذلك يعتقد أن العقل قادر أن يقوم انطال
   .اءليت يفرضها العلم على العلما يتحقق فيها االنسجام تدرجييا، بفضل التقدم العلمي واملراجعة الدائمة

كتمال التصور العلمي لذل شالر قانون القطيعة ان فلسفة النفي ترفض أي مسلمة تّدعي  ك أحدث غاستون 
وجديد لدرء التأمالت الغري عقالنية احملجوزة ضمن األسطورة واليت   بني ما هو قدميبني ما هو فلسفي وعلمي أو 
فالنظر يف العقالنية من نفي التسلسل التارخيي للعلوم فسر املعرفة العلمية. لذلك ت ال متت للواقع بصلة، بل وال

ا وتدعم وتشكيل معرفة ج ا وجماال سس عقالنية مضبوطة هلا إجراءا   .املنهج العلميديدة تقوم 
  :رابعا: جمال االبستيمولوجيا
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ا التطبيقية ويف قدر  «  ضرور فحص جماالت ا على االنتشار، فانه يصبح مبا أننا نريد حتديد العقالنية يف قدر

الستقاللية ولكن خاصة للتجربة العلمية والبحث عن الشروط اليت تتمت االت اخلاصة ليس فقط  ع فيها هذه ا
خلصومة الذاتية لصفة النقدية للتجارب ال أيضا     .» سابقة وقيمة جتريبية بصدد التجارب اجلديدةأي 

(التأمل، التفكري). اننا ال جندها حمددة يف فينوميولوجية للوهلة  ق املعرفة العلمية عن طريق اطتتحدد جماالت من
طاللة مباشرة يف عاملاأل ت تتأثر بذاتية مبطنة غري مباشرة. وهكذا   الفينومينولوجيات فان قوى وىل، ان الغا
ة عن فلسفة مل د بعد. اذن فالعقالنية عبار شينفي ال تكون قد مارست فعلها بعد، ومناطق (جماالت) املعرفة مل تال

ا كانت قد بدأت  تكن هلا بداية، العقالنية هي مستوى إعادة البدء عندما ا فإ حنددها من خالل احدى عمليا
ا مبثابة  حيمل عالمة العقل اإلنساين، العقل التأملي (املفكر) الوعي لعلم مقوم (معدل/مصحح)، منذ زمن بعيد ا

   .لكون اال كموضوع للتقدم اإلنساين أي تقدم املعرفة اإلنسانيةاسي). مل تعترب العقالنية اقيالضابط (ال
  

  :متةاخلا
وما مييز   ا واليت ترتبط مع مجلة املعارفنستنتج مما سبق أن املعرفة أساسا هي احلقل الذي تنطلق منه االبستيمولوجي

شوااالبستيمولوجيا هي الصبغة العلمية واملنهج التجرييب  ا  دى  الر، ولكي حتظى العلوم اإلنسانية لعقالنية اليت 
ها. وكل  منزلة غري اليت هي فيها عليها أوال ا ويف التقصي ملباحثها وقضا أن تنهل من العقالنية يف طرح موضوعا

  .ية بناءة تساعد على عملييت التحليل والتفسريذا يشري اىل عملية علمية موضوعه
  :قائمة املراجع

  .، دار املعرفة، بريوت، لبنان2م الدين، جبو حامد الغزايل، إحياء علو أ •
، اال • نشر والتوزيع، بستيمولوجيا (دراسة حتليلية لنظرية العلم يف الرتاث)، دار اهلادي للطباعة والزينب إبراهيم شور

  .2004ت، لبنان، بريو 
شالر، ابستيمولوجيا، ترمجة درويش احللوجي، دار •   .1998، 1ملستقبل العريب، طا غاستون 
  .2011، 1اجلزائر، طخلضر مذبوح، فلسفة كارل بوبر، األملعية للنشر والتوزيع، قسنطينة،  •
  .2009مدية، اجلزائر، حممد شطوط، املدخل إىل الفلسفة العامة، دار طليطلة، احمل •
  .2014، 8ة، بريوت، لبنان، طبيحممد عابد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم، مركز دراسات الوحدة العر  •
 شرق، ب.ط.حممد وقيدي، االبستيمولوجيا التكوينية عند جان بياجي، أفريقيا ال  •
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   قارير املاليةاالفصاح احملاسيب يف القوائم املالية وفق املعايري الدولية للت

Accounting disclosure in financial statements in accordance 
with international financial reporting standards  

  جامعة عباس لغرور خنشلة، يحةبوحفص مسأ.     جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان       ، د بن عوايل اجلياليل.ط
            

            djilali.benaouali@univ-tlemcen.dz                 Bouhafs.samiha@yahoo.fr  
  ركز اجلامعي غليزانبلمشري بشرى، امل  ط.د

bouchra.belmechri5@gmail.com 
 ملخص:

ة بني ملالية وفق املعايري الدولية للتقارير املالية، ولدراسة العالق يف القوائم ايبتناولت هذه الدراسة موضوع االفصاح احملاس 
عداد وتوزيع ( ت واخلرب 26هذه املتغريات، قمنا   اء احملاسبني بوالية غليزان والشلف، كما) استبانة على عينة من حمافظي احلسا

مج البحث فرضيات حتليل يف استخدم ت اليت مت اسرتجعها الباحثنيعدد االستب كانو ، )SPSS( اإلحصائي الرب عينة،  )26( ا
 التقارير معايري وفق املالية القوائم إعداد و املالية القوائم عن احملاسيب اإلفصاح بني نسبية عالقة أنه، توجد وتوصلت الدراسة إىل

  .α = 0,05 املعنوية مستوى عند املالية
  قوائم املالية.ال، ة للتقارير املاليةعايري الدوليملا، فصاح احملاسيباإل: الكلمات املفتاحية

  .jel: Q51 ،Q56تصنيف 
:Abstract 

      This study examined the subject accounting disclosure in the financial lists in accordance 
with international standards of financial reporting. To examine the relationship between these 
variables, we have prepared and distributed (26) questionnaire for a sample of accounting 
professionals, and accountants in Relizane and Chlef. We used in the analysis Research 
hypotheses the statistical programme (SPSS), and the number of  retrieved questionnaires is (26). 
We found that there is a relative relationship between the accounting disclosure of financial lists 
and preparing the financial lists in accordance with financial reporting standards at the 
significance level α = 0, 05 
Key words: accounting disclosure, international standards of financial reporting, financial 
lists.dimension,  
Code jel : Q51, Q56. 

 
 
 

لف ال * السل:  اال الليب ع   benaouali55@gmail.comل: اإل  ي ال
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  مقدمة

ة، وذلك حىت تكتسب مصداقية وشفافية، وتكون مفيدة يقوائم املالأصبح االفصاح احملاسيب أمر ضروري يف ال
واالفصاح يكون من خالل ترمجة خمتلف األحداث االقتصادية واملالية املتعلقة  ملستخدميها وألصحاب املصاحل،

  ويلها إىل معلومات واضحة ومفهومة يف قوائم مالية حىت يسهل استعماهلا. ملؤسسة، وحت
ن خالل إصدار الدولية واملعايري الدولية للتقارير املالية يف توحيد احملاسبة يف العامل، م ةري احملاسبيوسامهت املعاي     

ت امل إلفصاح ونشر البيا ، خاصة املتعلقة  الية، كل هذا يساعد ويساهم يف التقليل معايري حماسبية وحتيينها دور
ة القوائم املالية، وبناءا على ما سبق ميكننا طرح ديد قيمة وجو من أوجه القصور املوجودة يف املبادئ احملاسبية، ويز 

  إشكالية الدراسة التالية:
دة االفصاح احملاسيب يف القوائم م   املالية؟ا مدى مسامهة املعايري الدولية للتقارير املالية يف ز

  ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضيات اآلتية:
  :دراسةفرضيات ال

املتغريات  يف اإلفصاح احملاسيب عن القوائم املالية تعزى إىلتوجد فروق ذات داللة معنوية  ال ة األوىل:الفرضي
  .الدميوغرافية (املهنة، سنوات اخلربة)

اللة معنوية يف إعداد القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية تعزى ال توجد فروق ذات د الفرضية الثانية:
  .غرافية (املهنة، سنوات اخلربة)و غريات الدميإىل املت

ائية يف اإلفصاح احملاسيب من منظور التقارير املالية الدولية تعزى  ال توجد فروق ذات داللة إحص الفرضية الثالثة:
  غرافية (املهنة، سنوات اخلربة).إىل املتغريات الدميو 
م املالية و إعداد القوائم املالية وفق معايري ئ يب عن القواال توجد عالقة نسبية بني اإلفصاح احملاس الفرضية الرابعة:

  .α = 0,05عنوية التقارير املالية عند مستوى امل
م املالية واإلفصاح احملاسيب من منظور ال يوجد عالقة نسبية بني اإلفصاح احملاسيب عن القوائ الفرضية اخلامسة:

  .α = 0,05ة عند مستوى املعنويمعايري التقارير املالية الدولية 
  أهداف الدراسة:

ملوضوع.حتديد مفهوم اإلفصاح احملاسيب وخمتلف اجلوانب النظرية احملي _   طة 
  تقارير املالية. عن القوائم املالية وإعدادها وفق معايري ال_ دراسة واقع اإلفصاح احملاسيب 

 استبيانتوزيع احثني ببكما قام ال  ،االستقرائيواملنهج  االستنباطيالدراسة على املنهج  اعتمدت منهج الدراسة:
  اسيب يف القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية.بواقع اإلفصاح احملوهذا من أجل معرفة آراء عينة الدراسة 
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  ت الدراسةاجلانب النظري ملتغريا

ألصح  امتداد الدولية ماهي إتعترب معايري التقارير املالية ال: IFRSأوال: معايري التقارير املالية الدولية  أو 
رخيي للمعايري احملاسبية الدولية  عنها   اجنرمن منطلق طرح فكرة التوحيد احملاسيب اليت ، اليت برزت IAS تطور 

افق الدويل، حيث أصبحت هذه املعايري مقياس ومرجع أساسي للعمل احملاسيب مبدأ مقبول عموما واملتمثل يف التو 
  :نطلق ميكن تبسيط اجلانب املفاهيمي هلذه املعايري وفق التايل، ومن هذا املعلى املستوى الدويل

 ميكن تبسيط مفهومها من خالل النقاط التالية: احملاسبية:مفهوم املعايري  -1
 تعين واليت  ( Norma )لالتينية الكلمة إىل معيار كلمة أصل يعود لية:تعريف املعايري احملاسبية الدو  - 1-1

 اصطالحا أما اهلندسي، لقياس وتسمح القائمة الزاوية تعطي نيتمتعامد طعتنيق من مكونة قياس أداة
 عليها  متفق كقاعدة اعتباره ميكن  فاملعيار القاعدة، مفهوم مع (Norme)كلمة  استعمال فرتادف

 املعيار تعريف اجتاه النظر وجهات وتعددت بدقة، مميزاته وحتديد الشيء ملعرفة مقياسو  اجلميع بني
 يالنظر  األساس وبني بينه الفجوة تضييق حتاول التطبيق لرتشيد عن أداة عبارة يارعامل أن يرى نم فهناك

 مهنية أو يةرمس حماسبية تنظيمية هيئة تصدره كتايب بيان أنه  املعيار على يعرف من وهناك للمحاسبة،
 ونتائج ايلملا ملركز صةاخلا األحداث أو العمليات من نوع املالية أو القوائم بعناصر البيان هذا يتعلق

 أن ( Littleton )ليتلتون  رىوي املناسبة، التوصيل العرض أو أو القياس أسلوب حتديد أو األعمال
 1للمقارنة. كأداة ويستخدم السليم التطبيق احملاسيب يف عليه متفق أساس هو احملاسيب املعيار

  1ثة أجزاء أساسية كاآليت:الحماسبية من ثتعاجل مشاكل  عتبارهاعموما تتكون املعايري احملاسبية، 
 وصف مفصل للمشكلة املراد معاجلتها؛  -
 شكلة؛عرض طرق حلل امل -
 حل معني يكون مربرا. اعتماد -

 اليةمعايري امل استخدامسواق املال العاملية أدى إىل أل االنضماممزا تطبيق املعايري املالية الدولية:  - 1-2
  1 ذه املعايري ما يلي:ه استخداما الدولية مبختلف املؤسسات، ومن بني مز 

ملؤسسة تبعا للمعايري  - دة كفاءة أداء إدارة حتسني جودة املعلومات املالية  لتايل ز ا، و  الدولية املعمول 
 ؛قرارات مناسبة اختاذاملؤسسة و 

ى التأهيل إنشاء معايري حماسبية دولية مقبولة ومتعارف عليها على املستوى احمللي و الدويل يساعد عل -
ملؤسسة؛عال  لمي و العملي ملمارسي مهنة احملاسبة 



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
139 

 
الحق موحدة للشركات ماملعلومات املالية على إعداد قوائم مالية و ساعد معد تتوافر معايري دولية  -

دة ؤ تمتعددة اجلنسيات، و  لتايل ز املالية  االستثماراتدي إىل توسع أماكن أسواق املال احمللية و 
  دويل.للى املستوى اواإلنتاجية ع

الدولية إلعداد التقارير   صدار املعايريلس تدرجيياً ابداء  :IFRSتبين املعايري الدولية للتقارير املالية  -2
ولذلك فإن التسمية القدمية ، IAS احملاسبة الدولية لتحل بتسميتها اجلديدة حمل معايري IFRSاملالية 

ب احملاسيب تدرجييًا لتحل حملها املعايري الدوليـة دختتفي من األسوف  IASاحملاسبة الدولية  وهي معايري
اإلصدارات اجلديدة والتعديالت احملتملة ملعايري احملاسبة الدولية،  مـع IFRSة إلعـداد التقـارير املاليـ

نشاطها إيل املعلومات املالية  يف توسيع دائـرة IASBرغبة  IFRSإيل  IASتغيري من ويعكس ال
 1 .اً عموم 

  1: الدولية إلعداد التقارير املالية قبوال عاملياً حيث ريلقيت املعاي
ري احملاسبة الدولية يف السنوات القليلة املاضية عددا من النجاحات يف حتقيق احرزت عملية وضع معاي -

 ؛ IAS/IFRS)للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ( تخدام أكرباعرتاف واس
تشريعا يقتضي  2002و عندما أصدر االحتاد األورويب يف عام هية املفاجئة كان أحد األهداف الرئيس -

دة. ا املالية املوحيف اورو تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف بيا من الشركات املدرجـة
فذ املفعول عام   ذلك بلدا، مبا يف 28شركة يف  7000أكثر من  وينطبق على 2005وأصبح التشريع 

التقارير املالية يف أورو  دادأملانيا واسبانيا واململكة املتحدة. وتعين عملية تبين املعايري الدوليـة إلعـو فرنسا 
ت املالية اجلماعيـة للشـركاتأن حتل حمل معايري ومتطلبات احملاسبة الوطنية كأساس إل  عداد وعرض البيا

؛  املدرجة يف أورو
تتجه حنو تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. ففي عام  خارج أورو هناك بلدان أخرى كثرية -

املعايري إلزامية يف بلدان عديدة يف جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا  هـذه أصبحت  2005
الكارييب، ويضاف لذلك أن بلدان أخرى كانت قد  ية وجنوب إفريقيا والشـرق األوسـط وبلـدانالالتين

وهونغ كونغ اسرتاليا  اسبة وطنية تعكس املعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة مثـلنت معايري احملتب
ا امل70ونيوزيلندا والفلبني وسنغافورة. وقدر أن أكثر من  درجة تطبيق املعايري بلدا طلبت من شركا

ت املا الدوليـة  2005.  لية يفإلعداد التقارير املالية عند إعدادها وعرضها للبيا
ت ا - ملالية بتبين املعايري اليت يرحب املستثمرون والدائنون واحملللون املاليون وغريهم من مستخدمي البيا

لصعب يف غياب املعايري املشرتكة مقارنة اجلودة وشفافة وقابلة للمقارنة. فمن ا تتطلب معلومات عالية
تلفة من العامل. ويف سياق االقتصاد اآلخذ يف احناء خم ة يفاملعلومات املالية اليت تعدها املؤسسـات املتواجـد
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اجلودة االستثمار  تخدام جمموعة واحدة من معايري احملاسبة عاليـةالعوملة على حنو متزايد، يسهل اس

 .األخرى عرب احلدود ويزيد من كفاءة السوق ويقلل من تكاليف مجع رأس املالوالقرارات االقتصادية 
  1من منظور إصدار النظام احملاسيب املايل:  /FRS IIASالدولية املعايري  عتمادا -3
ا الدولة اجلزائرية ترتب عنها  إن اإلصالحات االقتصادية        االقتصاد الوطين على العامل انفتاحاليت قامت 

دة املبادالت التجارية من خالل حترير التجارة اخلارجية  اخلارجي  يواكب زاما أناقتصاد السوق فكان ل واعتمادوز
نقائص عديدة  بح يعاين منذلك إصالح النظام احملاسيب حىت يساير هذا التطور السريع يف االقتصاد، كونه أص

بقواعد التقييم و تصنيف  القوائم املالية املقدمة مرورا من املبادئ العامة اليت يقوم عليها إىل ابتداءمتس كل جوانبه 
ت، لذا أصبح من الضروري ال مستعملي املعلومات احملاسبية  احتياجاتوجعله متالئما مع  تعجيل بتغيريهاحلسا

 .معايري احملاسبة الدولية الدويل، من خالل إعداد نظام حماسيب يتوافق مععلى املستوى الوطين و 
 قم:  وجه اجلديد يف اإلصالح بدأ من خالل تعديل القانون التجاري الذي جاء به املرسوم التشريعي ر هذا الت      

وجه  مؤشرا قو على الت 1996/12/09الصادر يف  27/96، واألمر رقم 1993/04/25در يف االص 08/93
 ية الشركات، والبدءسياسة اقتصادية جديدة يرتتب عنها بروز شركات جديدة، واعطاء الضوء األخضر لتصف حنو

لتحكيم التجاري  .لعمل 
االت، وما ترتب عن ذلك من إدخالتالشركات يف خماملهم يف اجلانب احملاسيب هو بروز هذه        لف ا

 أن تساير استوجب يري وطرق متويل جديدة، األمر الذي مصطلحات جديدة وأصناف جديدة وأشكال تس
 .بكل دقة احملاسبة هذا التغيري والتعبري عنه

 خرين سامها يفآهناك قانونني إلضافة اىل العدد اهلائل من التعديالت اليت نص عليها القانون التجاري،       
ا القانون  ائري ومها: الشركات القابضة اليت جاءإجياد حاالت جديدة حتتم اإلسراع يف إصالح النظام احملاسيب اجلز 

للدولة، وشركات  تعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعةامل1995/09/25 الصادر يف 25/95 رقم 
ا ا تنظيم املؤسسات   املتضمن 2004/08/20الصادر يف 01/2004 ألمر رقم مسامهات الدولة الذي جاء 
احملاسبني يف املعاجلات  ا، األمر الذي ترتب عنه فراغات حماسبية وتباين بنيالعمومية االقتصادية وخوصصته

 .ية للمقارنةاجلديد من موثوقية وقابل لنفس العملية، وهذا يتناىف مع ما تصبو إليه احملاسبة وفق املنظوراحملاسبية 
ل النظام احملاسيب  حو  25 /2007/11بتاريخ 11/07نتيجة لألحداث السابقة الذكر صدر القانون رقم      

ا " نظام لتنظيم املعل 03  مادته رقم وعرف يف ومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية احملاسبة املالية 
 عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان  كس صورة صادقةوتصنيفها، وتقييمها وتسجيلها و عرض كشوف تع  عديدة

اية السنة  احملاسيب  لتطبيق النظام االنطالقة 2010فكانت بداية سنة  ."املاليةو جناعته، ووضعية خزينته يف 
  املايل.
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ثني ملا له  العديد من الباح اهتماميعد اإلفصاح احملاسيب من أبرز املصطلحات اليت القت  فصاح احملاسيب:نيا: اإل

لسرعة املطلوبة للجهات املستخد من مة هلا، خاصة فيما يتعلق دور هام يف توفري الكم الكايف من املعلومات و
لسوق املالية، وتعد املنظمات الدولية احملاسبية  اليت سامهت يف إعداد كل من املعايري احملاسبية الدولية ملهتمني 

  األخرى الضرورة احلتمية لإلفصاح احملاسيب.  ي اليت أبرزت ه ومعايري التقارير املالية الدولية 
 إعطاء تعريف وحتديد أمهية اإلفصاح احملاسيب وفق التايل:من خالل  مفهوم اإلفصاح احملاسيب: -1

 عدة تعريف لإلفصاح نذكر منها:  هناك تعريف اإلفصاح احملاسيب: - 1-1
، لألطراف االقتصاديةن الوحدات عمات الضرورية وتقدمي املعلو  إظهارعلى أنه "عملية احملاسيب يعرف اإلفصاح 

ت االقتصاديةت اليت هلا مصاحل حالية أو مستقبلية بتلك الوحدا لبيا ، وهذا يعين ايضا أن تعرض املعلومات 
  1هومة للقارئ الواعي دون لبس أو تضليل."والتقارير املالية بلغة مف

ام يف عرض املعو  ت والقوائم املالية والتقارير  يلومات احملاسبيعرف على أنه: "الوضوح وعدم اإل ة عند إعداد احلسا
  1احملاسبية."

ت املالية منبصورة أمشل مي لغ األمهية ملستخدمي البيا أجل  كن القول "إن عرض املعلومات واإلفصاح عنها 
م. وهلذا فان معايري احملاسبة الدولية تبنت م لعرض   وقفني يتعلقانتزويدهم مبعلومات ضرورية الختاذ قرارا

لقضا العامة، حيث مت إصدار جمموعة من  املعايري العامة اليت ركزت على اإلفصاح واإلفصاح. أما األول فيتعلق 
يتم عرضها يف القوائم املالية وكيفية عرض األصول وااللتزامات عن السياسات احملاسبية وأنواع املعلومات اليت 

صدار معاياملتداولة. أما الثاين فيتعل لتقرير عن التدفقات النقدية واإلفصاح عن ريق   أكثر خصوصية تتعلق مثال 
اح عن األطراف األساسية والتغريات يف املبادئ احملاسبية، وإعداد التقارير عن الفروع واألقسام واإلفصاألخطاء 

ن تكون متوفرة ألولئك أو التوتر بني ذات العالقة والعمليات اليت متت معهم، القاسم املشرتك يف كل هذه املعايري ه
ا الذين هلم احلق يف احلصول على معلومات املؤسسة واحلفاظ  على سرية املعلومات التجارية اليت متنح املؤسسة ميز

  1التنافسية."
ترجع أمهية اإلفصاح  للدور الرئيسي الذي يلعبه  يف توفري املعلومات احملاسبية   اسيب:أمهية اإلفصاح احمل - 1-2

م  وأنواعهم، ولقد زاد من أمهيئيت توفر  البيال ة  اإلفصاح  ة  اجليدة ملتخذي  القرارات على كافة  مستو
دة  احلاجة إىل معلومات مالية  وغري مالية توفر للمستثمرين والدائنني وكافة  األطراف اليت هلا عالقة   لز

ستخدم  التقرير املايل  مبا حتويه من ملئدة احملققة  لوحدة االقتصادية املناخ اجليد الختاذ القرار ألن الفا
دة قيمة املعلومات احمل تواة فيه ،وميكن ذكر على سبيل املثال  وليس على سبيل  احلصر معلومات تزيد بز

  1اإلفصاح :بعض النقاط تظهر أمهية 
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األموال إدارة   ةدارة يف إدار تساعد املعلومات املتوفرة يف التقارير املالية املسامهني  يف بيان مدى جناح اإل -

دف إىل تنمية حقوق  املسامهني  ؛ اقتصادية 
الية يف إظهار مدى كفاءة اإلدارة  يف العمليات االستثمارية  املختلفة  للوحدة  تساعد التقارير امل -

 ؛اديةاالقتص
وحدة  االعتماد على تلك  املعلومات يف رسم اخلطط والربامج للوصول إىل األهداف املنشودة لل -

  ؛ةياالقتصاد
ملعلومايف إمداد  تساعد معلومات التقارير املالية - حىت متكنهم من ت الالزمة هلم املستثمرين والدائنني 

 ؛اختاذ القرارات املالئمة ألهدافهم
لدخل على بيان جهود اإلدارة يف جمال خلق اإليرادات وجناحها يف حتقيق تساعد معلومات قامة ا -

واالقرتاض على نتيجة األعمال إلضافة إىل بيان أثر قرار التمويل نـة مدة معي األهداف الرحبية خالل
 ؛(الربـح)

 ؛مثـل مصلحة الضرائب  ختلفةامل  مي معلومات ذات األثر املايل للجهاتتقد -
ل على املعلومات والذين  يف احلصو مني الذين هلم قدرة حمدودة أو سلطة ضعيفة ملستخدخدمة هؤالء ا -

 ؛كمصدر أساسي للمعلومات حول األنشطة االقتصادية للوحدة  قوائم املاليةعلى ال يعتمدون
قدرة الوحدة االقتصادية على حتقيق وتقييم ملعلومات املقارنة  ارير املاليةداد املستخدمني للتقإم -

 ؛الدخل
يفة  واليت تساهم يف حتسني وظ ة حول العمليات واألحداث املاليةوالواضح قدمي املعلومات احلقيقيةت  -

لضرورة توضيح الفروض اخلاصة بتلك العمليات  واملفاهيم  اليت أسست و  التنبؤ،  ؛ عليها سيتبع ذلك 
نشطة الوحدة االقتصادية ذا تساهم - تمع واليت  القوائم املالية يف إعداد التقارير اخلاصة  ت األثر على ا

حدة االقتصادية و لنسبة لدور الياس أو التحديد أو الوصف، واليت تشكل أمهية ميكن أن تقبل الق
 البيئة االجتماعية اليت تتواجد فيها. خدمة

  1يهدف اإلفصاح احملاسيب إىل تقدمي معلومات إىل املستخدمني من أجل: اسيب:اإلفصاح احملأهداف  - 1-3
ذه العناصر خبالف مقاييس املستخدمني  وصف العناصر  - ا وتقدمي مقاييس ذات عالقة  املعرتف 

 لقيمة العادلة لبنود امليزانية العمومية؛اية مثل تقدير للقوائم املال
ا وتقدمي - مقاييس مفيدة هلذه العناصر مثل مبلغ الضرائب املؤجلة غري  وصف العناصر غري املعرتف 

ا؛   املعرتف 



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
143 

 
ا وغري  واالحتماالتملساعدة املستثمرين والدائنني لتقييم املخاطر  توفري معلومات - للعناصر املعرتف 

ا؛ املع  رتف 
ت بني ال تقدمي -  سنوات؛املعلومات املهمة اليت تسمح ملستخدمي القوائم املالية بعمل املقار
 تقدمي معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة مستقبال؛ -
مين لتقييم العائد على مساعدة املستثمر  -  . استثمارا

ت اإلفصاح احملاسيب: -2 ح عنها ليس فقط على خربة  ا  ينبغي اإلفصيعتمد مقـدار املعلومات اليت مستو
ت خمتلفة لإلفصاح جيب على  القارئ ولكن يعتـمد أيضا على مستوى اإلفصاح املطلوب، فهناك مستو

خاللـه توصيل املعلومات ملستخدمي القوائم املالية، ميز املستوى املناسب الذي ميكن من  اختياراحملاسب 
تالباحثـون بني مدخلني رئيسيني يف حت   1 :اإلفصاح احملاسيب مهـا ـديد مستو

ت وهـيمت الرتكيز فيه على مدى أو نطاق اإلف املدخل األول: - 2-1   :صاح، ميكن التمييز بني ثالثة مستو
إّال أن تطبيق هذا اإلفصاح ملعلومات الالزم اإلفصاح عنها، أي توفري كافة ا اإلفصاح التام أو الكامل:  -أ

 يف: يواجهه جمموعة من املشاكل تتمثل
 وعة، حيث ير املنافع اليت تعود من تطبيق اإلفصاح الكامل مع سهولة حتديد التكاليف املدفدصعوبة تق

دة عدد احملاسبني   300أي التحول من  50%أنه لو مت تطبيق هذا اإلفصاح فإن الشركة ستحتاج إىل ز
 .حماسب ولكن املنفعة من وراء ذلك صعب حتديدها 450حماسب إىل 

 اح للوفاء بتطبيق مبدأ اإلفصاح الكامل, خاصة وأن مهنة احملاسبة يف صر سياسات اإلفصعوبة تطوي
ا لتحدد مدى أمهية وطريقة اإلفصاح....، لذا ال يعين اإلفصاح التمرحلة تطوي ام ر ملعايريها وإرشادا

 .عرض كافة التفاصيل من أحداث وعمليات دون متييز
ت قللمدخل األخالوهو جتسيـد : اإلفصاح العادل أو الواضح  -ب ي يف احملاسبة، ويعين تقدمي البيا

طراف على حد سواء، وخيضع هذا املستوى من اإلفصاح إىل واملعلومات املالية اليت تقدم إىل كل األ
ت احملاسبيةسلوكية تتعلق مبعدي ال اعتبارات   .بيا

 داإلفصاح احلـ ويسمى أيضا الفعال أو املناسب، و يتطلب هذا املستوى من اإلفصاح الكايف:  -ج
  .األدىن من املعلومات مما جيعـل القوائم املالية مفهومة وغري مضللة

ت اإلفصاح رغم ميكن الق عن كافة  املوجهـة إليه لكونه ال يفصح االنتقاداتول أن املستوى األخري من مستو
ت اإلفصاح مالءمة للتطبيق العملي،  ت واملعلومات املالية هو أكثر مستو موقع الوسط بني   يقع يف عتبارهالبيا
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دة يف تكاليف إعداد ونشر ا ت واملعلومات املالية، واإلفصاح العادل  اإلفصاح التام وما يرتتب عنه من ز لبيا

  عب التحكم فيها. سلوكية وأخالقية يص العتباراتالذي خيضع 
  إلفصاح إلـى:يف هذا املدخل يتم الرتكيز على نوعية اإلفصاح، حيث يقسم ا :املدخل الثاين - 2-2

 شكل معقـول، ويف يهتم الدور الوقائي لإلفصاح بضمان توفري املعلومات للجمهور يف إلفصاح الوقائي:ا  -أ
 .عليها  االعتمادوقت مناسب حبيث ميكن 

ت املالية لديه القدرة على   اجتاه وهو  اإلفصاح التثقيفي:  -ب معاصر يعتمد على أن مستخدم البيا
ت وإج  طريقة مهنيـة.براء التنبؤات التحليل وعقـد املقار

أو إجباري  اختياريإىل ويرجـع تصنيف اإلفصـاح  اإلفصاح االختياري و اإلفصاح اإلجباري:  -ج
 .إىل البيئة والتشريعات والقوانني النافذة يف تلك البيئة

دة ميكن إمجال مقومات اإلفصاح احملاسيب اليت جتعل معلوماته ذات ثقة وفائ ت اإلفصاح احملاسيب:مقوما -3
  1:ة أو خارجها فيما يليسداخل املؤس

م للمعلومة احملاسبية من شأنه معرفة أو حتديد إن حتديد املستخد حتديد املستخدم للمعلومة احملاسبية: - 3-2
ن املستخدمني للمعلومات  من حيث الشكل و املضمون أل اخلواص اليت جيب توفرها يف تلك املعلومة
ت خمتلفة يف تفسري ذا كان من اجلدير إعداد املعلومات إما  هل املعلومات، و  احملاسبية هلم مستو
أو إصدار تقرير مايل واحد متعدد  االحتياجاتعددة من بواسطة إعداد تقرير واحد وفق مناذج مت

خدمني احملتمل وجودهم وهذين النموذجني من الصعب حتقيقها املست احتياجاتاألغراض حبيث يليب 
اجات مستخدم معني من بني تلك الفئات حرتض أنه يليب فلذلك من املستحسن إعداد منوذج يف

 ،اح بتولية العناية للمالك احلاليني املالك احملتملني والدائننيوجعله حمورا أساسيا يف حتديد أبعاد اإلفص
ت احملاسبية همن مستخدمي اإوعموما ف املوردون وغريهم من  ، املقرضني، العاملني، املستثمرين  :لبيا

 وغريهم.  اجلمهور العام، اجلهات احلكومية، ءالعمال، ارينيالدائنني التج
املعلومات احملاسبية من شأنه  استخدامإن حتديد أغراض  :اسبيةاملعلومات احمل استخدامحتديد أغراض  - 3-3

ملستخدم من املعلومة وتكسبه قدرة على التنبؤ وتساعد احبيث يستفيد أن حيقق خاصية املالءمة 
ت املالية ال تفي بكافة  ن ، على الرغم مالقرارات اختاذبعضهم يف  هؤالء   احتياجاتأن البيا

ت املالية اليت  احتياجاتال أن هناك املستخدمني من املعلومات إ مشرتكة هلؤالء املستخدمني، فالبيا
 احتياجاتاملستثمرين الذين يتحملون خماطر رأس املال سوف تفي أيضا مبعظم  حتياجاتتفي 

ت املالية للمؤسسة بصفة أساسية على و و تقع مسؤ  ين،املستخدمني اآلخر  لية إعداد وعرض البيا
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ا، كما لرغم من أنه يتوافر هل عاتق إدار ت املالية  ملعلومات اليت حتتويها البيا ا  تم اإلدارة أيضا 

احلصول على معلومات مالية و إدارية إضافية متكنها من أداء وظائفها األساسية يف جماالت 
  القرارات والرقابة، وتعترب اإلدارة قادرة على حتديد شكل ومضمون تلك املعلومات واختاذلتخطيط ا

ااإلضافية حبيث تفي  لومات  اخلاصة من املعلومات، ويعترب التقرير عن مثل تلك املع حتياجا
ت املالية املنشورة تعتمد أساس ا على  اإلضافية خارجا عن نطاق هذا اإلطار، ومع ذلك فالبيا

 .املايل للمؤسسة ت اليت تستخدمها اإلدارة عن املركز املايل وتقييم األداء والتغريات يف املركزااملعلوم
فصاح بواسطة القوائم املالية التالية يف وقتنا احلايل يتم اإل :حتديد طبيعة املعلومة الواجب اإلفصاح عنها - 3-4

  :وهي
 امليزانية؛ -
ت النتائج؛ -  جدول حسا
 زينة؛جدول سيولة اخل -
 لتغريات يف األموال اخلاصة؛اقائمة  -
 .معلومات أساسية مرفوقة يف املالحظات -

  :بادئ اليت ختضع هلا هذه القوائم تشكل قيدا علي اإلفصاح احملاسيب منهاو جمموعة امل
 مببدأ التكلفة التارخيية مما جيعل املعلومات عرضة للشك والتساؤل يف فرتات التضخم؛إثبات األصول  -
هلذه القوائم إدخال بعض البنود وفق عدة معايري من ضمنها احلجم النسيب مما  داحملاسب املع فرض علي -

لرغيق ت املالية  م من ود يف بعض األحيان إىل دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيا
 ؛ حجمها النسيب اخنفاض

مات حيث أدى هذا الرتجيح و األخرى للمعل لذلك يرى كثري من احملاسبني إىل ترجيح كفة املالءمة على اخلواص
  :ها إىل توسيع نطاق اإلفصاح املرغوب فيه من عدة زوا من

لقوائم املالية مفهوم املقاييس املتعددة يف اإلفصاح عن قيم بعض البنود املدرجة يف ا استخدامشيوع  -
ارخيية تمع التكلفة اللألصل الثابت جنبا إىل جنب  االستبداليةمثل اإلفصاح عن القيمة اجلارية أو 

 وذلك يف حال وجود فرق جوهري بينهما؛
ت احملاسبة اإلفصاح عـن معلومات جديدة كبيا -  ؛االجتماعيةت حماسبة املوارد البشرية و بيا
إلفصاح عن مدى املخاطر احملسوبة لدى دقة اإلفصاح عن التنبؤات والتوقع - ات املالية مصحوبة 

 عات؛قتنبؤات و التو املعلومات اليت حتتوى تلك ال
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ت احملاسبية بسبب التغريات اليت  - ر اليت تظهر يف البيا حتدث يف املستوى العام  اإلفصاح عن اآل

 ر؛ لالسعا
  .ال من الرتكيز على جانب الكمإذا فيجب الرتكيز علي نوعية املعلومات املفصح عنها بد -

إلإيدا فحىت يكون اإلفصاح مف :توقيت اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية - 3-5 أن  اشرتاطافة إىل ضنه 
الئم يف جيب أن يتوفر التوقيت امل تكون هذه املعلومات كافية و موثوقة وقابلة للمقارنة والفهم
ذلك فقد حرصت قوانني الشركات إعدادها وعرضها وتقدميها ملستخدمي تلك املعلومات، ل

عداد وعرض املعلوم ت خالل فرتة زمنية اوتعليمات هيئات أسواق املال العاملية أن تلزم الشركات 
ريخ انتهاء السنة املالية أو الفرتة املرحلية  ية بقوائم مالية مرحلية، وتزويد هيئة األوراق املالمعقولة من 

دف توفري معلومات ح   .ديثة لفرتات متقاربة للمتعاملني يف األسواق املاليةأو نصف سنوية 
  اجلانب امليداين

ة املنهج الوصفي والتحليلي، فعلى صعيد البحث الوصفي، مت االعتماد سانتهجت الدرا منهج الدراسة:أوال: 
ت احملكمة ، أما على صعيد البحث امليداين ت النظرية املتوفرة ، من اعلى الدراسا التحليلي ، االت و الدور

ت واخلرباء احملاسبني ة غليزان والشلف،  يبوال واألكادمييني  فقد مت استخدام استبيان موجه لعدد من حمافظي احلسا
مج اإلحصائي ( ليها الباحثني  .كان حجم العينة اليت وزع ع)SPSSكما استخدم يف حتليل فرضيات البحث الرب

ت الدراسة (   .) عينة26استبيا
لقد مت صياغة املقياس املستخدم من خالل االعتماد على  تغريات ومجع املعلومات: أساليب قياس امل -1

) غري موافق بشدة، كما اعتمد الباحثان يف 5) إىل موافق بشدة و(1شري (ي اخلماسي  و  ليكارث منوذج 
ت على توزيع استبيان عجتميع ال ت واخلرباء احملاسبني، ولقد قاما بتقسيمه بيا إىل  لى حمافظي احلسا

ة والشهادة نأربعة حماور، تناول احملور األول منها املتغريات الدميوغرافية كاجلنس واخلربة املهنية يف نفس امله
احملور عبارات، أما  10لك من خالل وذ  االفصاح يف القوائم املاليةالتعليمية، واحملور الثاين، فتناول 

عبارات، واحملور الرابع  10فتضمن  ير املالية الدوليةالقوائم املالية ومعايري التقار الثالث  واملتمثل يف 
 عبارات.  10وضم  الية الدوليةملاالفصاح ومعايري القوائم اواألخري والذي كان حول 

ت واخلرباءيتمثل جمتمع الدراسة يف كجمتمع وعينة الدراسة:  -2 احملاسبني على مستوى  ل حمافظي احلسا
لنسبة لعيوالية غليزان والشلف نة الدراسة فتعتمد هذه الدراسة على العينة امليسرة وقد مت حتديد ، أما 

  استمارة 02استمارة منها  18استمارة وقد اسرتجعنا  20حثان امفردة وقد وزع الب 20حجم العينة بـــ 
 والتحليل.غري قابلة للدراسة 
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تأساليب حتليل الب -3 ا استخدم الباح :يا ثان اإلحصاء الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيا

عتبار مدى املتوسط احيث مت إجياد النسب و التكرارات واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية، وقد مت 
ت عن كل فقرة من ( ي2.4-1احلسايب لإلجا اًال ) د3.4-2.5يد متدنية، ومن () داال على درجة 

ييد متوسطة، ومن (  ييد مرتفعة.) داًال على درجة 5-3.5على درجة 
 من خالل القيام مبا يلي: النتائج:حتليل ومناقشة نيا: 
حيث ) Cronbach Alphaثان حبساب معامل ألفا كرونباخ (حقام الباقياس ثبات أداة الدراسة:  -1

  ول التايل يوضح ذلك.لقياس الصدق البنائي واجلد طبقت املعادلة على العينة
 راسة: معامالت ثبات حماور الد 01اجلدول رقم 

  معامل الثبات  عدد العبارات   حماور الدراسة 
  0.881  10  القوائم املاليةعن  احملاسيب االفصاح
معايري التقارير املالية وفق لقوائم املالية اإعداد 
  الدولية

10  0.816  

ير املالية معايري التقار سيب من منظور احملااالفصاح 
  الدولية

10  0.732  

مجاملصدر: من إعداد الباحثني     SPSS .V 23 العتماد على خمرجات بر
ن كل معامالت الثبات مقبولة    ا أكرب من القيمة عمن خالل اجلدول السابق نالحظ  ، وعليه 0.6تبار أ

تهدفة من هذه الدراسة وهذا يعطي مؤشرا قو ية للوصول إىل النتائج املسفإن مجيع املقاييس تتمتع بثبات وثقة كاف
لتايل سيتم قبول مجيع احملاور بدون استثناء أو تعديل.على استقرار نتا   ئج الدراسة و

) مفردة مت جتميعها عن طريق استبيان 20ونت عينة الدراسة  من (كت: لنتائج الدراسةالتحليل الوصفي  -2
ت واخلرباء احملاسبني موجه حملافظي احل م إىل  بوالية غليزان والشلفسا ومت التوصل من خالل إجا

 ائج التالية:النت
  املستوى  اجلنس، ووصفت عينة الدراسة وفقا ملتغريات: التحليل الوصفي للخصائص الدميوغرافية: - 2-1

 اجلدول التايل:الدراسي، سنوات اخلربة، املهنة، وفيما يلي الوصف لعينة الدراسة وهي موضحة يف 
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 ميوغرافيةالد: توزيع مفردات العينة املدروسة وفقا للخصائص 02دول رقم اجل

  %النسبة  العدد  املهنة  %النسبة  العدد  اجلنس
ت  83.33  15  ذكر   05.56  01  حمافظ حسا

  83.33  15  اكادمييني   
  11.11  02  خبري حماسيب  16.67 03  أنثى

 %لنسبةا  العدد  اخلربة املهنية  %النسبة  العدد  املستوى التعليمي
  11.11  02  سنوات  05أقل من   72.22  13  ليسانس

  ماسرت
  اجستريم

05  
00  

27.78  
00  

  سنوات 10و 05ما بني 
  سنة 15و 10ما بني 

05  
08  

27.78  
44.44  

  16.67  03  سنة  15أكثر من   00  00  دكتوراه
العتماد على خمرجات (  Excel 2010)املصدر: من إعداد الباحثني 

ية أن أغلب أفراد العينة ذو ائي الوصفي ملفردات العينة املدروسة وفق خصائصها الدميوغرافيشري التحليل اإلحص   
م املهنية  وأغلبهم  %72مستوى ليسانس بنسبة  ث ب، كما بلغت نسسنوات 05جتاوزت خرب   %16.67ة اإل

حية املهنة فأغلب العينة هم %83.33مقابل    .% 83.33بنسبة  أكادمييني، أما من 
الحنراف املعياري لكل فقرة من من خالل حساب املتوسط احلسايب وا  يل الوصفي حملاور الدراسة:التحل - 2-2

 خالل اجلدول التايل: لكل حمور على حدى وحتليل النتائج املتوصل إليها واملبينة من االستبيانفقرات 
  حمور اإلفصاح يف القوائم املالية:   -أ

  القوائم املاليةعن  احملاسيب ور االفصاححمل يل الوصفيالتحل: 03اجلدول رقم 
املتوسط   البيان 

  سايب احل
االحنراف 

  املعياري 
  درجة املوافقة الكلية

  مرتفعة  1.053  4.027  من شفافية القوائم املالية احملاسيب يعزز االفصاح
  مرتفعة  1.016  3.904  إقناع املستثمرين بعدالتهايف يساهم االفصاح عن القوائم املالية 

  مرتفعة  0.962  3.802  على املعلومات يف القوائم املالية احملاسيب كس االفصاحينع
  مرتفعة  1.049  4.016  من جودة القوائم املالية احملاسيب يعزز االفصاح

  مرتفعة  1.205  4.395  من املستثمرين اخلارجيني ةيزيد االفصاح عن القوائم املالي
  مرتفعة  1.058  4.071  سرتاتيجيات املؤسسةلية بتوضيح ايساهم االفصاح يف القوائم املا

ر السلبية لألزمات املالية إن االفصاح عن القو    متوسطة   0.649  3.403  ائم املالية خيفف من اآل
  مرتفعة  1.307  4.408  ية أكرب ملمارس املهنةر يساهم االفصاح عن القوائم املالية يف منح ح

لتنبؤات املستقبلية للمؤسسة على اهم يف رسم اإن االفصاح عن القوائم املالية يس
  أساس منطقي 

  سطة متو   0.603  3.364

  مرتفعة  1.069  4.085  يساهم االفصاح عن القوائم املالية من بناء توقعات مستقبلية عن املؤسسة
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مجباملصدر: من إعداد ال العتماد على خمرجات بر   SPSS.V 23 احثني 

ت الوارد  أعاله يتضح أن أفراد العينة يوافقون على أن االفصاح  03رقم ة يف اجلدول من خالل حتليل البيا
ر  يساعد يف تلبية احتياجات مستخدمياحملاسيب  القوائم املالية، كما يقنعهم بعدالتها، وحيد االفصاح من اال

ى عل ة واجلودةالشفافي، وكل ذلك من خالل اضفائه حرية أكرب ملمارس املهنةزمات املالية ومينح السلبية لأل
حظ أن الوسط احلسايب يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي لسلم  القوائم املالية، وهذا ما ملسناه عند أفراد العينة، إذ نال

لتايل درج 3.5، إذ جتاوزت ليكارث   عامة. ةة املوافقة هي مرتفعة بصفو
 القوائم املالية ومعايري التقارير املالية الدوليةحمور   -ب 
  

  الية الدوليةمعايري التقارير املوفق القوائم املالية إعداد حملور  لوصفيالتحليل ا: 04اجلدول رقم 
االحنراف   الوسط احلسايب  البيان 

  املعياري 
  درجة املوافقة

ئم املالية وفق معايري التقارير املالية اميكن للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية إعداد القو 
ت    الدولية دون أي صعو

  توسطة م  1.053 3.184

ق املعايري التقارير  عملية التسجيل احملاسيب تساهم يف إعداد القوائم املالية وف سهولة
  املالية الدولية

  مرتفعة  1.254  3.705

ة يضفي شفافية على قوائم ياعتماد القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدول
  املؤسسة

  مرتفعة  1.317  4.291

ملؤسسة وجود كفاءات حماسبية قارير املالييتطلب تطبيق معايري الت   متوسطة   0.972  3.092  ة الدولية 
  مرتفعة  1.240  3.646  القوائم املالية اليت تقرها معايري التقارير املالية الدولية تستعمل يف خمتلف أغراض املؤسسة

  مرتفعة  1.408  4.501  واضحةم اعداد القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية من خالل مناذج تي
  مرتفعة  1.201  3.503  ر املالية الدولية يزيد من تكلفتهاإن إعداد القوائم املالية وفق معايري التقاري

عن اليت تقرها معايري التقارير   فالقوائم املالية اليت ينص عليها النظام احملاسيب املايل ختتل 
  املالية الدولية

 منخفضة  0.536  1.930

ملقارن  يري التقاريرتنص معا ة مع الدورة املالية الدولية على ضرورة إعداد القوائم املالية 
  السابقة

  مرتفعة  1.227  3.608

ا معايري التقارير املالية الدولية يساهم  يف احلصول على  تبين القوائم املالية اليت جاءت 
  متعاملني أجانب

  مرتفعة  1.269  3.941

مجالعتماد ع املصدر: من إعداد الباحثني   SPSS.V 23 لى خمرجات بر
ت واخلرباء احملاسبني) بشكل عام يبدون يتضح لنا من اجلدول السابق أ    ن افراد جمتمع الدراسة (حمافظي احلسا

ملالية وعالقتها مبعايري التقارير املالية الدولية، إذ بلغ املتوسط احلسايب اموافقة على العبارات اليت تقيس القوائم 
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واالحنراف املعياري أكثر  ليكارث وهذا املتوسط يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي لسلم 3ت أكثر من غلب العباراأل

ة بناءا على معايري التقارير ي، واليت تظهر أن اعداد القوائم املالمرتفعةصحيح، كما أن درجة املوافقة الكلية  1من 
ااملالية الدولية يساعد يف  القوائم  على عليها، وميكن استعمال هذه  لشفافيةاخالل اضفاء وهذا من  تعزيز جود

 اض املؤسسة.يف خمتلف أغر 
 : االفصاح ومعايري التقارير املالية الدولية حمور  -ج

  معايري التقارير املالية الدوليةمن منظور   احملاسيبحملور االفصاح  التحليل الوصفي: 05اجلدول رقم 
املتوسط   البيان 

  احلسايب 
االحنراف 

  ملعياري ا
املوافقة  درجة

  الكلية
  منخفضة  0.509 1.508  ملالية الدولية غري مالئم للدول الناميةوفق معايري التقارير ا احملاسيب  االفصاح

اليت تنص عليها معايري التقارير  حملاسيبا تلتزم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبتطلبات االفصاح
  املالية الدولية

  مرتفعة  1.247  3.671

ا تعترب متطلب معايري التقارير املالية الدولية  ات االفصاح عن املعلومات يف القوائم املالية اليت جاءت 
  كافية لتلبية احتياجات املستخدمني

  مرتفعة  1.302  4.109

احملاسبية املفصح عنها يف القوائم املالية وفق للنظام احملاسيب املايل و   تال يوجد اختالف بني املعلوما
  املالية الدولية يري التقاريرمعا

  مرتفعة  1.262  3.827

  مرتفعة  1.298  4.032  ملالية الدولية تزيد من كفاءة االفصاح يف القوائم املاليةإن معايري التقارير ا 
ادا على معايري التقارير املالية الدولية من رفع مستوى أداء ميساهم االفصاح يف القوائم املالية اعت

  املؤسسة
  مرتفعة  1.277  3.971

  متوسطة   1.032  3.180  ا معايري التقارير املالية الدوليةيصعب فهم متطلبات االفصاح يف القوائم املالية اليت تنص عليه
املعلومات احملاسبية املفصح عنها يف  ةإن تعديل معايري التقارير املالية الدولية دور يعزز من جود

  القوائم املالية
  مرتفعة  1.259  3.744

الدول وفقا لدرجة االفصاح تقارير املالية الدولية من اختالف املعاجلات احملاسبية بني لل معايري التق
  للقوائم املالية

  مرتفعة  1.273  3.947

ا معايري التقارير املالية الدولية  واملعلومات احملاسبية املفصح عنها يف القوائم املالية  اليت جاءت 
  تؤثر على قرار مستخدميها

  فعةمرت  1.163  3.208

م العتماد على خمرجات بر   SPSS.V 23 جاملصدر: من إعداد الباحثني 
تها  قمن اجلدول السابق يتضح لنا أن افراد جمتمع الدراسة يبدون موافقة على العبارات اليت تقيس االفصاح وعال   

وهذا املتوسط يقع ضمن فئة 3.5ت أكثر من مبعايري التقارير املالية الدولية، إذ بلغ املتوسط احلسايب ألغلب العبارا
، واليت مرتفعةصحيح، كما أن درجة املوافقة الكلية  1حنراف املعياري أكثر من واال ليكارثاملعيار اخلماسي لسلم 

رة االفصاح وفق معايري التقارير املالية غري مالئم للدول النامية، كما قتبني أغلب املستجوبني غري موافقني على ف 



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
151 

 
الفصاح عنها يف القوائم  اسبية اليت مت اتقارير املالية الدولية تساهم يف كفاءة وجودة املعلومات احملأن معايري التظهر  
  املالية.
الفرضيات   ختبارالدراسة سنقوم اآلن  بعد ما تطرقنا للتحليل الوصفي لعينة: فرضيات الدراسة اختبارلثا: 

  :كما يلي
 فرضيات الدراسة الختبارالثنائي  التباين  تباراخنتائج حتليل : 06اجلدول رقم 

وسط جمموع مت  مصادر االختالف  املتغري
  املربعات 

درجة احلرية 
Df  

مستوي   Fاختبار 
 αاملعنوية 

 النتيجة 

االفصاح احملاسيب عن 
  القوائم املالية

الفرضية قبول  001, 10.062 3 19.059  املهنة
  البديلة

 
 004, 17.583 1 7.318  اخلربة املهنية

  001,  14.704  1  12.406  هنة*اخلربة املهنيةامل
  ملالية ا القوائم  إعداد
 التقارير معايري وفق 

  الدولية املالية

  000,  3.118  7  2.582  املهنة
الفرضية قبول 
  0037,  7.926  3  9.005  اخلربة املهنية  البديلة

  000,  11.094  1  6.261  املهنة*اخلربة املهنية
 من  سيباحملا اإلفصاح

  املالية  التقارير منظور
  الدولية

  042,  37.561  1  22.093  املهنة
الفرضية ل قبو 

  002,  21.937  2  9.442  اخلربة املهنية  البديلة
  002,  26.448  1  4.603  املهنة*اخلربة املهنية

العتمادإعداد  املصدر: من مج الباحثني    SPSS.V 23على خمرجات بر
ئم يف اإلفصاح احملاسيب عن القوا) 0,05α =ق ذات داللة معنوية (ال توجد فرو  الفرضية االوىل: اختبار -1

 املتغريات الدميوغرافية (املهنة، سنوات اخلربة).املالية تعزى إىل 
ا نتيجة دالة امن خالل اجلدول أعاله نالحظ أنه ونتيجة لتفاعل  ملتغريين املستقلني (املهنة واخلربة املهنية)، فنجد أ

  0,05 =اللةوهي أقل من مستوى الد 0.001تساوي  F الختبارمستوى الداللة  حيث أن قيمة إحصائيا،
α ،ثريمها على املتغري التاب االفصاح عن  عوهذا يبني أن التفاعل بني املتغريين املستقلني املهنة واخلربة املهنية يف 

 القوائم املالية دالة إحصائيا، ومنه نقبل الفرضية البديلة.
القوائم املالية وفق يف إعداد  ) 0,05α =ال توجد فروق ذات داللة معنوية ( ثانية:الفرضية ال راختبا -2

 .معايري التقارير املالية الدولية تعزى إىل املتغريات الدميوغرافية (املهنة، سنوات اخلربة)
ا فنجد ،)ةاملهني خلربةوا املهنة( املستقلني  املتغريين لتفاعل ونتيجة أنه نالحظ أعاله اجلدول خالل نم      نتيجة أ
  0,05= الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 تساوي F الختبار لة الدال مستوى قيمة أن حيث  إحصائيا، دالة
α، إعداد القوائم   التابع املتغري على ثريمها يف املهنية اخلربةو  املهنة املستقلني املتغريين بني التفاعل أن يبني وهذا

لتايل نقبل الفرضية الب دالةر املالية الدولية ايري التقارياملالية وفق مع  ديلة.إحصائيا، و
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يف اإلفصاح احملاسيب من ) 0,05α =ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( الفرضية الثالثة: اختبار -3

 لية الدولية تعزى إىل املتغريات الدميوغرافية (املهنة، سنوات اخلربة)،امنظور التقارير امل
ا فنجد ،)املهنية واخلربة ةاملهن( املستقلني  املتغريين لتفاعل ونتيجة أنه نالحظ أعاله اجلدول خالل من      نتيجة أ
  0,05= الداللة ىو مست من أقل وهي 0.002 تساوي F الختبار الداللة  مستوى قيمة أن حيث  إحصائيا، دالة
α، اإلفصاح احملاسيب  التابع املتغري على ثريمها يف ةاملهني خلربةوا املهنة املستقلني املتغريين بني التفاعل أن يبني وهذا

 إحصائيا، ومن خالل ما سبق نقبل الفرضية البديلة. دالةر التقارير املالية الدولية من منظو 
قة نسبية بني اإلفصاح احملاسيب عن القوائم املالية و إعداد القوائم الال توجد ع الفرضية الرابعة: اختبار -4

 α = 0,05لتقارير املالية عند مستوى املعنوية وفق معايري ااملالية 
   e1X1+B0= B1Y+يل االحندار البسيط الختبار هذه الفرضية، وفق النموذج اآليت:    واستخدمنا حتل

  وائم املاليةق االفصاح احملاسيب عن ال =1Yحيث أن:  
1X= إعداد القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية  
0B= د الثابتاحل  
1B= معامل االحندار  

 القوائم إعداد و املالية القوائم عن  احملاسيب ط بني اإلفصاحنتائج حتليل االحندار البسي: 07اجلدول رقم 
  املالية التقارير معايري وفق  املالية

850.7 معامل االرتباط   0.574 معامل التحديد 
 0.2501 اخلطأ املعياري  0.573 معامل التحديد املعدل

F 936.507 وى املعنويةمست  0.001 
ى املعنويةمستو  Beta T اخلطأ املعياري  B املتغريات  

 1.219 0.063  3.482 0.000 
املستقلاملتغري   0.327 0.016 0.568 35.067 0.000 

مج الباحثني املصدر: من إعداد   SPSS V 23 العتماد على خمرجات بر
 Fوهذا ألن قيمة ، 0.05α=در عند مستوى املعنوية االحندار مقمن خالل اجلدول أعاله نالحظ منوذج    

لتايل نقبل 0.000كان   T، ومستوى املعنوية لـ 0.001وقيمة مستوى املعنوية كان  936.507بلغت  ، و
لما ، كلما كان مت إعداد القوائم املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية، كهالفرضية البديلة واليت تشري إىل أن

واليت تدل على وجود 1.219بلغت  1Bحلدي لـ نسبة االفصاح احملاسيب يف القوائم املالية، ومعنوية امليل ا ارتفعت 
يعرب عن جودة منوذج االحندار  وهذا %57معامل التحديد كان بنسبة عالقة إجيابية إحصائيا بني املتغريين، أما 

  املالية. التقارير معايري وفق املالية وائمالق إعداد و املالية القوائم عن  احملاسيب اإلفصاح اخلطي بني
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وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة، ومن اجلدول السابق   %57 املستقل فسر املتغري التابع بـ كما أن املتغري   

 1Y= 1.219+0.327Xخلطي البسيط وهي: اسنقوم بتشكيل معادلة النموذج 

فصاح احملاسيب عن القوائم املالية واإلفصاح  بية  بني اإلال يوجد عالقة نس الفرضية اخلامسة: اختبار -5
 . α = 0,05عند مستوى املعنوية ظور معايري التقارير املالية الدولية احملاسيب من من

   e2X2+B0= B 2Y+ية، وفق النموذج اآليت: ضواستخدمنا حتليل االحندار البسيط الختبار هذه الفر 
  ةاملالي وائمالق  عن احملاسيب اإلفصاح =Y حيث أن: 

2X= الدولية املالية التقارير معايري منظور من احملاسيب اإلفصاح  
0B= احلد الثابت  
2B= معامل االحندار  

 املالية التقارير معايري  منظور ن م احملاسيب واإلفصاح املالية القوائم عن  احملاسيب اإلفصاح :08اجلدول رقم 
  الدولية

0.864 معامل االرتباط   0.746 معامل التحديد 
ل التحديد املعدلمعام  0.2802 اخلطأ املعياري  0.746 

F 61.327 توى املعنويةمس  0.000 
 مستوى املعنوية Beta T اخلطأ املعياري  B املتغريات

 1.429 0.053  5.603 0.001 
3150. املتغري املستقل  0.024 0.476 12.019 0.000 

مجالعتماد على خمر  الباحثني املصدر: من إعداد   SPSS V 23 جات بر
 Fوهذا ألن قيمة ، 0.05α=قدر عند مستوى املعنوية من خالل اجلدول أعاله نالحظ منوذج االحندار م    

لتايل  0.000كان   Tلـ  ، كما بلغ مستوى املعنوية0.000وقيمة مستوى املعنوية كان  61.327بلغت  ، و
حماسيب من منظور معايري التقارير املالية الدولية هناك إفصاح نقبل الفرضية البديلة واليت تشري إىل أنه كلما كان 

واليت تدل على وجود عالقة إجيابية 1.407بلغت  B 2فصاح عن القوائم املالية، ومعنوية امليل احلدي لـ يرتفع اال
بني  وهذا يعرب عن جودة منوذج االحندار اخلطي %74معامل التحديد كان بنسبة ين، أما إحصائيا بني املتغري 

  الدولية. املالية التقارير معايري منظور من احملاسيب واإلفصاح  املالية القوائم عن احملاسيب حاإلفصا 
ني املتغريات، كما بواليت تبني وجود عالقة خطية  0.746كما نالحظ أن قيمة معامل التحديد املعدل بلغت     

  املالية التقارير معايري منظور من حملاسيبا ن اإلفصاح، أي ا%74توضح أن املتغري املستقل يفسر املتغري التابع بـ 
املالية، وهذا حسب وجهة  نظر العينة املدروسة، ومن اجلدول  القوائم عن احملاسيب ى اإلفصاحالدولية، يؤثر عل

  لنموذج اخلطي البسيط وهي:االسابق سنقوم بتشكيل معادلة 
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 2Y= 1.429 +0.315X  

  كالتايل: من النتائج سواء من الناحية النظرية أو نتائج تطبيقية وهي   وصلنا جلملةبعد إعداد هذه الدراسة ت خامتة:
_ إن االفصاح احملاسيب عن املعلومات اخلاصة مبختلف املتغريات والعمليات سواء االقتصادية أو املالية، يساهم 1
دة شفافية القوائم املالية.يف   ز
إلجياب على مستعملي مات احملاسب_ إن االفصاح احملاسيب يزيد من جودة املعلو 2 ية للقوائم املالية، واليت تعود 

 ئم املالية سواء األطراف الداخلية أو اخلارجية.القوا
دة اإل واعتماد_ تبين 3   فصاح احملاسيب يف القوائم املالية.املعايري الدولية للتقارير املالية يساهم يف ز
القوائم املالية، كما يقنعهم بعدالتها، وحيد االفصاح  جات مستخدمييساعد يف تلبية احتيااحملاسيب االفصاح _ 4

ر السلبية لألزمات املالية ومينح حرية أكرب ملمارس املهنة، وكل ذلك من خالل اضفائه الشفافية واجلودة من اال
  اليةملعلى القوائم ا

ا يزتعز  يف ساعدي الدولية املالية التقارير معايري على بناءا  املالية القوائم _ اعداد5   اضفاء خالل من وهذا جود
  .املؤسسة أغراض خمتلف يف القوائم هذه تعمالاس وميكن عليها، على الشفافية

 املتغريات إىل  تعزى اليةملا  القوائم عن احملاسيب  اإلفصاح يف) α=0,05( معنوية داللة ذات فروق _ توجد6
  ).اخلربة سنوات املهنة،( الدميوغرافية

  تعزى الدولية املالية قاريرالت  معايري وفق املالية  القوائم إعداد يف)  α= 0,05( معنوية داللة ذات فروق _ توجد7
  ).اخلربة سنوات املهنة،( الدميوغرافية املتغريات إىل
  تعزى الدولية املالية التقارير منظور من احملاسيب اإلفصاح يف) α=0,05( إحصائية داللة ذات فروق _ توجد8
  .)اخلربة سنوات املهنة،( افيةالدميوغر  اتاملتغري  إىل
  املالية  التقارير معايري وفق املالية القوائم إعداد  و املالية القوائم عن احملاسيب صاحاإلف بني نسبية عالقة _ توجد9

  .α = 0,05 املعنوية مستوى عند
 التقارير معايري رمنظو  من سيباحملا واإلفصاح املالية القوائم عن احملاسيب اإلفصاح بني نسبية عالقة _ يوجد10

  .α = 0,05 املعنوية مستوى عند الدولية املالية
  قائمة املراجع :

1. 1-   ، ع، سال ع هللا حل سف م ج اس"ی عای ال ي لل ة مع ال العل ول ة ال اس ة  ال
ة ول زع، األردن،  ،  "ال راق لل وال ة ال س   .35، ص 2001م

، أح بلقا - 1 .2 ة"و اس ة ال ء األول،    ،"ال ، ال ازور ان، األردن،  دار ال   .171، ص 0920ع
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، امللتقى الدويل ية الدوليةبمكانة النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل تطبيق املعايري احملاسبلقاسم سعودي ، عبد الصمد سعودي ،  - 1 .3

سعد ، جامعة (ISA)عة و املعايري الدولية للمراج (IAS-IFRS)لدولية للمحاسبة حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري ا
  . 4ص  ،2011ديسمرب  14-13دحلب، البليدة، 

ة  "،  ز أسع  - 1 .4 ال قار ال اد ال ة إلع ول عای ال ا    SIFRدراسة أث ال ی م اجعة وتق ام  على الق
ة األخ  اس ات ال ی ق ة العادلة وال و   ،" الق ة ال اس ل دور معای ال ولي ح قى ال ل ة (ال -IPSASل

IFRS-IAS  مات ات وال س ل أداء ال اهات–) في تفع مي)   ات الي والع ائ (ال ي ال اس ام ال ال
ار  ء ال ة  بعلى ض ول ،  عجام  ،ال ائ اح، ورقلة، ال ف    25و  24ة قاص م   .154ص  ،  2014ن

اس علي م  - 1 .5 ون،  ع قار ا"ازا وآخ اد ال ة إلع ول عای ال ةال ال ة ا،  "ل ع اس ج ي لل ع الع ل
ان، األردن،  ة، ع ع ال ا ، ال ن   .)2-1(، ص  2006القان

6. 1 -   ، ا ات  أث ت ال"ع ال ش س ة في ال اس مات ال عل ة ال ع الي على ن ي ال اس ام ال
ة ال اد ة دراسة حالة  االق ات–ائ س ة م ال وحة  ،  "-ع راه، جامعة مأ ة،  د  ،  خ

  ، ائ   .35، ص  2015/2016ال
وك أب ز  - 1 .7 ة  ،  م ال ول ة ال اس اساتها"ال ة"،  وانع ول الع ،   على ال ، م اعة وال اك لل إی

  .577ص  ،  2005

عليه لتقييم كفاءة  االعتماددى الية املوحدة وماإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالرحيم الدحيات،  فيصل حممود الشواورة، حممد عبد - 1 .8
لد 03،العدد  يف الشركات القابضة األردنية االستثمار نونية، جملة جامعة تشرين للبحوث  اوالق قتصادية، سلسلة العلوم اال20، ا

  . 6 ، ص2008والدراسات العلمية، الالذقية، سورية، 
9. 1 - A Comparative  –rting l Financial Repo, "InternationaRoberts and others Clare

Third edition, Approach", FT Prentce Hall,  Britain, 2005, p 52.  
ة ب   - 1 .10 جزو اهات"،  ف ةعال  االت ار ك ال ال اح  ة في اإلف ات ا"ال ل م ي ح قى ال ل ة  ، ال أللف

ءال ات في ض س ة (ال ول  ال ة ال اس الت ال اجي مال ،  ة)، جامعة  ائ ة، ال ا  22و  21ار، ع
ف     .)6-5(، ص  2007ن

11. 1-   Ahmed Belkaoui, "ng, London, i5th Edition, Thomson Learn, Accounting Theory"
2004, p 266. 

نية لبعض البنوك دراسة ميدا –لية وائم املالية للبنوك وفق املعايري احملاسبية الدو متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف القزوينة بن فرج،  - 1 .12
  ). 56 -55، ص (2015و علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر،  قتصادية، حملة العلوم اال15، العدد التجارية اجلزائرية

مللتقى ، اللمؤسسة املؤسساتية  كل ھاسبة الدولية على الاإلفصاح املايل وفق املعايري احمل أثر دغمان،  زوبري لول، نور الدين  - 1 .13
زائر،  جل، املركز اجلامعي سوق أهراس، ا" التطبيقمتطلبات التوافق و  اجلزائرية االقتصاديةل "املعايري احملاسبية الدولية و املؤسسات الوطين حو 

 ). 14-12، ص (2010ماي  25/26
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  ـ بني النص والتطبيق ـ  12-15احلماية االجتماعية للطفل يف خطر يف ظل القانون 

Social protection of the child  in danger under the Law 15-12 - 
between text and application   

  تارط. د خدمي خم                عطايلية                                     ط. د شيماء
                           ـــ   2جامعة  حممد بن أمحد ــ وهران                                          جامعة عباس لغرور ـ خنشلة ـ  

  عضو مبخرب احلماية القانونية واالجتماعية                    عضو مبخرب البحوث القانونية، السياسية والشرعية   
              للطفل يف القانون اجلزائري والقانون املقار                                                                        

 chaimaatailia3@gmail.com                                            
kadirokhdim@yahoo.fr  

  ملخص

طنية حلماية وترقية الطفولة ؛ يف املنظومة القانونية اليت تعىن حبماية الطفل  دف هذه الدراسة إلبراز الدور الذي تضطلع به اآلليات الو 
املتعلق حبماية الطفل مبرسوم تنفيذي  12ــ  15ائري القانون املعرض للخطر،وسعيا منها لتحقيق املصلحة الفضلى للطفل عزز  املشرع اجلز 

  لوطنية حلماية وترقية الطفولة.شروط وكيفيات تنظيم وسري اهليئة االذي يتضمن  334ــ  16رقم 
لتنسيق مع خمتلف اإلدارات واهليئات املعحيث تتوىل هذه اهليئة  نية، الختاذ أي وضع نظام معلومايت وطين حول وضعية الطفل يف اجلزائر، 

لتقارير اليت ترفعها إليها مصاحل الوس   ط املفتوح.تدبري من شأنه محاية الطفل يف خطر عمال 

 15/12الطفل املعرض للخطر، اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة، مصاحل الوسط املفتوح، القانون  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

This study amis to highlight the role that the national mechanisms for the protection and 
promotion of childhood undertake in the legal system concerned with the protection of 
children at risk, and in order to achieve the best interests of the child, the algerian 
legislator strengthened law 15/12 related to child protection by and executive decree 
no 16/334 which includes terms and conditions of the organization and functioning of 
the National Authority for the protection and promotion of childhood. 

This body undertakes the development of a natoinal information system on the situation 
of children in Algeria , in coordination with the various concerned departments and 
bodies, to take any measure that would protect the child in danger pursuant to the 
reports submitted to by the services of the open-environment. 

Key words: Children at risk, the national Authority for the protection and promotion 
of children, interests of the open-environment, law 15-12 
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مقدمة:    

ا الطفل، وانعكس األمر على   لقد تكفلت العديد من االتفاقيات الدولية حبماية خمتلف احلقوق اليت يتمتع 
  التشريعات الداخلية للدول، مما دفعها إىل إقرار تلك احلقوق وتبيان سبل محايتها.

عتباره كائن ضعيف فهو حباجة إىل الرعاية والعناية حىت يشب          قوميا معتدال صاحلا لذاته وألسرته والطفل 
موعة من اال تمعه، إال أنه قد يتعرض    راف.نتهاكات اليت ميكن أن تقوده لالحنو

قي التشريعات املقارنة قد سعى إىل توفري احلماية القانونية الالزمة للطفل من خالل  واملشرع اجلزائري على غرار 
صد اره لقانون خاص حبماية الطفل، والذي استحدث مبوجبه آليات وطنية جتسيده ملبادئ اتفاقية حقوق الطفل، 

  1يثة.حلماية الطفولة يف إطار السياسية اجلنائية احلد

، عمدا املشرع جاهدا من أجل تطوير تلك اآلليات الوطنية املعنية 2وسعيا لتحقيق املصلحة الفضلى للطفل       
ملرسوم الذي حيدد طرق سريها والصالحيات اليت  3334-16التنفيذي رقم  حبماية وترقية الطفولة واليت عززها 

ا.   تتمتع 

ا هذه اهليئات يف إطار املنظومة  هذا ما يدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية:  ما هي األدوار اليت تضطلع 
  القانونية حلماية الطفولة املعرضة للخطر؟

اليت قييم خمتلف النصوص القانونية واملراسيم التنظيمية اإلجابة عن هذه اإلشكالية تكون من خالل سرد وت    
جل رصد اهليئات اليت تعىن حبماية الطفل يف وضعية خطر، عن طريق بيان فعالية هذه النصوص  سنها املشرع من أ

  بني النص والتطبيق على أرض الواقع، وذلك وفق حمورين التاليني: 

 
ى الفقیھ األلماني فورباخ الذي كان أول من استعملھ في بدایة القرن التاسع عشر، وقد یرجع تعبیر السیاسة الجنائیة إلـ   1

قصد بھ مجموعة الوسائل التي یمكن اتخاذھا في وقت معین في بلد ما من أجل مكافحة اإلجرام فیھ، وظھرت عدة آراء في  
الدولة لمعاقبة على وقوع الجریمة، عرفھا أیضا  ھا مجموعة الوسائل التي تحددھا تعریف السیاسة الجنائیة نعرض أھمھا: بأن

الفقیھ دوندیھ دي فابر على أنھا ھي التي تحدد رد الفعل العقابي والجزائي ضد الجریمة. (أنظر) أحمد فتحي سرور، أصول 
سیاسة الجنائیة، مجلة القانون أحمد فتحي سرور، ال، وكذا 13، ص1972السیاسة الجنائیة، دار النھضة العربیة، 

  وما بعدھا. 3، ص 1969االقتصاد، العدد األول، مارس و
، یتضمن المصادقة 1992دیسمبر  19الموافق لـ  1413جمادى الثانیة  24مؤرخ في  461-92مرسوم رئاسي رقم  ـ   2

وفمبر  ن 20مع التصریحات التفسیریة على االتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیھا  الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
1989.  

، یحدد شروط وكیفیات  2016دیسمبر  19الموافق لـ  1438ربیع األول  19المؤرخ في  334-16مرسوم تنفیذي رقم ـ   3
  تنظیم وسیر الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة.
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  ية حلماية وترقية الطفولة احملور األول:  التنظيم القانوين للهيئة الوطن

  محاية وترقية الطفولة  ودورها يف احملور الثاين: مصاحل الوسط املفتوح
  احملور األول: التنظيم القانوين للهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة

الوطنية تنفيذا اللتزامات اجلزائر الدولية، ووعيا منها بضرورة خلق آلية وطنية حلماية الطفل ، استحدثت اهليئة 
ملرسوم التنفيذي ، والذي دعمه 121-15لقانون حلماية وترقية الطفولة مبوجب ا ، الذي يبني 334ــ  16املشرع 

  التنظيم القانوين للهيئة وطرق سريها من خالل أجهزة إدارية منظمة كل حسب جمال اختصاصها. 

 2012ارية حلقوق اإلنسان اليت أكدت سنة وقد أتى استحداث هذه اآللية يف إطار تقارير اللجنة الوطنية االستش
، فبالفعل تنص اتفاقية حقوق الطفل من أجل 2اإلنسان ب آلية وطنية حلماية حقوقيف تقريرها الدوري على غيا 

من خالل  تنفيذ أحكامها على ضرورة وضع جهاز وطين مستقل تكون مهمته رصد ومراقبة، متابعة االلتزام
ذا اجلهاز على  ر، الرتقية، احلماية، يعمل هعاينة وضعية الطفولة مث اإلنذار املبكالتصديق على االتفاقية، كذا م

عداد حصائل لالجنازات ، وهذا ما سوف سوف نعمد على 3وضع اسرتاتيجيات،حتديد األهداف،كذا القيام 
يت:    توضيحه فيما 

هليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة    ــ أوال: التعريف 
لدرجة األاملت 12ــ  15جاء القانون   وىل لفئة األطفال يف خطر علق حبماية الطفل، مكرسا محاية اجتماعية  

ستحداث هيئة وطنية حلماية وترقية الطفولة،  حممل بذلك اجلميع املسؤولية يف تنشئة الطفل و محايته، وذلك 
 19املؤرخ يف  334ــ  16يذي رقم ركا شروط وكيفيات تنظيمها وسريها للتنظيم الذي جتلى يف املرسوم التنف

ا:، ومبوجب هذا األخري مي2016ديسمرب    كن تعريف اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة 
بعة ملصاحل الوزير األول،   لشخصية املعنوية واالستقالل املايل  مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع إداري تتمتع 

لطفيرأسها املفوض الوطين والذي يعني مبو  الهتمام  سي من بني الشخصيات الوطنية املعروفة  ولة  جب مرسوم ر
 

ج رج ج، عدد  یتعلق بحمایة الطفل، 2015لیولیو  15الموافق لـ  1436رمضان  28المؤرخ في  12-15القانون رقم ـ  1 
  .2015یولیو  19الموافق لـ  1436شوال 3، الصادرة بتاریخ 39

  .68، ص 2012(انظر) تقاریر اللجنة االستشاریة الوطنیة لحقوق اإلنسان حول حقوق اإلنسان في الجزائر، سنة ـ  2 
ر التشریعیة واإلداریة وغیرھا على أن " تتخذ الدول األطراف كل التدابی 1989من اتفاقیة حقوق الطفل  4تنص المادة ـ  3 

التدابیر المالئمة إلعمال حقوق المعترف بھا في ھذه االتفاقیة، وفیما یتعلق بالحقوق االقتصادیة والثقافیة، تتخذ الدول من 
    األطراف ھذه التدابیر إلى أقصى حدود ما وردھا المتاحة، وحیثما یلزم في إطار التعاون الدولي"
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خلربة والتمكن يف جمال محاية جلزائر العاصمة يتوىل سريها هيكل إداري حمدد  واملتحلية  الطفل، مقرها 
  .1االختصاصات

  ـــ تبعية اهليئة الوطنية   1
فوض الوطين  هيئة وطنية حلماية وترقية الطفولة يرأسها املعلى " حتدث لدى الوزير األول  11نصت املادة         

لسهر على محاية  délègue national a la protection de l’enfanceحلماية الطفولة  تكلف 
لشخصية املعنوية واالستقالل املايل.    وترقية حقوق الطفل تتمتع 

للقيام طفولة كل الوسائل املادية والبشرية الالزمة ة حتت تصرف اهليئة الوطنية حلماية وترقية التضع الدول       
  مبهامها. 

  حتدد شروط وكيفيات تنظيم اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة وسريها عن طريق التنظيم"       

رة املصاحل املكلفة حبماية الطفولة وتقدمي على أن" يقوم املفوض الوطين حلماية الطفولة بز 14كما تنص املادة 
  ي اقرتاح كفيل بتحسني سريها أو تنظيمها" أ

أعاله يتضح لنا جليا أن املشرع اجلزائري اعرتف بشكل صريح  12ــ  15من القانون  11من خالل نص املادة 
لشخصية املعنوية واالستقالل املايل، غري أن التساؤل الذي يطرح نفسه لرغم من   وواضح للهيئة  يف هذا الصدد 

اهلدف الذي وضع القانون جبله ألجله، حرص على تكريس الضمانة احلمائية للطفل وهو  أن املشرع اجلزائري
وجاءت اهليئات الوطنية لتحقيقه فما هو سر تبعية اهليئة الوطنية حلماية الطفولة للوزير األول ما دام أنه اعرتف هلا 

  ل املايل؟ لشخصية املعنوية واالستقال

على أن " يعني املفوض الوطين حلماية الطفولة مبوجب  12نصت املادة  :ـــ تعيني املفوض الوطين للهيئة 2
لطفولة الهتمام  سي من بني الشخصيات الوطنية ذات اخلربة املعروفة    " 1مرسوم ر

 
، یحدد 2016دیسمبر  19الموافق لـ  1438ربیع األول   19 المؤرخ في 334-16رسوم تنفیذي رقم من الم 2المادة ـ  1 

  شروط وكیفیات تنظیم وسیر الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة.
فاـ  1  تها و ان وخ ل في ال لها ال اءا على ع لة ب ف ة ال ا ة ل ة ال ض لله ف في  ة م ش ءتها  تع ال

ة ح   ه ة وال ة:العل ال ائف ال ل ال   ت
ة   اع وف االج ال ة، و ه الف ض لها ه ع ي ت اكل ال ال ة  اك ودرا ي أنها على اح ع ا  اث م ة لألح ـــ فهي قاض

اث. ح األح د إلى ج ي ت امل ال وافع والع ها، وما هي ال ي تع ف ة ال اد   واالق
رسة   ال اذة  اء.ــ أس ا للق   العل

ة ف  ی ن.ــ م ة العامة إلدارة ال ی ة على م ال ع ات ال اث والف ة األح ا ة ل   ع
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  ـــ مهام اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة: 3

فـأوكلت لرئيسها جمموعة من املهام وذلك من   الوسائل البشرية واملادية الالزمة للقيام مبهامهالقد مت تسخري كافة 
) من 20إىل  13اختاذه جمموعة من التدابري الوقائية حلماية األطفال املعرضني للخطر وذلك يف املواد من (خالل 

  القانون أعاله. 

ما لوطين حلماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل السيعلى أن" يتوىل املفوض ا 13حيث تنص املادة          
  من خالل:

  لتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات وضع برامج وطنية وحملية حلماية وترقية حقوق الطفل 
 العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة وتقييمها الدوري.

  محاية الطفل والتنسيق بني خمتلف املتدخلني.متابعة األعمال املباشرة ميدانيا يف جمال 
 عية واإلعالم واالتصال.ل عمل لتو القيام بك 
   دف فهم األسباب االقتصادية واالجتماعية و/أو تشجيع البحث والتعليم يف جمال حقوق الطفل 

 الثقافية إلمهال األطفال وإساءة معاملتهم واستغالهلم، وتطوير سياسات مناسبة حلمايتهم.
 وق الطفل قصد حتسينه.الرأي يف التشريع الوطين الساري املفعول املتعلق حبق إبداء 
 .تمع املدين يف متابعة وترقية حقوق الطفل  ترقية مشاركة هيئات ا

 ".لتنسيق مع اإلدارات واهليئات املعنية   وضع نظام معلومايت وطين حول وضعية الطفل يف اجلزائر، 
لس الوطين حلقوق اإلنسان املستحدث مبو وهنا جتدر اإلشارة إىل عالقة ه يف إطار   198جب املادة ذه اهليئة 
، غري أن  2نفسها تقريبا على الصالحيات 199، حيث نصت املادة 01621تعديل الدستور اجلزائري لسنة 

 
فل  ة ال ا ن ح ت قان ي أع زارة ال ة ال   .12ــ    15ــ ع ض الل

  
ة ـ  1  ر ل س یل ال ع :  2016ال ن رق رخ في:  01ــ  16ج قان اد األولى عام  26ال اف لــ: 1437ج ، ال
د  2016مارس    6 ة، الع س ة ال ، ال ر س یل ال ع   .37ــ    1، ص ص  14، ی ال
ادة ـ  2  ة  199ت ال ر ل س یل ال ع ار ال وال 2016م ال ة واإلن اق ة ال ل مه لى ال ق في  على" ی

اس  ل دون ال رس ال ان، ی ق اإلن ام حق ال اح ان م ق اإلن هاك حق ل حاالت ان ة  ائ ة الق ل ات ال الح
ات اإلدارة  ل قاته على ال ق ائج ت ض ن ع أن، و ا ال اس في ه اء م ل إج م  ق ه و لغ إلى عل ها أو ت عای ي  ال

هات ا ى األم على ال ة وذا اق ع ال ال واإلعالم واالال أع ل  ادر ال ة. ی ة ال ائ ة  لق ق ال ل ت
فعه   ا ی ا س ل تق ع ال ها،  ای ان وح ق اإلن ة حق ق عل ب ات ت ص احات وت ا ی آراء واق ان،  ق اإلن حق

ا ه أ ز األول و ان والى ال ل رة و إلى ال ه   ".إلى رئ ال
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لس الوطين حلقوق اإلنسان له صالحيات أعم حبقوق اإلنسان، واهليئة هلا اختصاصات متعلقة حبماية  الطفل، ا
لتايل السؤال يطرح نفسه هنا ما جمال تدخل ا ة حلماية لس الوطين حلقوق اإلنسان يف صالحيات اهليئة الوطنيو

  وترقية الطفولة؟

لس 133-16 ميكننا حتليل هذه العالقة يف إطار قانون ، حيث يعترب املفوض الوطين حلماية الطفولة عضوا يف ا
لس، كما مي 14ـــ 10مبوجب أحكام املادة  كن رصد التداخل بني منه، وهو دليل على استقاللية اهليئة عن ا

ملرأة والطفل والفئات املستضعفة مبوجب املادة اهليئتني يف وجود جلنة دائمة من بني اللجا ن الستة للمجلس معنية 
ئتني على النطاق اهليكلي ، لذلك فال مناص من ضرورة حتديد العالقة بني اهلي13ــ  16من القانون  24

 واملوضوعي. 
  الطفولة يئة الوطنية حلماية وترقيةنيا: اهليكل اإلداري لله

نشاء اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة وخاصة املادة ( 334ــ  16بقراءة لنصوص املرسوم التنفيذي  )  7املتعلق 
   بيانه:منه يتضح لنا هيكل إدارة اهليئة الوطنية على النحو اآليت

سة اهليئة الوطنية حلمايـــ رئيس اهليئة:  1 ) 9) و(8وذلك طبقا للمادة ( ة وترقية الطفولة املفوض الوطين، يتوىل ر
ا وذلك من خالل مباشرة   سة يتوىل أيضا تسيري اهليئة وتنسيق نشاطا إلضافة إىل مهمة الر من الرسوم أعاله، 

  اإلجراءات التالية: 

  مج عمل اهليئة والسهر على تطبيقه.إعداد  بر
 سيقها وتقييمها.إدارة عمل خمتلف هياكل اهليئة وتن 
 .إبداء الرأي يف التشريع الوطين املعمول به املتعلق حبقوق الطفل 
 .لتنسيق مع مصاحل الوسط املفتوح  اختاذ أي تدبري من شأنه محاية الطفل يف خطر، 
  ترفعها إليه مصاحل الوسط املفتوح. استغالل التقارير اليت 
 عداد مشروع التقرير الس  نوي وحصائل نشاطات اهليئة.تنسيق األشغال املتعلقة 
 .متثيل اهليئة لدى السلطات الوطنية واهليئات الدولية 
 .التسيري اإلداري واملايل للهيئة 

 
ن رق ـ  3  رخ في  13ـــ  16قان اف لـ  1438صف عام  3م ف 3ال ي  2016 ن ل ال لة ال د ت  ،

د  ة ، الع س ة ال ه، ال ه وس عل ب اع ال ائه والق ات تع أع ف ان و ق اإلن ق ارخ 65ل ادر ب  6، ال
ف     .2016ن
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 .متثيل اهليئة أمام القضاء ويف كل أعمال احلياة املدنية 
  ما. توظيف وتعيني  مستخدمي اهليئة طبقا للتشريع والتنظيم املعمول 
 ع املستخدمني. ممارسة السلطة السلمية على مجي 
 .إعداد النظام الداخلي للهيئة 
  .تفويض إمضائه ملساعديه 
 .إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يرفعه إىل رئيس اجلمهورية 

ة ) منه، جند أن األمان10وحسب نص املادة (  334ــ  16لرجوع اىل املرسوم مة للهيئة: ـــ األمانة العا 2
  العامة تتشكل من:   

  األمني العام وهو الذي يشرف على تسريها.   ــ 

  ئب مدير املالية واإلدارة والوسائل يساعده يف أداء مهامه.   ــ 

  يكلف األمني العام مبجموعة من املهام تتمثل يف:

 .ضمان التسيري اإلداري واملايل للهيئة 
 يئة.مساعدة املفوض الوطين يف تنفيذ برامج عمل اهل 
 .تنسيق عمل هياكل اهليئة 
 .إعداد تقارير امليزانية وتسيري االعتماد املالية املخصصة للهيئة 

  متابعة العمليات املالية و احملاسبية للهيئة.

ن( طبقا لنص ـــ مديرية محاية حقوق الطفل:  3 ) من املرسوم سالف الذكر، جند أنه من ضمن 13)و (11املاد
) رئيسا للدراسات، 02حلماية وترقية الطفولة مديرية خمصصة حلماية حقوق الطفل تضم: (تشكيلة اهليئة الوطنية 

ملهام التاليـــة:و    مساعد واحد لكل رئيس تكلف 

 لتنسيق م ع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات وضع برامج وطنية وحملية حلماية حقوق الطفل 
 قييمها الدوري. العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة وت

 .تنفيذ التدابري اليت تدخل ضمن الساسة الوطنية حلماية الطفل 
 .متابعة األعمال املباشرة ميدانيا يف جمال محاية الطفل والتنسيق بني خمتلف املتدخلني 
  .وضع آليات عملية لإلخطار عن األطفال املوجودين يف خطر 
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 هيل املوظفني واملستخدمني يف جمال مح  اية الطفولة. السهر على 
 .تطوير سياسات مناسبة حلماية الطفل من خالل تشجيع البحث والتعليم يف جمال حقوق الطفل 
 .تمع املدين يف جمال حقوق الطفل  تشجيع مشاركة ا

محاية للمصلحة الفضلى للطفل، وتدعيما للهياكل اإلدارية سالفة الذكر  : 1مديرية لرتقية حقوق الطفلــــ  4
ن (أضاف املشرع ح ) مديرية تعمل على ترقية حقوق الطفل، تضم هي األخرى: 13)و( 12سب نص املاد

طها مبجموعة من املهام وذلك على النحو اآل02(   يت بيانه:) رئيسا، ومساعد واحد لكليهما، أ

لتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات العمومية  وضع برامج وطنية وحملية حلماية حقوق الطفل 
  واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة وتقييمها الدوري.

 .مج عمل هياكل اهليئة يف جمال ترقية حقوق الطفل  تنفيذ بر
 قوق الطفل وترقيتها.القيام بكل عمل حتسسي وإعالمي يف جمال محاية ح 
  .تمع املدين لتنسيق مع ا   إعداد وتنشيط األعمال التحسيسية يف جمال ترقية حقوق الطفل 
 .تسيري النظام املعلومايت الوطين حول وضعية األطفال يف اجلزائر 
 .تمع املدين يف جمال ترقية حقوق الطفل  تشجيع مشاركة هيئات ا
  لطفل.إحياء التظاهرات  واألعياد اخلاصة 

لشؤون اخلارجية والداخلية للجماعات احمل ـــ جلنة تنسيق دائمة:  5 لية والعدل وتضم ممثلي عن الوزارات املكلفة 
لتكوين والتعليم املهنيني والعمل والضمان االجتماعي  واملالية والشؤون الدينية والرتبية الوطنية والتعليم العايل وا

ضة واالتصال، ويشرتط يف هؤالء املمثلني  والثقافة والتضام ن الوطين واألسرة وقضا املرأة والصحة والشباب والر
ئب مدير يف اإلدارة املركزية على األقل، وكما تضم هذه اللجنة أيضا  أن يكونوا من بني الذي يشتغلون وظيفة 

سة ك الوطين وممثلي اممثلي املديرية العامة لألمن الوطين وقيادة الدر  تمع املدين، تعمل هذه اللجنة حتت ر
  املفوض الوطين أو ممثله.

) سنوات قابلة لتجديد مبوجب مقرر من  4دة () من ذات املرسوم، يتم تعيني أعضائها مل16وطبقا للمادة ( 
ا، وكما ميكن للهيئة إشراك ممثلني املفوض الوطين ب عن أي  ناءا على اقرتاح من السلطات واملنظمات اليت يتبعو

 
، 2011/ 2010 للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیةـ  1 

  .59ص 
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ستطاعته مساعدة اللجنة يف  تمع املدين أو أي شخص مؤهل  إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وعن ا
  أداء مهامها. 

ال جلان موضوعاتية: ــ ـ 6 ا يف أداء مهامها سواء تلك املتعلقة  يتم تشكيلها من طرف اهليئة من أجل مساعد
تمع املدين، وحتدد اهليئة الرتبوي أو الصحي أو الشؤون القانوني ة وحقوق الطفل وكما تعترب أيضا حلقة وصل مع ا

  وطريقة سريها واملهام املوكلة هلا.من خالل نظامها الداخلي كيفيات تنظيم هاته اللجان 

ا محاية الطفل ا تضم كل اهلياكل اليت من شأ من   من خالل تشكيلة اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة يتبني أ
كل خطر يهدد نشأته ومنوه بشكل سليم، هلذا وأوجدت كهيئة اجتماعية وقائية حلماية األطفال املعرضني  

  . 1للخطر

  املفتوح: دورها  يف محاية وترقية الطفولة ين مصاحل الوسطــ احملور الثا

لتنسيق  تشكل مصاحل الوسط املفتوح آلية احلماية االجتماعية على املستوى احمللي، تتوىل الوظيفة احلمائية للطفل 
نية حلماية مع خمتلف اهليئات العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة، فهي امتداد هيكلي وعملي للهيئة الوط

  وترقية الطفولة اليت سبق اإلشارة إليها وتستمد منها وظيفتها واختصاصها ومنط سريها وصلب عملها. 

  ــ أوال: تنظيم مصاحل الوسط املفتوح 

نظرا لتمتع مصاحل الوسط املفتوح خبصوصية معينة، ونظرا ألمهيتها يف نظام احلماية االجتماعية لطفل يف خطر فقد 
  ظيمها من حيث هيكلتها...اخل.اهتم املشرع بتن

  ــ هيكلية مصاحل الوسط املفتوح  1

ا  15/12عرفت املادة الثانية من القانون  املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح، وبذلك مصاحل الوسط املفتوح 
تمع، كما تعترب واحدة من أربعة مراكز ومص  ألطفال يف حالة خطر يف ا احل خمتصة فان املصاحل حتتك مباشرة 

 
ادة ـ   ث في خ مع وفقا لل ف ال ن  2ع ل  12ــ  15م القان ل ش ل  ان  18أنه"  ه و ة م ع س

ضاه  ع ا أن  ه م شأنه ة أو سل ع وفه ال ن  ضه له، أو ت ه في خ أو ع ه أو أم ه أو أخالقه أو ت ص
ق ل أو ال  ة تع لل ال ن في ب ا ن أن له، أو   " ة لل ة أو ال ف ة وال ن ه ال ض سالم

ا  د ل ع ق ع ،  13ال احل أح ل اء و ه ة ال ه فا ي ه اك . س فل لل ض ال االت تع حالة م ب ال
ن رق  فل في حالة خ في القان ة لل ائ ة الق ا ان، 15/12ال م اإلن لة العل د ةم ان 49، الع ، ص 2018، ج

77.  
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، غري أن املشرع أفرد  مصطلح "مصاحل" بدل "مركز"  1حبماية الطفل اليت توضع حتت وصاية وزارة التضامن الوطين
فيها هو اختاذ اإلجراءات الوقائية حلفظ الطفل يف خطر، وليست هيئة  ، ألن األصل 2خاص طابعكخصوصية هلا 

  س االجتماعي واالستيعايب.الستيعاب األطفال، فيغلب عليها الطابع اإلداري ولي

على أن « تتوىل احلماية االجتماعية لألطفال على املستوى احمللي مصاحل الوسط   21فقد نصت املادة         
لتنسيق مع    خمتلف اهليئات واملؤسسات العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة. املفتوح 

ت ذات اتنشأ مصاحل الوسط املفتوح بواقع مصلحة         لكثافة واحدة بكل والية، غري أنه ميكن للوال
  السكانية الكربى إنشاء عدة مصاحل. 

سيما مربني ومساعدين اجتماعيني  جيب أن تتشكل مصاحل الوسط املفتوح من موظفني خمتصني ال       
  " 1وأخصائيني نفسانيني أخصائيني اجتماعيني وحقوقيني

نشاء ا 75/64حكام األمر ليلغي أ 15/12وقد جاء القانون رقم  ملؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية املتعلق 
ستثناء الطفولة واملراهقة،  غري أن مراسيمه التنظيمية تبقى سارية إىل حني صدور النصوص الت نظيمية هلذا القانون 

فتوح  ، كما أن مصاحل الوسط امل15/12من القانون  149/1اليت تتعارض مع هذا القانون حسب املادة 
ا ختضع للمراسيم التنظيمية اليت مل تلغ، والقانون  48وهي  2املوجودة حاليا  مصلحة تبقى قائمة وال حتل، غري أ

  من ذات القانون.  149/2ادة يف حالة التعارض وذلك حسب امل 15/12

 
" تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسییر المراكز والمصالح  15/12من القانون  116نصت المادة ـ  1

  لمتخصصة في حمایة األطفال في خطر، ـ المراكز ااآلتیة: 
  لمتخصصة في حمایة األطفال الجانحین، ـ المراكز ا        
  راكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب،ـ الم        
  ـ مصالح الوسط المفتوح."        

  20المؤرخ في  75/64من األمر  2كانت تسمى بمصالح المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح؛ (أنظر) المادة ـ  2 
لة والمراھقة، ج رج بحمایة الطفو یتضمن إحداث  المؤسسات والمصالح المكلفة 1975سبتمبر 26الموافق   1395رمضان 
جمادى  13المؤرخ في  1165/ 12؛ ( أنظر كذلك): المرسوم التنفیذي رقم 1975أكتوبر  10، الصادرة بتاریخ 81ج، عدد 
المتضمن تعدیل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حمایة   2012أبریل  5الموافق  1433األولى 

  .2012أبریل  11، الصادرة بتاریخ 21 ر ج ج، العدد  الطفولة والمراھقة، ج
حیث أن مصلحتي المالحظة والتربیة على مستوى المحلى  تتكون من إداریین، مربین، مندوبین عالم نفساني، ـ  1

طبیب ومساعد اجتماعي، ولكل واحد من ھؤالء دور یؤدي إلى ھدف واحد والمتمثل في مراقبة صحة األحداث 
جنوح األحداث والتغییر االجتماعي في الجزائر المعاصرة "دراسة في علم :  على مانع، المعنیین؛ ( أنظر)

  . 209،ص 1996اإلجرام المقارن "، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
حیث أن ھذه المصالح تعمل على اإلدماج االجتماعي لفئة األطفال المنحرفین أو في خطر ، كما أنھ ال یتم وضع ـ  2

لح إال من قبل قاضي األحداث أو الجھة القضائي الخاصة باألحداث ، غیر أنھ یجوز في حالة األطفال في ھذه المصا
) أیام ویجب على مدیر 8االستعجال وبناءا على طلب الوالي وضع الطفل في خطر لدى ھذه المصالح لمدة ال تتجاوز( 

كز إال بناءا على تحقیق استعجالي تقوم  حاق الطفل بھذه المراالمؤسسة إخطار قاضي األحداث بذلك فورا، وال یمكن الت
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  نيا ـــ آليات عمل مصاحل الوسط املفتوح 

ت حمل الدراسة ملصاحل الوسط املفتوح صالحيا 15/12لقد منح املشرع اجلزائري من خالل نصوص القانون 
واسعة للقيام بكل ما من شأنه أن يضمن احلماية للطفل املعرض للخطر، حيث أوكل للمصاحل نفس املهام تقريبا 

إلجراءات املتبعة  اليت منحها للمفوض الوطين لرتقية ومحاية حقوق الطفل، خاصة فيما تعلق الطفل يف  الةحلمنها 
والتحقيقات اليت جتريها مصاحل الوسط املفتوح ويتبعها التدخل القضائي عن طريق وكذا النزوالت خطر، 

ا إىل قاضي األحداث املختص بغية 1اإلخطارات والبالغات ، اليت خيول القانون ملصاحل الوسط املفتوح التقدم 
دد حياه الطفل أحتقيق احلماية الالزمة  و تعرضه خلطر جسيم يستحيل معه بقاء للطفل إذا تعلق األمر جبرائم 

مني احلماية الالزمة له  الطفل ضمن حم يطه املتواجد داخله ألجل نقله إىل مكان تتحقق فيه الغاية من احلماية أو 
  حلفظ نفسه من أي خطر يهدده.

حلاالت االفرت  1  اضية:ــ اتصال مصاحل الوسط املفتوح 

لذات املاد 12/ 15لرجوع إىل القانون  تقوم مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة وضعية  "منه اليت تنص 22ة و
  األطفال يف خطر ومساعدة أسرهم. 

لس الشعيب          ختطر هذه املصاحل من قبل الطفل و/ أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوايل أو رئيس ا
ة الطفل، أو املساعدين االجتماعيني أو عية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط يف جمال محايالبلدي، أو كل مج

أو املعلمني أو األطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على  املربني 
  الطفل أو على صحته أو سالمته البدنية أو املعنوية، كما ميكنها أن تتدخل تلقائيا.

 
بھ مصلحة المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح  وكل ھذه اإلجراءات من أجل تحقیق المصلحة الفضلى للطفل، كما 

  أنا ھذه المصالح تتشكل من عدد من المصالح األخرى تتمثل في: 
  ـ مصلحة المالحظة

  ـ مصلحة إعادة التربیة
. (انظر): دوحي بسمة، حمایة األطفال داخل مراكز ومؤسسات حمایة الطفولة، مجلة مصلحة العالج البعدي ـ

؛ سعیدي بشیش 1229، 2018، مارس 2األستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد التاسع، المجلد 
دانیة على مصلحة وح األحداث "دراسة میفریدة، أسالیب التنشئة االجتماعیة في األسرة الجزائریة ودورھا في جن

، 1، العدد 7"، المجلة األردنیة للعلوم االجتماعیة، المجلد  S .O .E.M.Oالمالحظة والتربیة بالوسط المفتوح،
؛ حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم 158، ص 2014

  . 204، ص 2009/2010معة أبو بكر بلقاید تلمسان، رام، كلیة الحقوق، جاالجنائیة وعلم اإلج
  
عبد الحفیظ بكیس وآخرون، حمایة حقوق الطفل "تشریعا ـ فقھا ـ قضاء"، طبعة  األولى، دار األیام للنشر والتوزیع، ـ  1 

   .238،  237ص  ، ص2018األردن، 
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الة طلب ختصاصها اإلقليمي، غري أنه ميكنها يف هذه احلال ميكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج ا       
  مساعدة مصلحة إقامة أو سكن الطفل و/أو حتويلها إليها.

إلخطار إال برضـــــــاه.     جيب على هذه املصاحل عدم الكشف عن هوية القائم 

  ".حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
ل األشخاص و اهليئات اليت تتكفل بتقدمي ه أن املشرع قد وسع يف جماأعال 22يستشف من نص املادة  

أن هناك خطر يهدد حياته، ولعلى العلة من ذلك هو   اإلخطارات عن وجود  الطفل يف حالة خطر أو
تمعي بضرورة اإلبالغ واإلخطار عن اخلطر القائم أو  توسيع دائرة احلماية للطفل، وأيضا رفع الوعي ا

  أي صورة كان عليها، ومن بني األشخاص الذين حيق هلم التبليغ عن حالة اخلطر جند:احملتمل يف 
   .الطفل و/ أو ممثله الشرعي 
 .ضباط الشرطة القضائية 
 .الوايل 
 .لس الشعيب البلدي  رئيس ا
 .اجلمعيات أو اهليئات الناشطة يف جمال الطفولة 
 .املساعدين االجتماعيني واألطباء 
 ني.فئة املعلمني واملرب 
 .األشخاص املعنوية األخرى 

م، بل تقوم ويف حاالت اليت خترج عن دائرة اختصاصها اإلقليمي  مينع منعا  عليها رفض التكفل 
  بتحويلهم إىل دائرة اختصاصهم األصلي واملتمثل يف:

 .مكان إقامة الطفل املخطر عنه 
 .مكان سكن الطفل 

إلخطار كما مينع على مصاحل الوسط املفتوح الكشف أو  ، ولو حتتم ذلك جيب 1اإلعالم عن هوية القائم 
نية أن يكون إال برضا املبلغ،  دد أمنه وسالمته من جهة ومن جهة  و يف ذلك محاية له من أي أخطار 
  ديد للمجرم يف حد ذاته.

 
دج إلى  50,000) أشھر وبغرامة من 6لى (القانون بالحبس من شھر إمن ھذا  134حیث یعاقب بناءا على نص المادة ـ  1 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من یكشف عمدا عن ھویة القائم باإلخطار المنصوص علیھ في المادتین  150,000
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 ــ اإلجراءات املتخذة:  2

ا، انه يف ظل اآلليات اليت منحها املشرع هلذه اهليئة احمللية( مصاحل ا لدور املنوط  لوسط املفتوح) ومن أجل القيام 
  اإلجراءات الالزمة منها: ذ بعض البد هلا من اختا

  التأكد الفعلي من وجود حالة اخلطر. ـــ     

  اختاذ التدابري الضرورية لضمان محاية الطفل. ـــ     

  التدخل القضائي لقاضي األحداث.ـــ      

  حالة اخلطر:  أ ــــ التأكد الفعلي من قيام

ألحباث االجتماعية واالنتقال إىل تتأكد مصاحل الوسط املفتوح من الوجود الفعلي حلالة  اخلطر، من خالل القيام 
مكان تواجد الطفل واالستماع إليه واىل ممثله الشرعي، حول الوقائع حمل اإلخطار، وذلك من أجل حتديد وضعيته 

  واختاذ التدابري املناسبة له.

، كما ميكنها عند االقتضاء طلب رورة تنتقل مصاحل الوسط املفتوح إىل مكان تواجد الطفل فوراعند الضو       
  تدخل النيابة أو قاضي األحداث.

 يف هذا الصدد مها:  1كما أنه توجد هناك حالتني

 :كدت مصاحل الوسط املفتوح من عدم وجود حالة اخلطر، تعلم الطفل وممثله ال احلالة األوىل شرعي إذا 
 بذلك. وهذه احلالة ال تثري أي إشكال. 

 
تتعلق  22المادة  تتعلق بإخطار المفوض الوطني لحمایة الطفولة بینما 15، فالمادة من ھذا القانون دون رضاه 22و  15

مصالح الوسط المفتوح وھذا ما یھمنا. (أنظر): نجمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل  بإخطار
مادة بمادة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، الطبعة  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12ـ  15القانون رقم 

  .221، ص 2016الثانیة، 
  
دج إلى  50,000) أشھر وبغرامة من 6من ھذا القانون بالحبس من شھر إلى ( 134نص المادة حیث یعاقب بناءا على ـ  1 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من یكشف عمدا عن ھویة القائم باإلخطار المنصوص علیھ في المادتین  150,000
تتعلق  22لحمایة الطفولة بینما المادة  علق بإخطار المفوض الوطنيتت 15، فالمادة من ھذا القانون دون رضاه 22و  15

بإخطار مصالح الوسط المفتوح وھذا ما یھمنا. (أنظر): نجمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل 
والتوزیع، الجزائر ، الطبعة مادة بمادة، دار ھومھ للطباعة والنشر  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12ـ  15القانون رقم 

  .221، ص 2016نیة، الثا
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 يف هذه احلالة تعلم املمثل  كد مصاحل الوسط املفتوح من قيام ووجود حالة اخلطر فعال،: احلالة الثانية
الشرعي للطفل من أجل الوصول إىل اتفاق خبصوص التدبري الذي من شأنه مالئمة احتياجات الطفل 

 عنه. ووضعيته من أجل إبعاد حالة اخلطر
) سنه 13لذي يبلغ من العمر ثالث عشرة (كما أن املشرع يؤكد على ضرورة إشراك الطفل ا          

  على األقل يف التدبري الذي سيتخذ بشأنه.

) 13إلضافة إىل ذلك فان مصاحل الوسط املفتوح جيب عليها إعالم الطفل الذي يبلغ ثالث عشرة (        
يف حمضر، ويوقع حبقهما يف رفض االتفاق، ويف حالة ما مت قبول االتفاق يدون  سنه على األقل وممثله الشرعي 

  .1عليه مجيع األطراف، ذلك بعد تالوته عليهم

عالم الطفل ووليه الشرعي، كما مينح الطفل الذي يبلغ من  وما يالحظ أن القانون يف احلالتني يقوم 
دبري القضائي الذي تتخذه اهليئات القضائية ) سنه حق االشرتاك يف حتديد الت13العمر ثالث عشرة (

لعزل أو النقل من مكان تواجده وذلك من شأنه أن جيعل الطفل يف حالة جيدة بشأنه السيما ما  تعلق 
نية قد يعود عليه بعواقب وخيمة يف حالة خوفه من التدبري  يف التعامل مع وضعه، إال أنه من جهة 

ملصلحة املتخذ بشأنه، مما قد يعرضه للخطر  أكثر، ويف هذا الصدد كان على املشرع تقييد كل ذلك 
 الفضلى للطفل وهو ما نصت عليه جل االتفاقيات الدولية.

  ب ــ اختاذ التدابري الضرورية لضمان محاية الطفل:

جيب على مصاحل الوسط املفتوح، ضرورة إبقاء الطفل يف أسرته، مع اختاذ أحد التدابري املتفق عليها يف 
  ما يلي: 2التدابريتفاق الواقع  بني أطراف االتفاقية، ومن بني هذه اال

ا مصاحل       ختاذ التدابري الضرورية املتفق عليها، إلبعاد الطفل عن اخلطر ويف اآلجال اليت حدد ــ إلزام األسرة 
  الوسط املفتوح. 

 
ضائي  ـ  1  ال ع االتفاق ال ح إال  ف س ال الح ال ح ل د في خ مع ال ت ج فل ال ة حالة ال إن معال

ا ا فل ل الفة ولي ال م االتفاق أو م فل وفي حالة ع ة ال ل م م ب  ل ت اذ أف ع الت ه ال ل ه، مع م تف عل
ال، ع ادة  أو في حالة االس ام ال أح ال  اث ع ح األم على قاضي األح الح أن ت ع على تل ال ه،  27ی ع وما 
ال،  ي ج ): ن یولیو سنة  15المؤرخ في  12ـ  15قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل القانون رقم (أن

  .64مادة بمادة، المرجع السابق، ص  2015
ادة ا  )ن(اـ  2  ن  م الق  25ل رخ في  15/12ان فل ال ة ال ا عل    .15/07/2015ال
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حل      لتنسيق مع اهليئات املكلفة    ماية االجتماعية.ــ تقدمي املساعدة لألسرة وذلك 

لطفل. ــ إخطار الوايل أو رئيس      لس الشعيب البلدي املختص أو أي هيئة اجتماعية، من أجل التكفل    ا

ــ اختاذ االحتياطات الضرورية ملنع اتصال الطفل مع أي شخص ميكن أن يهدد صحته أو سالمته البدنية أو      
  املعنوية.

يكون عليها الطفل، ميكن مراجعة التدابري املتفق عليها ابري املتخذة مع احلالة اليت ويف حالة عدم مالئمة هذه التد
  جزئيا أو كليا وذلك إما: 

 مصاحل الوسط املفتوح.  تلقائيا من طرف 
 .بناءا على طلب الطفل أو ممثله الشرعي 

  :1ت اآلتيةكما جيب على مصاحل الوسط املفتوح أن ترفع األمر إىل قاضي األحداث املختص يف احلاال

  ) ريخ إخطارها. 10عدم التوصل إىل أي اتفاق يف أجل أقصاه عشرة م من   ) أ
 .تراجع الطفل أو ممثله الشرعي 
 لرغم من مراجعته.فشل التد  بري املتفق عليه، 

  كما جيب على املصاحل الوسط املفتوح، وعلى العاجل أن ترفع األمر إىل قاضي األحداث املختص، ذلك يف:

 2لطر احلاحاالت اخل.  
  ويف احلاالت اليت يستحيل معها إبقاء الطفل داخل أسرته، السيما إذا كان ضحية جرمية ارتكبها ممثله

 الشرعي. 
 م.جيب ع لتدابري املتخذة بشأ م و ألطفال املتكفل   ،  لى املصاحل إعالم قاضي األحداث دور
  ا تعلم املفوض الوطين مبآل اإلخطارات اليت وجهها ) أشهر بتقرير 3إليها، وأن توافيه كل ثالثة ( كما أ

م.مفصل عن ك   ل األطفال الذين تكفلت 
 
ادة (ـ  1  ) ال ن    27ان رخ في  15/12م القان فل ال ة ال ا عل    .15/07/2015ال
تفاقم الضرر  أولیاء الطفل مخافةإن حالة الخطر الحال ال تسمح لمصالح الوسط المفتوح بمحاولة البحث عن اتفاق مع ـ  2 

ا استباق األحداث واالتصال فورا بقاضي األحداث الذي یمكنھ اتخاذ تدابیر ملزمة لرعایة مصالح الطفل وتقوم بل یجب علیھ
ھذه الحالة كلما كان ھناك خطر مباشر یھدد حیاة أو صحة الطفل، ومن أمثلة ذلك أن یكون الطفل قد تعرض إلى اعتداء 

ال،  في الشارع لیال.( أنظر):رض إلھمال أدى إلى بقائھ جنسي في وسطھ العائلي أو تع ي ج قانون حمایة الطفل في  ن
   . 65مادة بمادة، المرجع السابق، ص  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12ـ  15الجزائر تحلیل وتأصیل القانون رقم 
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  ج ــ التدخل القضائي لقاضي األحداث

نظرة املشرع اجلزائري للطفل املعرض للخطر ال ختتلف كثريا يف جوهرها عن نظرته للطفل اجلانح، وأساس هذا  إن 
ميالد خطورة اجتماعية أو مشروع جرمية، وهو دليل على قصور  التناسب هو أن كال من الصنفني يشكالن مؤشر 

روافد االحنراف واجلرمية، لذلك ينبغي علينا يف احلماية االجتماعية يف رقابة هذه الشرحية ومحايتها من الوقوع يف 
ا األطفال املعرضني للخطر من خالل نقطتني:   هذه الدراسة حتديد أوجه احلماية القضائية اليت يتمتع 

   ـــ  تدخل قاضي األحداث.

  ـــ سلطات قاضي األحداث.

 :تدخل قاضي األحداث 
راءات تدخل قاضي األحداث حلماية األطفال املتعلق حبماية الطفل إج 15/12لقد حدد القانون رقم 

  املعرضني للخطر وذلك من خالل:
  ــــ اتصال قاضي األحداث بدعوى احلماية: 

األحداث بنظر دعوى يف  على االختصاص اإلقليمي لقاضي 15/12من القانون  32لقد نصت املادة 
إقامة الطفل املعرض للخطر أو حالة األطفال املعرضني للخطر على أن: "خيتص قاضي األحداث حملل 

مسكنه أو حمل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك للمكان الذي وجد به الطفل ويف حالة عدم 
  ه"وجود هؤالء عن طريق رفع عريضة ل

  : 1كما تضيف ذات املادة األشخاص املخول هلم رفع هذه العريضة هم

املتعلق حبماية الطفل، وذلك راجع إال  15/12 ــ الطفل وهذا هو اجلديد الذي جاء به القانون رقم   
  أن هناك أطفال يتقدون إيل املصاحل األمنية لطلب املساعدة من أجل محايتهم.  

در ما    ه يف كثري من األحيان هم الذين يكونون يكون ذلك من طرف األولياء ألنــ  ممثله الشرعي و
  يف حق أبنائهم.بسبب يف تعريضهم للخطر أو هم الذين يرتكبون جرائم 

  ــ وكيل اجلمهورية.  
 
،  وم اإلنسانیة، مجلة الحقوق والعل15/07/2015المؤرخ في: 15/12موالفي سامیة، آلیات الحمایة للطفل في القانون ـ  1 

  . 361ص 
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ن هناك أطفال موجودين يف حالة خطر، كما منح له املشرع يف    ــ الوايل وذلك مىت وصل إىل علمه 
لية بوضع األطفال املوجودين يف خطر داخل املؤسسات املكلفة حبماية الطفولة، ملدة احلاالت االستعجا

م.   8ال تزيد عن    أ
ل   عتباره ضابط شرطة قضائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى  ــ رئيس ا س الشعيب البلدي، وذلك 

  كر.خول له املشرع التبليغ عن األطفال املعرضني خلطر االحنراف كما أسلفنا الذ 
  ــ مصاحل الوسط املفتوح، أو اجلمعيات أو اهليئات العمومية املهتمة بشؤون الطفولة.  
أن يتدخل تلقائيا، وما يالحظ يف هذه النقطة أن قاضي األحداث هو  ــ كما جيوز لقاضي األحداث   

امة اليت متنع الذي يقوم بتقدمي الدعوى لنفسه وهو الناظر والفاصل فيها، ويف هذا خروج عن القواعد الع
على قاضي الذي حيقق يف الدعوى أن ينظر فيها، عمال مببدأ االستقاللية قضاة احلكم عن قضاة 

  ضيف ذات املادة أنه ميكن لقاضي األحداث تلقي اإلخطار شفاهة من الطفل.التحقيق، كما ت
 :سلطات قاضي األحداث 

ستدعاء الطفل  ود الطفل يف حالة خطر، يقومعند اتصال قاضي األحداث بعريضة اإلخطار املقدمة إليه بوج  
  .1أو ممثله الشرعي

وعند حضور املمثل الشرعي يعلمه مبا ورد يف العريضة، ويقوم بسماع أقواله حوهلا، ويتلقى آرائه حول          
م وضعية الطفل ومستقبله، كما يعلم قاضي األحداث الطفل حبقه يف االستعانة مبحامي، وبناءا على ذلك يقو 

لبحث االجتماعي   قاضي األحداث ويف إطار السلطات املمنوحة له بتكليف مصاحل الو  لقيام  سط املفتوح  
  لدراسة شخصية الطفل وإجراء فحوصات طبية وعقلية ونفسية ومراقبة السلوك.

مر و ذلك لتأكد من مدى سالمة الطفل، كما له أن يصرف النظر عن مجيع هذه التدابري أو أن         
  ببعضها فقط، ذلك يف حالة توافر لديه املعلومات الكافية. 

د منح القانون لقاضي األحداث كل الصالحيات يف اختاذ التدابري اليت يراها ضرورية حلماية األطفال وق
  املعرضني خلطر معنوي، ومن بني هذه التدابري ما يلي: 

 
لم توجب حضور النیابة العامة عند الفصل في قضایا األحداث المعرضین  من قانون حمایة الطفل  38حیث أن المادة ـ  1 

لخطر وكل ما یتوجب على قاضي األحداث عملھ ھو أن یرسل الملف لالطالع علیھ، كما أنھا توجب حضور والدي الطفل 
د في خطر، حولیات ب المحامي. (أنظر): عنان جمال الدین، الحمایة القانونیة للطفل الموجوأو ممثلھ الشرعي إلى جان

  .71، ص 2019، الجزء األول/ مارس 33، العدد 1جامعة الجزائر 
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 :هذه التدابري تتخذ أثناء مرحلة  تدابري احلراسة
من  35تكون جوازية حبسب ما تنص عليه املادة وهي مؤقتة وغري قابلة ألي طعن، على أن  التحقيق
من ذات القانون، تتمثل  40، يف حني تكون إلزامية يف مرحلة احملاكمة حبسب املادة 15/12القانون 

 يف:
  ـــ إبقاء الطفل يف أسرته.      
  ه حبكم.حق احلضانة عليه، ما مل تكن قد سقطت عن ليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي ميارســـ تس      
  ـــ تسليم الطفل إىل احد أقاربه.      

لثقة.             ـــ تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين 

مكان قاضي األحداث أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح مبرا قبة ومالحظة الطفل كما تضيف ذات املادة أنه 
  يتخذ يف تدبري احلراسة .درسي أو املهين، وذلك يف احلاالت اليت يف وسطه األسري أو امل

  :فقد منح القانون لقاضي األحداث تدبري الوضع
 سلطة وضع الطفل يف مرحلة التحقيق بصفة مؤقتة يف إحدى املراكز التالية:

  مركز متخصص يف محاية األطفال يف خطرـــ    
  مصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة ـــ    
  مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو نفسي.ـ ـــ   

مر بوضع الطفل يف:   أما بعد احملاكمة فيجوز للقاضي أن 
  ـــ مبركز متخصص يف محاية األطفال يف خطر.      

  . 1ـــ مبصلحة مكلفة حبماية الطفولة   
ملادتني فاملالح أن  جيد أن مدة هذه التدابري املؤقت ال ميكنها 36و 35ظ للتدابري املنصوص عليها 

ا تبلغ للطفل و/أو ممثله الشرعي يف ظرف (6تتجاوز ستة ( ) ساعة من اختاذها من 48) أشهر، كما أ
ملدة سنتني   تكون مقررة 41و 40قبل قاضي األحداث، يف حني أن التدابري املنصوص عليها يف املادتني 

  تجاوز الطفل سن الرشد اجلزائي.) قابلة للتجديد على أن ال ي2(
 
  .73عنان جمال الدین، الحمایة القانونیة للطفل الموجود في خطر، المرجع السابق، ص ـ  1 
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) 21وإذا تبني لقاضي األحداث أن الطفل حباجة إىل متديد هذه التدابري إىل غاية إحدى وعشرين ( 
سنه، فله ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل الطفل يف حد 

  ذاته.
  له. وذلك يف أجل ال يتجاوز شهر من تقدمي الطلب  ميكن لقاضي األحداث تعديل ومراجعة التدبري كما

  اخلامتة:
لقد أوىل املشرع اجلزائري لفئة األطفال محاية خاصة ، وذلك من خالل تكييف التشريعات اجلزائرية      

سي رقم   1989مع االتفاقيات الدولية السيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة  ملرسوم الر املصادق عليها 
فل،  من خالل إصداره ضمن املصادقة على التصرحيات التفسريية لالتفاقية حقوق الطاملت 461/ 92

املتعلق حبماية الطفل الذي يعترب خطوة اجيابية حيث كرسي املصلحة الفضلة  12ــ 15القانون رقم 
الطفل كأولية له، فنجده عمدا على تطبيقها من خالل توفري له محاية اجتماعية وقضائية، وذلك من 

ا املرسوم التنفيذي رقم خال الذي وضع هلا اإلطار القانوين  334ــ  16ل جمموعة من اآلليات جاء 
  الذي تعمل به، ومن النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:

انة الذي يعد          ضم 12ـــ 15ـــ وجود قانون خاص مستقل يعىن حبماية الطفولة الذي متثل يف القانون  
تمع سواء كان حد أو جاين أو مضطهدا      أو الجئا ،  أساسية حلماية الطفل بكل أوصافه القانونية يف ا

إلحكام العامة.  ا القانون من خالل الباب األول املتعلق    هذه األوصاف اليت جاء 

الداخلية ، على الرغم من   يف التشريعات 1989ـــ تكريس املشرع اجلزائري ملبادئ اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
حية انعد ام الرتابط يف جمال اإلجراءات وكذا تكييف اخلطر القانوين ومدى حتقيق وجود بعض النقائص من 

  احلماية الالزمة .

اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة، بينما املرسوم املتعلق ينظم كيفية سري وعمل الذي تنفيذي الرسوم املــ صدور 
  اليوم.وسري مصاحل الوسط املفتوح مل يتم إصداره إىل حد بتنظيم 

على  12ـــ 15نعدام التواصل بني اجلهات القضائية من جهة واآلليات املكلفة حبماية الطفل مبوجب القانون ــ ا
نية.    غرار مصاحل الوسط املفتوح واهليئة الوطنية حلماية الطفولة من جهة 

  ن التوصيات التالية:ويف األخري توصلنا إىل جمموعة م



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
175 

تبقى غري كافية لتحقيق  يف التطبيق إال أن ،اليت كرسها القانون املتعلق حبماية الطفلــ برغم من كل هذه اآلليات 
خاصة يف جمال  وجب مراجعة الرتسانة القانونية املتعلقة حبماية الطفل للطفل يف خطر، ومن مثةاحلماية املرجوة 

حلماية ا   . الدوليةاقيات الجتماعية، وجعلها مسايرة للقوانني واالتفاهليئات القائمة 

  ــ ضرورة حتديد اإلطار التنظيمي ملصاحل الوسط املفتوح مبا يضمن سهولة عمل هذه املصاحل. 

مهيته خاصة النعدام الثقافة القانونية لدى ــ ضرورة  تفعيل اخلط املفتوح أكثر من خالل القيام بربامج توعية 
  زائرية.العائالت اجل

  لبالغات من قبل األطفال الذين يتعرضون للخطر أو من ميثلهم. ــ العمل على تنصيب مراكز خاصة تتلقى ا

  ــ قائمة املصادر واملراجع:

  ــ أوال: املصادر:

  ــ قوانني: 1

ديل ، يتضمن التع2016مارس  6، املوافق لــ 1437مجادى األوىل عام  26املؤرخ يف  01ــ  16قانون رقم: ـــ 
  م. 2016مارس  7املوافق لــ  1437مجادى األوىل عام  27املؤرخة يف  14الدستوري، اجلريدة الرمسية رقم 

،  1989نوفمرب  20االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق الطفل، صادقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ ــ 
ا  /  92سي ادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الر، ص1992سبتمرب  02، دخلت حيز النفاذ يف 44يف دور

، بتاريخ 91املتضمن املصادقة على التصرحيات التفسريية لالتفاقية حقوق الطفل، العدد  461
23/12/1992.  

لس الوطين  2016نوفمرب  3املوافق لـ  1438صفر عام  3مؤرخ يف  13ـــ  16قانون رقم  ـــ ، حيدد تشكيلة ا
، الصادر  65بتنظيمه وسريه، اجلريدة الرمسية ، العدد كيفيات تعيني أعضائه والقواعد املتعلق حلقوق اإلنسان و 

  م. 2016نوفمرب  6بتاريخ 
، املتعلق حبماية الطفل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 2015يوليو  15املؤرخ يف  12ــ  15القانون رقم ــ 

  م. 2015يوليو  19، الصادرة بتاريخ 39العدد 
  ــ املراسيم واألوامر: 2
نشاء اهليئة الوطنية حلماية وترقية 2016ديسمرب  19املؤرخ يف:  334/ 16مرسوم تنفيذي رقم ــ   ، املتعلق 

  .  2016، الصادر بتاريخ:   75 الطفولة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد
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سي ـــ ، يتضمن 1992 ديسمرب 19املوافق  1413ثانية عام مجادى ال  24مؤرخ يف  461ــ  92قم ر مرسوم ر
املصادقة مع التصرحيات التفسريية، على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  . 1989نوفمرب  20بتاريخ 
ملصاحل يتضمن إحداث  املؤسسات وا 1975سبتمرب 26املوافق   1395رمضان  20املؤرخ يف  75/64ــ األمر 

  1975أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 81املراهقة، ج رج ج، عدد املكلفة حبماية الطفولة و 
املتضمن  2012أبريل  5املوافق  1433مجادى األوىل  13املؤرخ يف  1165/ 12ــ املرسوم التنفيذي رقم 

،  21ج ر ج ج، العدد  تعديل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة،
  . 2012أبريل  11ريخ الصادرة بتا

نيا: املراجع:   ــــ 
  ــ الكتب: 1

  . 1972ـــ أمحد فتحي سرور، أصول السياسة اجلنائية، دار النهضة العربية، سنة 

يوان ــ على مانع، جنوح األحداث والتغيري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة " دراسة يف علم اإلجرام املقارن "، د
  . 1996ر، املطبوعات اجلامعية، اجلزائ

م للنشر والتوزيع، الطبعة ــ  عبد احلفيظ بكيس وآخرون، محاية حقوق الطفل "تشريعا ـ فقها ـ قضاء"، دار األ
  . 2018األوىل، سنة 

صيل القانون رقم  ــ نة يوليو س 15املؤرخ يف  12ـ  15جنمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتليل و
  .2016مادة مبادة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر ، الطبعة الثانية،  2015

  ـــ مذكرات وأطروحات:   2
نون اجلزائري، مذكرة ماجستري يف العلوم اجلنائية وعلم حاج علي بدر الدين، احلماية اجلنائية للطفل يف القاــ 

  .2009/2010تلمسان،  اإلجرام، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد

بلقاسم سويقات، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي، ــ 
2010/2011 .  
  ــ املقاالت: 1

  .1969، العدد األول، مارس جملة القانون واالقتصادسياسة اجلنائية، أمحد فتحي سرور، الــ 
ية للطفل يف حالة خطر يف القانون رقم وملكاحل أمحد، احلماية القضائسكماكجي هبه فاطمة الزهراء ب ــ

 .2018، جوان 49، العدد ، جملة العلوم اإلنسانية15/12
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جملة احلقوق والعلوم ، 15/07/2015املؤرخ يف: 15/12موالفي سامية، آليات احلماية للطفل يف القانون ــ 
  اإلنسانية. 

، اجلزء 33، العدد 1حوليات جامعة اجلزائر ونية للطفل املوجود يف خطر، عنان مجال الدين، احلماية القانــ 
  . 2019األول/ مارس 

مراكز ومؤسسات محاية الطفولة، جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية دوحي بسمة، محاية األطفال داخل  ــ
لد    . 2018، مارس 2والسياسية، العدد التاسع، ا

ة يف األسرة اجلزائرية ودورها يف جنوح األحداث "دراسة ميدانية ليب التنشئة االجتماعيسعيدي بشيش فريدة، أساــ 
لوسط امل لد  S .O .E.M.Oفتوح،على مصلحة املالحظة والرتبية  لة األردنية للعلوم االجتماعية، ا "، ا

  . 2014، 1، العدد 7
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  ثاين مناهج اجليل ال  اإلصالح الرتبوي اجلزائري يف ظل

 _ املزا واملزالق_  

Algerian educational reform in light of the second-generation curricula 

- Advantages and pitfalls-  

تنة   1د. زهور شتوح _ أستاذ حماضر أ/ جامعة 

zhour.chettouh@univ-batna.dz  

  ملخص: 
ا املنظومة الرتبوية اجلزائرية من خالل اعتماد ف هيهد ذا البحث تسليط الضوء على اإلصالحات والتعديالت اليت شهد

عتماد املناهج السابقة،  ويركز البحث على مناهج اجليل الثاين، نظرا للضعف الذي أظهره الواقع امليداين يف جودة التعليم والتعلم 
الوطنية للمناهج، ومت اختيار عينة عشوائية  ك من خالل دراسة حتليلية ألهم ما ورد عن اللجنةأهم مصطلحات اجليل الثاين، وذل

تنة خالل املوسوم الدراسي 42طبقية تتكون من ( لتقييم مدى معرفتهم لدواعي  2020_2019) أستاذا مبديرية الرتبية لوالية 
  ا اسرتاتيجيات التدريس املعتمدة يف ظله.التطوير وكذ

لكفاءات_ اجليل الثاين _ املعلم _ التعليم االبتدائيتاحية: ت املفالكلما املنظومة الرتبوية_ املقاربة   

Abstract : 
This research aims to shed light on the reforms and amendments witnessed by the 
Algerian educational system through the adoption of second-generation curricula, 
given the weakness shown by the field reality in the quality of education and learning 
by adopting previous curricula, and the research focuses on the most important terms 
of the second generation, through an analytical study of official documents,a random 
sample of (42) teachers were chosen in the directorate of education of batna state 
during the academic year 2019_2020 for evaluation of a sample of primary education 
professors for it, And their knowledge of the reasons for development as well as the 
teaching strategies adopted under it. 
Key words:educationalsystem_ the competency approach - the second generation - the 
teacher - primary education 
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  مقدمة

دف ت شهدت منظومتنا الرتبوية عدة إصالحات وتعديالت،  مع الوصول اىل تعليم يتماشى ومتطلبات ا
من جهة أخرى، حيث دخلت مناهج اجليل األول حيز التنفيذ ابتداء من  اجلزائري من جهة، ومواكبة التكنولوجيا

لكفاءات، ونظرا لضعف التناغم الذي أظهره الواقع  2004/2003املوسم الدراسي  معتمدة على املقاربة 
 ترق من تواضع يف جودة التعليم والتعلم  حيث ملط له و بني ما تعج به احلقائق امليدانية امليداين بني ما هو خمط

املناهج املدرسية احلالية اىل املستوى املطلوب، ليبدأ التخطيط إلصالحات اجليل الثاين معتمدة كذلك على املقاربة 
  .2017/2016دراسي  لكفاءات لكن بشكل متطور حيث دخلت حيز التطبيق ابتداء من املوسم ال

لكفاءااإلطار املفاهيمي _أوال   ت ودواعي التطوير إىل مناهج اجليل الثاين:للمقاربة 

ت احلياة بكل ما حتمله من تعد  لكفاءات « بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم يف جمر املقاربة 
هجي ميكن املتعلم من النجاح يف هذه  ومن مث فهي اختيار من، تشابك يف العالقات وتعقيد يف الظواهر االجتماعية

ا هذهاحليا لسعي إىل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف ، ة على صور وذلك 
اية 1احلياة » ا : تعبري عن تطور تربوي بيداغوجي، ينطلق من الكفاءات املستهدفة يف  ، وتعرف كذلك على أ

اي التكوين يف املدرسة، من حيث طرائق  ة مرحلة تعليمية تعلمية، لضبط اسرتاتيجيةأي نشاط تعليمي أو 
ت وأساليب التقومي وأدواتهالتدر    2يس والوسائل التعليمية وأهداف التعلم وانتقاء احملتو

لكفاءات بدراسة موضوع معني، أو جمال ما من أجل إجياد حلول للمشاكل اليت  ويهتم مصطلح املقاربة 
لبلدان النامية، لفعل ما تعاين منه جل األنظمة التعليم لسري العادي حنو حتقيق أهداف معينة، وهذاتعرقل ا ية 

  .3حيث حتاول أن تكتشف لغزه وداءه من أجل تقدمي الدواء الناجح 

ت مفادها التلق لتعليم التقليدي الذي يعتمد على حمتو ني  ويعترب هذا املنهج الرتبوي حديثا، إذا ما قورن 
داف مصاغة على شكل  توحيد رؤية تعليم /تعلم من حيث حتقيق أه واحلفظ، فمسعى هذه املقاربة إذن، هو :

اية  ت، وتستلزم حتديد املوارد املعرفية واملهاريةوالسلوكية لتحقيق امللمح املنتظر(الكفاءة) يف  كفاءات قوامها احملتو
  .4مرحلة تعلم ما

 
  10،ص: 2013، لكفاءات ، األبعاد واملتطلبات .[د،ط] دار اخللدونية . اجلزائرفريد. بيداغوجيا التدريس حاجي، 1

  
ئقالرتبوية  2   12،ص: 2000، اجلزائر . 05: ع. الكفاءامتوعدك.املركزالوطنيللو

لىوضعيةاملطابقةجبارة،محدهللا 3 لكفا ملدرمسنصياغا   69، ص: 2009.الدارالبيضاء]. د،ط.[  . مؤشراتكفا
لوطنيللتعليموالتكوينعنبعد.الوثيقةاملرافقةملنهاجالسنةالثانيةمنالتعليماملتوسط. الرتبيةالوطنيةوزارة 4   84،ص: 2003اجلزائر،.الديوا
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تيجية يف التعلم والتعليم، ترتكز لكفاءات هي تصور بيداغوجي يتبىن اسرتا وانطالقا مما سبق فإن املقاربة
تعلم جاعلة منه هدف العملية الرتبوية وحمورها، وتسعى إىل تنمية قدراته وإكسابه مهارات وكفاءات مبا  على امل

تمع من جهة أخرى.    يتناسب وهذه القدرات من جهة وما يتناسب ومتطلبات ا

 : اجليل الثاينأ. مفهوم مناهج 

لكفاءات، لكن بشكل هي مناهج تعتمد على املقا متطور دخلت حيز التطبيق ابتداء من املوسم  ربة 
ختصار على   2016/2017الدراسي  بصفة جزئية على الطور االبتدائي والتعليم املتوسط، ميكن أن نعرفها 

ا:  أ

لى بناء التعلمات، ويضع حدا للحفظ  «نظام جديد للتقومي البيداغوجي يتجه أكثر حنو الرتكيز ع
البتدائية من اجلوانب التنظيمية والبيداغوجية، وهياكل االستقبال جاع اآليل للمعارف، ويركز على املرحلة اواالسرت 

  1والوسائل املادية.»

دراج حتسينات يف مناهج اجليل السابق دون املساس ببنية املواد وحجمها الساعي   وهذه املناهج تسمح 
ت وطرق التعليموهذ املمارسة يف القسم، وفهم  حبيث يتم الرتكيز على القيم اجلزائرية و  ه التحسينات متس: احملتو

الدروس بدل حفظها، واكتساب املهارات عوض التكرار، وذلك جبعل التلميذ هو حمور العملية التعليمية حيث 
ه العمليات التعليمية بطريقة ختدمه يف حياتمتكنه من اكتساب مهارات: ترتيب األفكار، حتليل واستنتاج، يف 

  املستقبلية. 

ستخدام الطرق احلديثة يف التدريس.   أما األستاذ فيكون له دور التوجيه والتقومي 

  ب. مصطلحات مناهج اجليل الثاين :

جاءت مناهج اجليل الثاين جبملة من املصطلحات اجلديدة و اليت متيزها عن مناهج اجليل السابق، 
 ص فيما يلي :وتتلخ

 
.  09بوي يف اجلزائر يف ظل إصالحات اجليل الثاين. جملة اآلداب و اللغات. ع :بوزوادة ،حبيب . بلحيداس ،خدجية . التخطيط الرت 1

  326، ص:2018معسكر.
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اية فرتة دراسية حمددة وفق نظام املسار  يتم هدف «الكفاءة الشاملة:  1ب. السعي إىل حتقيقه يف كل 
اية كل سنة. اية كل طور ويف  اية املرحلة، وكفاءة شاملة يف    الدراسي ويف كل مادة، لذا جند كفاءة شاملة يف 

ثري إدماجي وتظهر االنسجام ا حتدد مفاهيم املادةاملصفوفات املفاهيمية:  2ب. ألفقي اليت هلا 
ا العمل التوفيق بني تدرج املضامني املعرفية اليت تستلزمها مركبات الكفاءة  والعمودي ملضامني املادة ويتطلب هذ

ملادة ضمن ميادين.   اخلتامية واهليكلة اخلاصة 

يضة ملا يتم برجمته خالل سنة وهو املخطط الذي تتحدد فيه اخلطوط العر خمطط التعلم السنوي:  3ب.
ذ املناهج انطالقا من: املعاجلة البيداغوجية، وضعية ن بشكل جدول يتضمن السريورة العامة لتنفيدراسية ويكو 

التقومي، وضعية إدماج املركبات، وضعيات تعلم اإلدماج، وضعيات تعلم املوارد، الوضعية املشكلة االنطالقية، 
  1تامية، امليدان،...»مركبات الكفاءة، الكفاءة اخل

: «هي فكرة بيداغوجية خالصة ظهرت يف مناهج اجليل الثاين، و ذلك  ملوحدمصطلح الكتاب ا 4ب.
الرتبية اإلسالمية و الرتبية املدنية بشكل  –العتماد على طريقة التوحيد بني ثالثة مواد و هي: اللغة العربية 

  الشامل للسنة.  اتيجية متناسقة  و متناغمة لتحقيق امللمحمدمج و منسجم، و يشكل هذا املسعى اإلدماجي اسرت 

ت املدرسة اجلزائرية، و ملمح املواطن اجلزائري الذي على املدرسة  ملمح التخرج: 5ب. يرتجم غا
تكوينه، و يعرف عادة على شكل معارف و مهارات و سلوكات، و جاءت مالمح التخرج يف مقدمات الربامج  

  2كمشروع تربوي مدرسي تعاقدي.»  كأهداف بعيدة املدى أو

ا من تصميم  –وضعيات مركزة حول مفاهيم التعلم، و هي وضعيات مية: يات التعلالوضع 6ب. رغم أ
خذ بعني االعتبار خصائصهم املعرفية و الثقافية و االجتماعية. –املدرس و إعداده    تتمحور حول املتعلمني و 

هي نشاط يقوم دفة، و لم ملمارسة الكفاءة املسته الفرصة للمتعتتمثل يف توفريوضعية تعلم اإلدماج:  7ب.
ها بشكل متصل يف كتسبة مستعينا مبوارده الذاتية و به املتعلم الستغالل املعارف، واملهارات امل مكتسباته جمندا إ

 
.  08. ع: 4اعية. م:وفاتح، حممد . بن مساعيل ، فاطمة. مقاربة تربوية حتليلية ملناهج اجليل الثاين يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية. جملة العلوم االجتم ب1

  136، ص: 2018مستغامن.
مناهج اجليل الثاين . جملة العلوم القانونية و  –بن فروج ،هشام . بورزق ،كمال . تعليمية اللغة العربية يف الطور األول من التعليم االبتدائي  2

  113،ص: 2017. اجللفة.02.ع :2االجتماعية. م:
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علم فيكون لنشاط، أما املوضعيات ذات داللة، يستهدف بناء أو تنمية كفاءة املتعلم حيث يكون الفاعل يف هذا ا
  موجها. مشرفا و 

دف إنشاء فضاء للتفكري و التحليل و هي شكلة: الوضعية امل 8ب. هي وضعية تعلمية يعدها األستاذ 
شاملة و مركبة و ذات داللة مستمدة من األحداث اليت نواجهها يف احلياة اليومية،  ينتج عنها جو من احلرية و 

  .1ية حللها موارده املعرفية و االجتماعية و الوجدان التساؤل و تدعو املتعلم للتفكري و استحضار 

لتحكم يف   االنشطة التعلمية: 9ب. تتمثل يف:«جمموعة األنشطة املتتالية اليت تنجز يف وقت قصري تنتهي 
  2معرفة جديدة أو مهارة أو سلوك.» 

ا:«اختيار بيداغوجي يقتضي الربط باملقاربة النصية:  10ب. ني التلقي و يعرفها املختصون على أ
عتبارها نظاما ينبغي إدراكه يف مشو اإلنتاج، و جيسد لنظر إىل ال لية، حيث يتخذ النص حمورا أساسيا تدور  لغة 

ت اللغوية، الصوتية، الداللية، النحوية،  حوله مجيع فروع اللغة، و ميثل البنية الكربى اليت تظهر فيها كل املستو
  3الصرفية و األسلوبية.»

                                                                           مميزات مناهج اجليل الثاين:             خصائص و  -ج

  اخلصائص: 1ج.

ملرونة وعدم اجلمود، فإننا جند جل دول العامل ختضعها دور إىل التعديل  نظرا التصاف املناهج الرتبوية 
 تصافها بعدة خصائص وهي: والتحسني وإعادة النظر، وذلك 

 لميذ وجيسد خرباته كمشروع للحياة أو اإلعداد هلا. نهاج حول الت يتمحور امل -« 

 ينمي شخصية املتعلم يف مجيع جوانبها الوجدانية و العقلية و البدنية يف مشول وتكامل و اتزان. -
 

،ص:  2017تعليم االبتدائي. الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية. اجلزائر.وزارة الرتبية الوطنية. دليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الثالثة من ال 1
12  

  82،ص:2017للنشر. اجلزائر.   Allure، 1نفهم اجليل الثاين ؟. طبن يونس، زينب . كيف  2
  6طين للمطبوعات املدرسية. اجلزائر.ص: ). الوثيقة املرافقة ملنهج اللغة العربية مرحلة التعليم االبتدائي. الديوان الو 2016وزارة الرتبية الوطنية.( 3



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
183 

ا التلميذ يف حياته اليومية يؤكد على ضرورة توظيف املعلومات و املهارات و اخلربات اليت يكتسبه -
 املستقبلية.احلاضرية  و 

يهيئ الفرص لتنمية روح اإلقدام و االكتشاف واالستقاء واالبتكار والقوة على حسن االختيار و إبداء  -
  1املواقف و اختاذ القرارات.» 

  املميزات:  2ج.

ة البنائية فهي بذلك قد استفادت من مناهج اجليل الثاين تتميز عن املناهج السابقة يف تبنيها ملبادئ النظري
 ا وهي: مميزا

ت احملددة للنظام الرتبوي.    -«  لتايل مع الغا  انسجامه مع القانون التوجيهي للرتبية و

p  اعتماد البنيوية االجتماعية اليت تضع يف الصدارة االسرتاتيجيات اليت متكن املتعلم من بناء معارفه ضمن
 2العمل التشاركي.»

»p سيس التقومي لتقومي يشمل تقومي املعارف واملساعي ومنوا الذايت؛ و  القيم و السلوكات من خالل 
ت اليت تعرتضه.   املعاجلة البيداغوجية يف التعلم  اليت متكن من جتاوز الصعو

p « .3الرتكيز يف التعلمات على كل مركبات الكفاءات العرضية و القيم والسلوك  

الواقع االجتماعي  تتضمن القيم ذات  حتقيق مالمح التخرج لغاية شاملة مرساة يف التصور يهدف إىل  -« 
حلياة االجتماعية و املهنية.»عالق   )8،ص:2017(و،ت،و،4ة 

  د. املبادئ املؤسسة ملناهج اجليل الثاين: 
 

بتدائي ملناهج اجليل الثاين، دراسة استكشافية ببعض املؤسسات الرتبوية   بعني وسارة.  مزي، زينب، مستوى تقييم ألساتذة الطور األول يف التعليم اال1
ن عاشور. اجللفة. 2.ع:10جملة تطوير العلوم االجتماعية. جملد     6، ص:2017. جامعة ز

لكفاءات يف اجلزائر: ضرو 2017(كرمية. بوحفص، بن   2 رة أم خيار. جملة جيل العلوم اإلنسانية ). االنتقال اىل مناهج اجليل الثاين من التدريس 
   .36ع: واالجتماعية.

ح، فاطمةالزهراء. اجتاهات معلمي التعليم االبتدائي حنو مناهج اجليل الثاين.ع:6، جامعة وهران، 2017، ص: 242  3. بوفرة، خمتار.مر
  وزارة الرتبية الوطنية. (2017). دليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، ص:84
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وتنفيذه وتقوميه، تقوم مناهج اجليل الثاين على جمموعة من املبادئ اليت يتم االستناد إليها عند ختطيط املنهج 
 وهي كما يلي: 

 قي :(االكسيولوجي)    نب األخالاجلا 1د.

p  .نصهارها اجلزائري  تعزيز عملية اكساب جمموعة من قيم اهلوية الوطنية املرجعية اليت تشكل 

p .1تعزيز عملية اكتساب القيم العاملية 

اء م العروبة واألمازيغية اليت تساهم يف بنإن اجلانب االخالقي يكسب املتعلم قيم اهلوية املتمثلة يف اإلسال
 و القيم النبيلة لإلسالم.   هويته وتكوين سلوك فردي ومجاعي متماشي

 اجلانب االبستمولوجي: ( الفلسفي املعريف ) 2د.

p  .الرتكيز على املفاهيم و املبادئ و الطرائق املهيكلة  للمادة واعتبارها كموارد يف خدمة الكفاءة 

p  ملادة الذي يوفق بني مراحل النمواالنسجام   وراته.النفسي للمتعلم، مع األخذ يف احلسبان تص اخلاص 

p   فك عزلة مناهج املواد بعضها عن بعض، و جعلها يف خدمة مشروع تربوي واحد،  و دعم تشارك و
  ) 7،ص:2017(مزي، 2تقاطع بني خمتلف مناهج املواد.

 اجلانب املنهجي:   3د.

مع   التخرج الشامل للمرحلة مث للطور مث السنةية نظرة مشولية يف بناء املناهج من ملمح « املقاربة املنهاج
 ) 7،ص:2017(مزي، 3تكامل بني املواد و توحيد شكل املنهاج و املصطلحات. »

تتضمن املقاربة النسقية الوحدة املنهجية واالنسجام بني مناهج خمتلف املراحل وتطابق مضامني الكتب و 
 داخل القسم مع التوجيهات البيداغوجية. املمارسات 

 
وسارة،  بعني  مزي، زينب، مستوى تقييم ألساتذة الطور األول يف التعليم االبتدائي ملناهج اجليل الثاين، دراسة استكشافية ببعض املؤسسات الرتبوية   1

  7ص: 
  7املرجع نفسه،ص: 2

  7املرجع نفسه،ص:3
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.(و،ت،و، 1يكمن هدف الوحدة املنهجية يف جعل املناهج الدراسية تتضافر حنو متلق واحد هو التلميذ و
 )20،ص:2009

 اجلانب البيداغوجي : 4د.

لكفاءات ترتجم أمهية الع لرتكيز على الكفاءات كمبادئ منظمة للمناهج، فاملقاربة  ناية مبنطق يتم التغيري 
شكلة، يف مقابل منطق تعليم يرتكز على وأفعاله وردود أفعاله إيزاء الوضعيات املالتعلم املتمركز على التلميذ 

ا للتالميذ.   2املعارف اليت ينبغي إكسا

: مت االعتماد يف هيكلة املنهاج حبلته اجلديدة على أربعة حماور  حماور هيكلة مناهج اجليل الثاين 5د.
  3املخطط اآليت:موضحة يف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  . 20ص: ،  فقة ملنهاج السنة الثانية من التعليم املتوسط .الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد .اجلزائر). الوثيقة املرا2009وزارة الرتبية الوطنية .( 1
  28_27لعربية مرحلة التعليم االبتدائي. الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية. اجلزائر.ص: ). الوثيقة املرافقة ملنهج اللغة ا2016وزارة الرتبية الوطنية.( 2

). دليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي. الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية. اجلزائر.  2017لرتبية الوطنية.(وزارة ا  3
  9ص: 

 املنهاج 

  احملور النسقي

تقارب املناهج يف وحدة تعلمية تالقي و 
 احملور املعريف   شاملة.

املصفوفة املفاهيمية للمعارفالتنظيم املنطقي   

قدمي منسجم مع خصوصيات املادة ت  

 املفاهيم املهيكلة للمادة 

  ياحملور البيداغوج

  االجتماعية –النظرية البنائية 

لكفاءات   املقاربة 

 احملور القيمي 
  قيم اهلوية: االنتماء إىل اإلسالم و العروبة و األمازيغية يف إطار جغرايف و زمين حمدود

  قيم الكونية القيم االجتماعية و الثقافية + ال
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 أنواع الوضعيات يف مناهج اجليل الثاين: نيا_

 وضعيات لبناء املعارف و التعلمات:   -1

هي وضعيات تستهدف إجناز مهام من طرف املتعلم وفق منهجية معينة تقوده اىل صياغة فكرة أو  
لتايل فهي تساعد عل ى إرساء معارف و مهارات وتقنيات سلوكية استنباط تعريف أو حل مسألة {...} و

 1ملتعلم  ومن مث تساهم يف بناء و تطوير كفاءاتهدة من خالل  نشاطات ملموسة تستجيب حلاجات اجدي

 _وضعيات لتعلم التجنيد:  2

هي جمموعة من العمليات واملمارسات العقلية والعلمية اليت يتبعها املعلم أثناء التدريس جلعل املتعلم قادرا  
ن الكفاءات، اليت مية تعلمية {...}، هدفها متكني املتعلمني ملى حتريك مكتسباته و معارفه ضمن وضعية تعليع

االت، ملواجهة خمتلف املواقف و وضعيات احلياة.  ميكنهم توظيفها يف سائر ا

لتقومي :3  _ وضعيات متعلقة 

متكننا اكبهايف مجيع مراحلها إذ أنه الوسيلة اليت يعد التقومي عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية التعلميةيو  
ت بيداغوجية ال حتليل املعطيات املتوفرة، وتفسريها قصد اختاذ قرار من احلكم على تعلمات التلميذ من خال

وإدارية، فهو تعديل للسلوك ومنه أولت املناهج اجلديدة للروح النقدية، والطرائق وأنشطة التعليم، والكفاءات  
اصلة من الكفاءات املستهدفة قصد تفادي النقائص احل تعرضة منها أولوية إذ من خالهلا ميكن تطويرخاصة املس

  طرف العملية التعليمية التعلمية.
 2ملاذا التغيري من اجليل األول إىل اجليل الثاين : -

  مناهج اجليل الثاين  مناهج اجليل األول
  احملور املنهاجي 

وية ملنطق املادة،  ولبناء املنهاج سنة بسنة،واأل
  اد األخرى. وكل مادة معزولة عن املو 

أنتج مناهج خمتلفة الشكل واملصطلحات ونقص 

  نظرة مشولية أو نسقية.
بناء املناهج من ملمح التخرج الشامل للمرحلة 
مث للكور مث للسنة، تكامل بني املواد مع توحيد شكل 

 
  89،103،112فهم اجليل الثاين ؟ص: بن يونس، زينب . كيف ن 1

يم االبتدائي ملناهج اجليل الثاين، دراسة استكشافية ببعض املؤسسات الرتبوية ). مستوى تقييم ألساتذة الطور األول يف التعل2017مزي، زينب .( 2
  8_7ص: .بعني وسارة
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  املنهاج واملصطلحات.  يف التنسيق األفقي والعمودي. 
لكفاءات ا   ملقاربة 

  ات.تطبيق الفعال يف التعلموجود مبدئي، ونقص يف ال
ملادة ومعارفها مع   الرتكيز على الكفاءات املتعلقة 

  نقص يف الكفاءات العرضية والقيم والسلوكات.

الرتكيز على مركبات الكفاءات، خاصة الكفاءات  
ت املنهاج.   العرضية والقيم والسلوكات يف كل مكو

 
  

  ارد املعرفية واملنهجية املو 
   املعارف. األولوية للتحكم يف

  نقص يف املوارد املنهجية
حتديد املواد املعرفية واملنهجية لبناء الكفاءات يف جدول 

  شامل. 
  املصطلحات 

  مصطلحات موحدة يف كل املناهج.   مصطلحات خمتلفة بني املناهج.
مصطلحات معرفية مهيكلة للمنهاج (ملمح التخرج،  

  شاملة، كفاءة ختامية، مقطع تعلمي...)كفاءة 
  املناهج حيز التنفيذ  وضع شروط

 نقص يف تكوين االساتذة لتطبيق مناهج اجليل األول
  اختالالت بني املناهج والكتاب املدرسي.

  أسبوع للتدريس. 28السنة الدراسية 
  

برجمة تكوين مسبق لكل مدرس معين بتطبيق مناهج 
  اجليل الثاين.
  سي اجلديد خاضع لدفرت الشروط.الكتاب املدر 
  للتقومي). 4+32أسبوع( 36ية السنة الدراس

  النشاطات التعلمية والتقومي
نشاطات تعلمية وأمناط التقومي موجهة حنو 

  التحكم يف املفاهيم فقط. 
إدراج نشاطات تعلمية لتوظيف املوارد املعرفية 
وتعلم اإلدماج ومنو القيم والسلوكات إىل جانب 

  مفاهيم. 

  اجلزائر :لثا_ أهداف إصالح املنظومة الرتبوية يف 

  1:رتبوي إىل حتقيق األهداف التاليةتسعى عملية اإلصالح ال
 

ت العوملة.هنية عريف. اللغة العربية و مناهجها يف ظل إصالح املنظومة الرتبوية يف اجل1 .  29:جملة األثر عزائر بني مقومات اهلوية الوطنية و حتد
  79،ص:2017.جامعةورقلة
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وبيداغوجيا وترقية كل من معنو  طليعة املهن، برعايتها ماد و جعلها يفإعادة االعتبار ملهنة التعليم و  -
م. يها و القوانني والقيم اليت حتكمها، وتثمني دور القائمني عل  رفع مستو

ت التعليمية بشكلمراجعة املناهج واحمل - إعادة  ا االنسجام مع األهداف املسطرة و علمي يضمن هل تو
م.هجي يراعى فيه قدرات املتعلمني و بنائها وفق تدرج من  حاجا

ت تتالءم ومستوى تفكري املتعلمني  - التدقيق يف وضع األهداف وحتديدها وتصنيفها وفق مستو
م من جهة و وحاج ت النظام وانتظارات اا  تمع من جهة أخرى. إمكا

تماعية تضمن التوازن بني  اجألسبوعي وفق دراسة علمية تقنية و ابط وترية العمل الدراسي اليومي و ض -
 الرتوحيية.قدرات واستيعاب املتعلم وبني فرتات التعلم وممارسة النشاطات الثقافية و 

ليت تنمي احلديثة ااالساليب إىل الطرائق و اللجوء ائل العمل، و تطوير وسحتسني ظروف التمدرس و  -
 النفسية.اخلدمات الصحية و سيس لعدد الكايف من املنشآت والقدرة على التعلم الذايت، توفري ا

  الدراسة امليدانية  رابعا_

تم يف هذا املبحث سي، دواعي تبنيهاو ، مبادئ مناهج اجليل الثاينطرقنا يف اجلانب النظري ملفهوم و بعد ت    
  طريقة التنفيذ. وكيفية حتديد العينة و ، منهجية من وسائل و ة امليدانات الدراسالتحدث عن إجراء

 وسائل الدراسة: -1
ت اعتمد يف الدراسة على  استبيان موجه لألساتذة؛ مكون من جزئني؛ اجلزء األول يتضمن بيا

لثاين اأما اجلزء ، الرتبويالتكوين العلمي و نوعية ، األقدمية يف التعليم، اجلنس، شخصية تتمثل يف السن
  ) سؤاال جاءت على النحو اآليت:11(سؤاال  عشرة إحدىتضم فخصص ألسئلة حول املوضوع و 

من الضروري  به،وهل كانأتت  واجلديد الذيأسئلة خاصة مبدى معرفتهم للمناهج اجلديدة  -
اإعدادها،     الفردية بني املتعلمني.  وكذا الفروقتمع ا والدينية يفللقيم الثقافية  ومدى مراعا

لتعليمات املنهاج،  وذلك بتطبيقهمأسئلة خاصة مبدرسي اللغة العربية وفق مناهج اجليل الثاين  -
اشرتاكهم مع   إضافة إىلوسعيهم لرفع مستواهم، ومواكبتهم للتطور التكنولوجي يف تقدمي الدروس 

  أعضاء هيئة التدريس لتبادل اخلربات.
لكتاب املدرسي و  لةأسئ - منح  ذ ومراعاته ألهداف املادة، و ملستوى التالميمالءمة حمتواه مدى خاصة 

لتعاون مع زمالئه.   التلميذ فرصة املشاركة يف القسم 
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  : عينة الدراسة -2

و بلغ عدد أفراد هذه  2019/2020طبقت العينة على أساتذة السنة أوىل ابتدائي للموسم الدراسي 
  : يتوزعون على االبتدائيات اآلتيةأستاذا  42العينة 

عدد   ريخ توزيع االستبيان  البلدية  يةاالبتدائ
ت املوزعة    االستبيا

  10  2019-11-05  آريس  بلدي حممد
  8  2019-11-05  غويف  خبوش حممد
  7  2019-11-06  بوصاحل  بوخامة عمار 

  9  2019-11-06  غسرية   بن عمر عثمان 
  8  2019-11-07  غسرية   نوري حممد

  : حتليل عناصر االستبيان-3

ت السوسيو -   : دميوغرافيةالبيا

و  ا) أستاذ14، أربعة عشرة (كعينة إمجالية  ) أستاذا42( اثنني وأربعنيمشلت الدراسة  متغري اجلنس: -أ
ث إىل التعليم تا) أس28( مثاين وعشرين ث هو الغالب و ذلك راجع إىل توجه اإل ذة، و املالحظ أن عدد اإل

ث ملعرفتهن كيفية التعامذلك طبيعة املتعلم يف هذه الفرتة و الذي يتأكثر و ك ل مع تالميذ هذا أقلم أكثر مع اإل
  املستوى . 

  : املؤهل العلمي -ب
  النسبة %  العدد  املؤهل العلمي 

  % 88,09  37  ليسانس يف التعليم العايل
  % 11,90  05  املدرسة العليا لألساتذة

موع   % 100  42  ا

لكون شهادة ليسانس يف التعليم العايل  ل اجلدول السابق أن نسبة األساتذة الذين مينالحظ من خال
إلضافة 5.55% و هم ميثلون أعلى نسبة، أما أساتذة املدرسة العليا لألساتذة تقدر نسبتهم ب 88,09  ،%
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ارتفاع نسبة شهادة   يعودو ، ملبادئ األولية يف االعالم اآليلإىل وجود شهادات إضافية للمؤهل العلمي كشهادة ا
ب التقاعد النصفي الذي أد الليسانس إىل أن الوزار  ى إىل قلة نسبة أساتذة املعهد ة كانت قد فتحت 

لتايل توجه  ، و  التكنولوجي و تفسر قلة نسبة أساتذة املدرسة العليا الرتفاع معدل القبول لشهادة البكالور
  .LMDاألغلبية إىل نظام ال

يف العملية  اهام اعالم اآليل يلعب دور امتالك بعض األساتذة لشهادة يف املبادئ األولية يف اال أما عن
  التعليمية التعلمية و مواكبة التطور التكنولوجي. 

متغري اخلربة الدراسية : و هي الفرتة الزمنية اليت قضاها األساتذة يف سلك التعليم و قد قسمت إىل -ج 
لنسب املئوية:مخس فئات و اجلدول اآليت    يوضح ذلك 

لسنوات    النسبة%   اخلربة التدريسية 
  % 38.9  4إىل  1من 
  % 27.77  8إىل  5من 
  % 16.67  13إىل  9من 
  % 5.55  17إىل  14من 
  % 11.11  23إىل  18من 

  
 :ةحتليل نتائج االستبان -1
  وري إعداد مناهج اجليل الثاين؟ر كان من الضيف رأيك هل  لسؤال األول:املتعلقة نتائج ال -

مناهج اجليل الثاين  ضرورة إعدادأن نسبة األساتذة الذين يوافقون على  النتائج لخالنالحظ من 
ا وهم بنسبة هي نسبة كبرية مقارنة بنسبة ال% و  66.67 تعود أسباب هذا  % و 33.33ذين يرفضو

  إىل ما يلي: حسب األساتذة التباين
  ال  نعم
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  لتغيري الواقع املعاش للتلميذ._ 

صو ملقومات اهلوية و عرفية املستجدات املمسايرة _ 
  الوطنية.

كنولوجية يف ميدان املعلوماتية للتطورات الت_ 
  مسايرة املنظومات الرتبوية العاملية.التصالو لاو 

ا مكثفة._    أل

ا حترص  _  تراعي الكم أكثر من النوع كما أ
  دون الفهم.  أكثر على تنفيذ املقاطع

واضيع ابقة كانت ملمة جبميع املألن املناهج الس_
  مواكبة للتطور العلمي.و 

من خالل اجلدول نالحظ التناقض الواضح بني املؤيدين و املعارضني و تعود أسباب ذلك حسب رأينا إىل 
ا من اجلانب النظري جتمع بني األ صالة و املعاصرة و تنفتح أن األساتذة الذين يدرسون مناهج اجليل الثاين يرون أ

ت الرتبوية و السيكولوجيةعلى املستجد من األفكار و ال   أما من جانبها التطبيقي فهي جد مكثفة و طويلة ، نظر
  وال تتوافق وقدرات التالميذ يف هذه املرحلة.

  ؟ج اجليل الثاين همناما الذي تعنيه لسؤال الثاين: النتائج املتعلقة  -
مناهج اجليل الثاين مطورة  أن % من األساتذة ينظرون إىل66.67أن نسبة ل النتائج إىل توصلنا بعد حتلي

ال التكنولوجي ذلكو ، للمناهج السابقة و هذا دليل على وعي األساتذة بضرورة ، نتيجة للتطورات احلاصلة يف ا
غري متصلة  ا مناهج جديدةساتذة يرون أ% من األ27.78نسبة مواكبة املناهج الدراسية لتطورات العصر، أما 

لقصور ألن املتطلع على املناهج السابقة يرى االرتباط بينها و بني مناهج  هم تتسم وجهة نظر و ، ملناهج السابقة
ت % من األساتذة  أن مناهج اجليل الثاين 5.55يف حني يرى ، اجليل الثاين من حيث املواضيع و القيم و املقار

 يف املناهج السابقة.مصححة لألخطاء املوجودة  
لسؤال  -   اجلديد الذي أتت به مناهج اجليل الثاين؟ما  ث:الثالالنتائج املتعلقة 

لذي أتت به مناهج اجليل الثاين آرائهم بكل حرية حول جديد ا ليتمكن األساتذة من تقدميطرح هذا السؤال 
  النقاط اآلتية: وركزت إجابتهم على

خرى. واست التغيري يف بعض املصطلحات-   بداهلا 

 . وإضافة أخرىحذف بعض الدروس  -
واملواقف والكفاءات  للكفاءات الشاملة حتقيقا مللمح التخرج مع إدراج القيم  واالنسجام العمودي التدرج -

 .العرضية
 جاءت مبفاهيم جديدة جتعل التلميذ يف وضعيات مشكلة يكون الغرض منها إعداده للحياة.-
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جلديد الناجح - ت  لكفاءات.  منا جاءتوإمل   بصفة جديدة للتمكن من التدريس 
لكفاءات اليت جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية.نيتب-  ها للمقاربة 
 الكثافة يف الدروس.-
 دمج بعض املواد يف كتاب واحد.-
 .واملواقفيم نواعها مع إبراز الق وحتقيق الكفاءاتالرتكيز على الوسائل خاصة التكنلوجية منها -
 جاءت مبيدان فهم املنطوق.-
 .والبعيدعرفة مث توظفها على املستوى القريب اد؛ تصور املثالثية األبع-

حتمل متكاملة حول ال جعلها  وهذا مامناهج اجليل الثاين،  ومتباينة حولنالحظ أن آراء األساتذة متنوعة 
أن  صرا أن بعض األساتذة يمن جوانب خمتلفة، كاجلديد الذي أتت به، فكل أستاذ ينظر إىل هذه املناهج م

جلديد يل الثاين مل مناهج اجل ا مناهجت  ملناهج   وفاشلة منتفوق مستوى التالميذ  وأ اجلانب التطبيقي مقارنة 
ا كانت صاحلة للتطبيق ميدانيا    التالميذ. وتناسب مستوىالسابقة اليت مل تكن مطورة إال أ

م الثقافية والدينية هل يراعي حمتوى منهاج اجليل الثاين القي: الرابعلسؤال النتائج املتعلقة -
  للمجتمع؟

من األساتذة يرون أن منهاج اللغة العربية للسنة األوىل  %83.33أن نسبة  خالل النتائجنالحظ من 
تعلمني، لكن جند يف تنمية حب الوطن يف امل ويهدف إىلاجلزائري  والدينية للمجتمعابتدائي يراعي القيم الثقافية 

هي نسبة قليلة جدا مقارنة مع نسبة ن املنهاج ال يراعي هذه القيم، و أمن األساتذة يرون  %16.67املقابل 
يف الكتاب من خالل  اهذا ما جنده جمسدينمي هذه القيم يف املتعلمني، و  األساتذة الذين يرون أن املنهاج

  الثقافية.ة و ة الواردة فيه كالنصوص الدينياألنشطالنصوص و 

لسؤال -   نهاج الفروق الفردية بني املتعلمني؟ عي املهل يرااخلامس:النتائج املتعلقة 

، وهذا دليل على أن األساتذة من األساتذة أن املنهاج يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني %72.22 يرى
حيث يطبقون الطرق واألساليب ينوعون يف طرق التدريس ما يساهم يف حتقيق كفاءات مناهج اجليل الثاين، 

 جند أن قابلامل الذهنية، ويفم ألهداف التعليمية اليت تراعي خصوصيات املتعلمني وقدرااحلديثة أثناء احلصة وفق ا
ن هذه املناهج  ويربرون من األساتذة يرون أنه ال يراعي الفروق الفردية لدى املتعلمني  27.78% وجهة نظرهم 

  دون الضعيفة. موجهة للفئة املمتازة

لسؤال -   ملنهاج مهارة حل املشكالت لدى املتعلمني؟نمي اهل ي السادس:النتائج املتعلقة 
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 أوىل% من األساتذة يرون أن منهاج اللغة العربية للسنة 94.45أن  خالل حتليل نتائج السؤالنالحظ من 
ساتذة رافضة لذلك والسبب راجع % من األ5.55ملتعلمني، غري أن لدى اابتدائي ينمي مهارة حل املشكالت 

والبعض  املناهج فبعضهم يطبقون طريقة التدريس حبل املشكالت املدرجة يف املنهاج  يف وحتكمهإىل خربة األستاذ 
ا،  ال لتايل عدميطبقو   نه من اكتساب مهارة حل املشكالت.وقوع املتعلم يف وضعيات تعليمية متك و

لسؤال _   ملتعلمني؟لدى اهل ينمي املنهاج التفكري اإلبداعي  السابع:النتائج املتعلقة 

من خالل مجلة  % من األساتذة يرون أن املنهاج ينمي التفكري اإلبداعي للمتعلمني77.78أن حظ نال
% من األساتذة عكس ذلك، وتفسري ذلك أن الفئة 22.22رى يف حني ي األنشطة املوظفة داخل القسم، 

لثاين أهم مميزات اجليل اعلى اعتبار أن من  مينحون للمتعلم فرصة لإلبداء برأيه ساتذة الذيناملؤيدة لذلك هم األ
قرتاح حلول خمتلفة للمشكلة، لتحقيق تنمية الفكر عن طريق التفكري املستم،وكذا خلق  جعل املتعلمني ملزمني 

حث والعودة اىل جمموعة تساؤالت من سؤال واحد، أو مشكالت من مشكلة واحدة قصد حتفيز املتعلم على الب
مش املتعلم وال تفتح  الرافضة يفأما الفئة املصادر املعرفية املختلفة،  األغلب ال تزال تعتمد الطريقة التلقينية اليت 

  تعبري حبرية.لله جمال ل
لسؤال _   : هل تتيح مناهج اجليل الثاين فرصة التعلم التعاوين بني املتعلمني؟ الثامن النتائج املتعلقة 

للعمل التعاوين بني املتعلمني، رصة ن خالل النتائج املتحصل عليها أن كل األساتذة يتيحون فنالحظ م
يعود ذلك إىل تطبيقهم للتعليمات الواردة يف مناهج اجليل الثاين اليت تنص على العمل التعاوين لتشجيع تبادل و 

 املعارف بني املتعلمني. 

لسؤال _   ندوات خاصة مبناهج اجليل الثاين؟ هل تشارك يف:تاسعالالنتائج املتعلقة 

مبناهج  ساتذة يشاركون يف ندوات خاصة من األ ℅88.89 نسبة أن ائجالنت حتليلنالحظ من خالل 
لفوائد التاليةمصرحني أن هذه الند، لالستفادة وفهم كيفية تطبيق املنهج، اجليل الثاين  :وات تعود عليهم 

  تبسيط املفاهيم.-

  ربات.فضاء مفتوح لتبادل اخل-

  التمكن من توظيف طرائق التدريس احلديثة.-

  منهجية فهمها. وفق هذه املناهج و العمل طريقة 
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  كيفية تطبيقها يف البيئة الصفية.مفاهيم واضحة و -

  ختامية).، شامليةالتعرف على مصطلحات جديدة (-

  طريقة تقدميها. املهيكلة ملادة اللغة العربية و التعرف على امليادين-

جيعلهم ال يستفيدون من  من األساتذة ال يشاركون يف هذه الندوات مما ℅11.11سبة يف حني أن ن 
  يها وال يتمكنون من تطبيق املنهاج حق التطبيق.القضا اليت تطرح ف

لسؤاال_   ؟لتيسري تطبيقه ناهج اجليل الثاينخاصا مب هل تلقيت تكوينا :لعاشرالنتائج املتعلقة 

هم االساتذة من األساتذة تلقوا تكوينا يف مناهج اجليل الثاين و  ℅80.89أن  النتائجنالحظ من خالل 
أين مت تقدمي توضيح ألهم  ،2016/2017األساتذة للعام الدراسي  القدماء و االساتذة الناجحون يف مسابقة 

ى إىل وضوح  كما مت مقارنتها مبناهج اجليل األول وهذا ما أد،  املفاهيم القاعدية اجلديدة املتداولة يف هذه املناهج
ت اإلصالح اجلديدة لألساتذة لتيسري تطب ساتذة مل يتلقوا من األ ℅19.11نسبة أما  يقه ميدانيا واكتشافه، غا

اية التكوين خالل تكوينا يف مناهج اجليل الثاين و ذلك لتوظيفهم من ، وهذا ما جيعل القوائم االحتياطية بعد 
  لنسبة هلم. تطبيق املنهاج غري واضح

ئق الرتبوية بطريقة حتسن لسندات والوهل مت إعداد ا:احلادي عشرلسؤال حتليل تائج املتعلقة الن_
لكفاءات؟    من األداء البيداغوجي لألستاذ وتوجهه حنو التحكم يف بيداغوجيا املقاربة 

ئق الرتبوية من دليل املعلالساتذة يوافقون على أن السندات و أن كل األنتائج النالحظ من  املنهاج مت م و و
لكفاءات، و توجهه إىل التحكم يف جي لألستاذ و من األداء البيداغو  عدادها بطريقة حتسنإ هذا بيداغوجيا املقاربة 

ئق.   راجع لتطبيقهم لكل التعليمات الواردة يف هذه الو

  نتائج الدراسة

  من خالل هذه الدراسة متكنا من حوصلة النتائج اآلتية:

  زويد إىل نقلة نوعية للخروج من دائرة نقل املعارف إىل ت اينمناهج اجليل الثتسعى
 كزة على النوعية ال الكمية.التالميذ خبربات تعليمية دائمة مدى احلياة، مر

  وضعيات التعلم، مع بروز مفاهيم بيداغوجية جديدة من االنطالق من الكفاءات و
 فة املفاهيمية.بينها: املقطع التعلمي، الكتاب الواحد، ملمح التخرج، املصفو 
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 م  ناهج اجليل الثاين عملت على غرس القيمن خالل الدراسة امليدانية الحظنا أن م
ى اهلوية من أجل احلفاظ عليها، واالشتغال على تربية القيم الشديد علاألخالقية يف نفوس املتعلمني و 

 النقد.قشة و بيداغوجية اليت جتمع بني احلفظ واحلوار واملنااألساليب الستعمال الطرائق و او 
  إلصالح التعليم وسد الثغرات اليت مل  صالحات اجليل الثاين يف السياق نفسهإجاءت  

 .والتقومي اإلدماجييستطع اجليل األول إدراجها، واملتمثلة يف التدريس عن طريق الوضعيات واالدماج 
 ال واسعا للمتعلم حىت يتعلم بنفسه ويعارك احلياة التعلمية بقدراته اخل وال اصة تفتح ا

 ز.حالة العج  والتوجيه يفمن املعلم الدعم  ينتظر
 :ا تتميز لقيم وإدراجها أل  تكفلت مناهج اجليل الثاين 

ا وتدعيمها بصفة متالزمة يف املشاريع املشرتكة  ا عرضية جتعل كل املواد تسلهم يف اكتسا بكو
  بني عدة مواد. 
 مرتابطة من لذي ميثل جمموعة مرتبة و لتعلمي ابناء الكتاب اجلديد على نظام املقطع ا
 األنشطة.
 تعديله من أجل إضفاء االنسجام الداخلي هلذا األخري من نهاج و كتابة امل  متت إعادة

 حيث:
  الكفاءات اخلتامية.االنسجام بني املنهاج والكفاءات الشاملة و -
ت جدول الربامج السنوية.-   االنسجام بني مكو
  ة التفاعل بني متجددة مما يشجع يف املنظومة الرتبويأدوات تدريسية توظيف مفاهيم و

 الكشوف الرتبوية املعاصرة. طورات و وروث الثقايف والتامل
  ولو ووضوحا، إخراجه الفين مناسب لتلميذ السنة أوىل ابتدائي ورشكل الكتاب و 

 مصاغة صياغة لغوية تربوية هادفة حاملة للقيم.نصوصه خمتارة و 
 لكفاءات املستوحاة مترتكز املناهج اجلديد ن البنيوية ة على مبدأين أساسيني: املقاربة 

 املقاربة النسقية. محور حول نشاطات التعلم الفردي واجلماعي، و االجتماعية اليت تت
 اليت تنمي  واتباع الطرائقعلى ضرورة التنويع يف طرائق التدريس،  مناهج اجليل الثاين ركزت

لتكنولوجية اليت ركز على ضرورة استخدام الوسائل ات واملهاري والعلمي كمايف املتعلمني اجلانب االبداعي، 
 .ومستوى التالميذتتماشى 

  توصيات الدراسة
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املسامهة يف إجياد   والتوصيات بغيةتقدمي بعض االقرتاحات  ليها حناولاملتوصإليف ضوء النتائج
  التعليمية:  وحتسني العمليةمناهج اجليل الثانياحللول املناسبة لضمان فعالية  

 ثاين والوقوف على نقاط الضعف ومعاجلتها  املتابعة امليدانية لتطبيق مناهج اجليل ال
 حقيق أهداف هذه اإلصالحات.لت

 توى مناهج اجليل الثاين على مستوى مية اليت تتناسب مع حمتوفري الوسائل التعلي
 املؤسسات الرتبوية.

 .ألقسام الدراسية  التخفيف من عدد التالميذ 
 لتكوين املاال حات تطرأ على املنظومة وجه لألساتذة فيما خيص أي إصالهتمام أكثر 

 وية.الرتب
  جدات احلاصلة تبسيط املفاهيم وتقريبها من احلصيلة املعرفية للمعلم حىت يتجاوب واملست

م.  على مستوى املفاهيم، من خالل إقامة الندوات وامللتقيات التخصصية لفائد
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 األدب اجلاهلي وجدلية السبق بني الّشعر والنثر 

Pre-Islamic literature and dialectics of the race between 
poetry and prose 

 الدكتور بن الدين خبولة /املركز اجلامعي آفلو    

صر    الدكتور هواري 

 ملخص:

ن، يستهدف البحث الوقوف على مسألة السبق بني الّشعر والنثر يف األ ا رأ عتبار املسألة يتجاذ دب اجلاهلي 
رخيهم، بل تألّن حقبة املور  لغموض، فالعرب مل يدونوا  ملشافهة، وث القويل اجلاهلي تتسم  ناقلته األجيال 

ّ حوافظ قوية، ولوالها ملا وصلتنا املدونة الشعرية  وآليتهم الوحيدة يف نقل الشعر هي احلافظة، فقد حباهم ا
لية ، وفق هذا التصور تود الدراسة استعراض هذه اجلدلية مشفوعة حبجج كّل طرف، وترجيح املعقول منها اجلاه

 وفق براهني  ورؤية حبثية.

 الشعر، النثر، الغموض، اخلطابة، السجعكلمات النفتاحية: ال

Abstrat 

The research aims at examining the issue of the race between poetry and prose in pre-
Islamic literature, as the issue is attracted by two opinions, because the era of pre-Islamic 
ancestral legacy is ambiguous, because the Arabs did not write down their history, but were 
passed on generations by the recipient, and their only mechanism for transmitting poetry is 
the preservative, because God had loved them with strong preservation, and without it When 
we received the pre-Islamic poetic blog, according to this scenario, the study would like to 
review this dialectic, accompanied by the arguments of each party, and the weighting of the 
reasonable ones according to the evidence and research vision. 

Key words: poetry, prose, mystery, rhetoric, bravery 
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 مقدمة 

صية القول فأجادوا يف منثوره ومنظومه، ونزل القرآن ب لغتهم متحّد ومغاليا مبا فيه من العرب أّمة البيان، ملكوا 
توا مبثله، قال تعاىل: ﴿ َوِإن فصاحة، وإعجاز، ونظم متني، وأسلوب فاتن أدهش مج م يف أن  عهم، وأعجز أعيا

َّا ٖ◌ ُكنُتۡم ِيف َرۡيب تُواْ ِبُسوَرة َعَلىٰ  نـَزَّۡلَنا ممِّ
ۡ
َ فَأ ۡثِلهِ  مِّن ٖ◌ َعۡبِد ِدِقَني ﴾ ،  َِّ ٱُدوِن ُشَهَدآءَُكم مِّن  ۡدُعواْ ٱوَ  ۦمِّ ِإن ُكنُتۡم صَٰ

وهذا الّتحّدي وحده كاف إلثبات شأن كالم العرب، فالعريب جيوب الصحراء كادحا يف سبيل العيش، يتتّبع 
سائر أعماله يغين لُريّوِح عن نفسه، يغّين ألنّه يعتقد أّن يف  يفمساقط الغيث ومواطن الكإل ويف رحلته هذه كما 

انت وسيلة ة سحرية تعينه على حتدي الّصعاب، فلم تكن جمرد كلمات يطلقها الّلسان، وإمنّا كهذه الكلمات قو 
يف  وخيشونهللتأثري يف سامعها، وذلك هو الّشاعر الذي يتمّتع يف خميلة سامعيه بقوة سحرية خارقة، جيّلون كالمه 

فو إليه النفوس، وخيشون ل من أحد أزرى به، وحّط من الوقت نفسه، جيّلونه ألّن فيه من الزخرف ما  ه ألنّه إذا 
فو له النفوس، وتسمو إليه األعني عند مكانته، وأقعده عن املكارم وا د «ومل يكن الّشاعر وحده هو الذي 

هاما إىل جانب الّشاعر يف مسر الّليل، بني مضارب اخليام لقبائل  مقاماعرب اجلاهلية، بل كان القاّص يقوم أيضا  
 م العرب» .نقلة ويف جمالس أهل القرى واحلضر... وكانت أحّب القصص إىل الّنفوس أخبار أالبدو املت

رخيها ببعض الغموض، ذلك أّن العرب مل لعلّ  يدّونوا  احلقبة الّيت عاشها العرب قبل اإلسالم، وهي فرتة اّتسم 
لثقافة الشفوية، وال شّك أّن  الكثري منه سقط بفعل الّتقادم، واهلدر،  رخيهم يف كتب، وكّل ما وصلنا تناقلوه 

اليكم مما قالت العرب إال أقّله، ولو جاءكم وافرا  تهى«ما ان ه):150واحلروب. قال عمرو بن أيب العالء(ت
يدي الرواة املصّححني» . جلاءكم علم وشعر كثري، وما يدل على ذهاب العل  م وسقوطه قلة ما بقي 

ني قبل ظهور اإلسالم حيث أشار  دب اجلاهلي ال يتجاوز القرنأهل العلم على أّن عصر األ وجيمع
ج سبيله وسّهل  255اجلاحظ(ت ه) إىل ذلك بقوله: «وأّما الّشعر، فحديث امليالد صغري الّسن، أّول من 

إلسالم  الطريق إليه، امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا استظهر الّشعر وجد له، إىل أن جاء هللا 
ه بغاية االستظهار فمائيت عام» ، وأكثر ما وصلنا ممخ ن أدب اجلاهلية كان شعرا سني ومائة عام، وإذا استظهر

ملطلق، إّال أّن الّنثر  ألذهان والصدور، وهذا ال يعدم وجود النثر  يتطلب التدوين أكثر من احلفظ، خلفة علوقه 
ى عن كتابة املعلقات وتعليقها مواثيقها، على قّلتها، وما يرو الكتابة يف عقودها التجارية و  ربحّىت وإن عرفت الع

ن فعل التدوين والكتابة لدى اخلاّصة، غري أّن وسائلها مل تكن ميسورة،  على أستار الكعبة دليل على سر
  . أليّهما كانت حظوة الّظهور؟سونّرواية، فلّما كان للعرب شعر ونثر، اختلف الّدار فانصرف أكثر العرب إىل ال

 البّد أن نعرّج على مناذج للشعر والنثر اجلاهليني.  وقبل أن خنوض يف مسألة السبق
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 الّنثر اجلاهلي.  -1 

م، وقد عرفوا الكتابة إىل الّشعر يف اجلاهلية ديوان العرب الذي ال علم هلم غريه، فيه ُتذَكر أجمادهم وأنس كان ا
ا يف جانب الّشعر، وملا كانت وسائُلها بسيطة ال تسمح بتد وين النصوص الطوال، جعلتهم ال يستخدمو

م الّتجارية والّسياسية من عقود ومواثيق، وأّما الّنثر املراد به خالف األغراض الّشعرية والّنثرية، فاقتصر  ت على حيا
صاحُبه إىل الّتأثري يف نفوس سامعيه وألجل ذلك كانوا يعتنون بعذب األلفاظ  الكالم العادي الذي يقصد

يف  ديل، وكّل ما وصلنا جمسّ بتها للموقف، وحسن الّصياغة، ومجيل األداء، فلم ينته إلينا منه إالّ الّنزر القلومناس
، واخلطب، والتوقيعات، واألمثال، واحلكم، ولكن على تلك القّلة كانت تعك س صورة العصر وظروفه الوصا

 الطبيعية.نذكر منها: 

 اخلطابة:  - أ

لثّأر، ويف ة إىل جانب الّشعر، فعرب اجلاهلية اخلطاب عرف كانت وسيلة للتحريض على القتال أو األخذ 
املناظرات واملفاخرات، كما اُختذت سبيال إلصالح ذات البني، والتهنئة يف املناسبات واألفراح، فكان للخطيب 

اعر يف اجلاهلية العلماء : «كان الشّ  بعض عند القبيلة شأنه شأن الّشاعر، ويف ذلك يروي اجلاحظ عن  مكانته
م ، ويهّول على عدّوهم، وَمن  يُقدَّ  م على اخلطيب لفرط حاجتهم إىل الّشعر الذي يقيِّد عليهم مآثرهم ويفخم شأ

م ش م ، وخيوِّف من كثرة عددهم، ويها اعر غريهم فرياقب شاعرهم، فلّما كثر الّشعر  غزاهم، ويهيب من فرسا
وتسّرعوا إىل أعراض الّناس، صار اخلطيب عندهم فوق  رحلوا إىل السوقةالّشعر مكسبة، و  اّختذواوالّشعراء، و 

الّشاعر» ، فاخلطيب يف اجلاهلية هو الذي يعّرب عن املُثل العليا للقبيلة، فهو املدافع عن قّيم العصبية القبلية اليت  
ادل يف وقت الّسلم، وهو احملكا تمع العريب، وهو الداعي إىل احلرب، وا امي عن قّيم املروءة  نت تسود ا

خلطابة فضائل احلكمة، والّشر  ف، والّشجاعة، وُعرفت اخلطابة يف موضوعات والفضائل، وألجل ذلك اقرتنت 
، وخطب الوفا دة على امللوك، ولعّل أهم مسات الّنص اخلطايب عدة، فباإلضافة إىل املناظرات، والتهاين جند الوصا

يت صارمة، يف مواقف ألغراض فيه، وتعمدهم قصريا، لقلة تعّدد ا ونهتتلخص يف ك اإلجياز، فمن اخلطب ما 
ا تقارير، أو توقيعات ومضية دالّة وحامسة، وهذا ال يعدم  ّ مستعجلة، كالنفري، والغزو، تُقتضب نصوصها، حىت كأ

ب لطوال كما ذكر صاحب العقد الفريد خطبة للنعمان بن املنذر يفاخر كسرى مبناقب العر وجود اخلطب ا
ي هي به من عقوهلا وأحالمها،  وفضلهم  وهي قوله: «أّما أّمتك أيّها امللك فليست تُنازع يف الفضل ملوضعها الذ

ئك وواليتك، وأ ا وبسطة حمّلها، وحببوحة عّزها، وما أكرمها هللا به من والية أ ّما األمم الّيت ذكرت فأّي أمة تقر
سها وسخائها، وحكمة لنعمان: بعزها ومنعتها .قال كسرى:مباذا؟ قال االعرب إّال فضلته وحسن وجوهها، و

ألسنتها، وشّدة عقوهلا، وأنفتها ووفائها... » ، كما يُِعدُّ اخلطيب األلفاظ املتداولة فيتخّريها، واملعاين القريبة من 
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لّشعري املزج بني اإليقاع اللجمالية عليها، «ف ضفاءوكثريا ما يضمِّن خطبته أبيا شعرية، لبالغة الّشعر وإ الّنفوس،
والّنص الّنثري غري املوزون يريح اخلطيب والّسامع، فالنـََّفُس الّنثري يتوقف ليقرأ الّنص الشعري، ومن َمثَّ ينقل السامع 

اخلطيب ميزح  جعلثر تعبري عن احلقائق، ولكي يؤثر الّشعر يف نفس العريب، من حالة إىل حالة، فيشّد انتباهه، فالنّ 
ثريا،بينهما  كيدا  يف صورة أشّد  وأكثر تعبريا يف غرض اخلطبة، وغالبا ما يدور هذا الّشعر حول الغرض نفسه، 

لنهاية فن إلقائي يُراد منه اإلفهام، واإلبالغ، وال توجيه، فضال عن اإلقناع, ومن مثّ له وتثبُّتا منه» ،ألّن اخلطبة 
لشّ  العصر اجلاهلي تتطّلب أن حيسن  ل الّنصي، ألّن طبيعةوجها من وجوه االستدال عريكون تطعيم النثر 

 اخلطيب نظم الّشعر، فاخلطيب الّشاعر «يكون إذا حتّدث، أو وصف، أو احتّج بليغا مفّوها بيِّنا» .  

 الّسجع:- ب

 ي بلغة الكهنة، فهم يتكّلمون كالما مقفى له فواصل كفواصل الّشعر من غري وزن «قصريارتبط هذا الّلون الّنثر  
اظ العامة املبهمة املعماة، وإىل  الفقرات، يلتزم التقفية، وتساوي الفواصل من كل فقرتني أو أكثر، يعمد إىل األلف

ويالت متع ويلها  ثرية، ال تلزم الكاهن فيقع يف حرج،  وتفسريها بتفسريات ك ّددةتكوين اجلمل الغامضة، ليمكن 
ى عنه كالذي يقع لو تكّلم بكالم واضح وصريح، فيظهر  مبظهر اجلاهل الكاذب» ، وهذا النوع من السجع 

لكهان فروى البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها قالت: «سأل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ( ) يف اإلسالم ألنه َتَشبُّه 
ٌس عن الكهانملسو هيلع هللا ىلص رسوَل هللا ( م  حيّدثو أحيا بشيء فيكون حّقا، فقال رسول   )  ّ فقال: ليس بشيء، فقالوا: إ

): تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلّين فيقّرها يف أذن ولّيه فيخلطون معها مائة كذبة» ، وهذا ليعّلم الناس  ملسو هيلع هللا ىلص (هللا
م حترزا من الوقوع فيما يقول به  واملسلم ال يتشبه خلاسرة،أّن مثل هؤالء ال يفلحون مهما أتوا، وهم من الفئة ا

خلزاعي هلاشم بن عبد مناف على أمية بن عبد مشس؛ إذ حسد هؤالء، ومن أسجاع كهان العرب منافرة الكاهن ا
 وكب الرفادة الّيت ورثها عن أبيه، فتنافرا إىل الكاهن الذي قال:« والقمر الباهر، والكأمية هامشا على السقاية و 

جلّو من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر من منجد وغائر، لقد سبق هاشم أميةَ الزاهر، والغمام املا  إىل طر، وما 
ا قول منّزل يعلم به  املآثر، أّول منه وآخر»  فهذه األسجاع متساوية الفقر، متحّدة الفواصل توهم ّ السامع أ

الّيت كان فيها الفصل، قال تعاىل:  وفصحاء العرب، ببالغته انالكاهن الغيب، فجاء القرآن معجزا، ومتحّد الكه
﴾  وأّما الّسجع «املنسوب إىل اخلطباء ففقره أطول، وكلمه أوضح،   ۡهلَۡزلِ ٱبِ  ُهوَ  َوَما  ١٣ ٞ◌ َفۡصل ٞ◌ َلَقۡول  ۥ﴿ِإنَّهُ 

فواصله كفواصل  ق،طويل النفس متحرر نوعا ما من قيود الّسجع، بني الفقر تطابق يف الطول، ويف فقره بيان مشر 
اها يف الغالب،  من دون وزن، ُجهد صاحبه أن جيعل الفواصل فيه واضحة صافية، ذات مقاطع مستقلة مبعنالّشعر 

نتهائها من غري التزام قافية، وقد يكون مرسال خا لصا من تساوي اجلمل والتزام القافية، فهو بني  وينتهي الكالم 
من أمثلة ذلك خطب سادة العرب، فهذا سجع وازدواج وترّسل، وقد يكون مزدوج فهو سجع خفيف مقبول» ، و 
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سرت  أحّلك  -أيّها امللك-داد ملكه من احلبشة قائال: « إّن هللاعبد املطّلب بن هاشم يهنئ سيف بن ذي يزن 
ذخا شاخما، وأنبتك منبتا طابت أرومته، وعّزت جرثومته، ونُبل أصله، وبسق فرعحمال رفيعا، صعبا مني يف  ه،عا، 

وطن؛ فأنت أبيت اللعن رأس العرب، وربيعها الذي به ختصب، وملكها الذي به  أكرم معدن، وأطيب م
جك، لكشتنقاد... ّ وذّمته، وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أ ف الكرب الذي حنن ايّها امللك أهل حرم ا

الفواصل وتتابعها يف تساو من حيث  قوامهفدحنا، فنحن وفد التهنئة، ال وفود املرزئة»  والّنص املسجوع إمجاال 
البدائي ال يكاد خيتلف عن السجع فضال عن  الطول مما يّتضح أنّه كان الباب الذي ظهر منه الّشعر، ألّن الّشعر

 . تتحقق الغنائية الّحتاد الفواصل القّيم التعبريية الصوتية الّيت حيوزها ، والّيت من خالهلا

 األمثال:- ج

م االجتماعية والتارخيية والثقافية يف عبارة موجزة تعتمد الّتشبيه، فاملثل قول  اجلاهلية أمثال لعرب هي ملّخص جتار
ألّول، «وملـّا عرفت العرب أّن األمثال تتصّرف يف أكثر وجوه الكالم، وتد سائر خل يف جّل ُيَشبِّه به حال الثّاين 

ماهلا ويسهل تداوهلا، فهي من أجّل الكالم وأنبله، ليخّف استع األلفاظ،أساليب القول، أخرجوها يف أقواها من 
ا» ، وأشرفه وأفضله، لقّلة ألفاظها، وكثرة معانيها، ويس ري مؤنتها على املتكلم، مع كبري عنايتها، وجسيم عائد

ت القرآنية،  َُّ ٱ تعاىل: ﴿َوَيۡضِربُ  لألّن يف املثل عربة، وإيضاح، وتفسري، وبيان قا وذُكر املثل يف كثري من اآل
صابة املعىن، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، لِلنَّاِس َلَعلَُّهۡم يـََتذَكَُّروَن﴾ ، وُيشرتط يف املثل إجياز الّلفظ، وإ ۡألَۡمثَالَ ٱ

ملرجع املوروث، وهذا  ا على األلسنة مما يرجح أّن األمثال ملوارتباطها  ينل  الذي يضمن دميومتها وسرعة جر
والوضع، وأغلبها وصلنا بلفظه، « فاإلجياز كان مقياس البالغة العربية منذ القدم، إنّه روح العربية منها التحريف 

النفس ّرها، وليس أقرب إىل عبقرية اإلجياز من املثل الذي يلّخص موقفا كبريا يف كلمات موجزة تنبثق معها يف وس
ارت مضر لألمثال فقوهلم: « إنّه لشديد جفن معان كثرية»  فكثرية هي القضا واملواقف االجتماعية الّيت ص
أّول ما يصيب اإلنسان تتثاقل أجفانه، وكّلما ثقلت ال العني ُيضرب ملن يقدر أن يصرب على السهر»  ألّن النعاس 

تت ايستطيع مقاومة النعاس فيستسلم للنوم، ومن مثّ ص  ألجفانارت عالمة النعاس تثاقل األجفان، وكّلما 
حبها على السهر، فالنوم ظاهرة من الظواهر البيولوجية يف اإلنسان، وملّا كان الّسهر هو االستثناء صامدة صرب صا

   ا﴾ٗ◌ ُنُشور لنـََّهارَ ٱ َوَجَعلَ  اٗ◌ ُسَبات لنـَّۡومَ ٱوَ  اٗ◌ لَِباس  لَّۡيلَ ٱ َجَعَل َلُكُم  لَِّذيٱمضر لألمثال لقوله تعاىل: ﴿ َوُهَو  صار

 

 القصص:- د
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ارا  طبيعة ا ليال  احلياة يف الّصحراء املقفرة صعبة، عاش فيها عرب اجلاهلية صراعا مريرا من أجل العيش جيوبو
رت حروب ألتفه يتتبعون مس اقط الغيث ومواطن الكإل، ويصارعون صراعا أخر من أجل البقاء فكثريا ما 

ألاألسباب أتت على احلرث والنسل ا  م، ما جعل حياة العرب حافلة  والوقائع، كّل هذه الّتجارب مبرار
ا كانت تنتقل من جيل إىل جيل عرب القصص، «فكان القاّص يقوم أيضا مقاما هاما إىل جانب الشاعر   وبطوال

أحّب القصص  يف سهر الليل، بني مضارب اخليام لقبائل البدو املتنقلة، ويف جمالس أهل القرى واحلضر.. وكانت 
لعرب» ، ومن املؤّكد أّن القاّص كان يُلِبس قصصه شيئا من خياله وفّنه ليبهر سامعيه، ا مإىل النفوس أخبار أ

م عرب مراحل قصصه،  م تلمع فتهفوا قلو «فيحّوهلم من الشفقة إىل حمبة االنتقام، ومن الضحك إىل اجلّد، وعيو
م ختفق من آن إ إالّ القليل لقلة التدوين، وأهم   اهليةىل آن» ، ومل يصلنا من قصص اجليف وجوههم الّسمر، وقلو

م، وقصص ملوكهم من الغ م، وحرو م العرب وبطوال ساسنة واملناذرة، وهناك  املواضيع اليت وصلتنا تتحدث عن أ
ألساطري واخلوارق، واجلن، ومنها حديثهم عن الغول، فهذا الكائن ا لومهي املسمى لون آخر من القصص املتعلق 

ئر، أم حيوان آخر، البد أنّه كان متداوال يف القصص حىت أصبح مثاال للتخويف والرتويع،  طا هولغول ال ندري أ
تمع، ألّن لسان حال الشاعر هو  وبيت امرئ القيس الذي يذكر ال غول هو تعبري عن تداول األساطري بني فئات ا

تمع، وماكان له أن  ايتحّدث عن هذه الظاهرة، إّال لالتعبري عن واقع ا  متداولة.  كو

 أيَقتـُُلِين واملشَرِيف ُمَضاِجعي        وَمسُنونة ُزرق كأنياِب َأغواِل                     

م،  وصلنما  وكلّ  ا من نثر جاهلي على قّلته هو صورة أخرى من صّور احلياة العربية اجلاهلية وترمجة صادقة لعادا
م يف أل مهم، وبطوال ّ م، وأ  وان نثرية شّىت.  وتقاليدهم، ومعتقدا

 الّشعر اجلاهلي.  -2

ت األصيلة للثقافة العربية قبل اإلسالم، سّجل مآثرهم وحفظ الّشعر م «وكان الّشعر يف اجلاهلية  من املكّو أنسا
خذ ون وإليه يصريون»  وما وصلنا منه إّمنا وصلنا مقفى، ويف صورته الفّنية ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم به 

بعض الباحثني أّن الّشعر العريب نشأ يف جاهلية العرب  ويرىال نكاد نعلم شيئا عن بدايته احلقيقية، الكاملة، و 
م ، وياألوىل نتيجة لتطوّ  رى آخرون أّن شعر ر العبارات املسجوعة اليت كان يستخدمها الكهنة يف رقاهم وتنبؤا

 مل، الّرجز يتكون من شطرات هي مبثابة اجلُ الّرجز هو أّول لون شعري ظهر عند العرب القدامى، «فاملعروف أنّ 
لضرورة، وهو بذلك أقرب شيء  إىل الّسجع، بل هو الّسجع نفسه، أو أجزاء اجلمل، وأّن كّل شطرة منها مقفاة 

هناك من ربط الّرجز بوقع أخفاف اإلبل يف سريها، وما يهمنا يف هذا وقد حّددت املسافات املوسيقية جلمله» ، و 
عتباره ظاهرة أدبية ذات أغراض وتقاليد فّنية واضحة، ونعين املقام ليس أ ولية الّشعر بقدر ما يهّمنا الّشعر ذاته 

دت بذلك القصائد ا ملقّصدة، «فلم يكن ألوائل العرب من الّشعر إالّ األبيات يقوهلا الّرجل يف حادثة، وإمنّا ُقصِّ
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اجلمحي  مد مناف» ،هذا العهد الذي يذكره ابن سالّ عر على عهد عبد املطلب وهاشم بن عبالقصائد وطُِول الشّ 
وس، «وكان أّول من قّصد القصائد ليس بعيدا عن جميء اإلسالم، وهو بذلك يقارب أو يكاد يعاصر حرب البس

، وإّمنا مسي مهلهال  وذكر الوقائع املهلهل بن ربيعة الّتغليب يف قتل أخيه كليب بن وائل... وكان اسم املهلهل عدّ
، وهذه هي املرحلة اليت شهدت األّولية الّناضجة للّشعر   الفه»ة شعره كهلهلة الّثوب، وهو اضطرابه واختهللهل

ا ذات املرحلة اليت سادت فيها لغة قريش الّيت نز  اجلاهلي. ويذهب  ّ ا القرآن الكرمي، مثّ بعض الباحثني إىل أ ل 
العلماء ألمرئ   جلاهلية منوذجها الفّين املكتمل، «فاحتجّ أخذ الشعر يتطّور فجاء امرؤ القيس وبه َعرفت القصيدة ا

اء، ابتدعها استحسنها العرب واتّبتعه فيه الشعراء؛ منه القيس ليس ألنّه قال مامل يقولوا، ولكّنه سبق العرب إىل أشي
لظباء والبيض، واخلاستيقاف صحبه، والبك ر ورقة النسيب، وقرب املأخذ، وشّبه الّنساء  لعقبان اء يف الد يل 

مرؤ يف التشبيه، وفصل بني النسيب وبني املعىن، وكان أحسن طبقته تشبيها» ، وا جادوالعّصي، وقّيد األوابد، وأ
      القيس نفسه يذكر أنّه ُمقلِّد لشاعر قبله امسه ابن خذام يف قوله :   

َر                    كما بكى ابن خذاِم ُعوَجا على الطَّلل احمليِل ألنَّنا     نبكي الّد

ا  غري املكتملة مع أنّه مل يصلنا شيء من شعر ابن خذام هذا، واملؤّكد هو أّن القصيدة العربية اليت عرفت صور
ها الفّنية، الّيت منها  امرئ القيس قد مّرت مبراحل عرفت فيها عّدة عثرات، وسقطات حىت بلغت شكلها وتقاليد

ر والّدمن تعّدد املوضوعات يف املطّولة الواح د القصيد إّمنا ابتدأ فيها بذكر الّد دة عدا املراثي، ذلك «أن ُمقصِّ
ر، فبكى، وشكى، وخاطب الرّبع، واستوقف الرّفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنني عنها، مثّ وصل  واآل

لّنسيب فشكا شّدة الوجد، وأمل الفراق، و    جوه،قلوب ويصرف اليه الو فرط الّصبابة والشوق، ليميل حنوه الذلك 
جياب احلقوق، فرحل يف شعره، وش كا الّنصب فإذا علم أنّه استوثق من اإلصغاء اليه، واالستماع له عّقب 

يح، فبعثه على املكافأة، وهزّه  والّسهر، وسرى الّليل، فإذا علم أنّه قد أوجب على صاحبه حّق الّرجاء. بدأ يف املد
ه) لقصيدة 276، هذا النموذج الذي ذكره ابن قتيبة (ت ل»وصغر يف قدره اجلزي للسماح، وفّضله على األشباه،

يد من سلك هذه األساليب ،وعدل بني هذه األقسام ،فلم جيعل املديح جيرى على كل األلوان ،« فالشاعر ا 
لنفوس ظمأ إىل املزيد» واحدا منها أغلب على الّشعر ،ومل ي وميكن تعليل تعّدد  طل فُيِمّل الّسامعني ،ومل يقطع 

ّن الّشاعر كان خيضع ألصول فّنية متوارثة جتعل من اهليكل الفّين لل املوضوعات قصيدة يشّكل يف طوال القصائد 
عات واألغراض قد تكون له عالقة، وحدة فّنية داخلية بديال عن الوحدة املوضوعية، وأّما األصل يف تعدد املوضو 

الستقرار املؤقت؛ ألنّه  اله املبىن على الّرتححبياة الّشاعر وبيئته، فنمط حيات الّدائم فرض عليه التغّلب على املشّقة 
م، وال ترحال دائم. هذا النموذج اليومي حلياته انطلى على فّنه، فجاءت قصيدته رجل حال مرحتل، فال قرار دائ

قد حيسن  آخر،غرضا حىت تنتقل إىل ى األرض، متعّددة األغراض كثرية احملطّات، ال تكاد تُنهي حماكية حلركته عل
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ؤّكد أثر البيئة يف الشعر  التخّلص من أحدمها إىل األخر، وقد ُترتك فجوة تنبئ بفراغ بني الغرضني، وهذا الذي ي
لوحشة، والره ملشاعر،  اجلاهلي، فحياة العريب بسيطة ال تعقيد فيها، مليئة  بة لقفر الّصحراء، ونفسيته مشحونة 

لقبلية قائم على الوفاء، كّل هذه الظروف  اظر،رافيتة متعّددة املنواألحاسيس، وجغ متنوعة املضارب، وارتباطه 
يُنسج يف أغراض شّىت؛ فمن الغزل إىل املديح، ومن الفخر إىل اهلجاء، ومن الوصف    جعلت من الشعر اجلاهلي

ء. كّلها فنون، وشجون انفسحت أمام بإىل احلماسة منها ما تقتضيه  لراعته القولية، فشكّ ، ومن احلكمة إىل الّر
ذا السمت البدوي املاتع  .عادة اإلمساع، واألطراب 

 الغزل:- أ

وىف بني سائر األغراض األخرى، على تفاوت حظه بني شعراء اجلاهلية فهو «موزَّع لّنصيب األالغزل يفوز  يكاد
ت الّشاعر لشبابه، ووصفه للمرأة، ومعروف أّن أّول صو  ر القدمية بني ذكر رة تلقا يف قصائدهم هي بكاء الّد

م األوىل ت شبا » ، والغزل أقرب الفنون حلنان الرّائعوهو بكاء يفيض  ،الّيت رحلوا عنها، وتركوا فيها ذكر
ثري عميقةيف حياة الّرجل، وتغذية عواطفه وأحاسيسه، ومرافقته يف حّله  الّشعرية إىل الّنفوس، ملا للمرأة من 

 ذاتيةحاله، يف حربه وسلمه،كما أّن الغزل مضمار الغناء، ومن مثّ كثر هذا الغرض، واستطالت أفانينه لعوامل وتر 
ملرأة على حّد السواء. وعرف الشعر اجلاهلي لونني من الغزل، غزل متعّهر يعّري املرأة ويصف د الّرجل واوطبيعية عن

ون، ويتزعم ه لّلهو وا  :   ذا الّلون امرؤ القيس وأمثلة ذلك يوم دارة جلجل يف معلقتهدقائق جسدها، وهو مرتبط 

 والسيَّما يوٌم بَدارِة ُجلُجِل   أال ربَّ يوم لك منهن صاحل ٌ                        

لون آخر من الغزل، يصور فيه الشاعر ما يقاسيه من أمل النوى، وفرط الصبابة وجتّين احملبوبة، والشعراء الذين  وهناك
ة األشواق سل لعّفة والبعد عن األوصاف احلّسية، ومعا كوا هذا املسلك معظمهم من العّشاق الذين ُعرفوا 

ا ما كان يقرتن اسم الّشاعر بصاحبته كعنرتة بعبلة، واملخبل الّسعدي مبيالء، وعبد هللا بن العجالن الالذعة، وغالب
 ة: ند ومن شعر عنرت 

  ينمو كلَّ يوٍم              كَما ينُمو مشيِيب يف شباِيب وظلَّ هواكِ                     

 املديح:- ب

صدر إالّ عن ذي عقل، ار، وإعانة امللهوف، وهذه الّسجا ال تشّيم العرب الّشجاعة والكرم، ومحاية اجلّ  من
ذه املناقب، فكّل صنيع من هذا القبيل، جيُ  ازي صاحبه وعّفة، وعدل، وسداد رأي، فجاء شعر املديح يشهد 

، سواء كان املمدوح ملكا أم أمريا، أم سيدا، فسجّ  ج غالبا  املديح الكثري من نواح احلياة، وكان ميتز  لشكرا وعرفا
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لباطل. وشعر  إلسراف واملبالغة، فيختلط فيه ا لعاطفة حىت يكاد أحيا بلبس احلق  خليال، والعقل  لواقع 
 فما مديح للتكّسب واالحرتاف وميدانه قصور امللوك واألمراء، وأفنية األشرااملديح يف اجلاهلية عرف طريقني أّوهل

، وهو مديح يغذيه الّطمع،كما ذبياين يف مدحه مللوك املناذرة، والغساسنةواألعيان؛ ويتزعم هذا االجتاه النابغة ال
مثلة ذلك مدح النابغة ميكن أن يكون خوفا، فالرغبة والرهبة انفعاالت نفسيىة قد تكون سببا يف ذلك، ومن أ

 للنعمان بن منذر بقوله:

ا يـََتَذْبَذبُ َأَملْ َترى أّن َهللا أعطاك سورًة*     َترى كلَّ م                   لٍك دوَ

 أنت مشس وامللوك كواكب      إذا طلعت مل يبد منهن كوكُب                 

يصدر عن إحساس نّقي ال متلَق وال تزلَف فيه وميّثل هذا وأّما الثاين فهو طريق اإلعجاب والّشعور الّصادق،   
ئيا يف شعره عن املبالغة  االجتاه زهري بن أيب سلمى الذي سّخر شعره لكّل من أصلح ذات ا لبني ،أو صنع معروفا 

 عبس وذبيان، فمن مدحه هرم بن والّشطط، وأكثر ممدوحيه هرم بن سنان واحلارث بن عوف اللذان أصلحا بني
 وقومه بين مرّة قوله:  سنان

ّوِهلِـــــــم أو جمده         م قَـــــــــــــَعُدوالْو كاَن يـَْقُعُد فوَق الشَّمِس مْن كرٍم       قــــــوٌم 

 قوٌم أبـــــــــــــُــوهم سناُن حَني تـُْنِسبُـُهــــــــــــــم       طابُوا وطاَب من األوالِد ما َولُدوا       

 الفخر:- ج

ا الّشعراء فحياة اجلاهلي مييِّزه  ا اليت ترتّدد يف املدح يفتخر  ملديح وثيقة، فالقّيم والشّيم ذا ا الّصراع صلة الفخر 
لّشجاعة والفروسية واإلقدام يف احلرب، والذود عن القبيلة،  وجندة الّدائم من أجل العيش فرضت عليه الّتغّين 

جعلت شعر الفخر ميتزج بعاطفة قّوية وانفعال عميق، تصحبه العصبية  واقفف، هذه املالصريخ والّدفاع عن الّشر 
يل إىل نظام اجلماعة، صّخر كّل فخره لقبيلته فسيطرت عليه روح واملغاالة، وعرف شعر الفخر مذهبني، مذهب مي

عدائها وخري مثالمحاسية جارفة، تعلي من شأن القبيلة، وتسجل انتص ا، ويستهني  من  النوععلى هذا  ارا
 :الفخر معلقة عمرو بن كلثوم الّتغليب اليت خيتمها ب

 وماَء البحِر منلُؤه سفيَنا    َمأل البحَر حّىت ضاَق عنَّا                     

 إذا بلَغ الفطاَم لَنا صِيبٌّ       خترُّ له اجلبابُر ساجديَن                     
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ملآثر الفردية، املذهب الثّاين فتغل وأّما د، وحترص على الّتباهي  وى العزّة وا ب عليه الّذاتية ينبعث من نفوس 
 ن كعنرتة ،والّصعاليك كالّشنفري، وعروة بن الورد. وميثل هذا املذهب الّشعراء الفرسا

 شعر عنرتة مفتخرا بنفسه: ومن

 ويف اللَّيلِة الظلَماِء يـُْفتَـَقُد الَبْدرُ      َسَيْذُكُرِين قـَْومي إذا اخليُل َأقَبلتْ                       

لسَّواِد                         َجهــالًة      ولوَال سواُد الّليِل ما طََلَع الَفْجرُ يَِعيبون لَــــــــــــــــــــوِين 

َزُل الَقطُر                         وإْن كان َلْوين أسودا فخصائلي       بـََياٌض وِمْن َكفِّي ُيْستَـنـْ

 اهلجاء: - د

لكّن على  نقيض املدح، فإذا كان املدح يُعلي من شأن املمدوح، فاّن اهلجاء يتعّرض لنفس الفضائل؛ اهلجاء
ن انتقاص للخصم، وتعيري له جبملة من املخازي واملساوئ اليت  العكس جيّرد مهجوه منها فيحّط من قيمته، فهو إذ

تمع اجلاهلي، وتشمل كّل مناحي احلياة يف احلر  والّسلم كاإلحجام عن القتال، والفرار من املعارك،  باستهجنها ا
د العرب عارا  العتداء على اجلار، وكّل املعايب والّسقطات الّيت تعّد عنواجلنب، والبخل، والقعود عن املكارم، وا

ألغراض األخرى، وأغلب ما ميّيزه اجلّد، بعيدا عن  يتربؤون منه، وحظ اهلجاء يف شعر اجلاهلني قليل موازنة 
 .اإلفحاش، والّشتم الّصريح، خيالطه شيء من الّسخرية، والتعريض، والتلميح بدال من اهلجاء املباشر

 الوصف:- ه

متياز، فالوصف    ب واسع يشمل كل ما يقع حتت احلواس من ظواهر طبيعية حية الّشعر اجلاهلي وصفي 
م يف الّصحراء» ، مث  أوصامته «ويف العادة يذكرون ذلك بعد غزهلم وتشبيبهم؛ إذ خيرج الّشعراء إىل وصف رحال

م هي يف حقيقتها وصف  م،إّن صورة الّشعر اجلاهلي حّسية مستوحاة من طبيعة الصحراء فتشبيها واستعارا
عة الّصحراء، ولذلك جتد الوصف يرافق كّل األغراض، ويعّد امرؤ القيس زعيم شعراء الوصف، وله يف أشعاره  لطبي

لعجيبة كوصفه لفرسه يف قوله:  تشبيهات وصفها النّقاد 

 لُه أيطَال ظيب وساقَا نعامٍة     وارخاُء سرحاٍن وتقريُب تتفِل                  

 احلكمة:- و

حلكم املستمدة من البيئة، فهذه احلكم تنّم عن صفاء الفطرة ودقّة اإلحساس، وغَىن اجلاهلي ح الّشعر افل 
رخيية، ودالالت اجتماعية، وأخالقية تعربِّ عن طبيعة  التجارب، والقدرة على استخالص العرب، وهي ذات قّيم 
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ته، فهؤالء الّشعراء إّمنا يثبتون ِحكَ  تمع بكّل مكّو م الواعية جتاه قضا  الّيت متّثل َمهما م الثاقبة، وبصريَ نظرَ
تمع، وال تكاد ختلو قصيدة من حكمة، ولعّل زهريا هو شاعر احلكمة الذي أبدى يف معلقته الكثري من احلنكة،  ا

 زهري قوله: قةواخلربة يف نظرته للحرب، والسلم واحلياة، واملوت، وخفا النفس، ومن شعر احلكمة ما ورد يف معل

 وإنَّ َسفاَه الشَّْيِخ الِحْلَم بـَْعَدُه       وإنَّ الَفَىت بـَْعَد السََّفاَهِة َحيُْلمِ                 

َ فـَُعْدُمتْ         وَمْن ُيْكِثِر التَّْسآَل يوًما َسُيْحَرِم                  سألَنا فأعطيُتْم وُعْد

 الرثــــــاء:- ز

ه، وكثريا ما تتضّمن املرثية فخرا مديح غري أّن املمدوح هالك، ف هو مليت وذِكر خصاله وسجا فيه إشادة 
ألعداء إذا كان امليت قتيال، وقد عّد ابن سالم شعراء املراثي طبقة، ووضع صاحب اجلمهرة   لقبيلة، ووعيدا 

ء مهلهل يف بكائه كليبا أ  :  خاهسبع مرثيات، ومن أهم شعراء الر

َتها ِفيَمْن ُخيَلِّيــــــــــــــــــــــها ُكليُب َال                  نيا وَمْن فيها          إْن أنَت َخلَّيـْ  َخْريَ يف الدُّ

 ُكَليُب َأيُّ َفَىت ِعزِّ وَمْكُرَمــــــــــــــــــــــــــٍة           َحتَْت السََّفاِسِف*إْذ يـَْعُلوَك َسافيها                

 عاُة كليبـــــــــاً يل فقلُت هلم         َماَلْت بِنا األرُض وزاَلْت رواِسيــــــــــــــــَها نَعى الن               

  احلَـْزُم والَعـــــْزُم كا ِمْن َصِنيَعِتِه                 ما كلُّ آالئِه  قوُم ُأْحِصيـــــــــــــــــــــــــــــَها                        

 ترثي أخاها صخرا واخلنساء

 تبكي لصخر هي العربى وقد وهلت          ودونه من جديد الرتب أستارُ             

 وإّن صخــــــــــــــــــًرا  لتأمت  اهلداة  به             كأنَّه علــــــٌم يف رأســــــــه نــــــــــــــــــــاُر        

دي أّن الفقر إمنّ  ويرى  ا هو يف فقد األحبة يف قوهله: أبو دؤاد األ

 ال أعدُّ االفتقاَر عدًما ولكن      فقُد من قد رزئته اإلعداُم                     

فانينه وشعبه اإلبداعية ال يعدو من كونه حاضنا طبيعيا للعبقرية التعبريية املنفعلة واملتفاعلة  واخلالصة إّن الّشعر 
 خيرج يف النهاية عن كونه: قوال نوعيا ذا قصد، وداللة يف سياق معلوم من أحداث الزمان، وحركاته. فهو ال

لعفوية واالرجتال، ويبقى ممّيزا لألّمة شاهدا هلا، فإذا كانت احلكمة، وقفا  ،تقتضيه معطيات احلياة البدوية العامرة 
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ن، والعمران صفة للفراعنة، فإّن الكلمة الفصيحة خّلدت الّنص العر  يب بتفّوقه اجلمايل سيشفع هو  على أّمة اليو
لقول اجلميل. ن ُختّلد   أيضا ألّمة العرب 

 جدلية السبق بني الّشعر والنثر -3

 هذه اجلدلية تؤدي بنا إىل رأيني خمتلفني، اجتاه يرى أسبقية النثر وآخر يعطي السبق للشعر.  مناقشة

ود لقرب تناوله، وعدم تقّيده، وضرورة استعماله» ، مؤيدو أسبقية النثر «أن النثر أسبق أنواع الكالم يف الوج فريى
لنثر وتوّصلوا منه إىل الّشعر  403فقرب املأخذ يعطي السبق للنثر، ويذكر الباقالين (ت: ه) أّن «العرب بدأوا 

لفه األمساع، وتقبله النفوس، تتبعوه من بعد وتعّلموه» ، وهو نفس  ما فلّما استحسنوه، واستطابوه، ورأوا أنّه قد 
ه) إذ يقول: «وكان الكالم كّله منثورا فاحتاجت العرب إىل الغناء مبكارم  463- 390ذهب إليه ابن رشيق(

ا األجناد، ومسحائها األجواد، لت ا النازحة، وفرسا مها الصاحلة، وأوطا   هزأخالقها، وطيب أعراقها، وذكر أ
أعاريض جعلوها موازين الكالم، فلما مت هلم وزنه، مسوه أنفسها إىل الكرم، وتدّل أبناءها على حسن الّشيم، فتومهوا 

م  شعروا به أي فطنوا» ، فهذه اآلراء ُجتمع على أّن الّنثر سابق ومنه نشأ الّشعر، فطبيعة التطور تقضي  شعرا الّ
ك  يسمى الشعر، «كما أن الكتب السماوية ضاربة يف القدم، وذل الذيأّن الكالم العادي فاملسجوع، فاملوزون 

لشعر والشعراء، ولعّل هذه الكتب هي الّيت أّدت إىل نشأة النثر الفين يف العصور القدمية قبل أن  قبل أن نسمع 
 يوجد الشعر بزمن طويل» .

أصحاب اّجتاه أسبقية الّشعر فهم يّتكئون على مجلة من املعطيات فالّشعر «هو الطّريقة الوحيدة اليت اهتدى  أّما
كوينه البيولوجي والنفسي للتعبري والتنفيس عن انفعاالته... ومن هنا ارتبطت االنفعاالت إليها اإلنسان حبكم ت

لّنثر» ، والدكتور طه حسني ين هذه املسألة من منطلق أّن الّنثر الفين ال يظهر وال يقوى  اقشلّشعر، واألفكار 
يب الذي ليس لغة التخاطب وال األحاديث عادة إالّ بظهور ملكة العقل وشيوع الكتابة ويقول: «وإذن فالّنثر العر 

العادية، والذي ال يعرب عن عاطفة أو شعور من حيث هي عاطفة أو شعور، بل من حيث هي ضرورة عامة يظهر  
ر احلياة اإلسالمية اجلديدة، ظهر يف اإلسالم ومل يكن موجودا» ، فطه  فيها نتيجة التفكري، هذا النثر أثر من آ

ر عند عرب اجلاهلية، وهو يف ذلك جياري املستشرقني الذين استنتجوا أولوية الّشعر العريب  حسني ينفي وجود الّنث
لسنا نعرف أّمة قدمية أو حديثة ظهر فيها الّنثر قبل أن  أنّناقياسا على آداب األمم القدمية فيذكر قوله: «تقرر 

خذ حبظها يظهر الّشعر، أو ظهر فيها الّنثر مع ظهور الّشعر، وإّمنا الذي نعرفه  ريخ اآلداب العامة أّن األمم  يف 
ا عصورا طواال يتطور فيها الّشعر ويستحيل، وهي جتهل  جهال  الّنثرمن الّشعر قبل كّل شيء، وتنفق من حيا

ن والرومان واألمم الغربية، فسرتى أن هذه األمم كّلها تغّنت  ما، وأنت تستطيع أن تلتمس األمر عند اليو
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زمان طوال، وأنت تستطيع أن تلتمس ذلك يف األمم غري الرّاقية املعاصرة  ونظمت الّشعر  ، قبل أن تعرف الّنثر 
الّشعر، وليس هلا من الّنثر حظ، وأنت تستطيع أن تلتمس ذلك  تنظملنا، فسرتى أمما وحشية، أو بدوية تتغّىن، و 

يف لغتنا العامية، ولكّنها ال تعرف الّنثر يف هذه يف أقاليمنا املصرية، فسرتى البيئات املصرية اجلاهلة، تنظم الّشعر 
خذ حبظ من التعليم خيتلف قّلة وكثرة» ، هذه الفكرة قائمة على أساس ن محال على األمم  ظريالّلغة إالّ حني 

األخرى، فكثريا ما يتغّىن اإلنسان مبقاطع موسيقية ليست من نسجه وإّمنا محلتها حافظته خلفتها ووقعها يف 
ا وتُؤدى فرادى ومجاعات، كما  السماع، وكثريا ما تكون مقاطع مسجوعة مل ترق إىل الّشعر، ومع ذلك يُتغىن 

لّنثر، فاألكثر شيوعا وتداوال هو األسبق، ولو كان   حيتج أصحاب هذا االّجتاه بكثرة ما وصلنا من الّشعر موازنة 
 اه األول جلملة من املعطيات نسوقها فيما يلي:الّنثر كذلك لوصلنا قبل الّشعر، واألرجح عند هو رأي االجت

يرى الكثري من الباحثني أن الّشعر اجلاهلي وصلنا يف صورته الفّنية املكتملة، وال بد أن يكون قد مر مبراحل  -أ
تطّور شهدت عّدة عثرات إىل أن صار إىل الّشكل الذي وصلنا وعليه «فماذا ميكن أن نسمي أقدم ما ورد إلينا  

لّنثر املقّفى، واجلّمل املسجوعة املستخدمة يف طقوس الكهانة، والعرافة، والّسحر، وشعائر التعّبد من ذلك ا
ن؟ من احملقق أّن هذه اجلّمل كانت بداية الّتعبري الفّين لدى العرب، وإن كانت قد تطورت يف صورة من  لألو

لكتابة فإّن «اخلّط العريب الذي ُعرف يف  صورها إىل منط الّشعر املعروف بعد ذلك» ، وإذا كان الّنثر مرتبطا
قد كان معروفا يف اجلاهلية منذ مطلع القرن الرّابع امليالدي على أقّل تقدير» ، فوجود  –خلّط الكويف  – سالماإل

ريخ له إىل قرنني قبل اإلسالم، «فعرب  اخلّط والكتابة تعين وجود الّنثر، وهو قبل الّشعر الذي يعود أقصى 
 اخلاّصة والعاّمة االّ سّجلوه وقّيدوه» . ملية كانوا ال يكادون يرتكون شأ من شؤون حيااجلاه

النظام االجتماعي الذي عاشه العرب منذ أقدم األزمان يعتمد القبيلة، هذا النظام وّلد األحقاد واملنافرات  - ب
م ظهور خي لهم، ومهادهم األرض، وسقوفهم  واملنافسة، فعاشت القبائل حياة حربية ال تكاد تنطفئ، حصو

م الصرب، ومن خصاهلم الكرم الذي  تفقه خصلة عندهم، والّشجاعة، والوفاء،   ملالسماء، وجنتهم السيوف، وعد
م ميثّلون هذه اخلصال مجيعا يف أقوى صّورها، مضيفني إليها حكمة  ومحاية اجلار، وسعة الّصدر، «وكان ساد

لغة» ، ولعّل سّيد القب متر وحنكة  يلة حيتاج يف إدارة شؤون قبيلته من الكالم ما جيعل الّنفوس تطمئّن إليه، و
مر وينهى، وحيّث على الثّأر واحلرب، وهذا الكالم ال ميكن أن يكون كالم العاّمة، ملا فيه من حّض،  مره، فهو 

ديد، ووعيد، فال شّك أنّه الّنثر بعينه، مثّ إّن القبيلة إذا نبغ فيها شاعر تُقيم األفراح، وتتلقى الّتهاين من  وإرشاد، و
وأّما النثر فقد ألفوه يف سّيدهم، كما أّن حاصل التواصل  بيلة،القبائل، وذلك لقيمة الّشعر وِجدَّته يف الق

لضرورة شعرا، ملا يف الشعر من تعقيد، ومعيارية، وتكّلف. بل تتواصل  االجتماعي يف أي بيئة وعصر ال يكون 
نثرا،  كونلشعوب، والقبائل، وأفراد األسر يف مواقعها بقدر من الكالم البسيط املرسل الذي ال يعدو أن ياألمم، وا

 ومن مثّ صار الّنثر يف رأينا قائما مقام الّسبق والتقدمي.
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خُّره فهو احلاضن الطبيعي للعبقرية التعبريية املنفعلة وامل غري فانينه وشعبه اإلبداعية رغم  تفاعلة من أّن الّشعر 
أحداث الزمان، وحركاته، فهو ال خيرج يف النهاية عن كونه: قوال نوعيا ذا قصد، وداللة يف سياق معلوم تقتضيه 

لعفوية، و  ويبقى ممّيزا لألّمة شاهدا هلا، فإذا كانت احلكمة، وقفا على أّمة   االرجتال،معطيات احلياة البدوية العامرة 
ن، والعمران صفة للفراعنة ، فإّن الكلمة الفصيحة خّلدت الّنص العريب بتفّوقه اجلمايل سيشفع هو أيضا ألّمة اليو
لقول اجلميل ن ُختّلد   .العرب 

 : املرجع

 . 23سورة البقرة، اآلية:  -
ريخ األدب العريب، تر: عبد احلليم النجار، دار املعارف، القاهرة ، مصر، ط،   -    . 129، ص: 05كارل بروكلمان، 
 . 10د بن سالم اجلحي، طبقات فحول الشعراء ، دار النهضة، بريوت،  لبنان، ص: حمم -  
 . 74، ص: 01. ج: 1960هرة، مصر، اجلاحظ، احليوان، تح: عبد السالم حممد هارون، مطبعة مصطفى احلليب، القا -  
 .243، ص: 01اجلاحظ، البيان والتبيني، تح : عبد السالم هارون ، دار الفكر، دط، دت ، ج  -  
 . 276، ص: 01، ج1983، 1ابن عبد ربه، العقد الفريد، تح: مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط -  
 . 93. ص: 1993، 01صر اجلاهلي، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، طهاشم صاحل مناع، النثر يف الع -  
 . 45، ص: 01اجلاحظ، البيان والتبني، ج  -  
ريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،دط، جواد  -   ، ص: 08. ج 1970علي الظاهر، املفصل يف 

745 . 
ح رقم: 2012، 01مد فؤاد عبد الباقي، دار التقوى، القاهرة،مصر، طالبخاري،صحيح البخاري، ترقيم وترتيب: حم -  

 . 722، ص:  5762
،  1923، 1 عصور العربية الزاهرة، مطبعة مصطفى البايب مصر، مصر، طأمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب يف -  

 . 317ص:
 .14 -13سورة الطارق، اآلية: -  
ريخ العرب قبل اإل -    . 745.ص:  08سالم، ج جواد علي، املفصل يف 
 . 291، ص:1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج -  
،  01، ج1988، 02لفضل إبراهيم، دار اجلبل، بريوت، لبنان، طأبو هالل العسكري، مجهرة األمثال، تح: حممد أبو ا -  

 . 04ص: 
 . 25سورة إبراهيم، اآلية:  -  
 . 168عفت الشرقاوي، قضا األدب اجلاهلي، ص:  -  



ّمة تصدر عن المركز امج ة مُح ّ ة ُدول وآفللجام لة َدور   

ISSN 2676-1521 
سات الدرا مجلة 

 األكادیمیة
 

تم     03العدد   صصاتمتعددة التخعلمیة  مجلة -    2019س
l.comes.aflou@gmaiudiAcademic.st 

 
212 

 . 357، ص:1يداين، جممع األمثال، تح: حمي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت، لبنان، دط، دت، جامل -  
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 . 152امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ص:   
 . 76،ص:1، ج2003ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة،  - 

 . 76نفسه، ص: -  
ريخ األدب العريب (العصر اجلاهلي)، ص:  -    . 220شوقي ضيف، 
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