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قواعد النشر والتوثيق

تنشر اجمللة البحوث والدراسات األصلية املرتبطة بالتخصصات العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية 
والباحثني يف جامعة القدس املفتوحة وغريها من اجلامعات احمللية والعربية والدولية، مع اهتمام 
خاص بالبحوث املتعلقة بالتعليم املفتوح، وتقبل أيضا األحباث املقدمة إىل مؤمترات علمية حمكمة 

واملراجعات والتقارير العلمية وترمجات البحوث.
يرجى من األخوة الباحثني الراغبني يف نشر حبوثهم االقتداء بقواعد النشر والتوثيق االتية: 

تُقبل األحباث باللغتني العربية واإلجنليزية.. 1
أن ال يزيد حجم البحث عن 30 صفحة »7000« كلمة تقريبا مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع.. 2
أن يتسم البحث باألصالة وميثل إضافة جديدة إىل املعرفة يف ميدانه.. 3
يقدم الباحث حبثه منسوخا على »CD« أو عرب الربيد االلكرتوني مع ثالث نسخ مطبوعة . 4

منه، غري مسرتجعة سواء نشر البحث أم مل يُنشر.
يرفق مع البحث خالصة مركزة يف حدود »100 - 150« كلمة.ويكون هذا امللخص باللغة . 5

اإلجنليزية إذا كان البحث باللغة العربية ويكون باللغة العربية إذا كان البحث باللغة اإلجنليزية.
ينشر البحث بعد إجازته من حمكمني اثنني على األقل ختتارهم هيئة التحرير بسرية تامة من بني . 6

أساتذة خمتصني يف اجلامعات ومراكز البحوث داخل فلسطني وخارجها على أن ال تقل رتبة 
احملكم عن رتبة صاحب البحث.

أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشري أو تدلل على شخصيته يف أي موقع من البحث.. 7
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ثالث . 8 إىل  باإلضافة  فيه،  نشر  الذي  العدد  من  بنسخة  حبثه  نشر  الذي  الباحث  يزود 
منه. مستالت 

تدون اإلحاالت املرجعية يف نهاية البحث وفق النمط اآلتي: إذا كان املرجع أو املصدر كتابا . 9
فيثبت اسم املؤلف، عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم أو احملقق )مكان النشر، 
الناشر، الطبعة، سنة النشر( اجلزء أو اجمللد، رقم الصفحة، أما إذا كان املرجع جملة فيثبت 

املؤلف، عنوان البحث، اسم اجمللة، عدد اجمللة وتارخيها، رقم الصفحة.

ترتب املراجع واملصادر يف نهاية البحث »الفهرس« حسب احلروف األجبدية لكنية/ عائلة . 10
املؤلف ثم يليها اسم املؤلف، عنوان الكتاب أو البحث، )مكان النشر، الناشر، الطبعة، 

سنة النشر( اجلزء أو اجمللد.

والتطبيقية، . 11 العلمية  األحباث  توثيق  APA« Style« يف  استخدام منط  الباحث  بإمكان 
حيث يشار إىل املرجع يف املنت بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الرتتيب اآلتي: »اسم عائلة 

املؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة«.

جميع الأفكار يف املجلة تعربرّ عن اآراء كاتبيها ول تعرب بال�رشورة عن وجهة نظر املجلة
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون 
االجتماعية يف فلسطني ملهارات العالقات 

اإلنسانية يف اإلدارة من وجهة نظر 
األخصائيني االجتماعيني

د.إياد أبو بكر

   تاريخ التسليم: 18/ 10/ 2015م، تاريخ القبول: 16/ 12/ 2015م.
     أستاذ مساعد/ كلية التنمية االجتماعية واألسرية/ فرع رام هللا والبيرة/ جامعة القدس المفتوحة.
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

ملخص: 
هدفت الدرا�شة التعرف اإىل »درجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف 
فل�شطني ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني«، 
الدرا�شة  العلمي.ولتحقيق هدف  وامل�ؤهل  العملية،  اجلن�س، واخلربة  ذلك مبتغريات  وعالقة 
وط�ر الباحث اأداة لقيا�س درجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف فل�شطني 
جمتمع  على  ُطبقت  حيث  وثباتها،  �شدقها  من  التاأكد  بعد  االإن�شانية  العالقات  ملهارات 
ال�ش�ؤون  مديريات  العاملني يف  االجتماعيني  االأخ�شائيني  كاماًل متثل يف جميع  الدرا�شة 
االجتماعية يف �شمال ال�شفة والبالغ عددهم )78( ، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الدرجة 
الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف فل�شطني ملهارات العالقات 
بلغت  حيث   ، )مرتفعة(  االجتماعيني  االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  االإدارة  يف  االإن�شانية 
قيمة املت��شط احل�شابي الكلي ال�شتجابات املبح�ثني على جميع الفقرات جلميع املجاالت 
)3.88( .كما اأظهرت نتائج فح�س الفر�شيات عدم وج�د فروق يف درجة ممار�شة مديري 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف فل�شطني ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة 
نظر االأخ�شائيني االجتماعيني على جميع املجاالت، وعلى الدرجة الكلية تبعًا ملتغريات 
هذه  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  �ش�ء  العلمي.ويف  وامل�ؤهل  العملية،  واخلربة  اجلن�س، 
الدرا�شة فقد خل�س الباحث اإىل عدد من الت��شيات منها: التاأكيد على اأهمية ممار�شة مديري 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية و�رضورتها، وان يعطي مديرو 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية مزيداُ من االهتمام ملهارة م�شاركة االأخ�شائيني ملنا�شباتهم 
االجتماعية، واالهتمام يف مهارة االت�شال، ثم مراجعة نظام احل�افز يف مديريات ال�ش�ؤون 

االجتماعية ملا لها من اأهمية يف رفع الروح املعن�ية لالخ�شائيني.
الكلمات املفتاحية: 

االإن�شانية. العالقات  مهارات  االجتماعية،  ال�ش�ؤون  مديريات  املمار�شة،  درجة 
االأخ�شائي�ن االجتماعي�ن.
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2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

The Level of Practice of Directorates of Social Affairs 
Managers in Palestine for Human Relations Skills 
in Management from Social Workers› Perspective

Abstract: 

The aim of this study is to recognize the level of human relations 
skills practiced by the administrators of social affairs directorates in 
Palestine from social workers' perspective and the relation of that with 
gender, work experience and education qualifications.To achieve the 
goals, the researcher developed a measuring tool to measure them after 
assuring the validity and reliability of my tool, and then I applied it 
on the study population which represents all social work counselors 
at the directorates of social affairs in northern West Bank.The results 
showed that the total degree among administrators is high of (3.88) 
.The hypotheses testing results showed insignificant differences with 
reference to variables such as gender, working experiences and work 
qualifications.In the light of the findings, the researcher recommends 
the need for practicing human relations skills among the assigned 
administrators and giving more time for communication skills.It is 
important to implement rewarding and incentives systems for uplifting 
of morale of social counselors.

Keywords: The level of practice, Social Affairs Directorates, human 
relations skills, social workers
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

مقدمة: 
االأفراد يف خمتلف جماالت احلياة  التفاعل بني  اإىل  االإن�شانية  العالقات  ي�شري تعبري 
)امل�شانع، وال�رضكات، وامل�ؤ�ش�شات، واالأجهزة احلك�مية،( ومن ثم فاإن العالقات االإن�شانية 
العالقات  اأهداف م�شرتكة، ومتثل  العمل �شعيًا وراء  اأفراد يتعاون�ن يف  ت�جد حيثما وجد 
املعن�ية  الدوافع  ت�شمل  الأنها  احل�شارات،  من  ح�شارة  اأي  يف  امل�رضق  اجلانب  االإن�شانية 

لزيادة االإنتاج والتقدم يف �شتى املجاالت وتط�ر االإنتاج.)احلرفة، 1980( 
 (Elton Mayo) اإلت�ن ماي� ،  ويع�د الف�شل يف ظه�ر حركة العالقات االإن�شانية اإىل 
يف  العاملة  للم�ؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  يف  اأجراها  التي  التجارب  نتيجة   (1924- 1934)
املجال ال�شناعي التي اكدت نتائجها على اأهمية درا�شة �شل�ك االفراد يف العمل.)امل�شاعيد، 

. )2014
اإىل حد  اأبرزت  التي  االإن�شانية  العالقات  التجارب هي بداية مليالد  وتعدُّ نتائج هذه 

كبري اأهمية هذه العالقات لالأفراد وامل�ؤ�ش�شة )ح�شن، 2003( 
يف  كفاية  اأعظم  لتحقيق  الدافع  اإثارة  يف  فاعاًل  دوراً  االإن�شانية  العالقات  ت�ؤدي  لذا 
االأداء، وحتقيق االأ�شاليب الروتينية التي جتعل العمل غري ممل، وت�شاعد على ارتفاع الروح 

املعن�ية التي ت�ؤدي اإىل زيادة االأداء وحت�شينه )ال�شل�ي، 2007( .
وميكن تلخي�س الأفكار الرئي�صة ملدر�صة العالقات الإن�صانية فيما ياأتي: )النجار 

وراغب، 2004( 
ت�ؤثر جماعات العمل غري الر�شمية تاأثرياً ق�يًا يف حتديد االإنتاجية.. 1
ت�ؤثر كل من الع�امل املادية واملعن�ية تاأثرياً ق�يًا يف حتديد االإنتاجية اأي�شا.. 2
ت�جد اأمناط متباينة من االإ�رضاف والقيادة، واأكرث هذه االأمناط فعالية ه� النمط . 3

الذي يعتمد على م�شاركة العاملني يف اتخاذ القرارات.
اأن يتحلى املدير مبهارات �شل�كية بجانب املهارات الفنية واالإدارية.. 4
ت�ؤدي العالقات االجتماعية التي تن�شاأ يف العمل بني العاملني دورا مهما يف حتديد . 5

�شل�ك العامل داخل املنظمة.
احلاجات  ال�شيما  الفرد،  حاجات  اإ�شباع  ه�  العمل  يف  االإن�شانية  العالقات  هدف  اإن 
والتعبري  االإنتماء،  اإىل  احلاجة  ت�شمل  والتي  بيئته،  مع  الفرد  تفاعل  يف  املتمثلة  الثان�ية 
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عن الذات، واحلاجة اإىل التقدير، واالأمن، واحلرية، واملكانة االجتماعية، وال�شلطة ال�شابطة، 
االإن�شانية  العالقات  الأ�شل�ب  املدير  فهم  ملدى  اأ�شا�شيًا  حمكًا  احلاجات  تلك  ا�شباع  ويعد 

الناجح للتعامل مع اأفراد التنظيم االإداري.
للقيادة  مهارات  هناك  الإن�صانية  العالقات  ممار�صة  يف  القائد  ينجح  ولكي 

يحددها علماء العالقات الإن�صانية.
مهارات ال�صلوك ال�صخ�صي للقائد: أ. 

وفيما ياأتي بع�س املهارات املهمة التي يجب تعلمها وممار�شتها لتحقيق النجاح يف 
امل�اقف القيادية وت�صمل املهارات الآتية: 

Ú .اأن يظهر اإح�شا�شه جتاه م�شاعر املجم�عة
Ú .مطابقة احتياجاته مع احتياجات اجلماعة
Ú .اأن يتعلم كيف ي�شمع بانتباه
Ú .يتجنب النقد اأو التعليمات ال�شاخرة من جانب االأع�شاء
Ú .اأن ي�شاعد كل ع�ش� على اأن ي�شعر باأهميته واالحتياج اليه
Ú .يجب اأال يجادل االآخرين

مهارات الت�صال: ب. 
Ú  اأن يتاأكد اأن كل فرد يفهم لي�س ما يحتاجه فقط، ولكن اأي�شا ملاذا يحتاجه؟
Ú .ان يق�م بعمل ات�شال جيد ملتابعة عمل املجم�عة كجزء روتيني من وظيفته

مهارات امل�صاواة: يجب ان يعرف القائد الفعال ما ياأتي: 	. 
Ú .اأن كل فرد من اجلماعة يحتاج اإدراكه للتعريف به
Ú .ًاأن القيادة م�شاركة ولي�س احتكارا
Ú .اأن القائد ينم� عندما حتقق ال�ظائف القيادية

مهارات التنظيم: ي�صاعد القائد الفعال املجموعة على: 	. 
Ú .تنمية اأهداف بعيدة وق�شرية املدى
Ú .تفتيت امل�شكالت الكبرية اإىل م�شكالت اأ�شغر
Ú .امل�شاركة يف اإتاحة الفر�س وممار�شة امل�ش�ؤوليات



16

درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

Ú  امل�شكالت حل  مهارات  كله  ذلك  اإىل  اإ�شافة  وتقيم،  وتتابع،  وتعمل،  تخطط،  اأن 
واتخاذ القرار )احلربي، 2004( .

لذلك كان العن�رض الب�رضي واإدارته من اأهم امل��ش�عات التي ا�شتح�ذت على اهتمام 
كثري من الكتاب والباحثني يف جمال االإدارة وتفكريهم، ولذا يتطلب ممن يق�دون عملية 
التمتع مبجم�عة من  كافة.من خالل  العاملني معهم  مع  اإن�شانية  بعالقات  القيام  االإدارة 
باأن  االإدارة  ي�ؤكده علماء  ما  ب�ش�رة جيدة.وهذا  ت�شاعدهم على ممار�شتها  التي  املهارات 
النجاح يف ممار�شة العالقات االإن�شانية يعتمد على جمم�عة من املهارات.)حرب، 2012( .
العالقات  مبفه�م  املق�ش�د  ما  حتديد  اأهمية  لنا  يت�شح  ال�شابق  العر�س  خالل  من 
االإن�شانية؟ ، وحتديد هذا امل�شطلح، يف �ش�ء ما تناولته عدد من االأدبيات والدرا�شات، حيث 
ت�شع  ال  الدرا�شات  هذه  بع�س  جعل  الذي  االأمر  املفه�م  هذا  اجتاه  النظر  وجهات  تن�عت 
يف  تتمثل  والتي  خاطئة،  �شخ�شية  نظرة  اإليه  ُينظر  فقد  ال�شحيح،  اإطاره  يف  املفه�م  هذا 
االقت�شار على عبارات املجاملة امل�جهة للعاملني، اأو بع�س الكلمات الطيبة، اأو الرقة يف 
املعاملة، لذا فاإن املفاهيم التي يتبناها بع�شهم جتعل مفه�م العالقات االإن�شانية مفرغًا 
اخلاطئة  التف�صريات  بع�س  ياأتي  �شلبية.وفيما  انعكا�شات  اإىل  ت�ؤدي  بل  م�شم�نه،  عن 

ملفهوم العالقات الإن�صانية: 
يتم اأحيانا اخللط بني ال�شفة االإن�شانية وال�شفة ال�شخ�شية، اأو النظر اإليها كمفه�م . 1

واحد، ولكن يف احلقيقة اإن العالقات االإن�شانية بني املدير والعاملني هي يف االإ�شل عالقات 
م��ش�عية بعيداً عن التحيز والتع�شب.

بع�س . 2 عن  النظر  غ�س  من  ن�ع  اأنها  على  االإن�شانية  العالقات  اإىل  بع�شهم  ينظر 
حت�شني  اأجل  من  اأحيانا  معهم  الت�اط�ؤ  حد  اإىل  عليهم،  واملداراة  واأخطائهم  االأ�شخا�س، 
عالقة املدير بالعاملني، اأو جتنب امل�شكالت والعقبات اأثناء العمل، او تغليب عن�رض ال�شفقة 
والرحمة حفاظًا على لقمة عي�س االخرين حتى ل� كانت على ح�شاب العمل.)اأحمد، 1999( .

ويعتقد اآخرون اأن العالقات االإن�شانية معناها القيام باأعمال ترويحية وجمامالت . 3
�شكلية بجانب العمل الر�شمي، اأي اأنها اإ�شافة جديدة على العمل، ووظيفة جديدة على وظائف 
االإدارة، ولكن يف احلقيقة اإن العالقات االإن�شانية لي�شت �شعاراً مقرونًا بن�شاط �شطحي حمدد 
لكي  واإدارته  العمل  النظر يف  اإعادة  بها  يق�شد  ولكنها نظرية  واإدارته،  العمل  ي��شع ف�ق 

يك�ن اأكرث ج�دة وفعالية واإن�شانية )حربي و رزق، 2003( 
ي�ؤكد بع�شهم اأن تطبيق العالقات االإن�شانية يعد طريقًا لالنغما�س يف اأم�ر �شخ�شية . 4

كل  بعيد  االأمر  هذا  اإن  احلقيقة  وفاعلية، ويف  بنجاح  العمل  تاأدية  على  بال�شلب  ي�ؤثر  مما 
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البعد عن مفه�م العالقات االإن�شانية، ويت�شح من هذا النقد اأنه م�جه للممار�شة، اأو التطبيق 
اخلاطئ، ولي�شت للفكرة ذاتها، واخلطاأ يف املمار�شة ميكن م�اجهته وت�ش�يبه، ولكن ال ميكن 
الأحد اأن ينكر �رضورة اأن يك�ن هناك ن�ع من االألفة والتفاهم بني املدير والعاملني، و�رضورة 
اأن ي�شعى املدير الإ�شباع حاجات م�ظفيه، ومتطلباتهم، وحل م�شكالتهم، ورعايتهم، االأمر 

الذي ينعك�س باالإيجاب على تقدم العمل واإجنازه.)مطر، 2010( .
يت�ش�ر بع�شهم اأن العالقات االإن�شانية ت�شعف من �شلطة املدير، وتعطل االإنتاج، . 5

وتعطي للعاملني احلق يف التدخل يف �شري العمل ونظامه.
م��ش�ع  اأن  االإن�شانية  العالقات  عن  اخلاطئة  للمفاهيم  ال�شابق  العر�س  من  يت�شح 
العالقات االإن�شانية ي�اجه عدداً من االنتقادات، وهذا ال مينع من اأهمية تبني املدير )القائد 
من  بالرغم  التعريفات  معظم  واتفقت  اأكدت  الذي  االإن�شانية  العالقات  ملبداأ  امل�ؤ�ش�شة(  يف 
تعددها على اأن مفه�م العالقات االإن�شانية يهتم بالعن�رض الب�رضي، ويلبي حاجاته، ويراعي 
اأو طريقة ت�شعى  اأ�شل�ب  اأنه  اإمكاناته، ف�شاًل عن تاأكيدها على  اهتماماته واال�شتفادة من 
ا�شتثمار قدراتهم،  اأهداف االأفراد كلها، وامل�ؤ�ش�شة التي يعمل�ن بها، من خالل  اإىل حتقيق 

وحتفيزهم، واإ�رضاكهم يف العمل بفعالية.

مشكلة الدراسة: 
االأفراد،  حياة  يف  االإن�شانية  العالقات  اأهمية  خالل  من  الدرا�شة  م�شكلة  تربز 
اأعمالهم. م�شت�ى  وعلى  الي�مية،  حياتهم  يف  اإليها  وحاجتهم  واملجتمعات،  واجلماعات، 

اخلدمة  العاملني يف جمال  الأولئك  الباحث  يرى  كما  االإن�شانية  للعالقات  االأهمية  وتزداد 
االجتماعية وبخا�شة ممن يق�دون امل�ؤ�ش�شات االجتماعية، واأهمية ممار�شتها مع زمالئهم 
يف امل�ؤ�ش�شة، وانعكا�شها على اجل� العام فيها، فممار�شة مدير امل�ؤ�ش�شة االجتماعية مهارات 
الذي  االأمر  واأخالقياتها  االجتماعية  اخلدمة  مهنة  فل�شفة  مع  ين�شجم  االإن�شانية  العالقات 
ي�ؤدي اإىل رفع الروح املعن�ية لالأخ�شائي االجتماعي، وبالتايل ينعك�س على اأدائه وعطائه 

يف العمل، وتعامله مع احلاالت التي يتعامل معها.
ومن جهة اأخرى يرى الباحث اأن هناك ندرة يف الدرا�شات التي تناولت مدى ممار�شة 
ال�ش�ؤون  مديريات  وبخا�شة  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  االجتماعية  امل�ؤ�ش�شات  مديري 
االجتماعية، مما دعا الباحث الإجراء هذه الدرا�شة لتخطي الق�ش�ر يف هذا اجلانب، لذا فاإن 

م�صكلة البحث تتمثل يف الإجابة عن ال�صوؤال الدرا�صة الرئي�س الآتي: 

ما درجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية ملهارات العالقات 
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الإن�صانية يف الإدارة من وجهة نظر الأخ�صائيني الجتماعيني يف مديريات 
�صمال ال�صفة الغربية؟ 

أسئلة الدراسة: 

الباحث  �صيحاول  حتقيقها  اإىل  الدرا�صة  هذه  ت�صعى  التي  الأهداف  على  بناء 
الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

العالقات  ● ملهارات  االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  ما 
االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني يف مديريات �شمال ال�شفة 

الغربية؟ 
هل ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات  ●

احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 
يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية تبعًا 

ملتغريات اجلن�س، و�شن�ات اخلربة، وامل�ؤهل العلمي.

أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل: 
التعرف اإىل درجة ممار�شة مديري مديربات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات  ♦

االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  الغربية  ال�شفة  �شمال  مديريات  يف  االإدارة  يف  االإن�شانية 
االجتماعيني.

اإذا كان هناك اختالف يف تقدير االأخ�شائيني االإجتماعيني لدرجة  ♦ التعرف فيما 
االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة 

تعزى ملتغري اجلن�س، و�شن�ات اخلربة، و امل�ؤهل العلمي.

أهميةالدراسة: 

تنبع اأهمية هذه الدرا�صة من الناحيتني النظرية والتطبيقية يف النواحي الآتية: 
ممار�شة . 1 درجة  يف  تبحث  التي  االأوىل  الباحث-  علم  ح�شب  الدرا�شة-  هذه  تعد 

مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة.
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يف . 2 وت�شعها  احلك�مية،  املخت�شة  للجهات  الالزمة  واملعل�مات  البيانات  ت�فر 
�ش�رة درجة ممار�شة املديرين ملهارات العالقات االإن�شانية.

امل�ؤ�ش�شات . 3 يف  االإن�شانية  العالقات  الأ�شل�ب  املديرين  ممار�شة  با�شتمرار  حت�شن 
اأو باأقل منها، وتط�ر االأداء يف  اأف�شل اخلدمات بامل�شادر نف�شها  اإىل  االجتماعية و�ش�اًل 

امل�ؤ�ش�شات.

حمددات الدراسة: 

اقت�رشت هذه الدرا�صة على املحددات الآتية: 
�شمال  ♦ االجتماعية يف  ال�ش�ؤون  مديريات  الدرا�شة يف  هذه  اأجريت  مكاين:  حمدد 

ال�شفة الغربية.
حمدد زماين: اأجريت الدرا�شة يف الفرتة ما بني )9/  12-2014/ 2014( . ♦
الدار�شة على االأخ�شائيني االجتماعيني العاملني يف  ♦ تقت�رض هذه  حمدد ب�رشي: 

مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية.

مصطلحات الدراسة: 

العالقات الإن�صانية: يف �ش�ء طبيعة الدرا�شة احلالية ُتعرف العالقات االإن�شانية  ◄
باأنها: العالقات ال�شليمة التي تربط املدير والعاملني معه يف مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية 
اإىل رفع الروح املعن�ية  والتي تعمل على خلق ج� من الثقة واالحرتام املتبادل، وتهدف 

للعاملني، وحتقيق ر�شاهم ال�ظيفي لي�شتطيع املدير حتقيق االإدارة الفعالة.
وزارة ال�صوؤون الجتماعية: هي اإحدى وزارات ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية التي  ◄

اأُن�شئت مع اإن�شاء ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، حيث تت�ىل هذه ال�زارة قيادة جه�د واإجناز 
وتقدمي اال�شرتاتيجية ال�طنية لقطاع احلماية االجتماعية، الهادفة اإىل ت�فري احلد االأدنى 
من متطلبات احلياة الكرمية لكل اأبناء ال�شعب الفل�شطيني وفئاته االجتماعية، ويتم تقدمي 
غزة.)م�قع  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املنت�رضة  واملراكز  املديريات  خالل  من  اخلدمات 

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية، 2015( 
االأخ�شائي  ◄ يعرف  احلالية  الدرا�شة  طبيعة  �ش�ء  يف  الجتماعي:  الأخ�صائي 

االجتماعي باأنه كل من ت�افرت فيه �رضوط التخ�ش�س العلمي، والتحلي باخلربة والكفاءة، 
وت�افرت فيه ال�شفات ال�شخ�شية يف حتمل متابعة م�شكالت االآخرين.
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الدراسات السابقة: 
يف  املديرين  ممار�شة  مب��ش�ع  اهتمت  التي  االأدبيات  على  االطالع  خالل  من 
امل�ؤ�ش�شات االجتماعية ملمار�شة مهارات العالقات االإن�شانية يف العمل، ل�حظ اأن امل��ش�ع 
جديد الطرح يف املجتمع الفل�شطيني، واأن هناك ندرة يف الدرا�شات التي حاولت البحث يف 

هذا امل��ش�ع، و تناولت هذه امل��ش�عات من مداخل خمتلفة، ومن هذه الدرا�صات: 
الرتب�يني  امل�رضفني  ممار�شة  »درجة  بعن�ان   )2013( والقطي�س  امل�صاعيد  درا�شة 
للعالقات االإن�شانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رضقية باالأردن، حيث هدفت هذه 
الدرا�شة اإىل التعرف اإىل درجة ممار�شة امل�رضفني الرتب�يني للعالقات االإن�شانية من وجهة 
الن�ع  ملتغري  تبعًا  باالأردن  ال�رضقية  ال�شمالية  البادية  يف  االأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  نظر 
)140( معلمًا ومعلمة،  الدرا�شة من  العلمي، واخلربة، وتك�نت عينة  االجتماعي، وامل�ؤهل 
ا�شتبانة  وا�شتخدمت  ال��شفي،  املنهج  الباحثان  وا�شتخدم  الع�ش�ائية،  بالطريقة  اختريوا 
حتت�ي على )40( فقرة م�زعة على )7( جماالت، ومت التحقق من �شدق االأداة وثباتها، وقد 
االإن�شانية جاءت  للعالقات  الرتب�يني  امل�رضفني  اأن درجة ممار�شة  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
التعاون،  واأقلها ممار�شة جمال  احل�شنة،  القدوة  املجاالت ممار�شة جمال  واأكرث  مت��شطة، 
الن�ع  ملتغريات  تعزى  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  عدم  الدرا�شة  اأظهرت  وكذلك 

االجتماعي، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة.
العالقات  ملهارات  العلمية  االأق�شام  روؤ�شاء  ممار�شة  بعن�ان   )2012( حرب  درا�شة 
االإن�شانية حيث هدفت هذه الدرا�شة اإىل الك�شف عن واقع ممار�شة االأق�شام العلمية ملهارات 
العالقات االإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س باالأق�شام العلمية، ودرجة تاأثرها 
باجلن�س، و�شن�ات اخلربة، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث املنهج ال��شفي، واأعد 
الباحث ا�شتبانة تقي�س درجة ممار�شة روؤ�شاء االأق�شام ملهارات العالقات االإن�شانية، وطبق 
اال�شتبانة على عينة من اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة االإ�شكندرية بلغ عددها )346( 
نظرهم،  وجهة  من  املهارات  لهذه  االأق�شام  روؤ�شاء  ممار�شة  واقع  عن  يك�شف�ا  كي  ع�ش�اً 
وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن هناك ن�عًا من اخللل، واأوجه الق�ش�ر يعاين منه روؤ�شاء االأق�شام 
فهم  واأهمها:  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  ممار�شتهم  يف  االإ�شكندرية  جامعة  يف  العلمية 
للعالقات االإن�شانية فهمًا �شليمًا، وكذلك عدم وج�د فروق ذات داللة بني ن�ع روؤ�شاء االأق�شام 
)ذك�ر _اإناث( يف ممار�شتهم لغالبية املهارات، اأي ال�شعف يف هذه املهارات لديهم، واأن 
رئا�شتهم  مدة  الختالف  تبعًا  املهارات  لتلك  االأق�شام  روؤ�شاء  ممار�شات  بني  فروقًا  هناك 

للق�شم ل�شالح املدة )من �شنة اإىل ثالث �شن�ات( .
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درا�شة الزبون )2010( بعن�ان درجة ا�شتخدام مديري املدار�س الثان�ية يف حمافظة 
جر�س الأ�شل�ب العالقات االإن�شانية يف االإدارة املدر�شية من وجهة نظر معلميهم حيث هدفت 
هذه الدرا�شة اإىل التعرف على درجة ا�شتخدام مديري املدار�س الثان�ية يف حمافظة جر�س 
الأ�شل�ب العالقات االإن�شانية يف االإدارة املدر�شية من وجهة نظر معلميهم وعالقة ذلك ببع�س 
املتغريات: اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة العملية، وتك�نت عينة البحث )264( معلمًا 
ومعلمة، اختريوا بالطريقة الع�ش�ائية من املدار�س الثان�ية يف حمافظة جر�س، وا�شتخدم 
االأ�شاليب  وا�شتخدمت  فقرة،   )33( من  تك�نت  اال�شتخدام  درجة  لقيا�س  ا�شتبانة  الباحث 
ا�شتخدام  درجة  اأن  اإىل  البحث  نتائج  واأ�شارت  املعل�مات،  لتحليل  املنا�شبة  االإح�شائية 
مديري املدار�س الثان�ية يف االإدارة املدر�شية من وجهة نظر معلميهم كانت �شمن م�شت�ى 
اال�شتخدام املت��شط مبت��شط ح�شابي بلغ )3.37( واأو�شحت النتائج عدم وج�د فروق ذات 

داللة اإح�شائية تعزى ملتغريات اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة العملية.
االأداء  حت�شني  يف  واأثره  واملكافاآت  احل�افز  نظام  بعن�ان   )2007( العك�س  درا�شة 
التعرف  اإىل  الدرا�شة  الفل�شطينية؛ يف قطاع غزة وهدفت هذه  ال�شلطة  ال�ظيفي يف وزارات 
اإىل دور احل�افز واملكافاآت واأثره يف حت�شني االأداء ال�ظيفي يف وزارات ال�شلطة الفل�شطينية 
يف قطاع غزة، وذلك من خالل درا�شة نظام احل�افز احلك�مي، وتق�مي مدى فعاليته على 
االأداء، واعتمد الباحث املنهج ال��شفي التحليلي، وقد ا�شتخدمت اال�شتبانة ال�شتطالع عينة 
وزارات  يف  ح�افز  ويتلق�ن  اإ�رضافية،  ب�ظائف  العاملني  امل�ظفني  من  واملك�نة  الدرا�شة، 
اأثراً �شعيفًا لفعالية نظام  اأن هناك  اإىل  ال�شلطة ال�طنية يف قطاع غزة، وت��شلت الدرا�شة 
اأداء العاملني يف ال�زارات الفل�شطينية يف قطاع غزة، واأن  احل�افز واملكافاآت يف حت�شني 
نظام املكافاآت غري فاعل ومتدن، ومعظم امل�ظفني لي�س لديهم علم بنظام منح املكافاآت، 
احل�افز  منح  يف  واالختبارات(  )امل�شابقات  املناف�شة  اأ�شاليب  ت�شتخدم  ال  ال�زرات  واأن 

واملكافاآت، مما اأثر �شلبًا على اأداء امل�ظفني.
ال�ظيفي:  واالأداء  االإدارية  االت�شاالت  بني  العالقة  بعن�ان   )2007( احلداد  درا�شة 
درا�شة اجتاهات املديرين يف ال�زارات ال�شع�دية، وهدفت هذه الدرا�شة ملعرفة العالقة بني 
االت�شاالت االإدارية واالأداء ال�ظيفي و حتليل العالقة بني منط االت�شاالت االإدارية واالأداء 
ال�ظيفي للمديرين يف ال�زارات ال�شع�دية باالإ�شافة اإىل حتديد مع�قات االت�شاالت االإدارية 
وج�د  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت  للمديرين،  ال�ظيفي  االداء  م�شت�ى  تخفي�س  اإىل  ت�ؤدي  التي 
االلكرتونية  اللفظية ومنط االت�شاالت  اإح�شائية بني كل من االت�شاالت  عالقة ذات داللة 
واأ�شكالها، من جهة، وبني االأداء ال�ظيفي للمديرين من جهة اأخرى، ووج�د فروق ذات داللة 
اإىل  ُتعزى  للمديرين  ال�ظيفي  االأداء  وبني  االإدارية  االت�شاالت  بني  العالقة  يف  اإح�شائية 
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اإح�شائية  متغري حجم ال�زارة واخلربة العملية للمديرين، بينما مل ت�جد فروق ذات داللة 
تعزى اإىل متغريي امل�شت�ى ال�ظيفي واحلالة االجتماعية للمديرين.

درا�شة املعايطة )2006( بعن�ان اأثر بيئة العمل يف االإبداع التنظيمي يف اجلامعات 
اأثر  اإىل معرفة  الدرا�شة  االإداريني؛ وهدفت هذه  العاملني  االأردنية اخلا�شة من وجهة نظر 
بيئة العمل يف االإبداع التنظيمي يف اجلامعات االأردنية اخلا�شة من وجهة نظر العاملني 
االإداريني، ومدى اإدراك العاملني يف اجلامعات االأردنية اخلا�شة الأثر اأبعاد العمل الداخلية 
يف االإبداع التنظيمي يف تلك اجلامعات، حيث خل�شت الدرا�شة اإىل اأن هناك اأثراً لبيئة العمل 

يف الهيكل التنظيمي، واالأنظمة، والتعليمات، والتدريب، واحل�افز.
على  واملعن�ية  املادية  احل�افز  ا�شتخدام  اأثر  بعن�ان   )2003( القحطاين  درا�شة 
من�ش�بي وزارة املعارف يف اململكة العربية ال�شع�دية، حيث هدفت هذه الدرا�شة ال�شتق�شاء 
العربية  ا�شتخدام احل�افز املادية واملعن�ية على من�ش�بي وزارة املعارف يف اململكة  اأثر 
واأهميتها  تاأثريها  ومدى  ال�ظيفي،  ال�اقع  يف  كفايتها  مدى  عن  والك�شف  ال�شع�دية، 
اأبرز  اإن  اأهمها:  اإىل نتائج من  الدرا�شة  القياديني.وت��شلت  القياديني وغري  باملقارنة بني 
وال�شع�ر  بامل�اطنة،  امل�ظف  اإح�شا�س  تتمثل يف  امل�ظفني  امل�ؤثرة على  املعن�ية  احل�افز 
بامل�ش�ؤولية جتاه عمله، واأو�شت الدرا�شة ب�رضورة الت��شع يف نطاق تقدمي احل�افز املادية 

للعاملني.
وال�شفات  االإن�شانية  العالقات  بني  العالقة  بعن�ان   )2002( الهادي،  عبد  درا�شة 
الدرا�شة  اهتمت  االأردنية، حيث  البن�ك احلك�مية  للعاملني يف  ال�ظيفي  ال�شخ�شية واالأداء 
بالعالقة بني العالقات االإن�شانية وال�شفات ال�شخ�شية واالأداء ال�ظيفي للعاملني يف البن�ك 
حك�مية  بن�ك  يف  يعمل�ن  م�ظفًا   )270( الدرا�شة  عينة  �شملت  وقد  االأردنية،  احلك�مية 
خمتلفة يف االأردن، وا�شتخدمت الدرا�شة اال�شتبانة اأداة جلمع البيانات امليدانية با�شتخدام 
اإىل وج�د م�شت�يات عدة للعالقات االإن�شانية  الدرا�شة  اأ�شل�ب امل�شح االجتماعي.وت��شلت 
بني العاملني يف البن�ك احلك�مية االأردنية، تختلف باختالف طبيعة ال�ظيفة، وعالقة كل 
وظيفة بال�ظائف االأخرى.ووج�د عالقة اإيجابية معن�ية ذات داللة اإح�شائية بني العالقات 
االإن�شانية واالأداء ال�ظيفي لعينة الدرا�شة بالن�شبة للعاملني يف اإدارات واأق�شام واحدة، وعدم 
وج�د عالقة اإيجابية ذات داللة اإح�شائية بني العالقات االإن�شانية واالأداء ال�ظيفي الأفراد 
العينة على اأ�شا�س ال�شفات ال�شخ�شية وهي: العمر، ومدة اخلدمة، يف البنك احلايل، وم�شت�ى 

التعليم.
درا�شة داير )Dyer )2002 ، بعن�ان القيادة العقالنية: حيث هدفت اإىل التعرف اإىل 
مدى م�شاهمات وف�ائد القيادة التي تبنى على مفه�م العالقة مع االآخرين، حيث تطرقت 
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القيادة  مركز  ط�رها  التي  الرتب�ية  القيادة  تط�ير  ح�ل  مفاهيم  �شتة  اإىل  الدرا�شة  هذه 
االإبداعية يف )غرين�شب�ر وكال�ل�رنيا ال�شمالية( وهي« امل�ظف�ن الرواد، واإدارة امل�شاعب، 
والتعامل مع التغريات التي حت�شل مع االآخرين، وفعالية التعامل مع امل�شكالت العملية لدى 
امل�ظفني، والذكاء املكت�شب، والعمل اجلماعي« ومن اأبرز النتائج يف هذه الدرا�شة التاأكيد 
على اأن يك�ن القائد ملمًا مبفه�م العالقات االإن�شانية ك�شل�ك يتبناه داخل العمل، ثم على 
على  ليبقى  االإن�شانية  العالقات  يف  جديد  ه�  ما  كل  يف  البحث  يف  كثرياً  يهتم  اأن  القائد 

ات�شال مع عمليات التجديد والتط�ير.
التنظيمي:  املناخ  يف  ال�شخ�شية  الع�امل  »اأثر  بعن�ان:   )2001 )املحا�صنة،  درا�شة 
درا�شة ميدانية يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي« حيث هدفت هذه الدرا�شة اإىل قيا�س 
اأثر الع�امل ال�شخ�شية: )اجلن�س، والعمر، والتعليم، واخلربة، والدخل، واحلالة االجتماعية( 
على املناخ التنظيمي، )الهيكل التنظيمي، وامل�ش�ؤولية، ونظام املكافاآت، والدعم وال�رضاع، 
الهدف  هذا  ولتحقيق  االأردن،  يف  االجتماعي  لل�شمان  العامة  امل�ؤ�ش�شة  يف  والتما�شك( 
ا�شتخدمت اال�شتبانة اأداة للدرا�شة، وبينت نتائج الدرا�شة اأن درجة ج�دة املناخ التنظيمي 
ال�شائد يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي بن�شبة 56.6%، وكان اأف�شل بعد من اأبعاد 
املناخ التنظيمي ه� عدم وج�د �رضاع، واأما اأقلها فكان الدعم من االإدارة للعاملني، واأنه ال 
ت�جد عالقة بني متغريات: )اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، واختالف م�شت�ى اخلربة، واختالف 
الدخل( لدى العاملني يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي وتقديرهم للمناخ التنظيمي 

ال�شائد يف امل�ؤ�ش�شة.
االإن�شانية  بالعالقات  املتعلقة  الع�امل  بع�س  »اأثر   )Patterson,  2000( درا�شة 
على االأداء التنظيمي الأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة كال�رينا«، حيث هدفت الدرا�شة 
الأع�شاء هيئة  التنظيمي  االأداء  االإن�شانية على  العالقات  بع�س ع�امل  تاأثري  اإىل  التعرف 
التدري�س يف جامعة كال�رينا، وقد حددت الدرا�شة ن�عني من العالقات االإن�شانية، االأول 
اأهداف الدرا�شة مت االعتماد على  يتعلق مبحت�ى العمل، والثاين يتعلق باالأداء، ولتحقيق 
اال�شتمارة التي ا�شتملت على اأربعة حماور لن�عية االإنتاج، واالأداء، والعالقات االإن�شانية، 
با�شتخدام  التحليلي  ال��شفي  املنهج  الدرا�شة  العمل.وطبقت  وحمت�ى  اجلهد،  وم�شت�يات 
 (Spss) عينة ق�امها )42( ع�ش�اً من هيئة التدري�س، وُحلِّلت البيانات با�شتخدام برنامج
وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن هناك عالقة ذات داللة اإح�شائية بني العالقات االإن�شانية وتدين 
ذا  اأثراً  هناك  اأن  النتائج  اأكدت  كما  الدرا�شة،  حمل  اجلامعة  يف  التنظيمي  االأداء  م�شت�ى 
اأع�شاء  بني  االأداء  م�شت�ى  وارتفاع  االإيجابية  االإن�شانية  العالقات  بني  اإيجابية  داللة 
االإن�شانية داخل  العالقات  اأن�اعًا خمتلفة من  اأن هناك  النتائج  بينت  التدري�س.كما  هيئة 

املنظمة ال�احدة ت�ؤثر على االأداء امل�ؤ�ش�شي.
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بعن�ان » تقرير ح�ل جلنة ج�ن�ش�ن للعالقات  تقريراً   )Osner, 1999( او�صرن  قدم 
اأن  يرى  ت�م  ج�ن�ش�ن  جلنة  رئي�س  اأن  التقرير  هذا  وت�شمن  اجلميع«  الحرتام  االإن�شانية 
تطبيق �شيا�شة واأ�شل�ب العالقات االإن�شانية من احلاجات امللحة، وذلك لتح�شني العالقات 
اأ�شل�ب  اأن  بني امل�ظف واملدير، وكذلك بني املدير والعاملني وامل�ظفني معًا، ويرى ت�م 
العالقات االإن�شانية يعطي ت�ش�راً �شاماًل عن ت�رضفات االآخرين و�شل�كياتهم، وكذلك يدفعنا 
الحرتامهم واحرتام معتقداتهم واأجنا�شهم وديانتهم، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل زيادة فعاليتهم 

وارتفاع م�شت�ى اأدائهم.

موقع الدراسة احلالية بالنسبة للدراسات السابقة: 
مهارات  مبمار�صة  العالقة  ذات  ال�صابقة  للدرا�صات  الباحث  مراجعة  �صوء  يف 

العالقات الإن�صانية للمديرين يف العمل تبني ما ياأتي: 
للمديرين  ♦ االإن�شانية  العالقات  مهارات  ال�شابقة ممار�شة  الدرا�شات  بع�س  تناولت 

من ج�انب خمتلفة كتناولها واقع ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية كدرا�شة )امل�شاعيد، 
ركزت  بينما   ،  )2010 )الزب�ن،  ودرا�شة   )2012 )حرب،  ودرا�شة   )2013 والقطي�س، 
درا�شات اأخرى على مهارات العالقات االإن�شانية وعالقتها على االأداء التنظيمي كما جاء 
يف درا�شة )احلداد، 2007( ودرا�شة )العك�س، 2007( ودرا�شة )القحطاين، 2003( ودرا�شة 

 (Patterson,2000) ودرا�شة )املحا�شنة، 2001( ودرا�شة (Dayer,2002)

كما ركزت درا�شة )املعايطة، 2006( ودرا�شة )القحطاين، 2003( على اأثر االأبعاد  ♦
اأثر  2001( فقد ركزت على قيا�س  اأما درا�شة )املحا�شنة،  التنظيمي،  االإبداع  الداخلية يف 
 (Osner,1999) الع�امل ال�شخ�شية كاجلن�س والعمر...، على املناخ التنظيمي يف حني ركز

يف تقريره على اأهميةالعالقات االإن�شانية لتح�شني اأداء العاملني وزيادة فعاليتهم.
ممار�شه  ♦ تناولت  باأنها  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�س  مع  احلالية  الدرا�شة  تت�شابه 

املهنيني  اأم  االإداريني  �ش�اء  امل�ؤ�ش�شات  قادة  قبل  من  االإن�شانية  العالقات  املهارات 
ولكن   )2010 )الزب�ن،  ودرا�شة   )2013 والقطي�س،  )امل�شاعيد،  درا�شة  يف  جاء  كما 
ال�شابقة، كما  الدرا�شات  اإليها  تتطرق  التي مل  املتغريات  تناولت بع�س  احلالية  الدرا�شة 
اال�شتبانة  على  اعتمادها  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�س  مع  احلالية  الدرا�شة  ت�شابهت 
املهارات  درجة ممار�شة  على  تركيزها  احلالية يف  الدرا�شة  ولكن متيزت  للدرا�شة،  اأداة 
العالقات  متثله  ملا  االجتماعيني،  االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  للمدرين  االإن�شانية 

اأهمية يف مهنة اخلدمة االجتماعية. االإن�شانية من 
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الطريقة و اإلجراءات: 

هذه  لطبيعة  ملنا�شبته  امل�شحي  ال��شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم  الدرا�صة:  منهج 
الدرا�شة.حيث مت ا�شتق�شاء اآراء االأخ�شائيني االجتماعيني يف مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية 
لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية، وعالقة 

ذلك ببع�س املتغريات الدميغرافية.
جمتمع الدرا�صة وعينتها: تك�ن جمتمع الدرا�شة من جميع االأخ�شائيني االجتماعيني 
يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية والبالغ عددهم )78( اأخ�شائيُا اإجتماعيُا، حيث وزعت 
اأن جميعها �شاحلة  الدرا�شة عليهم جميعًا، وبعد تدقيق اال�شتبانات امل�شرتجعة تبني  اأداة 
ت�زيع  ي��شح  االآتي  واجلدول   )%  100( ن�شبته  ما  الدرا�شة  عينة  �شكلت  وبذلك  للتحليل، 

جمتمع الدرا�شة وعينتها بح�شب متغريات الدرا�شة.
الجدول )1( 

توزيع مجتمع الدراسة بحسب متغيرا	 الجنس، والعمر، وسنوا	 الخبرة، 
والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية

الن�صبة املئوية )%( التكرارم�صتويات املتغرياملتغريات امل�صتقلة

اجلن�س
38.5 %30ذكر

61.5 %48اأنثى

100 %78املجموع

�شن�ات اخلربة

26.9 %521 �شن�ات فما دون

33.3 %626 - 10 �شن�ات

17.9 %1114 - 15 �شنة 

21.8 %1517 �شنة فاكرث 

100 %78املجموع

امل�ؤهل العلمي 

5.1 %4دبل�م فادنى

91 %71بكال�ري��س

3.8 %3ماج�شتري

100 %78املجموع
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أداة الدراسة

اأ�شئلة  عن  لالإجابة  املعل�مات  جمع  بغر�س  )اال�شتبانة(  للدرا�شة  اأداة  الباحث  ط�ر 
الدرا�شة وفر�شياتها، و بعد اطالع الباحث على عدد من الدرا�شات ال�شابقة املتعلقة مبمار�شة 

مهارات العالقات االإن�شانية، وتكونت الأداة يف �صورتها النهائية من جزاأين وهما: 
Ú  :اأول- معلومات اأولوية خا�صة بالأخ�صائيني الجتماعيني

وهي معل�مات اأولية تتعلق باالأخ�شائيني االجتماعيني العاملني يف مديريات �شمال 
ال�شفة الغربية متثلت يف اجلن�س، �شن�ات اخلربة، امل�ؤهل العلمي.

Ú  ثانيا: ا�صتبانة درجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية ملهارات
العالقات الإن�صانية يف الإدارة.

االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  لقيا�س  اأداة  الباحث  م  �شمَّ
ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة، بعد مراجعة االأدب الرتب�ي املتعلق بهذا امل��ش�ع، 
حيث اطلع الباحث على مقايي�س عدة مل�شت�ى درجة ممار�شة املديرين ملهارات العالقات 
االإن�شانية يف االإدارة.وقد تك�نت اال�شتبانة يف �ش�رتها النهائية من ثالث واأربعني فقرة، 
مت اال�شتبانة على اأ�شا�س مقيا�س ليكرت (Likert Scale) اخلما�شي االأبعاد، وقد  مِّ حيث �شُ

بنيت الفقرات باالجتاه االإيجابي واأعطيت االأوزان كما ه� اآٍت: 
دائما: خم�س درجات  -
غالبا: اأربع درجات  -
اأحيانا: ثالث درجات  -
قليال: درجتان  -
نادرا: درجة واحدة  -

واجلدول )2( يبني ت�زيع فقرات الدرا�شة على جماالتها املختلفة.
الجدول )2( 

توزيع فقرا	 أداة الدراسة على محاورها الرئيسية

عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملحاور الرقم

1،2،3،44مهارات التعارف1

5،6،7،84مهارات االت�شال2
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عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملحاور الرقم

9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،2012مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم 3

21،22،23،24،25،26،277مهارات العدل وامل�شاوة4

28،29،30،31،32،33،34،358مهارات امل�شاركة والتفاعل5

36،37،38،39،40،41،42،438مهارات التحفيز6

43املجموع4

صدق أداة الدراسة: 

بعر�س  وذلك  املنطقي،  بال�شدق  يعرف  ما  اأو  املحكمني  �شدق  الباحث  ا�شتخدم 
املقيا�س على عدد من املحكمني من ذوى االخت�شا�س بهدف التاأكد من منا�شبة املقيا�س 
ملا اأعد من اأجله، و�شالمة �شياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي و�شعت فيه، وقد 
اأجمع غالبية املحكمني على عبارات املقيا�س، وه� ما ي�شري اإىل اأن املقيا�س يتمتع ب�شدق 

مقب�ل، وقد اأجريت التعديالت الالزمة التي اأجمع عليها املحكم�ن.

ثبات أداة الدراسة: 

من  عدة  اأنواعاً  الباحث  ا�صتخدم  فقد  الأداة على جمالت عدة،  ل�صتمال  نظراً 
الثبات من اأجل ا�صتخراج معامل الثبات لكل ق�صم من هذه الأق�صام: 

Ú  وهذا الن�ع من الثبات ي�شري ، )Consistency( اأول: ثبات التجان�س الداخلي
اإىل ق�ة االرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�شة، ومن اأجل تقدير معامل التجان�س ا�شتخدم 
اختبار  نتائج  يبني   )3( .واجلدول   (Cronbach Alpha) األفا(  )كرونباخ  طريقة  الباحث 

معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفا على جماالت واأبعاد الدرا�شة املختلفة: 
الجدول )3( 

نتائج اختبار معامل الثبا	 بطريقة كرونباخ ألفا على مجاال	 الدراسة المختلفة

قيمة معامل الثباتاملجال

0.82مهارات التعارف

0.87مهارات االت�شال

0.96مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم 

0.94مهارات العدل وامل�شاوة
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قيمة معامل الثباتاملجال

0.94مهارات امل�شاركة والتفاعل

0.96مهارات التحفيز

0.98الدرجة الكلية

 -  0.82( تراوح بني  املختلفة  الدرا�شة  الثبات ملجاالت  اأن   )3( اجلدول  يت�شح من 
0.98( ، وجميعها معامالت مرتفعة منا�شبة الأغرا�س الدرا�شة وميكن ال�ث�ق بها.

Ú  حيث ُق�شمت فقرات : )Split- Half Method( ثانيا: طريقة التجزئة الن�صفية
 ،3  ،1( الفردية  الفقرات  االأول على  الق�شم  احت�ى  مت�شاويني بحيث  ق�شمني  اإىل  اال�شتبانة 
5....( واحت�ى الق�شم الثاين على الفقرات الزوجية لال�شتبانة )2، 4، 6...( ثم اُ�شتخرج معامل 
االرتباط بني الدرجات الفردية والدرجات الزوجية حيث بلغ معامل الثبات الكلي )0.96( 

وهذا يعد معامل ثبات مرتفعًا ومنا�شبًا الأغرا�س الدرا�شة احلالية.

متغريات الدراسة: 

Ú  االجتماعيني باالأخ�شائيني  املتعلقة  )امل�شتقلة(  الت�شنيفية  املتغريات  اأوال- 
 : (classification variables)

اجلن�س: وله م�شت�يان اأ.ذكر ب.اأنثى. 1
�شن�ات           . 2  10  -  6 ب.  دون  فما  �شن�ات   5 اأ.  م�شت�يات:  اربعة  وله  اخلربة  �شن�ات 

ج. 11 - 15 �شنة. د. 15 �شنة فاأكرث
امل�ؤهل العلمي: وله ثالثة م�شت�يات اأ.دبل�م فاأدنى ب.بكال�ري��س ج.ماج�شتري. 3
Ú  : (Dependent Variables) :ثانيا- املتغريات التابعة

ال�ش�ؤون  مديريات  ملديري  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  مهارات  ممار�شة  درجة 
االجتماعية يف �شمال ال�شفة الغربية.

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

االجتماعية  للعل�م  االإح�شائية  الرزم  برنامج  ا�شتخدم  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
(SPSS) وذلك با�صتخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية: 

Ú .املت��شطات احل�شابية الن�شب املئ�ية
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Ú  اختبار »ت« للعينات امل�شتقلة
Ú .اختبار حتليل التباين االأحادي
Ú معادلة كرونباخ األفا لقيا�س الثبات

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ومناق�شتها،  الدرا�شة  لنتائج  ومف�شاًل  كاماًل  عر�شًا  الدرا�شة  من  اجلزء  هذا  يت�شمن 
وذلك لالإجابة على ت�شاوؤالت الدرا�شة والتحقق من �شحة فر�شياتها، ومن اأجل التاأكد من 
اعتدالية الت�زيع لبيانات العينة، اُ�شتخدم اختبار الت�زيع الطبيعي )اختبار ك�ملجروف- 

. (1- Sample K- S) شمرن�ف�
وي��شح اجلدول )4( نتائج اختبار ك�ملجروف- �شمرن�ف ملعرفة هل البيانات تتبع 

الت�زيع الطبيعي اأم ال؟ 
الجدول )4( 

 )1- Sample K- S( اختبار التوزيع الطبيعي

م�صتوى املعنويةقيمة الختبار Zاملحاور

1.6130.111مهارات التعارف

1.1800.124مهارات االت�شال

1.4390.132مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم 

1.2500.088مهارات العدل وامل�شاواة

1.2270.099مهارات امل�شاركة والتفاعل

1.0950.182مهارات التحفيز

1.1590.132الدرجة الكلية

 0.05 من  اكرب  الدرا�شة  مقايي�س  من  لكل  املعن�ية  م�شت�ى  قيمة  اأن  يتبني  حيث 
اأن البيانات تتبع الت�زيع الطبيعي. )sig.≥ 0.05( وهذا يدل على 
وفيما ياأتي عر�س للنتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة: 

اأوال- النتائج املتعلقة ب�ش�ؤال الدرا�شة الرئي�س:  ◄

ما درجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية ملهارات العالقات 
الإن�صانية يف الإدارة من وجهة نظر الأخ�صائيني الجتماعيني يف مديريات 



30

درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

�صمال ال�صفة الغربية ؟ 
املئ�ية،  والن�شب  احل�شابية،  املت��شطات  ا�شتخدمت  ال�ش�ؤال  هذا  االإجابة عن  اأجل  من 
االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  ال�شتبانة  املعيارية  واالنحرافات 
يف  االجتماعيني  االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات 
مديريات �شمال ال�شفة الغربية، ومت ترتيبها تنازليًا ح�شب م�شت�ى الدرجة، وذلك كما ه� 
االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  يبني  الذي   )5( اجلدول  يف  وا�شح 
ملهارات التعارف، واجلدول )6( الذي يبني درجة ممار�شة مهارات االت�شال، واجلدول )7( 
 )8( واجلدول  اآرائهم،  واحرتام  االأع�شاء  م�شاعر  تقدير  مهارات  ممار�شة  درجة  يبني  الذي 
يبني درجة ممار�شة مهارات العدل وامل�شاواة، واجلدول )9( يبني درجة ممار�شة مهارات 
امل�شاركة والتفاعل واجلدول )10( يبني درجة ممار�شة مهارات التحفيز، بينما يبني اجلدول 
ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  ح�شب  الكلية  والدرجة  املجاالت  ترتيب   )11(
الغربية،  ال�شفة  �شمال  مديريات  يف  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  االجتماعية 
م�شت�يات  ثالثة  لتحديد  ال�شلة  ذات  والدرا�شات  ال�شابق  االأدب  على  الدرا�شة  اعتمدت  وقد 
االإن�شانية  العالقات  ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات  لتقدير درجة ممار�شة مديري مديريات 

يف االإدارة يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية على النح� االآتي: 
مت��شط  - على  احلا�شلني  يف  وتتمثل  مرتفع،  درجة  م�شت�ى  فئة  االأول:  امل�شت�ى 

ح�شابي )4 فاأكرث( 
امل�شت�ى الثاين: فئة درجة ممار�شة مت��شط، وتقع بني املت��شط احل�شابي )3 - 3.9( . -
امل�شت�ى الثالث: فئة درجة ممار�شة منخف�س، وتقع بني املت��شط احل�شابي )اأقل من 3( . -
جمال درجة ممار�صة مهارات التعارف: . 1

الجدول )5( 
 المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال ممارسة مهارا	 التعارف.

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مرتفعة4.580.82يبادر مدير املديرية بالتحية اأثناء مقابلة االأخ�شائيني 1
مرتفعة4.241.00ي�شتقبل املدير االخ�شائيني بب�شا�شة2
مت��شطة3.701.28 يهتم املدير بال�ش�ؤال عن اأو�شاع االأخ�شائيني االجتماعيني3
مت��شطة3.661.32ي�شارك املدير االأخ�شائيني منا�شباتهم االجتماعية4
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درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مرتفعة4.050.90الدرجة الكلية ملجال ممار�صة مهارات التعارف 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
التي  الفقرة  نالت  اإذ   )1.32  -  0.82( تراوح  معياري  وبانحراف   )3.66  -  4.58( من 
تن�س: )يبادر مدير املديرية بالتحية يف اأثناء مقابلة االأخ�شائيني( اأعلى مت��شط ح�شابي 
اأدنى و�شط ح�شابي  اأن  التحليل  اأظهر  ، كما   )0.82( )4.58( وانحراف معياري  حيث بلغ 
مبت��شط  االجتماعية(  منا�شباتهم  االأخ�شائيني  املدير  )ي�شارك  تن�س:  التي  للفقرة  كان 
)1.32( وب�شكل عام بلغ املت��شط احل�شابي الإجمايل  )3.66( وانحراف معياري  ح�شابي 
يدل  مما   )0.90( معياري  بانحراف   )4.05( التعارف  مهارات  مبجال  املتعلقة  الفقرات 
على اأن درجة ممار�شة مهارات التعارف لدى املديرين مرتفعة، وقد تعزى هذه النتيجة اإىل 
اإدراك املديرين الأهمية مثل هذه املهارة يف جذب امل�ظفني والتعامل معهم، حيث تعد هذه 
املهارة اللبنة االأ�شا�شية لبناء ج�رض التعاون بني االأخ�شائيني واملديرين.ولكن الالفت للنظر 
اأن م�شاركة املديرين لالخ�شائيني مبنا�شباتهم االجتماعية جاءت بدرجة مت��شطة، وميكن 
تف�شري ذلك اأنها مل تاأت مرتفعة رغبة من بع�س املديرين اأن تك�ن عالقاتهم فقط يف حميط 
اأن يق�ي  اأن م�شاركة املديرين يف املنا�شبات االجتماعية من �شاأنه  العمل على الرغم من 

العالقات االإن�شانية بينهم.
جمال درجة ممار�صة مهارات الت�صال: . 2

الجدول )6( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة دور ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 االتصال

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

1
لدى املدير القدرات اخلا�شة يف ت��شيح ر�شالته خالل ت�ا�شله 

مرتفعة4.101.12مع االأخ�شائيني االجتماعيني

2
يحر�س املدير على اإقامة لقاءات )عامة وخا�شة( مع 

مت��شطة3.741.22االأخ�شائيني االجتماعيني يف املديرية.

3
يت�ا�شل مدير املديرية مع االأخ�شائيني يف املنا�شبات 

مت��شطة3.611.31املختلفة

مت��شطة3.611.18يختار املدير االأوقات املنا�شبة لالت�شال باالأخ�شائيني 4
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مت��شطة3.761.02الدرجة الكلية ملجال ممار�صة مهارات الت�صال

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
التي  الفقرة  اإذ نالت   ،  )1.31 3.61( وبانحراف معياري تراوح )1.12 -  من )4.10 - 
االأخ�شائيني  مع  ت�ا�شله  خالل  ر�شالته  ت��شيح  يف  اخلا�شة  القدرات  املدير  )لدى  تن�س 
االجتماعيني( اأعلى مت��شط ح�شابي حيث بلغ )4.10( وانحراف معياري )0.82( كما اأظهر 
املنا�شبة  االأوقات  املدير  )يختار  تن�س:  التي  للفقرة  كان  ح�شابي  و�شط  اأدنى  اأن  التحليل 
لالت�شال باالأخ�شائيني( مبت��شط ح�شابي )3.61( وانحراف معياري )1.18( وب�شكل عام 
بلغ املت��شط احل�شابي الإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال مهارات التعارف )3.76( بانحراف 
معياري )1.02( مما يدل على اأن درجة ممار�شة مهارات االت�شال لدى املديرين مت��شطة، 
ان�شغالهم  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  عام،  ب�شكل  االت�شال  يف  �شعفًا  هناك  اأن  اأي 
باالأعباء االإدارية املختلفة، وهذا انعك�س بطبيعة احلال على ت�ا�شله مع االأخ�شائيني يف 
ااأظهرته  ما  بهم.وهذا  لالت�شال  املنا�شبة  لالأوقات  اختياره  وكذلك  املختلفة،  املنا�شبات 

نتائج اجلدول ال�شابق.
جمال مهارات تقدير م�صاعر الأع�صاء واحرتام اآرائهم: . 3

الجدول )7( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 تقدير مشاعر األعضاء واحترام آرائهم

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.440.830يتعامل املدير مع امل�ظفني بت�ا�شع1
مرتفعة4.371.03يختار املدير اف�شل االألفاظ يف اأثناء تعامله مع امل�ظفني2
مرتفعة4.261.05يتجنب املدير التعليقات ال�شاخرة اجتاهنا3
مرتفعة4.251.03ي�شغي املدير اإىل االأخ�شائيني عندما يتحدث�ا او يطرح�ا اقرتاحًا اأو روؤيا4
مرتفعة4.170.97يقدر املدير اجله�د املبذولة عن االأعمال امل�كلة بامل�ظفني5
4.021.22 ي�شعى املدير حلل امل�شكالت التي تعرت�س الزمالء6

مرتفعة4.001.15ي�فر مدير املديرية مناخا من الثقة مع امل�ظفني7
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النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.001.16يتعامل املدير مببداأ امل�شاركة يف وجهات النظر.8
مت��شطة3.941.17ين�شب املدير النجاح الذي يحققه امل�ظف للم�ظف نف�شه.9
مت��شطة3.941.24يبادر مدير املديرية بال�ش�ؤال عن االأخ�شائيني عندما يتغيب� عن العمل.10
مت��شطة3.911.15ي�شجع املدير مناخ الدميقراطية بني امل�ظفني11
مت��شطة3.871.17يبتعد املدير عن ت�شيد اأخطائنا12

مرتفعة4.090.93الدرجة الكلية ملجال مهارات تقدير م�صاعر الأع�صاء واحرتام اآرائهم

االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  اأن   )7( اجلدول  من  يت�شح 
العبارات  من  كل  تاأتي  حيث  مرتفعة،  اآرائهم  واحرتام  االأع�شاء  م�شاعر  تقدير  ملهارات 
وانحراف   )4.44( قدره  بت�ا�شع« مبت��شط ح�شاب  امل�ظفني  املدير مع  »يتعامل  االآتية: 
معياري قدره )0.830( و »يختار املدير اأف�شل االألفاظ يف اأثناء تعامله مع امل�ظفني« 
املدير  »يتجنب  و   )1.03( قدره  معياري  وانحراف   )4.37( قدره  ح�شاب  مبت��شط 
قدره  معياري  وانحراف   )4.26( قدره  ح�شاب  مبت��شط  اجتاهنا«  ال�شاخرة  التعليقات 

)1.05( يف مقدمة ترتيب هذا املجال.
بانتقاء  املدير  يق�م  اأن  يف  طبيعي  ال��شع  هذا  اأن  ال�شابقة  النتيجة  من  واملالحظ 
االألفاظ حينما يتعامل مع االأخ�شائيني، واأن ال ي�شتهزئ بهم وهذه نقطة ق�ة ت�شجل ملديري 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف �شمال ال�شفة الغربية.وباملقابل مازال هناك �شعٌف يف 
ممار�شة بع�س املديرين لبع�س املهارات املتعلقة بهذا املجال مثل: عدم ن�شب النجاح الذي 
ت�شجيعه  امل�ظفني، و�شعف  الأخطاء  املدير  ت�شيد  وكذلك  نف�شه،  للم�ظف  امل�ظف  يحققه 

للمناخ الدميقراطي بني االأخ�شائيني.
جمال مهارات العدل وامل�صاوة: . 4

الجدول )8( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة دور ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 العدل والمساوة

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.281.12يلم املدير بالت�رضيعات )ق�انني ول�ائح( التي تنظم العمل يف املديرية1
مت��شطة3.881.19يلتزم مدير املديرية بامل��ش�عية يف اتخاذ القرار.2
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مت��شطة3.801.22ين�شف املدير من يتظلم من امل�ظفني.3
مت��شطة3.801.21يتعامل املدير مع كافة االأع�شاء بنف�س املعايري.4
مت��شطة3.791.09يقر مدير املديرية بالراأي ال�شحيح اإذا تبني اأنه خمطاأ5
مت��شطة3.621.17ي�زع املدير املهام باإن�شاف بني امل�ظفني6
مت��شطة3.581.21يعتذر املدير اإذا ما بدر منه ما يدع� لالعتذار7

مت��شطة3.821.00الدرجة الكلية ملجال مهارات العدل وامل�صاوة: 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
اإذ نالت الفقرة التي  3.58( وبانحراف معياري تراوح )1.09 - 1.22( ،  بني )4.28 - 
تن�س )يلم املدير بالت�رضيعات )ق�انني ول�ائح( التي تنظم العمل يف املديرية( اأعلى مت��شط 
ح�شابي وقدره )4.28( وانحراف معياري قدره )1.12( ، وهذا ي��شح اأن غالبية املديرين 
على معرفة كبرية بالل�ائح والق�انني املنظمة لعمل املديرية، االأمر الذي يفر�س عليهم حتى 
اأن ميار�ش�ا بع�شًا من املهارات االإن�شانية، وهذا مل يظهر من خالل  اأداوؤهم مكتماًل  يك�ن 
اجلدول ال�شابق حيث تبني اأن هناك درجة مت��شطة لبع�س هذه املهارات كما يف الفقرات 

. )8 - 2(
املدير  اإن�شاف  مهارة  يف  �شعفًا  هناك  اأن  ال�شابق  اجلدول  خالل  من  اأي�شا  ويت�شح 
لالخ�شائيني الذي يتظلم�ن، وكذلك �شعفًا يف تعامله مع االأع�شاء كافة باملعايري نف�شها، 

مما انعك�س على ت�زيعه للمهمات باإن�شاف على االأخ�شائيني.
جمال مهارات امل�صاركة والتفاعل: . 5

الجدول )9( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 المشاركة والتفاعل

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.021.18ي�شجع املدير االأخ�شائيني على امل�شاركة يف االن�شطة )العلمية واملجتمعية(.1
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النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.021.24يحر�س املدير على اأن ت�ش�د روح الفريق بني امل�ظفني خالل العمل.2

3
يبتعد مدير املديرية عن اأ�شل�ب العقاب )التخ�يف والتهديد ) عند عر�س 

مت��شطة3.981.23وجهة نظره.

مت��شطة3.911.27يعمل املدير على رفع الروح املعن�ية لالخ�شائيني4

5
يحر�س املدير على ا�شت�شارة االأخ�شائيني يف امل��ش�عات التي ترد 

مت��شطة3.821.15للمديرية.

مت��شطة3.671.16يهتم املدير بتف�ي�س �شالحياته لبع�س الزمالء.6

7
يهتم مدير املديرية لرغبات االأع�شاء يف عملية �شنع القرارات اخلا�شة 

مت��شطة3.561.15باملديرية.

مت��شطة3.381.27ي�رضك املدير االأخ�شائيني يف عملية �شنع القرارات.8

مت��شطة3.791.00الدرجة الكلية ملجال مهارات امل�صاركة والتفاعل: 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
اإذ نالت الفقرة التي  3.38( وبانحراف معياري تراوح )1.15 - 1.27( ،  بني )4.02 - 
تن�س: “ ي�شجع املدير االأخ�شائيني على امل�شاركة يف االأن�شطة العلمية واملجتمعية” على 
الباحث  )1.18( ويف�رض  )4.02( وانحراف معياري قدره  اأعلى مت��شط ح�شابي حيث بلغ 
واأهدافها  املديرية  عمل  �شلب  اإىل  يع�د  باأنه  النتيجة،  هذه  على  املهارة  هذه  ح�ش�ل 
التط�ر  املديرية الأهمية  الإدراك مدير  التفاعل مع املجتمع وق�شاياه.وكذلك  واملتمثل يف 

العلمي لالأخ�شائيني لرفع كفايتهم واأدائهم يف العمل.
وبالرغم من اإيالء مدير املديرية الأهيمه امل�شاركة يف االأن�شطة العلمية واملجتمعية 
يف  لالأخ�شائيني  املدير  اإ�رضاك  يف  وا�شحًا  �شعفًا  هناك  فاإن  لالأخ�شائيني،  بالن�شبة 
عملية �شنع القرارات واإ�رضاكهم يف امل��ش�عات التي ترد اإىل املديرية، ويعزو الباحث 
يك�ن  اأن  ميكن  ال  والتي  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  ال�شائدة  الثقافة  اإىل  النتيجة  هذه 
ال�شلطات  جتميع  اإىل  ي�شع�ن  املديرين  اأن  يف  واملتمثلة  عنها،  مبعزل  املديرية  مدير 

اأيديهم. يف  وال�شالحيات 
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

جمال مهارات التحفيز: . 6
الجدول )10( 

المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية
تبعا لمجال مهارا	 التحفيز

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مت��شطة3.961.13يتعامل املدير مب��ش�عية مع تقييم اأداء االأخ�شائيني.1
مت��شطة3.791.20ي�شتند املدير يف منح الرتقيات ال�ظيفية ملعايري اإدارية وا�شحة.2
مت��شطة3.781.30ي�شجع املدير االأفكار ال�شادرة عن االأخ�شائيني ومينحهم الفر�شة لتنفيذها.3
مت��شطة3.751.34ي�شجع املدير االأخ�شائيني على االإبداع.4
مت��شطة3.641.24يهتم مدير املديرية بتحفيز االأخ�شائيني ب�ش�ر خمتلفة.5
مت��شطة3.641.25 يعد املدير التقارير عن م�شت�ى تقدم االأخ�شائيني وجناحاتهم.6
مت��شطة3.571.32 مينح املدير غالبية الرتقيات ال�ظيفية بناء على اجلدارة واملثابرة يف العمل.7
مت��شطة3.341.32ي�شارع املدير يف تقدمي احل�افز لالخ�شائيني.8

مت��شطة3.681.13الدرجة الكلية ملجال مهارات التحفيز: 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
الفقرة  نالت  اإذ   ،  )1.34  - بني )3.96 - 3.34( وبانحراف معياري تراوح بني )1.13 
التي تن�س: »يتعامل املدير مب��ش�عية مع تق�مي اأداء االأخ�شائيني«.اأعلى مت��شط ح�شابي 
حيث بلغ )3.96( وانحراف معياري )1.13( وبالرغم من ح�ش�ل هذه الفقرة على درجة 
مت��شطة، فاإن الباحث يرى اأن هناك اأ�شبابًا جتعل املدير ال يقيم اأداء االأخ�شائيني مب��ش�عية 
تامة، مثل طغيان العالقة ال�شخ�شية مع بع�س االأخ�شائيني دون االآخرين، وكذلك �شعف 

املعايري واملحكات يف تق�مي اأداء امل�ظفني.
ومن املالحظ اأي�شا يف اجلدول ال�شابق اأن هناك �شعفًا يف ممار�شة مديري املديريات 
ملهارة التحفيز من خالل �شعف ت�شجيعه االأخ�شائيني على االإبداع، وكذلك �شعف منحه 
غالبية الرتقيات ال�ظيفية بناء على اجلدارة واملثابرة على العمل.ومبا اأن التحفيز يعد من 
ع�امل تنمية العالقات االإن�شانية بني املديرين واالأخ�شائيني فهذه النتائج ت�ؤ�رض اإىل تدين 

هذه املهارات اإىل حد ما.
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العالقات . 7 مهارات  ممار�صة  درجة  ح�صب  الكلية  والدرجة  املجالت  ترتيب 
الإن�صانية ملديري املديريات ال�صوؤون الجتماعية يف �صمال ال�صفة الغربية: 

الجدول )11( 
ترتيب المجاال	 والدرجة الكلية حسب درجة ممارسة مهارا	 العالقا	 اإلنسانية

لمديري مديريا	 الشؤون االجتماعية في شمال الضفة الغربية

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مرتفعة4.090.93مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام واآرائهم1
مرتفعة4.00.90مهارات التعارف2
مت��شطة3.821.00مهارات العدل وامل�شاوة3
مت��شطة3.791.00مهارات امل�شاركة والتفاعل4
مت��شطة3.761.02مهارات االت�شال5
مت��شطة3.681.13مهارات التحفيز6

مت��شطة3.880.930الدرجة الكلية ملمار�صة العالقات الإن�صانية يف الإدارة

يالحظ من اجلدول )11( اأن جمال: )مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم( 
ح�شل على اأعلى املت��شطات احل�شابية حيث بلغ )4.09( وبانحراف معياري بلغ )0.93( 
، بينما ح�شل جمال )مهارات التعارف( على الرتتيب الثاين مبت��شط ح�شابي قدرة )4.0( 
وبانحراف معياري بلغ )0.90( ، وح�شل جمال: )مهارات العدل وامل�شاوة( على الرتتيب 
جمال:  وح�شل   ،  )1.00( بلغ  معياري  وبانحراف   )3.82( قدرة  ح�شابي  مبت��شط  الثالث 
)مهارات امل�شاركة والتفاعل( على الرتتيب الرابع مبت��شط ح�شابي قدرة )3.79( وبانحراف 
معياري بلغ )1.00( ، وح�شل جمال: )مهارات االت�شال( على الرتتيب اخلام�س مبت��شط 
ح�شابي قدرة )3.76( وبانحراف معياري بلغ )1.02( ، وح�شل جمال )مهارات التحفيز( 
على الرتتيب ال�شاد�س مبت��شط ح�شابي قدرة )3.68( وبانحراف معياري بلغ )113( ، واأن 
املت��شط احل�شابي للدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية بلغ )3.87( 

وانحراف معياري بلغ )0.930( وه� ي�شري اإىل درجة ممار�شة مت��شطة.
ارتفاعًا يف درجة ممار�شة بع�س  اأن هناك  اأي�شا  اأعاله، يت�شح  اإىل اجلدول  وبالنظر 
مهارات العالقات االإن�شانية مثل مهارات تقدير م�شاعر االأخ�شائيني واحرتام اآرائهم، وهذا 
من �شاأنه اأن ي�ؤثر اإيجابًا على اأداء االأخ�شائيني فرديًا وجماعيًا، و ي�ؤدي اإىل حتقيق اأهداف 
يعدُّ  الذي  التعارف  املمار�شة ملهارات  اأن هناك درجة مرتفعة من  اأي�شا  املديرية، وتبني 
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د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

الت�ا�شل والتعاون بني املدير وامل�ظفني بعامة وبني املدير  االأ�شا�شية لبناء ج�رض  اللبنة 
واالأخ�شائيني بخا�شة، فال ميكن للمدير اأن يتفاعل مع االأخ�شائيني ويحفزهم اإال اإذا كان 

فًا وثيقا. على معرفة بهم، وهذا ال يتحقق اإال اإذا كان حري�شًا على التعرف اإليهم تعرُّ
وبالرغم من ح�ش�ل مهارات تقدير م�شاعر االأخ�شائيني واحرتامهم، ومهارات التعارف 
على اأعلى الدرجات، فاإن ممار�شة بع�س مهارات العالقات االإن�شانية مل تكن مرتفعة وجاءت 
بدرجة مت��شطة مثل مهارات العدل وامل�شاواة، ويعزو الباحث هذه النتيجة اأن هناك اأحيانًا 
�شع�بة يف اإقرار املدير بخطئة اأمام االأخ�شائيني وامل�ظفني ب�شكل عام، واالإعتذار اإذا ما 

بدر منه ما يدع� لالعتذار.
اأما فيما يتعلق مبهارات امل�شاركة والتفاعل فهي اأي�شا مل حت�شل على درجة مرتفعة، 
باأن  االأخ�شائيني  �شع�ر  الباحث  راأي  ال�شبب بح�شب  واإمنا على درجة مت��شطة وقد يك�ن 
بع�س املديرين قد ي�شتح�ذون على معظم اخلط�ات االإدارية، وعدم اإ�رضاك االأخ�شائيني يف 

اتخاذ القرارات.
االإن�شانية  العالقات  ارتباط  من  وبالرغم  االت�شال،  ملهارات  بالن�شبة  كذلك  االأمر 
باالت�شال ارتباطًا وثيقًا، ومن خالله ي�شتطيع االإن�شان تك�ين عالقات مع اإن�شان اآخر بغية 
نقل املعل�مات واالأفكار واالأحا�شي�س وتبادلها.فاإن درجة ممار�شة هذه املهارات يف هذه 
الدرا�شة، مل تكن بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة اأن بع�س املديرن قد يقت�رض 
اأن من �شان العالقات غري الر�شمية اأن  ات�شالهم مع االأخ�شائيني بالطرق الر�شمية معتقداً 
بينه وبني امل�ظفني وهذه بطبيعة  بالت�شاهل، وال ي�شع حدوداً  و ي��شف  �شانه  تقلل من 

احلال من املعتقدات اخلاطئة يف فهم مهارات العالقات االإن�شانية يف العمل.
العالقات  ملهارات  املمار�شة  درجات  اأدنى  اأن  الدرا�شة  هذه  يف  للنظر  والالفت 
يدلل على  بالرغم من ح�ش�لها على درجة مت��شطة، مما  التحفيز  االإن�شانية هي مهارات 
حاجة االأخ�شائيني للتحفيز الذي يعد نظامًا اإداريًا من �شاأنه دفع االأفراد اإىل بذل مزيد من 
اجلهد لتح�شني الكفاءة االنتاجية ورفعها، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل وج�د خلل يف 

نظام التحفيز، من ناحية اأخرى رغبة من االأخ�شائيني ملزيد من احل�افز.
نتائج ال�ش�ؤال الثاين:  ◄

هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≤ 0.05( يف 
املتو�صطات احل�صابية لدرجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية 
ملهارات العالقات الإن�صانية يف الإدارة من وجهة نظر الأخ�صائيني الجتماعني 
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يف مديريات �صمال ال�صفة الغربية تبعاً ملتغريات اجلن�س، و�صنوات اخلربة، 
واملوؤهل العلمي.

نتائج  ياأتي  وفيما  الآتية  الثالثة  ال�صفرية  الفر�صيات  ال�صوؤال  وانبثق عن هذا 
فح�صها: 

Ú  :اأولً- نتائج الفر�صية الأوىل
ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات 
احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 
يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعني يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية تبعًا 

ملتغريات اجلن�س.
م�شتقلتني  ملجم�عتني  )ت(  اختبار  �شتخدم  ا لفر�شية  ا فح�س  جل  اأ ومن 

(Independent t- test) كما ه� وا�شح يف اجلدول )12( .

الجدول )12( 
نتائج اختبار )	( لداللة الفروق في المتوسطا	 الحسابية لدرجة ممارسة مديري مديريا	

الشؤون االجتماعية لمهارا	 العالقا	 اإلنسانية في اإلدارة تبعا لمتغير الجنس

اجلن�س 
 املجالت 

 )ت( اأنثى )ن= 48( ذكر )ن= 30( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

املح�صوب النحرافاملتو�صطالنحرافاملتو�صط

0.79- -0.264 4.010.994.070.86جمال مهارات التعارف

3.840.943.721.080.4890.62مهارات االت�شال

4.100.864.090.980.0330.97مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام وارائهم

0.92- -0.094 3.810.993.831.01مهارات العدل وامل�شاوة

3.801.043.790.990.0310.97مهارات امل�شاركة والتفاعل

3.731.113.651.150.3060.76مهارات التحفيز

3.880.933.860.930.1030.91الدرجة الكلية

 يت�شح من اجلدول ) 12( اأن قيمة م�شت�ى الداللة املح�ش�ب قد بلغت على املجاالت 
جميعها، وعلى الدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات 
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني تبعًا ملتغري اجلن�س 
اأكرب من قيمة م�شت�ى الداللة املحدد للدرا�شة )α≤ 0.05( اأي اأننا نقبل الفر�شية ال�شفرية.
الأن  واحدة؛  االإن�شانية  العالقات  مهارات  ممار�شة  لدرجة  االأخ�شائيني  تقديرات  اأن  اأي 
االأخ�شائيني ذك�را واإناثا يعي�ش�ن ظروف العمل نف�شها تقريبا، وبالتايل تك�ن املمار�شات 
اأن هذه  اخلا�شة مبديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية معهم مت�شابهة ن�عًا ما، وال�شيما 

املديريات تابعة ل�زارة ال�ش�ؤون االجتماعية وتتبع فيها نظامًا اإداريًا م�حداً.
Ú  :ثانياً- نتائج الفر�صية الثانية

ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات 
احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 

يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني تبعا �شن�ات اخلربة.
 (One- way Anova) ومن اأجل فح�س الفر�شية مت اُ�شتخدم حتليل التباين االأحادي
للتعرف على داللة الفروق يف لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات 

العالقات االإن�شانية يف االإدارة تبعا ملتغري �شن�ات اخلربة واجلداول )13( يبني ذلك: 
الجدول )13( 

 نتائج تحليل التباين األحادي )One- way Anova( لداللة الفروق في المتوسطا	 الحسابية
لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية لمهارا	 العالقا	 اإلنسانية في اإلدارة

تبعا لمتغير سنوا	 الخبرة

م�صدر �صنوات اخلربة
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

مهارات التعارف
3.20031.06بني املجم�عات

1.300.27 60.470740.81داخل املجم�عات

63.67077املجموع

مهارات االت�شال
3.29131.09بني املجم�عات

1.030.38 78.306741.05داخل املجم�عات

81.59677املجموع

مهارات تقدير م�شاعر 
االع�شاء واحرتام 

وارائهم

4.73731.57بني املجم�عات

1.860.14 62.815740.84داخل املجم�عات

67.55277املجموع
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م�صدر �صنوات اخلربة
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

مهارات العدل 
وامل�شاوة

4.47231.49بني املجم�عات

1.510.21 72.849740.98داخل املجم�عات

77.32177املجموع

مهارات امل�شاركة 
والتفاعل

1.75130.58بني املجم�عات

0.560.64 76.572741.03داخل املجم�عات

78.32377املجموع

مهارات التحفيز
4.58631.52بني املجم�عات

1.190.31 94.750741.28داخل املجم�عات

99.33677املجموع

الدرجة الكلية

3.22831.07بني املجم�عات

1.250.29 63.493740.85داخل املجم�عات

66.72177املجموع

الداللة املح�ش�ب قد بلغت على املجاالت  اأن قيمة م�شت�ى  يت�شح من اجلدول )13( 
جميعها، وعلى الدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات 
العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني تبعًا ملتغري �شن�ات 
اخلرب اأكرب من قيمة م�شت�ى الداللة املحدد للدرا�شة )α≤ 0.05( ، اأي اأننا نقبل الفر�شية 
ال�شفرية.اأي اأن تقديرات االأخ�شائيني بدرجة ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية واحدة.

ورمبا يع�د ال�شبب يف ذلك اإىل ت�شابه ظروف املديرين التنظيمية واالإدارية وبالتايل فاإن 
اإىل  يتعر�ش�ن  وخدمتهم  خرباتهم  �شن�ات  عن  النظر  بغ�س  االجتماعيني  االأخ�شائيني 

املعاملة نف�شها من قبل مديرهم.
Ú  :ثالثاً- نتائج الفر�صية الثالثة

ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات 
احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 
يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعني يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية تبعا 

للم�ؤهل العلمي.
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

 (One- way Anova) ومن اأجل فح�س الفر�شية، اُ�شتخدم حتليل التباين االأحادي
االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  لدرجة  يف  الفروق  داللة  اإىل  للتعرف 
 )14( واجلداول  العلمي  امل�ؤهل  ملتغري  تبعا  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات 

ذلك:  يبني 
الجدول )14( 

نتائج تحليل التباين األحادي )One- way Anova( لداللة الفروق في المتوسطا	 الحسابية
لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية لمهارا	 العالقا	 اإلنسانية في اإلدارة

تبعا لمتغير المؤهل العلمي

م�صدر املوؤهل العلمي
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

مهارات التعارف
3.55121.77بني املجم�عات

2.210.11 60.119750.80داخل املجم�عات

63.67077املجموع

مهارات االت�شال
1.35820.67بني املجم�عات

0.630.53 80.238751.07داخل املجم�عات

81.59677املجموع

مهارات تقدير م�شاعر 
االع�شاء واحرتام 

وارائهم

2.02221.01بني املجم�عات

1.150.32 65.530750.87داخل املجم�عات

67.55277املجموع

مهارات العدل 
وامل�شاوة

934.20.46بني املجم�عات

0.450.63 76.387751.01داخل املجم�عات

77.32177املجموع

مهارات امل�شاركة 
والتفاعل

2.61921.31بني املجم�عات

1.290.27 75.704751.00داخل املجم�عات

78.32377املجموع

مهارات التحفيز
2.60121.30بني املجم�عات

1.000.37 96.735751.29داخل املجم�عات

99.33677املجموع
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م�صدر املوؤهل العلمي
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

الدرجة الكلية

1.98820.99بني املجم�عات

1.150.32 64.733750.86داخل املجم�عات

66.72177املجموع

يتبني من اجلدول )14( اأن قيمة م�شت�ى الداللة املح�ش�ب قد بلغت على جميع املجاالت 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات 
االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني تبعًا ملتغري امل�ؤهل العلمي 
اأكرب من قيمة م�شت�ى الداللة املحدد للدرا�شة )α≤ 0.05( اأي اأننا نقبل الفر�شية ال�شفرية.
اأي اأن تقديرات االأخ�شائيني لدرجة ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية واحدة.وميكن اأن 
يع�د ذلك اإىل ت�شابه القناعة لدى االأخ�شائيني بغ�س النظر عن امل�ؤهل العلمي بهم باأهمية 
م�ش�ؤولياتهم  ت�شابه  بحكم  االإن�شانية  للعالقات  مهارات  من  املديريات  مديرو  ميار�شه  ما 

االدارية وطبيعة عملهم.

التوصيات: 

اإىل  الباحث  خل�س  فقد  الدرا�صة  هذه  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  �صوء  يف 
التو�صيات الآتية: 

و�رضورتها . 1 االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  اأهمية  على  التاأكيد 
ملهارات العالقات االإن�شانية ملا لها من تاأثري اإيجابي على الكفاءة االأدائية لالخ�شائيني 

االجتماعيني.
ان يعطي مديرو مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية مزيداُ من االهتمام ملهارة م�شاركة . 2

االإن�شانية  العالقات  زيادة  يف  اأهمية  من  لها  ملا  االجتماعية  ملنا�شباتهم  االأخ�شائيني 
بينهم، وبالتايل انتماء االأخ�شائيني لعملهم.

االهتمام مبهارة االت�شال، فاالت�شال الفعال يك�رض الطابع الر�شمي الذي يفر�شه . 3
العمل، مما يجعل املدير متفهمًا ملطالب االأخ�شائيني ومتمكنًا من احت�ائهم نف�شيًا وفكريًا.
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مراجعة نظام احل�افز يف مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية، ملا لها من اأهمية يف رفع . 4
الروح املعن�ية لالخ�شائيني

تنظيم امل�ش�ؤولني يف ال�زارة الندوات واملحا�رضات وور�س العمل لتدعيم مهارات . 5
العالقات االإن�شانية يف العمل يف املديريات وللتعرف اإىل مع�قات ممار�شتها.

تلك . 6 وبخا�شة  االإن�شانية،  العالقات  ملفه�م  اخلاطئة  واملفاهيم  االفكار  تعديل 
املتعلقة بالتف�ي�س ومنح ال�شالحيات واإ�رضاك االأفراد يف اتخاذ القرارات.

اإجراء درا�شة مماثلة لقيا�س درجة ممار�شة مديرو املراكز التابعة ل�زارة ال�ش�ؤون . 7
االجتماعية للعالقات االإن�شانية من وجهة نظر العاملني فيها.
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 

دار . 1 التعليمية.اال�شكندرية:  امل�ؤ�ش�شات  يف  االإن�شانية  العالقات   :  )1999( اأحمد  اأحمد، 
ال�فاء.

درا�شة . 2 ال�ظيفي:  واالأداء  االإدارية  االت�شاالت  بني  العالقة   :  )2007( زكريا  احلداد، 
اجلامعة  من�ش�رة،  غري  ماج�شتري  ر�شالة  ال�شع�دية،  ال�زارات  يف  املديرين  اجتاهات 

االأردنية، عمان.
العالقات . 3 ملهارات  العلمية  االق�شام  روؤ�شاء  ممار�شة   :  )2012( حرب، حممد خمي�س 

االإن�شانية: درا�شة ميدانية بجامعة اال�شكندرية، جملة كلية الرتبية باالإ�شكندرية، م�رض، 
عدد )1( 295 - 385

احلربي، خالد حميدي )2004( : اثر العالقات االإن�شانية على اداء العاملني يف االجهزة . 4
االمنية، ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، الريا�س: جامعة نايف العربية للعل�م االمنية.

حربي، منري و رزق، حنان )2003( : بع�س الع�امل املحددة للعالقات االإن�شانية يف . 5
ادارة املدار�س الثان�ية: درا�شة ميدانية، م�شتقبل الرتبية العربية، جملد )9( ، عدد )30( 

.االإ�شكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.
ح�شن، عادل )2003( : ادارة االفراد والعالقات االإن�شانية.اال�شكندرية: م�ؤ�ش�شة �شباب . 6

اجلامعة.
املدار�س . 7 مديري  ا�شتخدام  درجة   :  )2010( حممد  والزب�ن،  ع�دة  �شليم  الزوب�ن، 

الثان�ية يف حمافظة جر�س الأ�شل�ب العالقات االإن�شانية يف االإدارة املدر�شية من وجهة 
نظر معلميهم، جملة جامعة دم�شق – املجلد -26 عدد )3( .657 - 693

ال�شل�ي، مرزوق بريكان )2007( : دوافع ممار�شة م�رضيف العل�م الطبيعية للعالقات . 8
الطائف،  الثان�ية مبدينة  الطبيعية باملرحلة  العل�م  االن�شانية من وجهة نظر معلمي 

ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة ام القرى، مكة املكرمة، ال�شع�دية.
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وال�شفات . 9 االإن�شانية  العالقات  بني  العالقة     :  )2002( ال�شيد  اأحمد  الهادي،  عبد 
ميدانية،  درا�شة  االأردنية،  احلك�مية  البن�ك  يف  للعاملني  ال�ظيفي  واالأداء  ال�شخ�شية 

مذكرة ماج�شتري غري من�ش�رة، كلية العل�م االقت�شادية، اجلامعة االأردنية، 2002.

ال�ظيفي . 10 االداء  حت�شني  يف  واثره  واملكافاآت  احل�افز  نظام   :  )2007( عالء  العك�س، 
يف وزارات ال�شلطة الفل�شطينية يف قطاع غزة، ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، اجلامعة 

اال�شالمية، كلية التجارة، فل�شطني غزة.

على . 11 واملعن�ية  املادية  احل�افز  ا�شتخدام  اأثر   :  )2003( اهلل  عبد  ها�شم  القحطاين، 
ال�شع�دية: درا�شة مقارنة بني امل�ظفني  العربية  من�ش�بي وزارة املعارف يف اململكة 

القياديني وغري القياديني، ر�شالة ماج�شتري، جامعة العل�م والتكن�ل�جيا، ال�ش�دان.

التنظيمي: . 12 املناخ  ال�شخ�شية يف  الع�امل  اثر   :  )2001( الرحيم  املحا�شنة، حممد عبد 
درا�شة ميدانية يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي “م�ؤ�ش�شة للبح�ث والدرا�شات، 

املجلد ال�شاد�س ع�رض، الكرك، اململكة االردنية الها�شمية.

الرتب�يني . 13 امل�رضفني  ممار�شة  درجة   :  )2014( ح�شني  القطي�س،  و  احمد  امل�شاعيد، 
للعالقات االإن�شانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رضقية باالأردن.جملة جامعة 
عدد   ، القد�س املفت�حة لالأبحاث والدرا�شات الرتب�ية والنف�شية- فل�شطني ، جملد )2( 

268 - 247. )5(

وحدة . 14 االإن�شانية.اال�شكندرية:  العالقات   :)2010( علي  اال�شالم  �شيف  مطر، 
املفت�ح. التعليم 

يف . 15 التنظيمي  االإبداع  يف  العمل  بيئة  اثر   :  )2006( فالح  �شليمان  املعايطة، 
ر�شالة ماج�شتري،  االإداريني،  العاملني  نظر  اخلا�شة من وجهة  االأردنية  اجلامعات 

االأردن. م�ؤتة،  جامعة 

االإن�شانية.. 16 ادارة االفراد والعالقات   : النجار، نبيل احل�شيني، راغب م�شطفى )2004( 
القاهرة: ال�رضكة العربية للن�رض والت�زيع.
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ثانياً - املراجع األجنبية: 
1. Dyer, K.(2001) .Relational leadership.School Administrator, 58 (10) , 

28- 30.

2. Osner.(1999) .Johanson Human Relations Commission Aims For 
Respect for All.A Modesto peace/ life center publication.Rubin, Li.(1982) 
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3. Patterson, M.(2001) : Some Factors Influencing Interpersonal Faculty 
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ثالثاً - املواقع االلكرتونية:
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حدود متّثل احلداثة بالعاملني العربي 
واإلسالمي من منظور املفكر املغربي 

طه عبد الرمحن

د.عبد الباسط الغابري 

   تاريخ التسليم: 26/ 10/ 2014م، تاريخ القبول: 4/ 1/ 2015م.
     أستاذ مساعد/ مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان/ جامعة الزيتونة/ تونس.
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د. عبد الباسط الغابري 
حدود متّثل احلداثة بالعاملني العربي واإلسالمي

من منظور املفكر املغربي طه عبد الرحمن

ملخص: 
عن  بها  يناأى  ك�ين  و�شياق  كّلي  ن�شق  ذات  للحداثة  الطاهائية  املقاربة  كانت  اإذا 
االختزالية والتجزيئية، فاإّنها تت�شّمن اأي�شا بعدا خ�ش��شيا عربيا واإ�شالميا، باعتبار ذلك 
اأ�شل�ب كتابته يق�م على االإملاح بدل  اأّن  البعد قد مّثل الدافع القادح ملقاربته.اإ�شافة اإىل 

الت�رضيح، واالقت�شاد يف العبارة بدل االإطالة.
بني  خللطها  ب"الت�شيئة"  الرائجة  احلداثة  تعاريف  جممل  املغربي  املفّكر  ي�شف 
"روح  وبني  التاأ�شي�س"  و"ا�شرتاتيجيا  البدائل"  "ا�شرتاتيجيا  وبني  والتحديث،  احلداثة 

احلداثة" وواقعها.
جمايل  �شمل  معريف  لق�ش�ر  فا�شحا  م�ؤ�رّضا  اإاّل  املفاهيمي  اال�شطراب  هذا  يكن  ومل 
اأثناء  يف  خطرية  "اإ�شقاط"  عملية  متت  الفكر  جمال  معا.ففي  االإ�شالميني  وال�اقع  الفكر 
تطبيق اأدوات غري منا�شبة مل��ش�عها مّما جنمت عنه عديد املفارقات مثل "الق�ل بالنظرة 
ال�شم�لية والعمل بالنظرة التجزيئية" و"التعار�س بني الدع�ة اإىل النظر يف االآليات و بني 
العمل بالنظر يف م�شامني اخلطاب الرتاثي يف االآليات"...وقد اعتمد طه م�رضوع اجلابري 
الفكري من�ذجا لهذه القراءات "احلداثية املقّلدة" الأ�شباب علمية اأ�شا�شا باعتبار اأّن ما قّدمه 
واملعرفية.اأّما يف  املنهجية  اإخالالته  الرغم من  على  فكريا كامال،  يعّد م�رضوعا  اجلابري 
جمال ال�اقع فقد ا�شت�عبت املقاربة الطاهائية جممل جماالته يف �شيغة تاأليفية دقيقة.فقد 
نقد يف املجال ال�شيا�شي �شمتي "االزدواج اخللقي" و"حّب الت�شّيد".وهي �شمة ي�شرتك فيها 
معظم ال�شيا�شيني العرب �ش�اء اأكان من �شّماهم ب"الت�شي�شيني" املكّر�شني للدولة امل��ش�فة 
اإدخال ال�شاأن العام �شمن العمل الديني  "التدينيني" الذين ي�رّضون على  ب"امل�شتبهة" اأم 

)تديني ال�شيا�شة( .
منطلقها  العربية  احلداثة  م�شار  لت�شحيح  مقرتحات  عّدة  الطاهائي  امل�رضوع  يقّدم 
ابتداع ت�شّ�رات جديدة تعيد ثقة امل�شلمني يف اأنف�شهم، وحّقهم يف االختالف الفل�شفي بطرح 
"ال�ش�ؤال امل�ش�ؤول" مّما �شي�شاعد على تاأثيل عديد املفاهيم منها مفه�م احلداثة نف�شه الدي 
ال�شم�ل،  ومبداأ  النقد،  ومبداأ  الر�شد،  مبداأ  الثالثة:  احلداثة  مبادئ  بني  التمييز  فيه  ينبغي 
وواقعها، اإ�شافة اإىل مفاهيم "فقه الفل�شفة" و"التك�ثر العقلي" و"الرتجمة" و"االئتمانية"...
وه� ما ميكن اأن يف�شي اإىل حتديث قراءة القراآن الكرمي، ورعاية التفاعل مع الدين.اإّن كّل 
ذلك من �شاأنه ت�شحيح م�شار احلداثة انطالقا من حتديث االأخالق، ثم التحديث الفكري، ثم 

التحديث امل�ؤ�ّش�شاتي فالتحديث االآلياتي.
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Limits of Arabic- Islamic Modernity
from Taha Abderrahman's Point of View

Abstract: 

The limits of Arabic- Islamic modernity from Taha Abderrahman's point 
of view are its hostile pattern and the global context which tries to keep 
it away.It contains a specific Arab- Muslim dimension, which is the main 
motive.Taha's style is implicit rather than explicit and based on economy 
instead of prolongation.

The Moroccan describes the overall determinations of the commonly 
used modernity as “objectivism” and this should not be confused with 
modernity and modernization, “strategy of alternative” with “the strategy of 
inception” and “the spirit of modernity” and its reality status.This confusion 
in the concept is a flagrant indicator of the short comings of knowledge that 
included the cognitive thought field and the reality of the Islamists together.

There is a serious process of “dropping” happened during the 
application of unsuitable tools which caused many ironies such as “the say 
with the inclusive outlook and the work with micromanaging outlook” and 
the contradiction between the call to consider the mechanisms and the work 
with the consideration of contents of the inherited speech of the mechanisms.

Taha adopted the project of “Al Jabri” as a full model.In spite of its short 
coming in both methodology and knowledge, the field of reality he adopted 
is accuracy in writing.He criticized “the double moral” in politics and those 
who insist on mixing between public affairs and religion.

The project of Taha Abderrahmen provides us with many suggestions 
to correct the path of the Arabic modernity starting with inventing new 
perceptions that could restart the confidence of the Muslims in themselves 
and to determine who has the right to ask “questions that is in charge” 
that would help to understand many concepts modernity.There is a need to 
differentiate the following three principles of modernity: the principle of 
rationality, criticism and inclusiveness and its truth.

The path to modernity can be corrected if we understand the concept of 
the jurisprudent philosophy, variety of ideas, translation, understanding and 
renovation of the reading of the Holy Koran.Our institutions are in need to 
updated and renovated.
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متهيد: 
العربي" حمدودية  ُي�شّمى ب"الربيع  املت�شارعة عقب ما  االأحداث  اأثبتت جمريات  لئن 
متّثل احلداثة بالعامل العربي واالإ�شالمي، وه�شا�شة م�شارها التحديثي؛ فاإّن املفّكر املغربي 
طه عبد الرحمن قد �شبق له اأن نّبه اإىل خماطر امل�شار اخلاطئ للحداثة العربية منذ ت�شعينيات 
القرن املا�شي �ش�اء اأكان من خالل نقده الآفات التقليد "املنهجي" للغرب يف قراءة جّل النخبة 

العربية للرتاث)1( اأم يف نقده االأخالقي ل"ح�شارة الق�ل" و"الت�شّيء" و"االإمعية" )2(.
واإذا كان النقد الطاهائي للحداثة قد اّت�شم بطابع "كّلي" و"تعميمي" انتهج فيه م�شلك 
تطبيقها  يف  الغالب  بالن�شيب  الغرب  ي�شتاأثر  "ك�نية"  ظاهرة  باعتبارها  احلداثة  تقييم 
الراهن نظرا اإىل مركزيته احل�شارية فاإّنه مع ذلك مل تنعدم اإملاعاته وتلميحاته اإىل مظاهر 
التقليد العربي االإ�شالمي لذلك التطبيق الغربي لروح احلداثة.وذلك لي�س فقط الأّنه معا�رض 
يتمّيز  الكتابة  اأ�شل�به يف  الأّن  اأي�شا  بل  للحداثة،  الغربي  للتطبيق  العربي  التقليد  مّد  الأوج 
باجلمع بني االإ�شارة والعبارة )3(، واعتماد التلميح اخلاّلق بدل الت�رضيح املبتذل، وتنزيل 

الق�شايا يف ن�شقها الكّلي ع��س اال�شتغراق يف اجلزئي والعر�شي.
اإّن بحثنا يف املقاربة الطاهائية املتعّلقة بتقييم احلداثة العربية وت�شحيح م�شارها 
ي�شتدعي مّنا اأّوال تنزيل ت�شّ�ره ح�لها يف �شياقه املعريف والتاريخي لكي ت�شمن اأحكامنا 
يف  �شنتطّرق  فاإّننا  ذاك  اإىل  وامل��ش�عية.ا�شتنادا  اجلّدية  من  ميكن  ما  اأكرث  وم�اقفنا 
العربية  باأهم ت�شّ�رات احلداثة  االأّول  اأ�شا�شية: يتعّلق املح�ر  اإىل ثالثة حماور  م��ش�عنا 
من جيل رّواد النه�شة العربية منت�شف القرن التا�شع ع�رض اإىل طه عبد الرحمن بداية العقد 
الثاين من القرن احلادي والع�رضين، ثم �شن�شتقرئ يف املح�ر الثاين اأهم جماالت حمدودية 

احلداثة العربية من املنظ�ر الطاهائي، ف�شبل ت�شحيح م�شارها من وجهة النظر نف�شها.
ُيعرف  ما  اأو  تكامليا  منهجا  املطروحة  امل�شاألة  لعنا�رض  تفريعنا  يف  اعتمدنا  لقد 
العربي  الفكر  اإىل تاريخّية ق�شّية احلداثة يف  الذي مبقت�شاه تطّرقنا  ب"تفاعل املناهج"، 
االإ�شالمي واأهّم اأط�ارها، ثم حّللنا حتليال نقديا قراءة طه عبد الرحمن ل�اقع احلداثة العربّية 
من ناحيتي الفكر وال�اقع، مقارنني ت�شّ�راته وم�اقفه بنماذج من الفكر املعا�رض عربّيا 
وغربّيا لنخل�س يف اخلتام اإىل ا�شت�رضاف احلل�ل املمكنة لت�شحيح م�شرية احلداثة العربّية 

باال�شتناد اإىل مقرتحات طه عبد الرحمن.
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اأهم ت�صورّرات احلداثة العربية منذ جيل رواد النه�صة العربية منت�صف القرن . 1
التا�صع ع�رش اإىل طه عبد الرحمن بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�رشين.

اإّن املتتّبع مل�شرية احلداثة العربية طيلة ما يرب� عن قرن ون�شف ميكنه مالحظة اأّن 
حماولة جتاوز حالة التخّلف احل�شاري مّثلت هاج�شا م�شرتكا بني خمتلف اأجيال النخبة 
االإ�شكالية  تلك  عن  املعرّبة  الّلغ�ية  والدوال  الت�شميات  ذلك  �شبيل  يف  تعّددت  العربّية.وقد 
و"املدنّية"  و"التقّدم"  و"االنبعاث"  و"االإ�شالح"  و"التمّدن"  و"الرتّقي"  "النه�شة"  مثل 

و"التح�رض" و"احلداثة" و"التحديث"...
الذي  النف�شي  الت�ّتر  الت�شّ��س املفه�مي ال يك�شف فقط عن عمق  اأّن ذلك  ال جدال يف 
اأ�شاب الذات العربّية اجلريحة منذ حملة نابلي�ن ب�نابرت �شنة 1798 واإمّنا يف�شح ق�ش�را 
العربي بفعل  الفكر  اأن ُيعالج ويتناق�س كّلما تطّ�رت جتارب  معرفيا ما فتئ يتفاقم بدل 
"الرتاكم" املعريف وامل�شاءلة النقدية.وهذه اإحدى مفارقات الثقافة العربية املعا�رضة التي 
اإىل  ال بّد من جتاوزها.ويف ظّل هذا املعطى ظّلت احلداثة مفه�ما ملتب�شا.وه� ما يدع�نا 
حماولة االإملام بها ب�شكل م�جز ميّهد لعملية تقييم تفاعل النخبة العربية معها، ور�شد اأبرز 

اأط�ارها ومراحلها.
املعنى العام للحداثة: ي�شري ي�رغن هابرما�س "Jûrgan Habermas"اإىل اأّنه ال أ. 

ميكن اأن نتفّهم احلداثة دون الرج�ع اإىل هيغل  "Hegel"وفل�شفته اعتبارا اإىل اأّنه "الفيل�ش�ف 
ح ال�شلة بينها وبني العقالنية.كما  االأّول الذي مّنى بكّل و�ش�ح مفه�ما للحداثة" )4(.وو�شّ
اأّنه عند حديثه عنها راعى �شياقها التاريخي اخلا�س، فذكر "االأزمنة احلديثة" اأو "االأزمنة 
االإجنليزية  "Temps Moderne"وباللغة  عبارة  الفرن�شية  باللغة  تقابلها  التي  اجلديدة" 
عبارة Modern Times" (5)"، م�شريا بذلك اإىل القرون الثالثة ال�شابقة للقرن الثامن ع�رض، 
وهي املرحلة التاريخية التي تتابعت فيها ثالثة اأحداث مهّمة متمّثلة يف اكت�شاف العامل 
الع�ش�ر  بني  التاريخية"  "العتبة  ت�شّكل  اأحداث  وهي  واالإ�شالح،  النه�شة،  وع�رض  اجلديد، 

ال��شطى و"االأزمنة احلديثة" )6(.
اإىل اعتبار احلداثة م�رضوعا غري مكتمل  لعّل هذا من االأ�شباب التي دفعت هابرما�س 
يف حما�رضته التي حتمل هذا العن�ان يف �شبتمرب 1980 مبنا�شبة ا�شتالمه جلائزة اآدورن� 
'االأزمنة  بني  جتديدا  "يت�شّمن  م�شتمر  جتّدد  للحداثة  التاريخي  ال�عي  اأّن  اإذ   ،"Adorno"

احلديثة' و'الزمن الراهن'.يحتّل الزمن املعا�رض ب��شفه تاريخ الزمن احلا�رض مكانة متمّيزة 
يف اأفق االأزمنة احلديثة" )7(.
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حداثة  لكلمة  املعجمية  االأ�ش�ل  يف  جذوره  تتّبع  من  ميكننا  املعنى  هذا  اإّن 
"Modernité"متخذة من اجلذر "Mode"، وهي ال�شفة اأو ال�شكل، اأو هي ما يبتدئ به ال�شيء 

اآخر  اإ�شكاال  تخلق  فاإّنها  اأهمية  االإ�شارة من  )8(، مهادا ال�شتكناه معناه.وبقدر ما يف هذه 

باجلدل  بروزها  ارتبط  التي   "Moderne" "حديث"  لفظة  معنى  مع  تقاطعها  عن  ناجما 
الديني والفل�شفي خالل القرن اخلام�س ع�رض ميالديا )9(.على الرغم من اأّنها اأقدم زمنيا من 

."Modernus" )10( لفظة "حداثة"، مبا اأّن مقابلها اللفظي يف الالتيتية ه� كلمة
باأبعاده  "احلداثة" و"التحديث" دالالته املعرفية  التقاطع بني لفظتي  لئن كان لهذا 
بعامة  االأيدي�ل�جي  الطابع  عليها  غلب  تداعيات  له  فاإّن  الغربية  الثقافة  يف  املختلفة 
وال�شيا�شي بخا�شة، وه� ما ترّتب عنه ت�ش�ي�ٌس اأربك مفه�م احلداثة نف�شه، وجعله يرتاوح 

بني معنى التغريب اأو "التغربن" )11(  اأو التحديث املادي )12(...
اإّن  بالق�ل  للحداثة  جامع  م�جز  تعريف  �شياغة  حماولة  اإىل  املعطى  هذا  يدفعنا 
النظم االقت�شادية واالجتماعية  احلداثة ظاهرة ح�شارية ن�شاأت بفعل حتّ�الت عميقة يف 
والفكرية والعلمية جتّلت اآثارها يف احلياة الي�مية والعادات )13(.وقد و�شت بتلك التحّ�الت 
"Cris-  ششل�شلة من االأحداث الكربى املتتابعة منذ اكت�شاف اأمريكا من قبل كري�شت�ف ك�ملب
"tophe Colomb �شنة 1492، واكت�شافات غاليلي "Galilée"، واخرتاع املطبعة من طرف 

ق�تنربغ "Gutenberg" �شنة 1440، وحركة االإ�شالح الديني امل�شيحي يف الن�شف االأّول 
من القرن ال�شاد�س ع�رض بزعامة ل�ثر "Luther" وكلفن "Calvin" (14).لذلك يحّن بخلد عديد 
الك�شم�ل�جية  ال�شدمة  ال�شدمات"":  "�شل�شلة  عبارة  يف  التغرّيات  هذه  اختزال  الباحثني 
وال�شدمة البي�ل�جية وال�شدمة ال�شيك�ل�جية.وقد ا�شتنبط ق�شطنطني زريق اأربع خ�شائ�س 
بالعقل،  واالإميان  باالإن�شان،  واالإميان  الطبيعي،  بالعامل  االإميان  تتجّلى يف  احلداثة:  متّيز 
ميكن  املعنى  )15(.وبهذا  املجتمعات  لبناء  اأ�شا�شا  االإن�شانية  والروابط  بالق�ة  واالإميان 
اأبعادها املتعّددة واملتداخلة، فيمكن احلديث  احلديث عن مفاهيم خمتلفة للحداثة بح�شب 
بني  )16(....جتمع  ال�شيك�ل�جي  واملفه�م  ال�شيا�شي،  واملفه�م  العلمي،  التقني  املفه�م  عن 
تلك املفاهيم املختلفة ثالثة عنا�رض رئي�شة تتلّخ�س يف: العقالنية، والذاتية، واحلرية )17(.

اأهمرّ ت�صورّرات احلداثة العربيرّة: مل تربز فكرة احلداثة و�رضورة التحديث بالعاملني ب. 
العربي واالإ�شالمي نتيجة �شريورة ح�شارية ناجمة عن مراجعات فكرية وحتّ�الت اجتماعية 
واقت�شادية، واإمّنا ظهرت يف اإطار ما يعرف ب"اجلرح النف�شي" )18( الذي ما فتئ يت��ّشع 
منذ حملة نابلي�ن ب�نابرت على م�رض م�ّفى القرن الثامن ع�رض، وتفاقم املّد اال�شتعماري 
خالل القرن التا�شع ع�رض وال �شّيما بعد �شق�ط اخلالفة العثمانية �شنة 1924 )19(.وقد كان 
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لهذا االأمر تاأثريه البنّي يف كيفية تعاطي العرب وامل�شلمني وتفاعلهم معها بحيث مل تكن 
احلداثة غاية يف حّد ذاتها بقدر ما كانت و�شيلة لتحقيق التمّكن املادي، ومقاومة "ال�ش�لة 
االأوروبية" الزاحفة، لذلك يج�ز و�شف احلداثة العربية بك�نها "ا�شرتاتيجيا بدائل" )20( ال 
تعدو اأن تك�ن مطية من املطايا االأخرى التي راهن عليها امل�شلم�ن وال زال�ا مثل "الث�رة" 
و"الق�مية" و"اال�شرتاكية" و"الدميقراطية" )21(...وه� ما اأفرغها من م�شامينها ودالالتها 

العميقة.
بارزة  اأط�ار  التمييز بني ثالثة  التعميمية ميكننا  االأحكام  اإذا جتاوزنا هذه  اأّننا  بيد 

و�شمت م�شرية احلداثة العربية �شنحاول تفريعها وتف�شيلها باإيجاز.
العربية  ● النه�شة  رّواد  بت�شّ�رات  الط�ر  يتعّلق هذا  االبتدائي:  الط�ر  الأورّل:  الطور 

احلديثة اأمثال رفاعة رافع الطهطاوي )1801 - 1873( و وخري الدين الت�ن�شي )1820 
- 1890( وجمال الدين االأفغاين )1838 - 1897( وعبد اهلل الندمي )1845 - 1897( 
اأنط�ن )1874  1917( وفرح  1905( و�شبلي �شميل )1859 -  وحممد عبده )1849 - 
النه�شة بني  وم�شالك  الرتقي  �شبل  الّرواد ح�ل  ه�ؤالء  ت�شّ�رات  تباينت  1922(...ولئن   -
االإكتفاء باإحياء القيم االإ�شالمية الكربى التي تن�شجم مع م�شتجّدات الع�رض، وحتيني مق�الت 
اإىل  وال�شري  املا�شي  مع  بالقطع  الغربي  املن�ال  على  والن�شج  امل�شتنري،  االإ�شالمي  الرتاث 
االأمام باقتفاء م�شار االأوروبيني فاإّنهم ا�شرتك�ا يف اأمرين مهّمني: يتعّلق االأمر االأّول بتذبذب 
مفاهيمهم التي برزت يف اإطالق عّدة م�شطلحات على مدل�ل واحد، فيذكرون التمّدن والتقّدم 
واالإ�شالح واليقظة واالنبعاث والرقي والنه�شة واحلداثة...وال يزال هذا االأمر مالزما للفكر 

العربي املعا�رض )22(.
اأّما االأمر الثاين فيتعّلق مب�شداقيتهم واإخال�شهم للق�شية احل�شارية التي نذروا اأنف�شهم 
اأمتهم وجمتمعهم. �شبيل خدمة  ال�شخ�شية يف  الذاتية، وم�شاحلهم  ن�ازعهم  نابذين  اإليها، 
وه� اأمر الحظه عبد االإله بلقزيز واأ�شاد به، م�شريا اإىل اأّن العرب املعا�رضين حاليا يف اأم�ّس 

احلاجة اإليه )23(.
الطور الثاين: ط�ر التجاذب املعريف واالأيدي�ل�جي: تبدو ت�شّ�رات هذا الط�ر غري  ●

مقط�عة ال�شلة بت�شّ�رات رّواد النه�شة، بل اإّن هنالك تداخال وت�ا�شجا بينهما.يربز ذلك يف 
اأّن اأغلبية مفّكري هذه املرحلة كان�ا على عالقة ذهنية ونف�شية باأولئك الرّواد.فعلى �شبيل 
الذكر يعّد �شالمة م��شى )1887 - 1958( ولطفي ال�شّيد )1872 - 1963( وطه ح�شني 
)1889 - 1973( امتدادا لفكر �شبلي �شميل وفرح اأنط�ن من حيث اإقرارهم ب�رضورة غربلة 
الرتاث االإ�شالمي، بل تقليد االأوروبيني يف م�شريتهم احل�شارية )24( التي قامت يف نظرهم 
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على الف�شل بني "الدين والدنيا"، وهي دع�ة علمانية ليربالية تتفاوت م�اقف اأ�شحابها يف 
كيفية التعامل مع الرتاث فبع�شهم )مثل فرح اأنط�ن وطه ح�شني( يدع�ن اإىل اإحياء املنزع 
العقلي التجديدي فينتق�ن مناذج معّينة مثل ابن ر�شد )25(، وابن خلدون، واأبي ن�ا�س )26(، 
يف حني يدع� اآخرون اأمثال �شالمة م��شى اإىل طّي �شفحة املا�شي اعتقادا منهم اأّن م�شاألة 

االأ�شالة م�شاألة زائفة لن تفيد يف م�اجهة االأخطار املحّدقة باالأمة )27(.
مقابل هذا الت�شّ�ر العلماين ت�ا�شل الت�شّ�ر االإ�شالمي وفق م�شارين متباينني: م�شار 
االإ�شالمية  الثقافة  داخل  امل�شلح�ن من  الرواد  فيه  الذي �رضع  االإ�شالحي  م�ا�شلة اجلهد 
نف�شها، ويعد علي عبد الرازق اأبرز ممّثل لهذا التّيار حني حاول تاأ�شيل م�شاألة اأ�ش�ل احلكم 
يف االإ�شالم باعتبارها ق�شّية مدنية ال دينية )28(.اأّما امل�شار الثاين فيعّد بداية االنزياح عن 
النهج االنفتاحي لرّواد النه�شة نح� اإحيائية اإ�شالمية مّتخذة �شكل ما �شيعرف ب"ال�شح�ة 
االإ�شالمية" الحقا.ويعد ال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا )1865 - 1935( تلميذ ال�شيخ حممد عبده 
االإيجابي  االنفتاح احل�شاري  التّيار.وقد كان ذلك االنزياح عن  االأبرز ورائد هذا  النم�ذج 
بفعل  نظرية  تاأمالت  اأو  فكرية  ملراجعات  نتيجة  ك�نه  من  اأكرث  �شيا�شية  �شدمة  نتيجة 
االإ�شالمي مقرتنة بالتغلغل  العامل  اإىل  التي وفدت  الغربية  اإلغاء اخلالفة و"عنف" احلداثة 

اال�شتعماري وعنجهيته )29(.
بني  ● مفارقة  بانبثاق  الط�ر  هذا  يّت�شم  "املنهجي":  االفتتان  ط�ر  الثالث:  الطور 

اأن ت�شتعيد فيه  الذي كان يجب  ال�قت  اأّنه يف  الظاهر والباطن، ذلك  اأو  ال�اجب واحلا�شل 
احلداثة العربية حقيقتها باعتبارها "فكرة" يجب تط�يرها مراجعة وم�شاءلة نقدية لطرقها 
وم�شامينها، ان�رضفت جه�د الباحثني العرب اإىل تقليد خمتلف املناهج الغربية يف �شّتى 
احلق�ل املعرفية ظّنا منهم باأّن طرق احلداثة ال ميكن �شل�كها اإاّل من هناك.وه� ما جعلها 
نف�شها  الغربي  احلداثي  للتطبيق  والتقليد  االبتدائية  والتمرين"  "التدريب  بعمليات  �شبيهة 
ال�شياق بع�س املحاوالت  اأن نذكر يف هذا  الرحمن.وميكننا  اإىل ذلك طه عبد  مثلما خل�س 
ح�شني،  طه  "ديكارتية"  ذلك  من  العربي  واملجتمع  الثقافة  درا�شة  جمال  يف  العربية 
زكرياء،  ف�ؤاد  و"و�شعية"  بدوي،  الرحمن  عبد  و"وج�دية"  م��شى،  �شالمة  و"علم�ية" 
و"اأنرثوب�ل�جيا" علي ال�ردي، و"جينيال�جيا" جمال حمدان، و"�شخ�شانية" حممد عزيز 
العروي، و"جدلية" ح�شني مروة والطّيب تيزيني ومهدي  اجلبابي، و"تاريخانية" عبد اهلل 
عامل و�شمري اأمني، و"ف�ك�ية" حممد عابد اجلابري، و"�شيميائية" حممد اأرك�ن، و"نقدية" 
ح�شن حنفي التاريخية، وجه�د ه�شام جعيط يف التاريخ ال�شيا�شي، والتحقيق املقارن لدى 
ر�ش�ان ال�شّيد )30(...لعّل ما ُيالحظ يف هذا االأمر هزالة النتائج املتحّققة �ش�اء اأكانت على 
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م�شت�ى الكم اأم الكيف، فبا�شتثناء املجال االأدبي الذي �شهد تطّ�را حقيقيا جتّلى يف تنّ�ع 
االأ�شكال التعبريية وطرافة امل�شامني فاإّن بقّية املجاالت �ش�اء اأكانت فكرية اأم مادية مل 

تظل فقط على حالتها املختلفة، واإمّنا ازدادت ت�شّ�ها و"تعّفنا".
واإذا كان بع�س الباحثني يرجع ال�شبب اإىل ع�امل اجتماعية متعّلقة ب"نخب�ية" تلك 
ال�جدان فتت�شّبب يف  العقل ال  اأّنها من وجهة نظرهم تخاطب  "املنهجية" مبا  املحاوالت 
متّيز  الرحمن  عبد  طه  املغربي  املفّكر  فاإّن  منها  ينّفرهم  مّما  لنتائجها  املتقّبلني  �شدمة 
احل�شاري  التغيري  يف  املحاوالت  تلك  ف�شل  من  جتعل  ومعرفّية  منهجّية  لع�امل  بك�شفه 
االإيجابي اأمرا منتظرا.وقبل اأن ن�رضع يف حتليل تلك الع�امل قمني بنا اإبراز معنى احلداثة 

يف الفكر الطاهائي وم�اقفه من خمتلف جماالت تطبيقها عربيا.
حدود متثرّل احلداثة عربيا من منظور طه عبد الرحمن.. 2

معنى احلداثة يف الفكر الطاهائي: يتمّيز فهم طه عبد الرحمن للحداثة بتنزيلها أ. 
�شمن نظرية معرفية متكاملة على غرار اأبرز عمالقة الفكر االإن�شاين.وه� ما يجعل م�قفه 

منها مّت�شما بالعمق يف الطرح والتحليل والتق�مي والتقييم.
تق�م نظريته املعرفية بالتاأكيد على تكامل املعارف واالأن�شاق املعرفية ونظرياتها 
على خالف الت�شّ�ر الذي يدعي تفا�شلها )31(، وعلى اأ�شا�س اإعادة النظر يف مفه�م االإن�شان 
"مقيا�س االأ�شياء جميعا" هل ه� جمّرد "حي�ان ناطق"؟ اأم "كائن عاقل مفّكر" كما حددته 
تلك  من  اأعمق  اآخر  بعدا  يختزل  اأّنه  اأم  والتن�يرية؟  الي�نانية  مبدر�شتيها  الغربية  الفل�شفة 

التحديدات التي قد جتعله كائنا تتنازعه "ماهيات" )جهات اأو ج�اهر( عّدة؟ 
يذهب طه عبد الرحمن اإىل التاأكيد باأّن "العقل لي�س ج�هرا م�شتقال قائما بنف�س االإن�شان، 
واإمّنا ه� اأ�شال فاعلّية، و"حق الفاعلية اأّنها تتغرّي على الّدوام، نظرا اإىل اأّن مقت�شى الفعل اأن 
يفعل، وكّل ما يفعل ي�جد ب�ج�د اأثره وينتفي بانتفائه، ولي�س العقل فاعلية فح�شب، بل ه� 
اأ�شمى الفاعليات االإن�شانية واأق�اها، وحّتى الفاعلية االأ�شمى واالأق�ى تتغرّي على مقت�شى 

الّزيادة واأن تبقى على هذه الزيادة ما بقي العاقل" )32(.
اأي�شا عن  اأّن هذا الّتحديد للعقل ال يخالف فقط الفل�شفة االأر�شطّية، بل يك�شف  ال �شك 
ب�شيء  يرتبط  مل  "الفعل  اأّن  املعل�م  "الفعل" )33(.ومن  اأي  والّتجربة  بالعمل  العقل  ارتباط 
تك�ن  االأ�شا�س  هذا  التعّقل.وعلى  مقابل  التخّلق  لهذا  تبعا  فيتحّدد  باالأخالق  ارتباطه  قدر 
االأخالقية هي االأ�شل الذي تتفّرع عنه كّل �شفات االإن�شان من حيث ه� كذلك، والعقالنية 

التي تنت�شب اإليه يجب اأن تك�ن تابعة لهذا االأ�شل االأخالقي" )34(.
اإّن ت��شيح هذا اجلانب املّت�شل بج�هر االإن�شان على غاية من االأهّمية باعتباره يفتح 
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اآفاقا رحبة للتفّكر والتدّبر يف م�شائل ظّلت يف الفكر احلديث واملعا�رض مق�الت ثابتة يف 
مفه�م  اأي�شا  �شّ�هت  بل  عميقا،  تفّهما  ووج�ده  ذاته  تفّهم  عن  االإن�شان  اأبعدت  اأّنها  حني 
بني  وابتكار.ومن  اإبداع  حقيقتها  يف  هي  بينما  واجرتارا،  تقليدا  فاأ�شحت  نف�شه  احلداثة 
تلك املق�الت "امل�شّ�هة" نذكر "�شيادة االإن�شان على الطبيعة" و"الك�نية"، و"النقد اأ�شا�س 

للمعرفة"...
ديكارت  �شاغها  التي  الطبيعة"  على  االإن�شان  "�شيادة  مق�لة  اإىل  بالن�شبة 
"Descartes" بالق�ل اإّن "االإن�شان �شّيد على الطبيعة" يفّندها طه عبد الرحمن انطالقا من 
ن�شبية حقيقة معنى "ال�شيادة" نف�شه، فال�شيادة ال تعني امللكية يف اأو�شح معانيها واأدّقها، 
)35(.اإّن  ت�شخريا"  له  �ُشّخرت  بل  باأمره،  وال  بيده  يخلقها  فلم  الطبيعة،  ميلك  ال  و"االإن�شان 
م�شدر هذا الت�شحيح الطاهائي املرجعية القراآنية، اإذ يت�اتر يف القراآن الكرمي عدد من اآيات 

الذكر احلكيم يف معنى الت�شخري االإلهي )36( املرتبط بالتكرمي واال�شتخالف.
املعنى  اإىل  ب�شريته  ت�جيه  يف  بنّي  اأثر  نف�شها  القراآنية  املرجعية  لهذه  كان  وقد 
اخلطاب  يّدعيه  ما  خالف-  –على  اأّنه  اإىل  فخل�س  االأ�شلي،  منهلها  يف  للك�نية  احلقيقي 
احلداثي املقّلد بخ�ش��س فكرة الك�نية، اإذ "مل ينتظر االإن�شان الع�ش�ر احلديثة لكي يعرفها، 
بحيث  العاملني  على  له  ف�شّ اإله  وه�  كّله،  الك�ن  خلق  اإلها  له  اأّن  عرف  اأن  منذ  عرفها  بل 
يك�ن االأ�شل يف مفه�م 'الك�نية' لي�س احلداثة الغربية، وال حّتى احلداثة ب�شفة عامة، واإمّنا 
الدين، فه� الذي عّلم االإن�شان كيف يك�ن ك�نيا، ولكن العجب كّل العجب اأن تنقلب احلقائق 
يف العق�ل، في�شبح الدين معّلما للخ�ش��شية التي تت�شّبب يف النزاعات واحلروب، وت�شبح 

احلداثة هي التي تعّلمه الك�نية التي تاأتي للب�رضية جمعاء بال�فاق وال�شالم" )37(.
يف  البحث  حاول  واإمّنا  الك�نية،  ملعنى  الت��شيح  بهذا  الرحمن  عبد  طه  يكتف  مل 
االإعالمي  اخلطاب  ي�شتهلكها  "هالمية"  فكرة  جمّرد  تبقى  ال  حّتى  املختلفة  م�شت�ياتها 
املعا�رض ب�جه حّق اأو بغري وجه حّق.وقد اعتمد يف ذلك على م�شاألة "حق�ق االإن�شان" حيث 
اأبدعها الغرب فاإّنها ال تطّبق بنف�س امل�شت�ى �ش�اء  اأّنها لئن كانت م�شاألة ك�نّية  اأ�شار اإىل 
اأكانت داخل الف�شاء الغربي نف�شه )38( اأم يف بقية اأنحاء العامل.ويف �ش�ء ذلك املثال مّيز طه 
عبد الرحمن بني ك�نية �شياقية، وك�نية اطالقية.فبالن�شبة اإىل الك�نية ال�شياقية فمقت�شاها 
اإمكانية اإبداع ال�شيء نف�شه يف جمتمع اآخر مع اإغنائه مبا مل يكن يف اأ�شله على �شبيل االإثراء 
االإ�شافة )39(.اأّما الك�نية االإطالقية فال �شبيل اإىل اإعادة اإبداع اأ�شيائها باعتبارها جتّمد وال 
التطبيق  الرحمن  ال�شدد عّد طه عبد  )40(.ويف هذا  االأ�شلي  اإاّل على وجهها  اأن ت�ؤخذ  ميكن 

الغربي ملا اأ�شماه ب"روح احلداثة" جمّرد ك�نية �شياقية غري اإطالقية )41(.
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تعّد مراجعة املق�لة املتعّلقة بالنقد التي ملّخ�شها اأّن النقد ه� الطريق ال�حيد الذي 
ي��شل اإىل احلّق يف كّل �شيء )42( من اأهم النقاط التي يت�شّمنها امل�رضوع الفكري الطاهائي، 
اإذ اأو�شح اأّن النقد ال يعني دائما الهدم، بل اإّنه ال يعدو اأن يك�ن جمّرد اآلّية معرفّية مثلها مثل 
اخلرب ميكن ت�ظيفهما معا لل��ش�ل اإىل ما يعتقد اأّنه احلق واحلقيقة.اإ�شافة اإىل ذلك لفت طه 
عبد الرحمن الّنظر اإىل خ�ش��شية بع�س امل�شائل التي ال ميكن اأن تك�ن ظ�اهر ميكن اإجراء 
النقد عليها.يق�ل طه عبد الرحمن يف هذا ال�شياق: "وال�ش�اب اأّن من االأ�شياء ما لي�س بظ�اهر 
الت�شكيك فيها، واإمّنا الذي ينفع  العليا فهذه ال ينفع يف معرفتها  الروحية، واملثل  كالقيم 

فيها ه� الثقة بها والعمل على وفقها..." )43(.
م�شاألة  وغريها  اآنفا  ذكرناها  التي  املق�الت  لهذه  الرحمن  عبد  طه  مراجعة  تكن  مل 
نظرية قائمة على اال�شتغراق، والتاأّمل الفل�شفي، اأو م�شاألة منطقية مت��ّشلة برتجيح مقّدمات 
الأبرز  مراجعة  اإىل  ا�شتندت  واإمّنا  مغايرة،  نتائج  اإىل  لل��ش�ل  اأخرى  دون  فر�شيات  اأو 
الت�شّ�رات املتعّلقة باحلداثة، وقد و�شفها طه ب"الت�شيئة" )44(. ال جدال يف اأّن هذا ال��شف 
يحمل عديد الدالالت ال�شلبية التي اأهّمها ق�ش�ر تلك التعريفات فل�شفيا ومعرفيا وتاريخيا 

عن النفاذ اإىل ج�هر احلداثة ولّبها الذي ميكن يف �ش�ئه اأن تعّرف وُتختزل )45(.
املنظ�ر  من  وحتديداتها  للحداثة  التعاريف  تلك  حمدودية  اأ�شباب  اأبرز  من  لعّل 
ا�شطلح  ما  بني  التفريق  عدم  يف  معاملها  تتجّلى  تب�شيطية  من  تخل�  ال  اأّنها  الطاهائي 
على ت�شمّيتها ب"واقع احلداثة" و"روح احلداثة" )46( فماذا يعني املفّكر املغربي بهذين 

للحداثة؟  امل�شت�يني املحّددين 
على  ما  واأّمة  جمتمع  يف  ح�شاريا  اإبداعا  تخلق  التي  مبادئها  احلداثة  بروح  يعني 
تلك  اإىل  الّنفاذ  على  قادرة  ثقافة  كّل  اأّن  يعني  ما  التاريخية.وه�  االإن�شان  م�شرية  مدار 
الق�مي واحل�شاري مبا يتنا�شب  املبادئ واإعادة ت�ظيفها و�شياغتها يف خلق م�رضوعها 
امل�رضوع  ت�شّمنها  التي  احلقيقة  هذه  تداعيات  من  كان  احل�شارية.ولقد  خ�ش��شيتها  مع 
على  غلب  كما  لي�شت  احلداثة  "روح  اأّن  يف  متمّثلة  اأخرى  نتيجة  اإىل  خل�س  اأن  الطاهائي 
االأذهان من �شنع املجتمع الغربي اخلا�س، حّتى كاأّنه اأن�شاأها من عدم، واإمّنا هي من �شنع 

املجتمع االإن�شاين يف خمتلف اأط�اره" )47(.
وبهذا املعطى ت�شت�ي جميع احل�شارات واالأمم يف االنت�شاب اإىل روح احلداثة، فال تعد 
اأمة  لكّل  اأي  اأّمة متحّررة،  لكّل  واإمّنا هي ملك  اأو �رضقية،  "ملكا الأمة بعينها، غربّية كانت 

نه�شت بالفعلني املقّ�مني لكّل حت�رض" )48(.
اأّولها: مبداأ الر�شد الذي  تت�شّمن احلداثة يف امل�رضوع الطاهائي ثالثة مبادئ رئي�شة 
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"الّتعقيل" اأو  لثنائية  املت�شّمن  النقد  واالإبداع" )49(، ومبداأ  "اال�شتقالل  ثنائية  يحيل على 
"الت��ّشع" اأو  لثنائية  املكّر�س  ال�شم�ل  ومبداأ   ،)50( "الّتفريق"  اأو  "الّتف�شيل"  اأو  "العقلنة" 
تتجاوز  الّنح�ية من عالقة ال  اإليه �شيغته  فمثلما حتيل  احلداثة  واقع  )51(.اأّما  "التعميم" 
جمّرد االإ�شافة فاإّنه ال يعدو اأن يك�ن جمّرد تطبيق من عّدة تطبيقات ممكنة لروح احلداثة 
اأو بتعبري طه عبد الرحمن القائل "يتنّزل من احلداثة منزلة املثال من ممث�له، ومعل�م اأّن 

املثال غري املمث�ل، فيلزم اأن يك�ن ال�اقع احلداثي غري الروح احلداثية" )52(.
بهذا االعتبار ُت�شبح احلداثة الغربية جمّرد تطبيق خا�س باملجال الّتداويل الغربي، 
ُيلزم  والغربي بعامة خا�س بهم ال  االأوروبي بخا�شة  التحديثي  امل�شار  اأّن  وه� ما يعني 
الت�شّ�ر  رقيها.ينجم عن هذا  �شبيل حتقيق  واالأمم يف  احل�شارات  بقية  تقطعه  اأن  �رضورة 
اإقرار باأّن احلداثة اإبداع اأو ال تك�ن: اإبداع يف ت�ظيف مبادئها املذك�رة اآنفا مبا يتالءم مع 
اخل�ش��شية الثقافية لكّل ق�م واأمة، وي�شمن حّقهم كامال يف االختالف الفل�شفي والتجديد 

احل�شاري )53(.
متباينني  منهلني  من  ا�شتفاد  قد  للحداثة  ت�شّ�ره  يف  الطاهائي  امل�رضوع  اأّن  يبدو 
اأحدهما غربي متمّثل يف فل�شفة كانط النقدية وباالأخ�س مق�لته ال�شهرية بخ�ش��س بل�غ 
الب�رض مرتبة الر�شد التي تنّجيهم من مذّلة تقليد غريهم وفق �شيغته التقريرية "فّكر بنف�شك 
املابعد حداثية متمّثلة يف  التيارات  وال جتعل لغريك و�شاية على فكرك" )54(.اإىل جانب 
هابرما�س ب�شفة خا�شة، واالب�شتم�ل�جيا املعا�رضة.يتمّثل املنهل الثاين يف الرتاث العربي 
االإ�شالمي، فقد ك�شف البحث الطاهائي يف املبادئ الرئي�شة التي حتّكمت يف اإنتاج ذلك الرتاث 
عن ات�شافه بجملة من اخل�شائ�س اخلا�شة مبجاله التداويل، كما اأّن "جتربته ال�ش�فية التي 
ت�شرتط التاأّمل العميق ومرجعياتها املبنية على املقامات واالأح�ال هي االأر�شية التي بنى 
وتك�ثر خطابه" )55(.وهي على �شلة  العقل  تعّددية مفاعيل  فكرة  الرحمن  عبد  عليها طه 

وثيقة مبفه�م احلداثة مثلما �شبق اأن اأ�رضنا اإىل ذلك يف التحليل.
احلداثة ب.  م��ش�ع  يكن  مل  لئن  واإ�صالميا:  عربيا  احلداثة  متثرّل  حدود  جتلرّيات 

العربية عن�انا رئي�شا يف م�ا�شيع بحث طه عبد الرحمن مبا اأّنه خرّي معاجلة ق�شّية احلداثة 
يف ن�شقها الكّلي ال اجلزئي والك�ين ال اخل�ش��شي فاإّن واقع احلداثة العربية واالإ�شالمية كان 

الدافع القادح االأبرز ملعاجلة اإ�شكالية احلداثة بجميع روافدها واأبعادها )56(.
"الرّبانية" )57( يف بع�س  ال�ّشمة العامة ملا �شّماه باحلداثة  اإىل  ي�شري املفكر املغربي 
اأّنها لي�شت فقط جمّرد تقليد لروح  الثان�ي، مبعنى  التقليد  الغربّية املتمّثلة يف  الّدول غري 
ملبادئ  الغربي"  "التطبيق  لتطبيق  الثانية  الدرجة  من  تقليد  هي  واإمّنا  الغربية  احلداثة 
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احلداثة وروحها )58(.لئن يبدو هذا احلكم يف نظر بع�شهم مبالغا فيه وال يخل� من انطباعية 
وانفعالية، فاإّنه انبنى يف حقيقته على عّدة معطيات ميكننا رّدها اإىل جمالني بارزين هما 

جمال الفكر، وجمال ال�اقع.على الرغم من تقاطع هذين املجالني يف عديد ال�شياقات.
العرب امل�شّنف�ن يف اخلطاب االإعالمي والثقايف  ● الباحث�ن  يتنّزل  الفكر:  جمال 

العربي كع�رضانيني وحداثيني وجمّددين منزلة ثان�ية وهام�شية يف امل�رضوع الطاهائي.
اإذ ي�شف حماوالتهم الفكرية بك�نها جمّرد مترينات مبتدئني "قا�رضين غري را�شدين" )59( 
اعتبارا اإىل اأّن قراءتهم قراءة "انبهارية" اأذهلها "التكاثر" املنهجي الغربي عن واجب نقده 
اإخالالت  يف  اأوقعها  ما  االإ�شالمي.وه�  العربي  التداويل  واملجال  يتالءم  مبا  ومتحي�شه 
منهجية ال يقع فيها اإاّل املبتدئ�ن غري املتمّر�شني بغمار البحث والتفكري.يق�ل طه يف ذلك: 
اأراد نقد الرتاث،  اأّن من  اأدوات غري منا�شبة مل��ش�عها، يف حني  اإىل تطبيق  "اإّنهم �شاروا 
فيتعنّي عليه اأن يطلب و�شائل تنا�شب هذا الرتاث، وحّتى اإذا اقتب�س هذه ال��شائل واملناهج 
من غريه، فينبغي اأن يعر�شها على حمك النقد والتمحي�س حّتى يتبنّي له وجه منا�شبتها 

للرتاث قبل اأن يق�م بتنزيلها عليه" )60(.
�شات  هذا الدر�س املنهجي االأّول الذي يعد من اأركان البحث العلمي يف جميع التخ�شّ
ال�ّشمة  هذه  اأّن  واالبتكار.بيد  والتجّدد  اخللق  تفرت�س  التي  االإبداعية  فة  ال�شّ دونه  تنتفي 
العلمّية امل�شرتكة يف عمل من ُي��شف�ن باحلداثيني العرب ال تعني وج�د تباين واختالف 
يف م�شت�ى ان�شغاالتهم الفكرية وباالأخ�ّس يف ن�عية قراءتهم للرتاث االإ�شالمي، اإذ ميّيز طه 
عبد الرحمن يف قراءتهم احلداثية املقّلدة بني ما ا�شطلح على ت�شميته بالقراءة "الع�رضية" 

والقراءة "احلداثية" )61(.
امل�شار  اتباع  ا�شرتاط  دون  الع�رض  بت�ظيف خمتلف منجزات  الع�رضية  القراءة  تهتم 
نف�شه الذي �شلكته احلداثة الغربية.مبعنى اأّن �شاحبها اأي القارئ املعا�رض قد ت�شطره عملية 
تطبيق منجزات ع�رضه اإىل اأن ي�شتبدل "االأ�شباب التاريخية لتلك املنجزات الغربية باأ�شباب 
تاريخية اأخرى تخ�ّس جمال التداول الذي ي�شهد قراءته ويتلّقاها" )62(.ويعّد حممد �شحرور 

وعبد الكرمي �شريو�س من املنظ�ر الطاهائي من�ذجني بارزين لهذا التيار الع�رضاين )63(.
اأّما القراءة احلداثية التي بقدر ما حتر�س على ت�ظيف خمتلف املناهج الغربية فاإّنها 
 ،)64( الغربي  التاريخ احل�شاري والثقايف  باأ�شباب  االرتباط  بّينا على وج�ب  اإحلاحا  تلّح 
ال�شيا�شة،  الدين وف�شله عن  والتحّرر من  الرتاث،  التخّل�س من  ذلك من حتمية  يعنيه  وما 
وخلق طبقات اجتماعية، وث�رات علمية وتقنية.يختار طه عبد الرحمن قراءة حممد اأرك�ن 
ت�ن�شيني  واأي�شا  ت�ن�س  يف  وفريقه  ال�رضيف  املجيد  بعبد  ممّثلة  الت�ن�شييني  من  ومدر�شته 
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اآخرين يقيم�ن بباري�س من اأمثال ي��شف �شديق، وقراءة ن�رض حامد اأبي زيد وطّيب تيزيني 
.)65(

لئن ذكر طه كّل ه�ؤالء "الع�رضانيني" و"احلداثيني" العرب فاإّنه ركز نقده على حممد 
�س كتابه "جتديد املنهج يف تق�مي الرتاث" لهذا الغر�س.ترجع  عابد اجلابري لدرجة اأّنه خ�شّ
اأ�شباب هذا الرّتكيز اإىل ع�امل معرفية اأ�شا�شا لعّل اأهّمها؛ اأّن ماأزق احلداثة الفكرية العربية ال 
ح معامله واأبعاده اإاّل يف قراءة اجلابري التي تعّد على نقائ�شها ومفارقاتها م�رضوعا  تت��شّ

فكرّيا معامله كاملة واأركانه م�شت�فاة.
يت�شم م�رضوع اجلابري من املنظ�ر الطاهائي بعديد املفارقات اأبرزها؛ التعار�س بني 
"الق�ل بالنظرة ال�شم�لية والعمل بالنظرة التجزيئية، والتعار�س بني الدع�ة اإىل النظر يف 
اأ�شباب  )66(، وبني العمل بالنظر يف م�شامني اخلطاب الرتاثي يف االآليات".يرجع  االآليات 
هذا التعار�س اإىل �شببني رئي�شيني متقاطعني: يتمّثل اأّولهما يف تهمي�س قيمة الن�ّس الرتاثي 
التداويل  اإذ مل تتم درا�شته باعتباره حقال بحثيا له خ�ش��شيته املرتبطة مبجاله  م�شّبقا، 
العربي االإ�شالمي الذي ن�شاأ وتبل�ر فيه.وقد كان من نتائج هذا اخللل املنهجي الذه�ل عن 
بني  اأّوالاجلمع  التالية:  الثالثة  العنا�رض  يف  املتمّثلة  الرتاث  يف  املتحّكمة  املبادئ  تبنّي 
القيمة اخللقية وال�اقع.ثم ثانيا اجلمع بني القيمة الروحية والعلم.فثالثا اجلمع بني القيمة 

احل�ارية وال�ش�اب )67(.
اأخرى  اإّن ذلك العجز عن تبنّي مبادئ الرتاث مل يكن �شببا بقدر ما كان نتيجة لعّلة 
تت�شف  فكرانية  واآليات   ،)68( بالتجريد  تت�شف  عقالنية  اآليات  بني  اجلمع  يف  متمّثلة 
التي  املعايري  ازدواج  مغالطة  اأهّمها؛  منطقية  مغالطات  عّدة  اإىل  )69(.اإ�شافة  بالت�شيي�س 
تق�م يف نظر املناطقة على "ا�شتخدام معايري متعار�شة يف بناء التقييم وما يتعّلق به من 
ترتيب، ذلك اأّن كّل نظام يف هذا التقييم الرتاتبي ينتمي اإىل اإطار مق�يل خمتلف: فالربهان 
مق�لة متعّلقة بال�ش�رة اال�شتداللية العقلية، بينما البيان مق�لة متعّلقة بال�شبغة اللفظية، 
تق�شيمه  يف  اعتمد  قد  اجلابري  يك�ن  املعريف.وبهذا  بامل�شم�ن  متعّلقة  مق�لة  والعرفان 
معايري خمتلفة يف 'املنطق' وه� معيار �ش�ري عقلي، و'اللغة' وهي معيار �ش�ري لفظي، 
و'املعرفة' وهي معيار م�شم�ين عقلي.واأخذ يف كّل ق�شم من اأق�شامه الثالثة ب�احد من هذه 
املعايري الثالثة، بينما كان ينبغي اأن يجمع بينها يف تعيني كّل ق�شم حّتى ت�شتقيم منهجيا 

عملية التق�شيم عنده" )70(.
لقد جنمت عن هذه املغالطة املنطقية مبعية تلك "االآليات اال�شتهالكية" نظرة تفا�شلية 
يف قراءة الرتاث واحلال اأّن الرتاث العربي االإ�شالمي كثريا ما اأف�شح عن �رضوب من التداخل 
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�شّيق  ت�شّ�ر  اإىل  يع�د  االأمر  هذا  امل�شت�يات.لعّل  تلك  خمتلف  بني  والتكامل  والت�ا�شل 
للعقالنية يح�رضها يف طابعها املجّرد واالأداتي ال�شارم بدل ت��شيعها وربطها باالأخالقية.
لقد قاد ذلك الت�شّ�ر االختزايل للعقالنية التي يختزلها يف الّتجريد والّت�شييد )71( اإىل 
االآالت"  ب"عقالنية  املغربي  املفّكر  �شّماه  ما  تطبيق  املقّلدين  العرب  احلداثيني  حماولة 
من  املقّد�س  للكتاب  حدث  مبا  اأ�ش�ة  القراآين  الن�ّس  قراءة  يف   )72( االآيات"  "عقالنية  على 
قبل فال�شفة االأن�ار والباحثني الاّلحقني لهم دون االنتباه اإىل االختالف بني اخل�ش��شيات 
احل�شارية ون�عية املجاالت.لقد كان تهافت اخلطة احلداثية املقّلدة التي تعتمد على ثالثة 
عنا�رض منح�رضة يف خّطة "التاأني�س"، ثم خّطة "التعقيل"، فخّطة "التاأريخ" )73( م�شاألة 
مت�ّقعة، وال اأدّل على ذلك من هزالة النتائج التي انتهت اإليها، اإذ تكاد تك�ن اجرتارا ملا 
ما  حّد  اإىل  يف�رّض  ما  اليه�م�شيحي.وه�  للم�روث  قراءتهم  يف  الغرب  فال�شفة  اإليه  خل�س 
حقهم  وترعى  وامل�شلمني  للعرب  احلقيقية  ال�ش�اغل  تطرح  معا�رضة  عربية  فل�شفة  غياب 

يف التمّيز واالختالف احل�شاري.
جمال الواقع: يرى الباحث عبا�س اأرحيلية اأّن متّيز امل�رضوع الطاهائي وتفّرده اأدى  ●

به اإىل الت�شادم مع اأطراف متعّددة.ومن الت�شادمات التي ذكرها ت�شادمه مع تاريخانية 
والّتجاهل وكّل  باالإق�شاء  والر�شديني، وت�شادمه  الر�شدية  العروي، وت�شادمه مع  اهلل  عبد 
اأ�شكال الت�شييق والتهمي�س )74(.وهذا يع�د اإىل اأّن م�رضوعه الفكري مل يكن جمّرد مراجعات 
اأو مناظرات نظرية فقط، بل كذلك له نزعة واقعية جتّلت يف م�شامني نقده لل�اقع  فكرية 
العربي  احلداثي  ال�اقع  طه  يرى  املا�شي.فكيف  القرن  �شبعينيات  منذ  االإ�شالمي  العربي 

مبختلف م�شت�ياته وجماالته ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية واالأخالقية؟ 
ح معامل امل�قف الطاهائي من م�شاريع احلداثة ال�شيا�شية العربية  - �صيا�صيا: مل تت��شّ

اإاّل يف كتاب "روح الدين".ي�شري طه عبد الرحمن اإىل �شمات عامة ت�شم الفعل ال�شيا�شي العربي 
االإ�شالمي من اأبرزها: �شمتا "االزدواج اخللقي"، و"حب الت�شّيد".

يعني املفّكر املغربي ب"االزدواج اخللقي" جدلية الظاهر والباطن التي حتكم �شل�كيات 
ال�شائ�س العربي، اإذ غالبا ما تك�ن ممار�شات ال�شيا�شي العربي العملية متناق�شة متاما مع 
اأن تك�ن �شل�كياته ال�رّضية معاك�شة متاما ل�شل�كياته العلنية، كاأّنه  اأو  ممار�شاته الق�لية، 
يعي�س انف�شاما حادا يف �شخ�شيته.يق�ل طه معّلقا على هذا االأمر: " اإّن اأخالقه الظاهرة قد 
تختلف عن اأخالقه )يق�شد ال�شيا�شي( الباطنة زيادة ونق�شانا، حّتى اإذا بلغ هذا االختالف 
نهايته، اأ�شبح �شل�كه اأقرب اإىل ممار�شة النفاق كما كان اإذا يعتقد جازما، يف قرارة نف�شه، 
اأّن ال�شيا�شة اإمّنا هي جمال ت�شارع امل�شالح والق�ى اأو ميدان ت�شادم االأه�اء وال�شه�ات.
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ولكن ظّل يعر�س ن�شاله ال�شيا�شي على اجلمه�ر يف �ش�رة جهاد يف �شبيل القيم واملبادئ 
االإن�شانية العليا، اأو كما اإذا اأظهر �شل�كه اخلارجي �ش�اهد ملح�ظة على خدمة ال�شاأن العام، 
ولكن كانت ب�اعثه الداخلية من وراء هذا ال�شل�ك ال تطابق هذه ال�ش�اهد الظاهرة، بل كانت 
ال  نف�شه  يف  مقب�رة  تبقى  ظّنه  يف  الب�اعث  هذه  الأّن  يبايل،  ال  ذلك،  مع  وه�،  تعار�شها، 
'حّب  اأو  الغرور'،  '�شه�ة  اأو  'ابتغاء امل�شلحة اخلا�شة'،  اأو  ال�شلطة'،  اأحد ك'الطمع يف  يعلمها 
يف  فيّدعي  املحتملة،  ال�شبهات  لكّل  دفعا  باأ�شدادها  الظه�ر  اإىل  ي�شعى  قد  اإّنه  بل  الذات'، 
اأّن ب�اعثه على هذه اخلدمة تعل� وال يعلى عليها ما دام قدره ه� م�شارعة اأحد  العالنية، 
املناف�شني كاأن تك�ن هذه الب�اعث هي 'اإقامة العدل' و'جهاد الظلم' و'اإ�شاعة احلّرية' و'حم� 
العب�دية'، كّل ذلك ُي�شفي ال�شبغة ال�رضعية وال�شعبية على اختيارات وت�رّضفات تبعث عليها 

يف احلقيقة، دوافع م�شب�هة ول� اأّنها تبدو خادمة لل�شاأن العام" )75(.
ظاهرة  و�شف  يف  ودّقته  الأهميته  ط�له  من  الرغم  على  ي  الن�شّ ال�شاهد  هذا  اخرتنا 
هذا  خط�رة  تكمن  املعا�رض.وال  العربي  ال�شيا�شي  ممار�شات  تطبع  التي  اخللقي  االزدواج 
االزدواج اخللقي يف حّد ذاته فقط، واإمّنا كذلك يف ك�نه يفتح الباب على م�رضاعيه ل�شل�شلة 
امل�شت�ى  على  لها  حّد  وال  ح�رض  ال  واملعا�شية  االأخالقية  واالنتهاكات  اخلروقات  من 
)76(.زيادة على اأّنه �شتنجم عنه مفارقة بني ما  "ال�رّضي" الذي ياأمنه وال يخ�شى افت�شاحه 
يعلنه ويجاهر به من مثالية قان�نية وكفاية تدبريية تكاد ت�شاهي مثالية "العامل الغيبي" 
)77( وكماليته وما يقرتفه حقيقة يف ال�رّض من انتهاكات واإخالالت خطرية.واملفارقة مثلما 

ه� معل�م دليل بنّي على ف�شل حمّتم، وتهافت ثابت.
اأّما �شمة "حّب الت�شّيد" لدى ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض فهي املتعّلقة ب�شعيه 
املتعّددة،  االإعالمية  وال��شائط  املتاحة  املادية  باالآليات  فقط  لي�س  وال�ش�ؤدد  الت�شّلط  اإىل 
على  الغيبي  العامل  مق�الت  من  عدد  �شحب  حماولة  اأي  التغييب"  ب"ممار�شة  كذلك  واإمّنا 
عامل ال�شهادة، في�شعى ال�شيا�شي اإىل �شحب "حّب االأل�هية" و"ال�حدانية" )78( على املجال 
ال�شيا�شي اأي �شلطته حتديدا من خالل جمم�عة من ال�شل�كيات و"التقنيات" املتعّددة التي 
"Nico- شيا�شة االأ�شد والثعلب" التي نّظر لها نيك�ال ماكيافّلي�"  دد تف�ق يف حّدتها ومكرها
اعتقاد  االأل�هية" يف  "حّب  )79(.يربز  االأمري  كتابه  يف   las Machiavel" {1469- 1527}
ال�شيا�شي العربي اأّنه "الرّب االأعلى يف هذا املحيط" )80(، ويف افتعاله "�شفات االأل�هية من 

"التكرّب والتحّيز واال�شتعالء" )81(، ويف حمل امل�اطنيني على مراعاة مقامه )82(.
يحكم هذا املعطى نف�شه حب الت�شّيد ب�ا�شطة ال�حدانية، اإذ يحر�س ال�شيا�شي العربي 
بدع�ى  كّلفه  ما  ذلك  كّلفه  اخلا�شة  ب�تقته  يف  ال�شعبي  التعّدد  ن�احي  جميع  �شهر  على 
ه�  يك�ن  الق�مي...لكي  االأمن  و�شمان  ال�طنية،  وال�حدة  العامة،  امل�شلحة  على  احلر�س 
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"القائد الفرد" )83( الذي "كاأّنه ال�احد االأحد" )84( املج�ّشد "لروح ال�حدة الفكرية واملذهبية، 
ويجمع يف يد واحدة كّل ال�شلطات ال�شيا�شية، حّتى اأّنه ينازع االإله يف ا�شم املحيط" )85(.

ال�شلطة  نقد  ب�شدد  الرحمن  عبد  طه  اأّن  ية  الن�شّ ال�ش�اهد  لهذه  القارئ  بخلد  يعّن  قد 
اإىل  نقده  ت�ّجه  احلقيقة  يف  واإمّنا  واالإ�شالمي،  العربي  بالعامل  الديني  احلاكم  اأو  الدينية 
�شّماهم ب"الت�شي�شيني" املكّر�شني  اإذ نقد من   ،)86( �ش�اء  العلمانيني واالإ�شالميني على حّد 
للحداثة،  العلمانية  املقت�شيات  باجلمع بني  "تتمّيز  امل��ش�فة ب"امل�شتبهة" التي  للدولة 
واملقت�شيات االإميانية" )87(.ويف احلقيقة نقد املفّكر املغربي لل"ّتدينيني" الذين ي�رّضون 
ت�شميته ب"تديني  ا�شطلح على  ما  اأو  الديني  العمل  العام �شمن  ال�شاأن  تدبري  اإدخال  على 

ال�شيا�شة" )88( اأ�شد عمقا باعتباره ينتقدهم من داخل املرجعية االإ�شالمية نف�شها.
اقت�صادياً: تعد ظاهرة الع�ملة من اأبرز الظ�اهر امل�شرتكة بني ما ن�شّميه باحلالة  -

العربية وبقية معظم دول العامل باعتبارها "تعقيال" للعامل ي�شعى اإىل جعله جماال واحدا من 
العالقات بني املجتمعات واالأفراد )89(.وقد فر�شت عليه �شيطرات ثالث: "�شيطرة االقت�شاد 
ال�شبكة يف حقل االت�شال"  العلم"، و"�شيطرة  التقنية يف حقل  التنمية، و"�شيطرة  يف حقل 
ال�شيطرات متباينة يف ظاهرها فاإّنها متكاملة يف حقيقتها، ال �شّيما  )90(.ولئن تبدو هذه 

اإذا اأخذنا بنظر االعتبار اأّن من مُي�شك بها ويحّركها "ال�رضكات املتعّددة اجلن�شيات وعابرة 
للقارات" )91(.وهي �رضكات تنامى جمال نف�ذها داخل العامل الثالث بعامة والعامل العربي 
اأدوات يتحّكم فيها  اإىل حدود تهمي�س دور ال�شيا�شيني فاأ�شح�ا جمّرد  واالإ�شالمي بخا�شة 
اأ�شحاب تلك ال�رضكات.وهي بال �شك عالقة "مقل�بة" و"معك��شة" يناق�س فيها احلا�شل ما 
ه� واجب.وقد كان من نتائج ذلك اإفراطها يف تغليب املنافع املادية وم�شاعفة اأرباحها على 
ما عداهما حّتى اأ�شبح منطق عمل تلك ال�رضكات العمل ب"مبداإ ال�ش�ق بال قيد، والتناف�س 
بال �رضط، والربح بال حّد يف �شياق عاملي ال وج�د فيه ملجتمع مدين عاملي وال مل�ؤ�ّش�شات 
ذات �شلطة ميكن اأن تعاك�س هذا الت�شيب االقت�شادي، حّتى اإّن هذه ال�رضكات ال تت�ّرع يف 
التحايل على الق�انني وممار�شة ال�شغ�ط واإر�شاء الهيئات واالأ�شخا�س لبل�غ اأغرا�شها يف 
رفع القي�د عن االأ�ش�اق واالأم�ال واالأعمال، وب�شط كامل �شلطاتها على ال�شع�ب، وبث قيمها 

املادية يف النف��س" )92(.
ال�ش�ية  غري  وتعامالته  املت�ازنة  غري  وعالقاته  االقت�شادي  النمط  هذا  اأفرز  لقد 
اأ�شح�ا  الذين  اأنف�شهم  الع�ملة  اأهل  الرحمن  اأ�شماهم طه عبد  اأ�شابت من  ت�شّ�هات خطرية 
اأن خ�شع  يعي�ش�ن �شل�شلة من املفارقات التي مل ي�شبق لالإن�شان ط�ال م�شريته التاريخية 
لها.وتبيان ذلك اأّن اأهل الع�ملة اأ�شبح�ا يف عالقاتهم االقت�شادية "ينفع�ن وال ي�شلح�ن، 
ُينّم�ن وال يزّك�ن، اإذ ي�شتغل�ن بتنمية قيمة م�اردهم ويهمل�ن تنمية اأخالقهم، فاأخالقهم 
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من هذا اجلانب اأخالق من وقع�ا يف تقدي�س االقت�شاد مبا ي�شبه تقدي�س العطاء االإلهي الذي 
ال ينقطع، وما الفتنة االقت�شادية التي ابتلي بها اجلميع اإاّل ناطقة بهذا التاأليه لالقت�شاد" 

.)93(

واالإ�شالمية  - العربية  والدول  بالغرب  االجتماعية  االأزمة  عمق  يتجّلى  اجتماعياً: 
التي ت�شّبهت به يف عّدة حتّ�الت �شلبية م�ّشت اخللية اال�شا�شية للمجتمع املتمثلة يف االأ�رضة.

تتلّخ�س تلك "ال�شلبيات" التي ك�شفها املفكر املغربي طه عبد الرحمن يف ثالثة م�شت�يات: 
اإىل  االإلزام  "انقالب  اإىل  ثانيها  االإمعية" )94(، ويحيل  اإىل  املروءة  اأّولها ب"انقالب  يتعّلق 
احلظ" )95(، بينما ينح�رض ثالثها يف "انقالب ال�ّشعادة اإىل اللعب" )96(.ال�شك اأّن اخليط الرابط 

بني جميع هذه االختالالت خيط واحد يختزل عمق اأزمة قيمية واأخالقية عميقة.
اأخالقيا: لئن اأ�شار طه عبد الرحمن اإىل مظاهر خم�شة و�شمت احل�شارة املعا�رضة  -

مبي�شم �شلبي )97( فاإّن راأيه ا�شتقّر على اختزال معانيها يف �شفة "الّتق�يل" باملعنى الذي 
يجعلها ح�شارة "ق�ل" ال غري.وقد ب�شط طه مراده من هذا الغر�س فذكر اأّن "ح�شارة الق�ل 
التي هي ال�جه الثاين حل�شارة 'الل�غ��س' ظلمت االإن�شان برتجيحه جانب الق�ل على جانب 
الفعل.واتخذ هذا الظلم مظاهر جتّلت يف م�رّضات ثالث اأ�شابت الفعل اخللقي وهي: الت�شييق 

من جماله، وجتميد حاله، والّتنقي�س من �شاأنه" )98(.
ال �شك اأّن تلك امل�شار ال ت�شاعد على االإبداع واالبتكار، بل اإّنها تقتل تلك "الّروح" التي 
عادة ما تك�ن املنهل الذي تتدّفق منه عناوين رقي االإن�شان ومتّيزه الذي ا�شتحق مب�جبه 
التكرمي االإلهي يف ا�شتخالفه.بيد اأّن املع�شلة الكربى لي�شت يف خط�رة تلك امل�شار يف حّد 
ذاتها، واإمّنا يف ارجتالية احلل�ل املقرتحة من الدوائر الغربية والعربية لتجاوزها، اإذ هي 
اإىل املعنى احلقيقي لالإن�شان،  "اأخالقيات �شطح" )99( مل تنفذ  حل�ل �شطحية وبعبارة طه 
والغر�س االأ�شا�س من وج�ده، واالأن�شاق املتحكمة يف تفكريه، واملق�الت الناطقة بتعبريه.
االإن�شان  واإدراك عميقان جل�هر  اأزمة متّثل  باالأ�شا�س  االأزمة املعا�رضة هي  اأّن  هذا يعني 
املبني على التخّلق ال التعّقل.وهنا يجب اإر�شاء اأ�ش�س جديدة واقرتاح حل�ل م�شتندة اإىل ذلك 

الت�شّ�ر للرقي الفعلي باالإن�شان.
�صبل ت�صحيح احلداثة العربية من املنظور الطاهائي: مّلا كانت كتب طه عبد . 3

"حياة ومعاناة وحتّقق وتزكية" على حّد و�شف �شاحبها لها بنف�شه فاإّنها  الرحمن كتب 
اختزانها حلل�ل  اأدّل على ذلك  واالأركان.وال  املعامل  ت�شّمنت معامل م�رضوع فكري مكتمل 
ومقرتحات لعديد الق�شايا وامل�شائل منها: ق�شية احلداثة العربية التي ي�شري اإىل اأّن ت�شحيح 
م�شارها رهني ثالثة �شبل.يتعلق اأّولها بابتداع ت�شّ�رات جديدة وتاأثيل املفاهيم، ويتمّثل 
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ال�شبيل الثاين يف تر�شيد املناهج، بينما يرتبط ال�شبيل الثالث بال�شبيلني ال�شابقني من حيث 
الت�شحيح ال�شامل واحلا�شم مل�شار احلداثة.

ابتداع ت�صورّرات جديدة وتاأثيل املفاهيم: أ. 
اأّول خط�ات جتديد ت�شّ�رات امل�شلمني من املنظ�ر  ● اإّن  ابتداع ت�صورّرات جديدة: 

اإتقانا يخرجهم من الطرح التقليدي املجرت  اإتقان �شيغة الت�شاوؤل  الطاهائي تتطّلب ح�شن 
ال�ش�ؤالني  االإ�شالمي.وهذا يعني جتاوز  العربي  التداويل  اإىل طرح جديد يت�افق مع املجال 
غاية  اإىل  باملحاور  للتدّرج  اأ�شل�با  الت�ليد  انتهج  ولئن  فاالأّول  معا،  والكانطي  ال�شقراطي 
اكت�شاف جهله فاإّنه ال يخل� من تكّلف وت�شّنع، اأّما ال�ش�ؤال الكانطي وه� ال�ش�ؤال االأوروبي 
احلديث فه� على الرغم من ت�ّجهه اإىل نقد العقل نف�شه، فاإّنه ال ينتبه اإىل اأّن النقد ال ميكن 
اأن يك�ن االآلية ال�حيدة للمعرفة، ال �شّيما اإذا تعّلق بالغيبيات التي تفرت�س الت�شليم بقيمها 
املنتمية اإىل زمن اأخالقي ال ُيبلى وال يتغرّي مثلما ه� االأمر بالن�شبة اإىل املاديات املحّددة 

بزمن تاريخي مت�شارع ال يخل� من م�شتجّدات وتطّ�رات.
اإّن طرح �ش�ؤال جديد يعني يف امل�رضوع الطاهائي طرح "�ش�ؤال م�ش�ؤول" بكّل ما تعنيه 
بقدر  ك�ش�ؤال  م��شعه  عن  "ي�شاأل  �ش�ؤال  االعتبار  بهذا  متطّلبات.وه�  من  امل�ش�ؤولية  �شفة 
�ش�ؤال يفح�س و�شعه كما يفح�س  ال�شقراطي-  الفح�س  بلغة  اأو-  ي�شاأل عن م��ش�عه  ما 

م��ش�عه اأو –بلغة النقد الكانطي- �ش�ؤال ينتقد و�شعه كما ينتقد م��ش�عه" )100(.
فاإّنها يف  ن�شبيا  ال�ش�ؤال امل�ش�ؤول غام�شة  الطاهائية ملعنى  ال�شياغة  لئن بدت هذه 
احلقيقة ثرية بالدالالت، اإذ ا�شتندت اإىل ما ميكن اأن ن�شميه بالنقد الداخلي للن�شق املعريف 
الغربي املهيمن على احل�شارة الك�نية املعا�رضة والطامح اإىل ع�ملة اأبرز الثقافات الب�رضية 
املغايرة بطرق ال تخل� من "وقاحة ح�شارية".كما اأّن ذلك التكتيك ي�شعى اإىل تذكري امل�شلمني 
مبمار�شة حقهم الكامل يف االختالف الفل�شفي.فاإذا مامتت عملية طرح "ال�ش�ؤال امل�ش�ؤول" 
فاإّن نتائج اإيجابية عّدة �شترتّتب عنها �ش�اء ما ارتبط منها مب�قف االإن�شان العربي وامل�شلم 

من نف�شه )101( اأو من ما�شيه )تراثه( )102( وحا�رضه وم�شتقبله.
مب�شطلحات  ● العربية  املعجمية  اإغناء  على  فائدتها  تقت�رض  مل  املفاهيم:  تاأثيل 

املجال  كذلك  اأثرت  واإمّنا  التحّ�الت  خمتلف  مل�اكبة  العربية  اللغة  قابلية  وتاأكيد  جديدة 
مراعاة  هاج�شي  بني  اإبداعيا  جمها  جتمع  م�شتحدثة  مبفاهيم  االإ�شالمي  العربي  التداويل 
واملعا�رضة. احلديثة  الك�نية  املكت�شفات  اأهم  وا�شتيعاب  االإ�شالمية،  الثقافية  اخل�ش��شية 

ومن اأهم تلك املفاهيم )103( ميكن اأن نذكر: 
فقه الفل�صفة: يحاول امل�رضوع الطاهائي اإعادة م�شحة االأمل للم�شلمني بتذكريهم  -
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اأّن ال�عي بقيمة ذلك احلق  بحقهم الكامل يف االختالف واملغايرة الفكرية والفل�شفية.ذلك 
اأّنها  اأ�شا�س  على  واأحكام  اآراء  من  تلقف�ه  ما  مراجعة  على  العزم  وعقد  الهمم  ب�شحذ  كفيل 
حقائق اأزلية يف حني اأّنها معطيات ن�شبية كالق�ل باأّن ال�ش�ؤال اأ�شل التفل�شف يف حني اأّن 
امل�ش�ؤولية ولي�س ال�ش�ؤالية هي االأ�شل االأ�شيل له )104(.اإّن هذا الربط للتفل�شف بامل�ش�ؤولية 
نقد عميق للت�شّ�ر الفل�شفي الغربي املتعّلق بجعل م��ش�ع الفل�شفة يكاد يك�ن منح�رضا يف 

املجال النظري.وه� ت�شّ�ر جذوره ي�نانية قدمية.
جمع  والفل�شفة  الفقه  بني  يجمع  جديد  مفه�م  اإحالل  اإىل  الطاهائي  النقد  يهدف 
اآفاق  من  امل�شتمد  والتكامل  بالتداخل  وذلك  وانف�شام،  مفارقة  جمع  ال  وانتظام  تنا�شق 
معرفية متنّ�عة من علم املنطق وعلم البيان وعلم البالغة مما يجعل منهج فقه الفل�شفة 
فقه  م��ش�ع  ي�شبح  املعنى  )105(.بهذا  احلقيقية  مظانه  يف  الفقه  اأ�ش�ل  مبنهج  �شبيها 
الفل�شفية ب�شفتها وقائع ملم��شة واردة يف لغات خا�شة، ونا�شئة  "املظاهر  الفل�شفة ه� 
يف اأو�شاط حمّددة، وحادثة يف اأزمان معّينة، وحاملة مل�شامني اأثرت فيها ع�امل مادية 

ومعن�ية خمتلفة" )106(.
الترّكوثر العقلي: ميّثل مفه�م التك�ثر العقلي االأ�شا�س املعريف للفل�شفة الطاهائية  -

قاطبة.وه� يف احلقيقة لي�س جمّرد مفه�م كبقية املفاهيم واإمّنا نظرية معرفية تق�م على 
ال�شفات  تقّل  بينها.ال  التفا�شل  بدل  ومق�التها  املعرفية  االأن�شاق  خمتلف  بني  التكامل 
االأ�شا�شية للتك�ثر العقلي عن ثالث �شفات متمّثلة يف "الفاعلّية" و"الق�شدّية" و"النفعّية" 
)107(.يرتبط التك�ثر بعالقات متفاوتة ببقية املق�الت واالأن�شاق املعرفية من قبيل "التعّدد 

املعريف" و"الرتاكم" و"الت�ليد" و"التعّدد ال�ش�تي" )108(.بيد اأّن هنالك م�شت�يات خمتلفة 
تك�ثرها،  والريا�شية  املنطقية  فللمعرفة  معريف،  جمال  كّل  خل�ش��شية  تبعا  للتك�ثر 

وللمعرفة العقلية تك�ثرها، وكذلك للخطاب تك�ثره اخلا�س.
يف  "االأ�شل  باأّن  اأّولها  يتعّلق  اأ�ش�ل  ثالثة  اإىل  اخلطاب  تك�ثر  عن  احلديث  ي�شتند 
تك�ثر الكالم ه� �شفته اخلطابية بناء على اّنه ال كالم بغري خطاب"، بينما يرتبط االأ�شل 
الثالث  االأ�شل  اأّما  حجاج"،  بغري  خطاب  ال  اّنه  على  "بناء  احلجاجية  بال�شفة  الثاين 
اأّنه ال حجاج بغري جماز" )109(.ويعني تك�ثر املعرفة  متعّلق ب�شفته املجازية "بناء على 
الريا�شية واملنطقية طبيعتها البنائية التي تتجّلى يف اأفعال معرفية ثالثة هي "االنبناء"، 
و"االإقامة"، و"الّنظم".وكّل فعل منها ي�رث هذه املعرفة ن�عا خا�شا من التك�ثر" )110(.اأّما 

تك�ثر احلقيقة العقلية فيتجّلى يف تعّددها ق�ال وم�شم�نا ومنهجا )111(.
طريق  - انتهاج   )112( اإبداعية  ترجمة  لتحقيق  الرحمن  عبد  طه  ي�شرتط  الرتجمة: 
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"ا�شتك�شايف" ُيلزم املرتجم ب��شع ثالث ترجمات لالأ�شل ال�احد، وهي: "الرتجمة املنطقية" 
الرتكيبية  بناه املعن�ية، والرتجمة  الداللية وتربز  العقلية، والرتجمة  )الن�ّس(  بناه  وتربز 
عملية  تتحّ�ل  ال  لكي  �رضوري  اال�شتك�شايف  الطريق  هذا  اإّن   .)113( النح�ية"  بناه  وتربز 

الرتجمة اإىل جمّرد تقليد واجرتار غري م�شهم يف تط�ير الذات وحتفيزها على االإبداع )114(.
واإمّنا  الرتجمة  حلقيقة  ت�شّ�ره  من  النظري  اجلانب  بهذا  املغربي  املفّكر  يكتفي  ال 
اأنا  اإذن  افكر  "اأنا  الديكارتي  "الك�جيت�"  بتعريب  متعّلقا  مهّما  تطبيقيا  من�ذجا  يقّدم 
م�ج�د" (je pense donc j’existe) اإىل ك�جيت� جديد �شياغته "اُنظر جتد". وه� ما يعني 
ا�شتبدال طه "الك�جيت�" التكّلمي ب "الك�جيت�" اخلطابي )115(. وهذا اال�شتبدال مندرج يف 
الثقة  وا�شتعادة  امل�شتجّدات واملكت�شفات  واالإ�شالمي مع  العربي  الفكر  تعامل  تر�شيد  اإطار 

بالنف�س ال�رضورية لكّل عملية اإبداع ح�شاري حقيقي.
الئتمانية: لي�س مفه�م "االئتمانية" مقابال ملفه�م العلمانية كما قد يعّن بخلد  -

يق  املفت�نني ب�رضاع االأيدي�ل�جيات واله�يات، واإمّنا مفه�ما مبتكرا ي�شعى اإىل ت��شيع �شَ
العلمانية و�شطحية الدع�ة "الديانية".اإّن االئتمانية التي ينّظر لها املفّكر املغربي اأعمق من 
جمّرد اال�شتعادة احلرفية والتاريخية والدينية ملعنى االأمانة التي حملها االإن�شان ط�عيا.

اإّنها انعكا�س فعلي لتغلغل روحي عميق يف الدين يف �شل�كيات االإن�شان ال �شّيما ال�شيا�شيني 
و�شّناع القرار.وعلى حّد تعبري طه فاإّن االئتماين ه� الذي "يفّرق يف تعّبده بني ظاهر االأعمال 
وباطنها، جاعال باطنها حاكما على ظاهرها" )116(. وه� كذلك الذي "يت��ّشل يف ال��ش�ل 
اإىل غايته بالتزكية العملية، جاعال االإن�شان يتحّ�ل قلبا وقالبا، بحيث ي�شري متعّبدا به يف 
 )118( الت�شّ�ر االئتماين بالعقل،  اآن" )117(. تت�شم عالقة  كّل �شيء، ويف كّل وقت، ويف كّل 
وال�ج�د، )119( وال�اقعية )120( ب�شمة م�شرتكة يتاأ�ّش�س مب�جبها الظاهر �ش�اء اأكان عقال اأم 

وج�دا اأم واقعا على الباطن ولي�س العك�س كما ه� �شائد يف الت�شّ�رين العلماين والدّياين.
تر�صيد املناهج: لي�شت العلمّية يف امل�رضوع الطاهائي ا�شتعرا�شا فّجا للنظريات ب. 

املدرو�س  املجال  بخ�ش��شيات  تقّيد  هي  واإمّنا  واملعا�رضة،  احلديثة  الغربية  واملناهج 
وخمتلف عنا�رضه الداخلية قبل اأّي �شيء اآخر حّتى ال ي�شقط عليها "دخيال".وبهذا االعتبار 
كّل م�رضوع بحث عملية اكت�شاف منهجي فريد، وكّل باحث اأو دار�س قادر على ت�ليد املنهج 
املنا�شب مل��ش�ع بحثه وجماله يق�ل طه: " اأرى اأّن ما ه� علمي اإمّنا ه� قدرة الباحث على 
�شنع االأداة املالئمة مل��ش�عهفالعلمية ال تق�م يف االأداة امل�شن�عة بقدر ما تق�م يف قدرة 
الدار�س على اإيجاد االآلة التي تنا�شب م��ش�عه، والتي ترتّتب على تطبيقها النتائج املطل�بة 
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له )...( ، وهكذا تك�ن �شفة 'العلمية' قائمة يف العالقة القائمة بني مطلب الباحث وفائدة 
االأداة" )121(.لعّل هذا التحديد ملعنى "العلمية" و"املنهجية" املطل�بة من اأجنع �شبل جتاوز 
اجلانب  اإىل  املغربي  املفكر  اأ�شار  الرتاث.وقد  درا�شة  لعملية  املزامن  ال�شائد  "اللغط"  ذلك 
التطبيقي لهذا الت�شّ�ر من خالل اإبراز جتربته الذاتية يف درا�شة الرتاث التي ك�شفت له ت�شّبع 
الرتاث االإ�شالمي باالآلة املنطقية �ش�اء اأكانت يف اأ�ش�ل الفقه اأم حّتى يف الفقه والبالغة، 
ولذلك اعتمد طه النقد املنطقي بدل النقد التاريخي يف اكت�شاف املبادئ التي حتّكمت يف 
اإنتاج الرتاث االإ�شالمي )122(.بيد اأّن هذا ال يعني انغالق الباحث على نف�شه، وتق�قعه بقدر 
ما يعني مراعاة التكامل بني الرتكيز على املادة املدرو�شة واالنفتاح على خمتلف املنجزات 
التكاملية" )123( مفه�ما  "النظرة  التكامل بني اجلانبني.ويعد مفه�م  اإطار  املعا�رضة يف 
يختزل هذا الت�شّ�ر الطاهائي للم�شاألة.وقد اأثمر هذا املنهج الطاهائي اكت�شاف ثالثة مبادئ 

تراثية اأ�شا�شية متمّثلة يف مبداأ التداول، ومبداأ التكامل، ومبداأ العمل )124(.
اإّن ال��شل الفاعل بني الرّتاث واملعا�رضة مرتبط بامل�قف من الرّتاث، اإذ ال �شبيل اإىل 
عملية  اأنتجت  التي  الروح  اإيقاظ  يتم  ما مل  احل�شارية  لفعاليته  االإ�شالمي  العامل  ا�شتعادة 
االإ�شالمّية. للح�شارة  الزاهية  والعه�د  النب�ي  العهد  اأثناء  يف  االأّول  احل�شاري  االنبعاث 

وهي روح من�شغلة باملقا�شد الكّلية للدين ولي�س باالنف�شال عنه كما حدث بالغرب.ويدع� 
طه يف هذا امل�شمار اإىل اإحياء اآلية املناظرة لالرتقاء بامل�شت�ى املتديّن للخطاب العربي 

االإ�شالمي، وجتديد الثقافة العربية )125(.
اإىل 	.  احلداثة  مل�شار  ت�شحيحه  يف  طه  ي�شتند  العربية:  احلداثة  م�صار  ت�صحيح 

عّدة حقائق اأبرزها احلقيقتان التاريخيتان املتعّلقتان ب�ج�ب جتديد قراءة القراآن الكرمي 
الدين باعتباره فعال  التفاعل مع  االإ�شالمية، ورعاية  الثقافة  ا حم�ريا يف  باعتباره ن�شّ
ل�شبل  اإثارتهما  االإبداع امل��ش�ل" )126(.اإّن قيمة هاتني احلقيقتني تكمن يف  "جن�س  من 
ذلك  يف  النجاح  ولالآخر.اإّن  ول�ج�دها  لذاتها  نظرتها  ي�شّحح  مبا  الذات  اكت�شاف  اإعادة 
املعا�رضة  الك�نية  احل�شارة  مكت�شبات  مع  التفاعل  تر�شيد  على  الذات  ي�شاعد  االكت�شاف 
ملبداأ  االإ�شالمي  التطبيق  مبقت�شى  م�ش�ؤوال  اإتقانا  الرتجمة  وتتقن  املثاقفة،  فعل  فتح�شن 
احلداثة  م�شار  ت�شحيح  اأّن  اإىل  املغربي  الفيل�ش�ف  ينتهي  ذلك  من  )127(.انطالقا  الر�شد 
التحديث  ثم  الفكري،  التحديث  ثم  االأخالقي،  التحديث  يف  ال�رضوع  يف  يكمن  العربية 
امل�ؤ�ّش�شاتي، فالتحديث االآلياتي )128(.وهي عملية "قلب" مل�شار احلداثة العربية املعه�د 
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الذي ا�شُتهل بالتحديث املادي )دولة التنظيمات( .
ل يف  ولئن كان هذا الت�شحيح الطاهائي املقرتح ال يخل� من تعميم فاإّن طه قد ف�شّ
م�ا�شع عّدة جل تلك املحاور كدع�ته اإىل �رضورة اقرتان التنمية بالتزكية )129( يف املجال 
مبداأ  هما:  مبداأين  يف  خّل�شها  التي  احلقيقية  امل�اطنة  مل�ا�شفات  و�شبطه  االقت�شادي، 
اإىل ثالثة  ا�شتنادا  الع�ملة  اآفات  درء  اإىل كيفية  )130(.اإ�شافة  "االأّمة"  ومبداأ  "االإخال�س"، 

)132( " ومبداأ "التعارف" )133(. "االعتبار،  مبادئ هي: مبداأ "ابتغاء الف�شل، )131( " ومبداأ 

خامتة: 

لي�س مبالغة و�شف امل�قف الطاهائي من احلداثة و�شبل ت�شحيحها باالإبداعي الأّنه 
ا�شتثمار  اأح�شن  واإمّنا  والغربية،  العربية  بالثقافتني  ت�شّبعه  بالربهنة على عمق  يكتف  مل 
اإبداعيا بني خمتلف  التي جتمع جمعا تفاعلّيا  الفريدة  الت�شّبع فانعك�س يف مقاربته  ذلك 
ي�شّمى  ما  قد �شّنف�ه �شمن  الّنقاد  بع�س  كان  ومفارقة.واإذا  ن�شاز  دون  الفكرية  املناهل 
طماأنة  يف  �ش�ى  ي�شهم  ال  "تطميني"  خطابه  اأّن  بحّجة   )134( االإ�شالمّية  ال�شح�ة  بتيار 
الذات العربية واإدامة �شك�نها ورق�دها )135( فاإّن ذلك امل�قف ال يخل� من ت�رّضع وتب�شيط 
خمّل، اإذ مل يتفّطن اأ�شحابه اإىل قيمة النقد الطاهائي للتيارات االإ�شالمية �شلفية كانت اأو 
اإخ�انية )دّيانية( .وه� نقد ال يكتفي بالهدم واإمّنا كذلك يبني.و�شّتان بني من ينقد ليبني، 

ومن ينقد ليهدم فقط.
وا�شعه �شمن  ينّزل  باأن  للحداثة عامة جدير  الطاهائي  الّنقدي  امل�قف  اإّن  واإجماال 
ج�ن   Herbert Marcuse" {1898-1979}" ماركيز  هربرت  اأمثال  الع�رض  فال�شفة  كبار 
هابرما�س  وي�رغن   "Jean François Lyotard" {1924-1998} لي�طار  فران�ش�ا 
"روح احلداثة" و  اإىل ترجمة كتبه خا�شة  )1929 -؟( وغريهم...لذا احلاجة ما�شة الي�م 
اإيقاظ  اأن ت�شهم يف  العاملية ع�شى  اللغات  اأبرز  "�ش�ؤال االأخالق" اإىل  "الّل�شان وامليزان" و 

مري االإن�شاين فيتدارك هناته ومزالقه التي تكاد تق�شي على وج�د االإن�شان اأ�شال. ال�شّ
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الع�رض الذي �شبقه، اأي ع�رضا مقبال مل ياأت بعد، ومل يبداأ اإاّل بعد الدين�نة. راجع امل�شدر 

ال�شابق، �س 13 بالت�رّضف
م ن، �س 15.. 7
مطاع �شفدي: نقد العقل الغربي، مركز االإمناء الق�مي، بريوت، 1990، �س 223. . 8
9 . André Lalande : Vocabulaire technique et critique de la philosophie :انظر

 , 4è édition , Quadrige, puf, 1997, P 640.

 عبد ال�شالم ب�زبرة: طه عبد الرحمن ونقد احلداثة، ط1، جداول للن�رض والت�زيع، بريوت، . 10
.25 2011، �س 

 مّيز ج�رج طرابي�شي بني التحديث والتغريب باالإ�شارة اإىل اأّن وظيفة االأّول "اإيجابية" . 11
العربية  لل�شخ�شية  وم�شخ  تقليد  فه�  التغريب  اأّما  قدراتها،  تط�ير  من  الذات  متّكن 
االإ�شالمية. وال �شك اأّن هذا التحديد يغفل عن حمدودية فعل التحديث نف�شه وما احلالة 
الراهنة للبلدان العربّية التي انخرطت يف هذه العملية اإاّل م�شداق ملا نزعم. راجع كتابه 
ال�شاقي،  دار  ط1،  الع�ملة،  ع�رض  يف  العربية  الثقافة  متّزقات  الرّدة  اإىل  النه�شة  من 

.42 2000، �س 
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بع�س الباحثني العرب تفّطن�ا اإىل الفرق بني احلداثة والتحديث اأمثال طه عبد الرحمن . 12
وعبد اهلل العروي وعبد االإله بلقزيز وحممد اأرك�ن، على الرغم من تباين م�اقفهم من 

حقيقة احلداثة نف�شها  واختالف م�شاريعهم الفكرية...
13 .EncyclopédiaUniversalis, France, SA, 1992, corpus 15, P552. :راجع 
14 . -:Ibid

ت�بقال، . 15 دار  ط1،  احلداثة،  جماعي  كتاب  �شمن  احلداثة،  خ�شائ�س  زريق:  ق�شطنطني 
الدار البي�شاء، 1996، �س 12. 

16 . EncyclopédiaUniversalis, corpus 15, P 552.

عبد ال�شالم ب�زبرة: طه عبد الرحمن ونقد احلداثة، �س 56. . 17
ج�رج طرابي�شي: من النه�شة اإىل الرّدة...، م �س، �س11. . 18
مركز . 19 ط1،  العرب،  احلداثيني  مقاالت  يف  درا�شة  واحلداثة  العرب  بلقزيز:  االإله  عبد   

درا�شات ال�حدة العربية، بريوت، 2007، �س 29.
ج�رج طرابي�شي: من النه�شة اإىل الرّدة...، م �س، �س7 . 20
م ن، �س ن. . 21
 مل ن�شاأ اإثقال البحث بذكر م�ؤلفات اأولئك الرواد اأو تف�شيل خمتلف م�اقفهم باعتبارها . 22

م�شه�رة ومعروفة يف عديد املراجع مثل كتاب األربت ح�راين "الفكر العربي يف ع�رض 
النه�شة 17981939"، ترجمة كرمي عزق�ل، دار النهار للن�رض، بريوت، 1972.

بلقزيز: العرب واحلداثة...، م �س، �س 9. . 23
 يق�ل طه ح�شني يف دع�ته اإىل التماهي املطلق مع احل�شارة الغربية ما يلي: "�شّدقني . 24

ذلك من  ما يف  قابلني  �شيء،  كّل  اأوروبيني يف  ن�شبح  ان  علينا  القارئ)...(  �شّيدي  يا 
اأندادا  لهم  لنك�ن  طريقهم  ون�شلك  االأوروبيني  �شرية  ن�شري  اأن  علينا  و�شيئات،  ح�شنات 
كتابه  راجع  ومّرها...".  حل�ها  و�رّضها،  خريها  احل�شارة،  يف  �رضكاء  لهم  ولنك�ن 
اللبناين،  الكتاب  دار  مل�ؤلفاته،  الكاملة  املجم�عة  م�رض" �شمن  يف  الثقافة  "م�شتقبل 

بريوت، 1982، املج 9، �ش�س 9091.
 فرح اأنط�ن: ابن ر�شد وفل�شفته،ط1، دار الفارابي، بريوت، 1988. . 25
الكتاب . 26 دار  مل�ؤلفاته،  الكاملة  االأعمال  االجتماعية،  وفل�شفته  خلدون  ابن  ح�شني:  طه 

اللبناين، بريوت، 1982، املج 8. 
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�شالمة م��شى: ماهي النه�شة؟، ط1، مكتبة املعارف، بريوت، 1962، �س 116. . 27
العربية . 28 االإ�شالم واأ�ش�ل احلكم، حتقيق حممد عمارة، ط2، امل�ؤ�ش�شة  الرازق:  علي عبد 

للدرا�شات والن�رض، بريوت، 1988. 
بلقزيز: العرب واحلداثة، م �س، �س63. . 29
بلقزيز: العرب واحلداثة، م �س، �س56. . 30
 يلّخ�س طه عبد الرحمن نظريته يف ما ا�شطلح على ت�شميته ب"التك�ثر العقلي" الذي . 31

"فعل عقلي ق�شدي نفعي له عالقات خمتلفة مع بقية املق�الت املعرفية  يعّرفه باأّنه 
املركز  ط2،  العقلي"،  التك�ثر  اأو  وامليزان  "الل�شان  كتابه  راجع  املختلفة.  واأن�شاقها 
حتليل  يف  و�شنتعمق   .2730 �ش�س   ،2008 البي�شاء،  بريوت/الدار  العربي،  الثقايف 

مفه�م التك�ثر يف عن�رض تاأثيل املفاهيم اأواخر بحثنا.
 التك�ثر العقلي ، �س 21.. 32
 عبد الرزاق بلعقزوزة: امل�شاءلة النقدية للحداثة يف م�رضوع طه عبد الرحمن، من�ش�رات . 33

خمرب الدرا�شات العقدية ومقارنة االأديان، ق�شنطينة، 2011، �ش�س 27-26.
املرجع نف�شه وال�شفحة نف�شها. . 34
طه عبد الرحمن: روح احلداثة املدخل لتاأ�شي�س احلداثة االإ�شالمية، ط1، املركز الثقايف . 35

العربي، بريوت، 2006،�ش�س 45-44. 
اآيات قراآنية ُذكر فيها معنى الت�شخري وا�شحا بّينا من . 36  اأح�شينا ما ال يقل عن ع�رضة 

َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس َواأَ�ْصَبَغ َعَلْيُكْم  َر َلُكْم َما يِف ال�صَّ َ �َصخَّ اأهّمها: {اأََلْ َتَرْوا اأَنَّ اللَّ
ُي�َصبِّْحَن  َمَعُه  َباَل  اجْلِ ْرَنا  �َصخَّ ا  {اإِنَّ  .)31/20( لقمان  َوَباِطَنًة"}  َظاِهَرًة  ِنَعَمُه 
اْلأَْر�ِس  َوَما يِف  َماَواِت  ال�صَّ َما يِف  َلُكْم  َر  َواْلإِ�رْشَاِق"�س)38/12(. "َو�َصخَّ ِباْلَع�ِصيِّ 

رُوَن"} اجلاثية )45/13(. َجِميًعا ِمْنُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
روح احلداثة...، م �س، �س  31) الهام�س رقم 18( . 37
 اأ�شار طه اإىل اأّن حق�ق االإن�شان التي يف اأوروبا ال�شمالية مثال تقّدم احلق�ق االقت�شادية . 38

على غريها، بينما يف اأوروبا ال�رضقية حتيل على تقدمي احلق�ق ال�شيا�شية، ويف افريقيا 
تعني اأ�شا�شا "حق اجلماعة"...راجع روح احلداثة، م �س، �س 86.

م ن، �س66. . 39
روح احلداثة، م ن، �س 66. . 40
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م ن، �س ن. . 41
م ن، �س45. . 42
م ن، �س ن. . 43
م ن، �س 24. . 44
من اأبرز تعاريف الت�شيئة التي ذكرها طه ميكن اأن نذكر: . 45
ة تاريخية مت�ا�شلة ابتداأت من اأقطار الغرب، ثم انتقلت . 46 ق�ل بع�شهم باأّن احلداثة "ق�شّ

اآخرون  وعّرفها  احلقبة".  هذه  مّدة  حتديد  يف  اختالفهم  ثم  باأ�رضه،  العامل  اإىل  اآثارها 
ال�شفات  التعبري عن هذه  العقبة، مع اختالفهم يف  ب"�شفات طبعت بق�ة عطاء هذه 
والتقّدم  العقل  باأ�شباب  النه��س  هي  احلداثة  اأّن  قائل  فمن  ونتائجها.  اأ�شبابها  وعن 
ال�شيادة  العلم والتقنية:  الثالث عن طريق  ال�شيادات  اإّنها ممار�شة  والتحّرر. ومن قائل 
على الطبيعة وال�شيادة على املجتمع وال�شيادة على الذات، بل جند منهم من يق�رّضها 
اإّنها  اأو  "طلب اجلديد"،  اإّنها  اأو  ال�شلة بالرتاث"،  "قطع  اإّنها:  على �شفة واحدة، فيق�ل 
"حق�ق  اإّنها  اأو  "الدميقراطية"،  اإّنها  اأو  "العقلنة،  اإّنها  اأو  العامل"،  من  القدا�شة  "حم� 
االإن�شان"، اأو اإّنها "قطع ال�شلة بالدين"، اأو اإّنها "العلمانية". راجع روح احلداثة، �س23

روح احلداثة، �س 30. . 47
م ن، �س 31. . 48
م ن، �س ن. . 49
م ن، �ش�س 2526. . 50
م ن، �ش�س 2627. . 51
م ن، �س ن. . 52
م ن، �س 30. . 53
روح احلداثة، م �س، �س 34. . 54
بريوت، . 55 والن�رض،  لالأبحاث  العربية  ال�شبكة  ط1،  للفكر،  اأفقا  احل�ار  الرحمن:  عبد  طه 

 .146 2013، �س 
عبد الرزاق بلعقزوزة: امل�شاءلة النقدية للحداثة يف م�رضوع طه عبد الرحمن، �س 28. . 56
لقد اأو�شح طه اأّن م�شالة اهتمامه بدرا�شة الرتاث العربي االإ�شالمي كانت ب�شبب ما الحظه . 57

املارك�شية  واملق�الت  احلديثة  للمناهج  اخلاطئ  التطبيق  جّراء  حلقته  ت�ش�يهات  من 
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والبني�ية والتفكيكية من قبل احلداثيني والع�رضانيني العرب. راجع احل�ار اأفقا للفكر، 
�س 135. 

روح احلداثة، �س 34. . 58
م ن، �س ن. . 59
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م�ؤلفات . 64 ومن  االإرهاب"...  ينابيع  و"جتفيف  والقراآن"  "الكتاب  �شحرور  م�ؤلفات  من 

�شريو�س "ال�رضاطات امل�شتقيمة" و"العقل واحلرية" و"ب�شط التجربة النب�ية"...
روح احلداثة، �س 199. . 65
م ن، �س ن. . 66
طه عبد الرحمن: جتديد املنهج يف تق�مي الرتاث، ط3، املركز الثقايف العربي، بريوت/. 67

الدار البي�شاء، 2007، �س 29. 
جتديد املنهج، �س 35. . 68
من بينها اآلية القطيعة املعرفية واآلية التقابل واآلية التاأزمي واآلية التفكيك واآلية الرتتيب . 69

واإعادة الرتتيب...، م ن، �س3538. 
واآلية . 70 واآلية االعتبار  االإحياء  واآلية  التربير  واآلية  الدمج  واآلية  الت�ظيف  اآلية  من بينها 

اال�شتعارة...، م ن، �ش�س 3536. 
جتديد املنهج، �س 50. . 71
 ي�شميها طه "العقالنية امل�شّيدة"وهي اأعلى مرتبة من العقالنية املجّردة واأدنى مرتبة . 72

النقد  م�شاهمة يف  االأخالق  �ش�ؤال  كتاب  اإىل  عد  بهما  للتعريف  امل�ؤّيدة.  العقالنية  من 
االأخالقي للحداثة الغربية، ط1، املركز الثقايف العربي، املركز الثقايف العربي، بريوت/ 

الدار البي�شاء، 2000، �ش�س 7576.
روح احلداثة، �س 65. . 73
الذاتي" . 74 الت�شحيح  التكاملية يف  النظرة  حللنا هذه اخلطة يف مقالنا امل��ش�م ب"دور 
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كتاب  كذلك  .وانظر   2011 ماي   ، عدد56  املغربية،  العربي  التاريخ  مبجلة  املن�ش�ر 
ب�زبرة: طه عبد الرحمن ونقد احلداثة، م �س، �ش�س 209221.
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الثقايف العربي، الدار البي�شاء/ بريوت، 2012، �س 104.
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م ن، �ش�س 9596. . 78
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اإىل تف�شيل نقد طه لتيارات . 89 البحث امل�جز  ال�شياق يف هذا  331. ال يت�شع   م ن، �س 
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م ن، �س ن. . 91
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�ش�ؤال االأخالق، م �س، �س 78. . 99
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بريوت، 2008، �س 14. 
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ملخص:
تهدف هذه الدرا�شة اإىل بيان طبيعة اخلطاب ال�شيا�شي يف الفكر العربي املعا�رض من 
وجهة نظر اجلابري معتمدين يف ذلك على املنهج التحليلي النقدي املقارن، ومثلما يعتقد 
اإال عن مرحلة  ال�شيا�شي يف جمتمع من املجتمعات ال يعرب  اأنَّ ظه�ر اخلطاب  االأخري  هذا 
اإال  فاإنَّ فل�شفة هذا اخلطاب ما هي  تبداأ بخطاب،  ال�شيا�شة  فاإذا كانت  من مراحل تفكريه، 
اأمة من االأمم.لقد تعر�شت  مراآة عاك�شة لظروف �شيا�شية واجتماعية وثقافية حتيط ب�اقع 
جعل  مما  االأزل،  منذ  قاهرة  واجتماعية  �شيا�شية  ظروف  اإىل  واالإ�شالمية  العربية  االأمة 
حتمية م�اجهة هذه الظروف قدراً حمت�مًا ال ميكن جتاوزه، وذلك من اأجل و�شع حد لهذه 
قتها، اإذ مل تكن ال�شيا�شة وحدها �شببًا يف  ال�رضاعات الع�شيبة التي اأثقلت كاهل االأمة واأرَّ
ذلك بل لنظام القيم يف الثقافة العربية واالإ�شالمية دور فعال اأي�شا، وه� ما اأدى بدوره اإىل 
ظه�ر اخلطاب ال�شيا�شي العربي الهادف اإىل اإ�شالح حال االأمة العربية واالإ�شالمية.غري اأنَّ 
طبيعة هذا اخلطاب مل تكن واحدة يف جميع مراحلها بل اختلفت من مرحلة اإىل اأخرى، االأمر 
الذي جعل فكرة الدولة حم�راً من حماور هذا اخلطاب، الأنَّ ظه�رها يعك�س حقبة تاريخية 
معينة، فكانت حمل جدل واختالف بني م�اقف النخب العربية خا�شة فيما يتعلق بتحديد 
ماهية كل مرحلة منها.االأمر الذي دفع بالدكت�ر حممد عابد اجلابري اإىل قراءته لهذا ال�اقع 
العربي منذ حلظة تك�ينه، وات�شاقا مع  العقل  فيها  ال�شيا�شي قراءة نقدية حتليلية، منتقداً 
ذلك ميكننا طرح االإ�شكالية االآتية: كيف قراأ اجلابري اخلطاب ال�صيا�صي، وما اأبرز 

جتلياته يف الفكر العربي املعا�رش؟ 
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The Political Speach of El- Jabri and Its Manifestations
in the Contemporary Arabic Thought

Abstract: 

In fact, the prevalence of the political discourse in a society is only a 
stage of its thinking.If policy begins with a speech, then the philosophy of that 
speech is only a reflective mirror of political, social and cultural conditions 
surrounded a nation›s reality. It is very natural that the Arabic and Islamic 
nation, like any other nation , was exposed to ruthless political and social 
circumstances long ago, and so it is necessary to face these circumstances 
and try to put an end to these racial conflicts that burdened and exhausted 
the nation.Indeed, politics is not the only cause of this, but also a system 
of values in the Arabic and Islamic culture, which led to the appearance of 
the Arabic political speech.However, the nature of the speech and the like 
is not the same in all stages because of different historical epochs.Thus it 
was a matter of argue and dispute among the elite to determine the identity 
of each stage.However, the decline of the Arabic political reality is not the 
result of political problems but also of the system of values.

Thus, there are a number of questions that can be raises: 
1. What is the nature of the Arabic political discourse and its stages? 
2. How do we look at the state and democracy?
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مقدمة: 
االأمة  بها  واجهت  التي  املهمة،  ال�شيا�شية  الق�شايا  جملة  من  ال�شيا�شي  اخلطاب  يعدُّ 
العربية خمتلف امل�شائل ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية، التي تعر�شت لها منذ فجر 
اإىل  تك�ينها.االأمر الذي دفع ببع�س املفكرين ويف مقدمتهم الدكت�ر حممد عابد اجلابري 
حماولة فهمه وفقا ملنهجه الناقد للعقل العربي، فه� يرى اأنَّ �شي�ع اخلطاب ال�شيا�شي يف 
جمتمع من املجتمعات ما ه� اإالَّ مرحلة من مراحل تفكريه، فاإذا كانت ال�شيا�شة تبداأ بخطاب 
فاإنَّ فل�شفة هذا اخلطاب ما هي اإال مراآة عاك�شة لظروف �شيا�شية واجتماعية وثقافية حتيط 
ب�اقع اأمة من االأمم.وطبيعي جدا اأنَّ االأمة العربية واالإ�شالمية كغريها من االأمم، تعر�شت 
اإىل ظروف �شيا�شية واجتماعية قاهرة منذ اأمد بعيد، مما جعل حتمية م�اجهة هذه الظروف 
قدراً حمت�مًا ال ميكن جتاوزه، وذلك من اأجل و�شع حد لهذه ال�رضاعات الع�شيبة التي اأثقلت 
قتها، اإذ مل تكن ال�شيا�شة وحدها �شببًا يف ذلك بل لنظام القيم يف الثقافة  كاهل االأمة واأرَّ
العربية واالإ�شالمية دور فعال اأي�شا، وه� ما اأدى بدوره اإىل ظه�ر اخلطاب ال�شيا�شي العربي 
الهادف اإىل اإ�شالح حال االأمة العربية واالإ�شالمية.غري اأنَّ طبيعة هذا اخلطاب مل تكن واحدة 
يف جميع مراحلها بل اختلفت من مرحلة اإىل اأخرى، االأمر الذي جعل فكرة الدولة حم�راً من 
حماور هذا اخلطاب، الأنَّ ظه�رها يعك�س حقبة تاريخية معينة، فكانت حمل جدل واختالف 

بني م�اقف النخب العربية خا�شة فيما يتعلق بتحديد ماهية كل مرحلة منها.
هي  الدميقراطية  فاإن  االأفراد،  ل�ائه  حتت  يعي�س  �شيا�شي  ككيان  الدولة  كانت  فاإذا 
اجلانب التطبيقي الذي يعرب عن حقيقة هذا الكيان، الأنَّ فكرة الدولة ال ميكن جت�شيدها اإال 
يف �ش�ء نظام �شيا�شي يفر�شه واقع االأمة، »فالدور املهم الذي يق�م به املجتمع ه� حتديد 
القيم وترتيبها، ففي كل جمتمع جند �ُشلَّمًا من القيم مرتبًا، هذه القيم تاأخذ طبيعة الظاهرة 

االجتماعية فت�شبح مفرو�شة علينا«.)1( 
ه�  ما  بقدر  فقط  �شيا�شي  تده�ر  نتيجة  يكن  مل  العربي  ال�شيا�شي  ال�اقع  تردي  لكن 
تده�ر على م�شت�ى نظام هذه القيم، » فاإنَّ كثريا من ال�رضاعات التي عا�شها – ويعي�شها 
املجتمع العربي – كانت يف جملتها عبارة عن اأزمات يف القيم«.)2( ومن خالل ذلك كان 
الدين والت�شامح من بني االأ�ش�س التي بنيت عليها االأخالق ال�شيا�شية، حيث ُحدِّدوا بخطاب 
اأبرز م�اطن التقهقر القيمي يف الثقافة العربية واالإ�شالمية.ومن خالل ذلك ميكن  �شيا�شي 
اأن نت�شاءل: ما طبيعة اخلطاب ال�شيا�شي العربي؟ ، وما املراحل التي مرَّ بها؟ وكيف نظر اإىل 
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الدولة والدميقراطية؟ وبناًء على ذلك ميكن اأن نطرح االإ�شكال االآتي: كيف يقراأ اجلابري 
اخلطاب ال�صيا�صي، وما جتلياته يف الفكر العربي املعا�رش؟ 

1ـ اخلطاب السياسي يف الفكر العربي ومراحله عند اجلابري: 
يعد اجلانب ال�شيا�شي من اأبرز اجل�انب يف فكر حممد عابد اجلابري، الأنَّ هناك اأهمية 
بالغة لل�شيا�شة، وذلك ملا تنط�ي عليه من عنا�رض مهمة يف حتريك اإرادة ال�شع�ب وت�جيهها 
نح� واقع اأح�شن مما هي عليه، و�رضورة التغيري عن طريق اآلية اخلطاب، مما جعلها املحرك 
االأ�شا�شي والرئي�س يف الفكر العربي واالإ�شالمي حديثا كان اأم معا�رضاً، وقد اأوالها اجلابري 
اأهمية بالغة قبل العلم واالأيدي�ل�جيا، و قد عرّب عن هذا بق�له باأنَّ اللحظات احلا�شمة التي 
مر بها الفكر ال�شيا�شي العربي واالإ�شالمي حديثه ومعا�رضه مل يكن يحددها العلم مبا ينط�ي 
عليه من ق�انني ومبادئ، و اإمنا كانت حتددها ال�شيا�شة، الأنَّ ا�شتقراء ح�ادث التاريخ ت�حي 
لنا بذلك.اإنَّ اأي حتليل اأو درا�شة ل�اقع الفكر ال�شيا�شي العربي واالإ�شالمي �ش�اء من منظ�ر 
بني�ي اأو من منظ�ر تاريخي ال يفي بالغر�س املن�ط به، وتك�ن نتائجه ناق�شة وم�شلَّلة، 
الفكر، وحتديد  هذا  ت�جيه  ال�شيا�شة يف  دور  احل�شبان  ياأخذ يف  مل  اإذا  ا�شتقراوؤها  ال ميكن 
فيه  ي�جد  الذي  وال�اقع  كخطاب  ال�شيا�شي  الفكر  بني  امل�ج�دة  للعالقة  وفقا  منعرجاته 
كممار�شة، حيث يعك�س مدى العالقة امل�ج�دة بني الدولة باأنظمتها واملجتمع باأفراده، اإذ 
من اخلطاأ اأّن ننظر اإىل واقع اخلطاب ال�شيا�شي العربي يف مرحلته املا�شية بدون النظر اإىل 
ال�اقع ال�شيا�شي للدولة.)3( فاإذا كانت الفل�شفة بحثًا �شادراً عن اإن�شان، فاإنَّ هذا االأخري يعي�س 
ا يف و�شط حا�شية احلكام، كما ه� ال�شاأن بالن�شبة الأفالط�ن واأر�شط�  يف فلك واقع �شيا�شي اإمَّ
يك�ن  قد  ود�شاتريها،  لق�انينها  دول وحك�مات يخ�شع  فلك  اأو يف  ر�شد،  وابن  والفارابي 
م�شايراً لها ومتاأثراً بها، وقد يك�ن معار�شا لها وناقداً لقيمها كما ه� ال�شاأن )لديكارت( اأو 
)كانط( اأو )�شارتر( وغريه، وقد متيَّز اجلانب ال�شيا�شي عند اجلابري مبيزات خا�شة، جعلته 
والتاأثر  التاأثري  عالقة  اإىل  باالأ�شا�س  راجع  وذلك  االأخرى،  املعرفة  دروب  كل  عن  يختلف 
بني اخلطابني: اخلطاب ال�شيا�شي العربي املعا�رض، و اخلطاب ال�شيا�شي العربي واالإ�شالمي 
واالإ�شالمية  العربية  ال�شيا�شية  امل�شطلحات  لبع�س  ت�ظيفه  يف  جليًا  ذلك  ويظهر  القدمي، 
القدمية مثل: م�شطلح القبيلة و الغنيمة والتحري�س والع�شبية والت�شحية واعتبارهم ك�ق�د 
للفعل ال�شيا�شي املا�شي، اإ�شافة اإىل االقتداء بخطاب االإمامة واخلالفة يف اخلطاب ال�شيا�شي 
ت اإىل من� اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث  االإ�شالمي وت�ظيفه ك�احد من االأ�شباب التي اأدَّ

واملعا�رض وتط�ره.)4( 
يق�م على  التاريخي يف نظر اجلابري، جنده كان  ال�شيا�شي  االإ�شالم  اإىل  فاإذا نظرنا 
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عن�رضين �شاميني ال انف�شام بينهما هما: الدين والدولة، فكان الدين والفكر بذلك مندجمني 
يف الدولة وال�شيا�شة مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي احلا�رض يف الدولة االإ�شالمية مل يتحدد 
�ش�اء من  ال�شيا�شة،  ل�شالح  وت�ظيفه  املا�شي  اإىل  الرج�ع  من  البد  ا  واإمنَّ فقط،  باحلا�رض 
قبل الدولة اأم من قبل املعار�شة، الأنَّ ذلك �رضاع على احلا�رض وامل�شتقبل، )5( واأنَّ ارتباط 
خطاب  رافقها  االإ�شالمية  الدع�ة  بل  الن�شاأة،  حديث  يكن  مل  االإ�شالمية  بالدع�ة  ال�شيا�شة 
�شيا�شي كان الهدف من ورائه بناء دولة اإ�شالمية تق�م على نظام �شيا�شي ي�شتمد �رضعيته 
يف  ال�شيا�شي  اخلطاب  تبل�ر  اإىل  اأدى  ما  ال�رضيفة.هذا  النب�ية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  من 
املجتمع العربي للرد على امل�رضكني الذين زعم�ا اأنَّ الدع�ة االإ�شالمية خطر على �شلطتهم 
بالدعاية  اأو  املقنعة،  باحلجج  اجلديد  ال�افد  لهذا  الت�شدي  اإذ يجب  ونف�ذهم وممتلكاتهم، 
املغر�شة، مما جعل العرب وامل�شلمني ال يقف�ن م�قف ال�شاهد املتفرج، اأو اأّن تبقى الدع�ة 
املحمدية �شلبية اأمام ممار�شة املجتمع القر�شي خلطاب �شيا�شي �شدها.مما اأدى بال�رضورة 
اإىل م�اجهتهم وحماربتهم اخلطاب ال�شيا�شي نف�شه.)6( ونظرا لالأخذ والرد بني الر�ش�ل عليه 
ال�شالة وال�شالم وامل�رضكني ح�ل دع�تهم له اإىل ت�يل الرئا�شة والزعامة على قري�س مقابل 
تخليه عن الدع�ة املحمدية جعل ي�ؤ�ش�س خطابًا �شيا�شيًا الأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي كان ميار�س 
با�شم الدين مبفاهيمه و م�شطلحاته عند امل�شلمني اآنذاك، كما اأنَّ اخلطاب الكالمي واخلطاب 
الفقهي مل تتبل�ر فيه ال�شيا�شة بعد، اإ�شافة اإىل ذلك اأن اخلطاب ال�شيا�شي يف القرون ال��شطى 
ا  اإمَّ اآنذاك كان  اإليها بالرمز فقط الأنَّ منتج اخلطاب  ال�شيا�شة بل ي�شري  عامة مل يكن يقبل 
يحتكر  العليا.فكان  االإلهية  ال�شلطة  اإال  غريه  باأحد  يعرتف  ومل  االأمري،  اأو  امللك  اأو  اخلليفة 
هذه ال�شلطة مّن�شبا نف�شه خليفة هلل يف االأر�س وال خطاب اإال مبا دعا اإليه اهلل تعاىل، اأو ما 
دعا اإليه اأو اأنتجه ه� بنف�شه، مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي املبا�رض ال يك�ن ممكنا اإالَّ اإذا 
ا�شتقلت فيه و�شعية احلاكم كراع على االأمة خمتارة باإرادة ووعي، ولي�س كخليفة هلل يف 

اأر�شه وعلى عباده )7( .
لقد در�س اجلابري مراحل التاريخ االإ�شالمي ال�شيا�شية وذلك منذ بدء الدولة االإ�شالمية 
خا�س  �شيا�شي  خطاب  الإن�شاء  منطلقا  كانت  و�شيا�شات  واأحداث  وقائع  من  ت�شمنته  وما 
انعك�س على ن�احي احلياة االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية كلِّها فيما بعد.

حيث ظهر خطاب �شيا�شي اأو اإيدي�ل�جية �شيا�شية ا�شتمد منها االأم�ي�ن و العبا�شي�ن مبادئ 
باقي  على  العرب  �شيادة  على  االأم�ية  الدولة  قامت  فقد  �شلطتهم،  وم�رضوعية  اأحكامهم 
االأجنا�س االأخرى، و�شيادة قبيلة قري�س على باقي القبائل االأخرى.وقد كان مبداأ اخلطاب 
االإن�شان  للخليفة؛ الأنَّ فعل  الطاعة املطلقة  القائمة على فكرة  اإيدي�ل�جيا اجلرب  ال�شيا�شي 

مقدر من اهلل تعاىل وال يج�ز اأن يخالف ما ُجِبَل عليه.
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اأن اخلطاب ال�شيا�شي عند العبا�شيني قد اتخذ اخلطاب منحى اآخر غري  يرى اجلابري 
الذي كان معه�داً عند االأم�يني، بل انطلق�ا من فكرة القرابة لتاأ�شي�س م�رضوعية �شلطتهم 
عليه  اهلل  الر�ش�ل �شلى  اإىل  بالقرابة  ال�شلطة  اأقروا  و  والعل�يني،  االأم�يني  )خالفتهم( �شد 
و�شلم، واإىل اإرادة اهلل تعاىل، بحجة اأن اهلل تعاىل اأراد حممداً واأراد اأن يك�ن وارثه ه� عمه 
العبا�س، وقد كان ج�هر خطابهم فكرة اأن اخلليفة �شلطان اهلل يف اأر�شه، واأنَّ ال�شلطان ه� 
الق�ة امل�شتمدة من االإرادة االإلهية، اإذ ال ي�جد فيها جرب، بل يت�رضف باإرادة حرة، ومبا اأنَّ 
اإرادة اهلل تعاىل، وجت�شدها يف عباده  اإرادته تعك�س حرية  اإرادة اهلل فاإن حرية  اإرادته من 
فمن اأراد �شيئًا من اخلليفة فعليه اأن يدع� اهلل.)8( وقد جت�شدت هذه الفكرة يف اآثار ابن املقفع 
االأدبية، خا�شة يف كتابه االأدب ال�شغري الذي يقر فيه باأنَّ ما ه� اجتماعي يف العقيدة ه� 
من اخت�شا�س اخلليفة دون �ش�اه لذا وجبت طاعته يف كل �شيء، وال يج�ز اخلروج عنه اإالَّ 
اإذا اأمر ه� مبع�شيته ه� بنف�شه، مكر�شًا يف ذلك فكرة الطاعة لالإمام من طاعة اهلل تعاىل.وقد 
َج لهذه الفكرة عدد من الكتاب املعا�رضين له، وظلت هذه الفكرة قائمة يف عهد الدولة  روَّ

العبا�شية اإىل غاية انهيارها و�شق�طها.)9( 
لقد كان لهذه الفكرة جذور تاريخية، حيث اأخذت هذه من النظام ال�شيا�شي الفار�شي 
االإلهية  املدينة  نظام  ورث�ا  كما  املتاأله،  احلاكم  مبداأ  على  الدولة  فيه  تق�م  كانت  الذي 
واملدينة الب�رضية.وقد �شادت فكرة املماثلة بني اهلل واخلليفة يف اخلطاب ال�شيا�شي يف العهد 
ن تبن�ا ميثي�ل�جيا االإمامة كما ه� ال�شاأن بالن�شبة للفرقة االإ�شماعيلية،  العبا�شي، لي�س ممَّ
ال�شنة كاملعتزلة واالأ�شاعرة.لقد ظهر خطاب من ن�ع جديد  اأهل  اأي�شا عند  اأثر  بل كان له 
ا ه� خطاب و�شع  مفاده اأنَّ حرية االإن�شان يف اختيار اأفعاله باإرادته وم�ش�ؤوليته عنها، اإمنَّ
خ�شي�شًا مل�اجهة وحماربة اخلطاب االأم�ي املبني على اجلرب و ا�شتبدادهم يف احلكم، و بداأ 
ي�ظف يف احلقبة العبا�شية الإعطاء ال�رضعية الدينية ل�شلطتهم، على اعتبار اأنَّ امللك ه� ممثل 
ا اأ�شفى عليه طابع اال�شتبداد،  اهلل يف االأر�س، واأنَّ اإرادته احلرة جت�شد اإرادة اهلل تعاىل، ممَّ

واأنَّ خمالفته هي خمالفة اهلل تعاىل.)10( 
فكرتي  بروز  اجلابري  نظر  يف  العبا�شي  الع�رض  يف  ال�شيا�شي  اخلطاب  مييَّز  ما  اإن 
اأنَّ  من  بالرغم  النظري،  منقطعي  كخطابني  ال�شلطانية  واالأيدي�ل�جا  االإمامة  ميثي�ل�جيا 
ميثي�ل�جيا االإمامة قد لقيت من يردون عليها من اأهل ال�شنة تكري�شًا لالأمر ال�اقع، غري اأنَّ 
االإيدي�ل�جيا ال�شلطانية مل جتد من يرد عليها ويدح�شها ال يف �شكلها القدمي وال يف �شكلها 
املعا�رض، وهذا ي�ؤدي بال�رضورة اإىل نب�غ العقل ال�شيا�شي وبروزه، من هنا حيث يت�جب 
عليه نقد امليثي�ل�جيا ورف�س مبداأ االأمر ال�اقع.)11( اإنَّ املتتبع ملراحل اخلطاب ال�شيا�شي 
بن  اخلليفة عثمان  مقتل  اإىل  اأدت  التي  الفتنة  زمن  و  االإ�شالمي  التاريخ  ومراحل  العربي، 
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عفان ر�شي اهلل عنه وما عقبها من تناحر بني امل�شلمني اأدى اإىل ا�شتخال�س العرب والدرو�س 
خا�شة ما تعلق منها باالأم�ر ال�شيا�شية وال�رضاع ح�ل من يظفر باخلالفة، الأنَّ ما حدث كان 
جمرد فراغ د�شت�ري كبري يف نظام احلكم، ويتجلى ذلك يف عدم وج�د و�شية اأو دليل �رضعي 
يخ�ِّل اخلالفة اإىل �شخ�س بعد وفاة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، كما مل تتحدد مدة اخلالفة 
ا اأدى اإىل ب�شط ال�شلطة املطلقة بيد اخلليفة، وهذا  ووالية االأمري اأو اخت�شا�س كل منهما، ممَّ
ا بقي  ما اأدى اإىل تعدد اخلطابات نتيجة هذا الفراغ الد�شت�ري الذي مل ي�رضع له الفقهاء، واإمنَّ
االأمر مرتوكا لل�شيف نتيجة عدم ا�شتيعاب التط�رات االجتماعية واالقت�شادية واحل�شارية.
ونتيجة هذا ال�رضاع وعدم الف�شل يف هذه االأحكام ا�شت�ىل معاوية على ال�شلطة وانتزعها 
بالق�ة، )12( االأمر الذي اأدى اإىل ت�شعيد لهجة اخلطاب ال�شيا�شي وجعلها تبحث يف الق�شايا 

ذات االهتمام البالغ بني امل�شلمني.
ونظراً لطغيان حمددات العقل ال�شيا�شي العربي املتمثلة يف القبيلة والغنيمة والعقيدة 
كانت هناك �رضورة ملحة لتحقيق البدائل التاريخية املعا�رضة، ومن هنا كانت املزاوجة 
بينهما على  الف�شل  املا�شي واحلا�رض ال ميكن  اأنَّ  املا�شي، ومبا  ونقد  احلا�رض  نقد  بني 
�شيا�شي  وعقل  جديد،  �شيا�شي  خطاب  ليتاأ�ش�س  معًا  اإليهما  النقد  اجته  فقد  ال�اقع،  �شعيد 
منبثق عنه.)13( واأدى االحتكاك الذي وقع بني العرب والغرب منذ قرن من الزمن اإىل ظه�ر 
االأمر  ا�شرتاكية،  اأم  ق�مية  اأم  ليبريالية  اأم  علمانية  اأم  �شلفية  كانت  �ش�اء  �شيا�شية  تيارات 
الذي جنم عنه ظه�ر م�ؤ�ش�شات جديدة مطب�عة بطابع غربي، قامت بقمع املحددات الثالث 
غري  واالجتماعي،  ال�شيا�شي  اخلطاب  تبل�ر  والعقيدة.ومنها  والغنيمة  القبيلة  يف  املتمثلة 
اأنَّ املجتمع العربي مل ي�شتطْع جتاوز هذه املحددات الأ�شباب عدة منها الغزو اال�شتعماري 
الداخلي  ال�شعيد  على  ا  اال�شتعماري.اأمَّ للغزو  الثقافية  واالمتدادات  الع�شكرية،  واحلمالت 
فالنزوع �ش�ب احلداثة و الع�رضنة حال دون ذلك، واأدى اإىل ع�دة هذه املكب�تات الثالث 
من جديد، فعادت الطائفية والع�شائرية، وعاد التطرف الديني، وحل املا�شي يف احلا�رض 
من جديد، كما عادت الريادة للقبيلة التي اأ�شبحت املحرك الرئي�شي للخطاب ال�شيا�شي.)14( 
ه امتزج باخلطاب الديني يف املجتمع  لقد نظر اجلابري اإىل اخلطاب ال�شيا�شي على اأنَّ
ال�شيا�شة،  الدين يف خدمة  اعتمد على ت�ظيف  ال�شيا�شي املعا�رض  الأنَّ اخلطاب  االإ�شالمي، 
ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية  الق�شايا  اإىل �شعفه نتيجة عدم و�شع  اأدى  وهذا ما 
يف �شياقها ليتم التعبري عنها ب��شاطة الدين، وهذا ما اأدى اإىل ظه�ر الطائفية واالختالف 
املذهبي واالأيدي�ل�جي من جديد، حيث حت�لت اجلماعة اإىل قبيلة روحية يف هيئة طبقة 
اجتماعية، حيث تزامن ذلك مع ظه�ر ما يعرف باالإ�شالم ال�شيا�شي، واأ�شبح اخلطاب قا�شمًا 
اأن  عليه  كان  ال�شيا�شي  لالإ�شالم  النجاح  ُيكتب  وحتى  وال�شيا�شة.)15(  الدين  بني  م�شرتكًا 
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اال�شتبداد  �شيا�شية مثل  اإال بطرح م�شائل  يتم ذلك  العقبات ويرتفع عنها وال  يتخطى هذه 
و  مبا�رضاً  طرحًا  واقت�شادية  واجتماعية  �شيا�شية  م�شائل  من  عليهما  ينجر  وما  والظلم 
بخطاب �شيا�شي �رضيح، مع العلم اأنَّ التاريخ االإ�شالمي اأو�شح اأنَّ هناك ثنائية بني الدين 
االإ�شالمي مل  التاريخ  اأنَّ  بالرغم من  االأخرى،  اإحداهما عن  نف�شل  اأن  اإذ ال يج�ز  والدولة، 

يتكلم عن هذه الثنائية، ومل يكن لها وج�د يف تاريخه.)16( 

أ - مراحل اخلطاب السياسي العربي احلديث واملعاصر: 

م حممد عابد اجلابري اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض اإىل ثالث  لقد ق�شَّ
النا�رضية، واملرحلة  التجربة  حقب، حيث تتمثل على وجه اخل�ش��س يف مرحلة ما قبل 
ا جعل  النا�رضية، ومرحلة ما بعد النا�رضية، حيث اأنَّ لكل مرحلة خ�ش��شيات تنفرد بها، ممَّ

اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض متباين املعامل.
املرحلة الأوىل: . 1

ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض بداأ مع بداية النه�شة  اأن اخلطاب  يرى اجلابري 
العربية احلديثة وذلك اإىل غاية خم�شينيات القرن املا�شي، اإذ عرفت هذه املرحلة ب�شيطرة 
م�شاألتني مهمتني هما: م�شاألة الدين والدولة كم�شاألة يف ال�اجهة وا�شحة املعامل وم�شاألة 
الدميقراطية واالأهداف الق�مية كم�شاألة تابعة لها.حيث مل يكن اخلطاب ال�شيا�شي يف هذه 
مبرجعياته  النه�ش�ي  اخلطاب  اإىل  باالأ�شا�س  يع�د  كان  ا  واإمنَّ ومنفرداً،  وحيداً  املرحلة 
املتمثلة يف الرتاث واحلداثة، والغالب على هذه املرحلة اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي مل يكن واقعيًا، 
ه مل يعالج امل�شكالت ال�شيا�شية املطروحة يف وقتها بل اتخذ من الرتاث معياراً  على اعتبار اأنَّ
ملعاجلتها وهذا ما اأدى باخلطاب اإىل ممار�شة ال�شيا�شة، لي�شت كخطاب يف ال�اقع الراهن، 
ه ال يدع� اإىل حماولة فهم وحتليل  اأنَّ اآخر غري واقعه.كما  بل هي كخطاب يبحث عن واقع 
وتغيري واإ�شالح ال�اقع ال�شيا�شي وحتليله وتغيريه، بل يقفز عليه ليطرح واقعا بديال عنه، 
ث�به  االأوروبي احلا�رض يف  ال�اقع  ا  واإمَّ له،  املمجد  املا�شي  االإ�شالمي  العربي  ال�اقع  ا  اإمَّ
اخلطاب  �شغال  اللذين  القطبني  بنف�س  العربي  ال�شيا�شي  اخلطاب  ان�شغل  لقد  الليربايل.)17( 
النه�ش�ي فتارة حتت ا�شم الدين والدولة، وتارة حتت ا�شم االإ�شالم والعروبة وتارة حتت ا�شم 
اجلامعة االإ�شالمية وال�حدة العربية، وتارة حتت ا�شم حق�ق االأغلبية واالأقلية، حيث طرحت 
م�شاألة الدميقراطية وُو�شفت م��ش�عات اخلطاب ال�شيا�شي اآنذاك باأنها لي�شت �شيا�شية، اأي 
ال ترتبط بال�شيا�شة اإال ب�شكل غري مبا�رض حيث مل يالم�س امل��ش�عات ال�شيا�شية التي تنظم 

العالقات املتبادلة بني ال�شلطة وامل�اطن من جهة وبني امل�اطن وال�شلطة من جهة اأخرى.
يرى اجلابري اأن املعطيات ال�صابقة جعلت اخلطاب ال�صيا�صي يت�صف بخا�صيتني 
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ك�شف  من  يخل�  فقرياً  خطابا  جعله  ما  وهذا  ال�اقع،  ق�شايا  جمابهة  وعدم  التعميم  هما: 
النقاب عن املفاهيم واالآليات، بل حتى من حيث امل��ش�عات التي ت�شبغ ب�شبغة �شيا�شية، 
و  املفاهيم  اثنني هما: م�شت�ى  اإىل م�شت�يني  املرحلة  افتقار هذه  وهذا ما يطرح فر�شية 
االآليات الفكرية، وم�شت�ى امل��ش�عات على الرغم من ان�شغاله بال�شيا�شة وت�شليط ال�ش�ء 
على وقائع املا�شي وهروبه من م�اجهة ال�اقع، )18( وذلك الن�شغاله باخلطاب الليبريايل 
واخلطاب الق�مي نيابة عما تطرحه ال�شاحة ال�شيا�شية العربية من ق�شايا �شيا�شية مع العلم 
اأنَّ ت�جهات اخلطاب ال�شيا�شي يف تلك احلقبة كانت يف غالبها ذات طابع اإ�شالمي �شلفي، 
اأنها تعترب الدين االإ�شالمي لي�س دينًا فح�شب، بل دينًا ودنيا.الأن الدولة يف االإ�شالم  حيث 
اأو ال�شيا�شية اأو  هي التي تعمل على تطبيق �رضيعته بعيداً عن اأي تاأثري للق�انني الطبيعية 
ال��شعية، وهذا ما اأدى اإىل عملية املزج بني الدين والدولة واعتبارهما وجهني لعملة نقدية 
ل�شبب  املا�شي  اإىل  العربي  ال�شيا�شي  اخلطاب  كان هروب  لقد  اله�ية.)19(  وهي  اأال  واحدة 
الق�شاء على طم�حه  اإىل  اأدى بال�رضورة  ال�شيا�شة، وهذا ما  واحد، ه� عجزه عن ممار�شة 
حمدداته  كل  فا�شتعاد  القدمي،  ال�شيا�شي  اخلطاب  جتاوز  عدم  اإىل  به  ودفع  امل�شتقبلي، 
االإيدي�ل�جية �ش�اء كانت هذه املحددات على م�شت�ى امل��ش�عات اأم املفاهيم اأو املعاجلة 

اأم العالقة بال�اقع.)20( 
ويف راأي اجلابري ا�شتعاد اخلطاب ال�شيا�شي الت�شاوؤالت نف�شها ومقابلتها باالإجابات 
اإعطاء  نف�شها التي وجدت يف املا�شي، كما عرفت هذه املرحلة عجز اخلطاب ال�شلفي عن 
�شلبية  نظرة  اإليها  نظروا  بل  والدميقراطية،  الث�رة  ملفه�مي  وال�اقعي  ال�شحيح  املفه�م 
غام�شة املفه�م واآلية التطبيق امليداين يف املجتمع كنظام حكم.)21( فاإذا كان للدميقراطية 
االأمة  ل�اقع  ال�شلفي  نظرة اخلطاب  ذلك  زيادة عن  الغربي  املرجعي  الإطاره  مفه�م مغاير 
ا مرده اإىل اال�شتبداد املطلق ك�احد من  اإمنَّ العربية، وما اأ�شيبت به من تقهقر و انحطاط، 
االأ�شا�س  ال�ش�رى كانت هي  اأنَّ  اأبرزوا يف ذلك  العربية و  االأمة  التي تقهقرت بها  االأ�شباب 
نظر  يف  له  �شانع  بل  للتاريخ  مكمل  ال�رضع  اأنَّ  العلم  مع  االإ�شالم،  يف  واالزدهار  للتقدم 
اخلطاب ال�شلفي، فقد اأوىل اخلطاب ال�شيا�شي اأهمية بالغة مل�شكلة احلكم وم�شكلة الدميقراطية 
اأو ال�ش�رى، اإذ ال ميكن اجلمع بني اال�شتبداد والعدل وجعل العدل يف مقابل العقل وهذا ما اأدى 
اإىل متزق ال�عي العربي و�شقائه من خالل جمعه بني النقي�شني اال�شتبداد والعدل حيث ظل 
هذا ال�شقاء مالزما لل�عي العربي منذ بداية النه�شة اإىل ي�منا هذا، رغم التجارب الربملانية 
التي عرفتها بع�س الدول العربية، بل رغم التط�ر ال�شيا�شي و االقت�شادي و االجتماعي.اإالَّ 
اأنَّ الت�تر برز اأ�شا�شا على خطى اخلطاب ال�شيا�شي ال�شلفي، كما اأنَّ اخلطاب الليبريايل العربي 
د امل�شتبد العادل القائم اأ�شا�شا على حاكم باإرادة واحدة ورف�س مبداأ االإرادات املتعددة،  جمَّ
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ا الربملان  ذلك اأنَّ �شمري احلاكم و�شع�ره بامل�ش�ؤولية اأمام اهلل تعاىل وب�شغط الراأي العام.اأمَّ
اأو ال�شلطة الت�رضيعية فال تتعدى مهماتها اإال املذاكرات و املداوالت ال غري وما يتم االتفاق 

عليه باالأغلبية ليتم تقدميه اإىل احلاكم، وهذا ما جعل ال�ش�رى تع�د يف ث�ب ع�رضي.)22( 
املرحلة الثانية: . 2

لقد ابتعد اخلطاب ال�شيا�شي العربي ن�عًا ما عن فكرة النه�شة يف نظر اجلابري، متجها 
بعد ذلك اإىل فكرة الث�رة ليتبناها، وقد تزامن ذلك مع بروز ق�شية العدالة االجتماعية على 
م�رضح اخلطاب ال�شيا�شي العربي وا�شتبعاد الدميقراطية النيابية لتحل حملها الدميقراطية 
االجتماعية، يف حني قد تعر�شت الدميقراطية ال�شيا�شية دميقراطية املجال�س النيابية للطعن 
والتجريح حيث مت اإلغاء دميقراطية املجال�س النيابية وحلت حملها دميقراطية الث�رة مع 
النيابية  والدميقراطية  االجتماعية(  )الدميقراطية  االجتماعية  العدالة  بني  اجلمع  اإمكانية 

)الدميقراطية ال�شيا�شية( .)23( 
اإنَّ ما مييِّز اخلطاب ال�شيا�شي يف هذه املرحلة ه� اأنه كان لل�عي العربي �شقاء دائم 
بدل التنظري للحل�ل، الأنَّ �شعار امل�شتبد العادل اأو الزعيم البطل ال ي�فق بني املتناق�شني على 
ا اجلمع بني الدميقراطية ال�شيا�شية والدميقراطية االجتماعية  �شعيد الدال واملدل�ل معا، اأمَّ
على اعتبار اأنهما طرفان متكامالن من جهة الدال فهي ت�شري اإىل دميقراطية يف ال�شيا�شة و 
االجتماع، حتى اإن كانت العالقة بينهما على �شعيد املدل�ل عالقة �شببية فه� بذلك ال يثري 
اإزعاجًا.بل اإنَّ �شقاء ال�عي هنا �شيجد متنف�شًا له يف ل�عة اخلطاب ورومان�شيته الليربالية 
ال�شيا�شية  الدميقراطية  بني  العالقة  كانت  فاإذا  اأخرى.)24(  جهة  من  والث�رة  جهة،  من 
والدميقراطية االجتماعية عالقة �شببية فكيف احلال لل��ش�ل اإىل حل يجمع بني الطرفني؟ .

اأجل  البحث عن قيمة ثالثة من  العربي املعتاد، عن طريق  العقل  ر احلل يف  لقد تبل�َّ
اإخفاء اأو جتاوز هذا التناق�س وباأ�شل�ب اأدبي، حيث ا�شتخدم فيه العقل العربي ال�ش�ر الفنية 
ا القيمة الثالثة والتي وجد  خا�شة الت�شبيه، اأي ممار�شة اآلية القيا�س للربهنة والت�شديق.اأمَّ
فيها اخلطاب ال�شيا�شي �شالته فهمه الق�مية العربية، مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي الق�مي 
رف�س ديكتات�رية الدميقراطية ال�شيا�شية، كما رف�س اإىل جانبها ديكتات�رية الربوليتاريا.

بني  يجمع  جديد  طرف  اإبراز  اإىل  بدوره  ي�ؤدي  قد  املعادلة  هذه  اأطراف  بني  اجلمع  لكن 
الطرفني ال�شابقني املتناق�شني، حيث جتلى ذلك يف ظه�ر ما يعرف بالديكتات�رية الق�مية 
ه من املمكن جدا اأن متار�س ديكتات�رية با�شم  وهذا ما اأكدته التجربة العربية املعا�رضة، اأنَّ
االأهداف الق�مية، بالرغم من ك�نها اأق�شى واأعنف من ديكتات�رية الدميقراطية الرجعية.)25( 
الثانية وهي مرحلة التجربة  كما م�ر�شت يف البالد العربية، فكانت بذلك نهاية للمرحلة 
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فكرة  يف  واملتمثل  االأوىل  املرحلة  اكتنفته  الذي  للتناق�س  حال  جتد  اأن  دون  النا�رضية، 
الدميقراطية  واملتمثل يف فكرة  الثانية  املرحلة  اكتنفته  الذي  والتناق�س  العادل،  امل�شتبد 

االجتماعية، والدميقراطية ال�شيا�شية.وهذا ما اأذن مبرحلة ثالثة بال�رضورة.
املرحلة الثالثة: . 3

يرى اجلابري اأن هذه املرحلة قامت على اأنقا�س املرحلة التي �شبقتها، اأي بداأت من 
ال�شابقة  للمعادالت  احلل�ل  البحث عن  با�شتمرارية  وقد متَيزت  النا�رضية،  التجربة  نهاية 
اإ�شكالية الدميقراطية يف ال�طن  والتي حملت يف طياتها كثرياً من التناق�س.ولقد عر�شت 
اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي العربي يف هذه املرحلة قفز قفزة ن�عية،  العربي التي كان فح�اها 
متثلت يف ت�جيه العقل العربي اإىل درا�شة ما يجب اأّن يك�ن، ولي�س البحث فيما ه� كائن.�شعيًا 
منه اإىل اإيجاد �شيغة ت�فيقية بني الدميقراطية ال�شيا�شية، والدميقراطية االجتماعية وحتى 
بني اال�شتبداد والعدل الذي كان يف ال�شعار العربي االأ�شيل با�شم امل�شتبد العادل.)26( لقد 
ا�شتمر اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض يف هذه املرحلة على النمط نف�شه الذي 
�شار عليه يف املرحتني ال�شابقتني، وخل�س اإىل فكرة عدم ا�شتطاعة اخلطاب ال�شيا�شي على 
مدى قرن من الزمان حل ق�شية العالقة بني الدين والدولة، وعالقة االإ�شالم والعروبة، ودفع 
بها اإىل امل�شتقبل، ملزما املفكرين العرب الإيجاد حل للق�شية االأوىل واإيجاد �شيغة منا�شبة 
للق�شية الثانية، حيث ت�شاءل اجلابري عن �شبب الف�شل يف ذلك؟ اإذ يرجعه اإىل ف�شل اخلطاب 
اإيجاد �شيغة عقالنية م��ش�عية وواقعية  الزمن يف  العربي على مدى قرن من  ال�شيا�شي 
م�شكلة  برزت  املمكنة.كما  باحلل�ل  ومقابلتها  ال�شيا�شي،  االهتمام  ذات  الق�شايا  ل�شياغة 
العلمانية اأي�شا يف هذه املرحلة، وهي اإ�شكالية م�شطنعة يف نظره، وما امل�شكلة اإال م�شكلة 
الدميقراطية.�ش�اء تعلق االأمر بامل�شاواة الفعلية، اأو التعاي�س بني البنى القدمية واحلديثة، اأو 
اإمكانية قيام اإجماع حقيقي فكري وعقلي.فاإذا نظرنا اإىل ن�ش��س اخلطاب ال�شيا�شي العربي 
مبختلف اأوجهه االإيدي�ل�جية يتبنيَّ لنا ب��ش�ح مدل�ل كل من العلمانية والدميقراطية يف 
بنى هذا اخلطاب.)27( وبذلك ميكن الق�ل اإنَّ م�شطلحي العلمانية والدميقراطية يف اخلطاب 
اأي�شا  فالدميقراطية  زائفا،  العلمانية  كان م�شطلح  فاإذا  مدل�لهما،  لهما  العربي  ال�شيا�شي 
عن  املدافعني  نقد  اإىل  اجلابري  ي�شري  ثم   )28( واإ�شكالية،  لغة  اإلينا  نقل  كالهما  زائفة.الأنَّ 
لها، ومتجيدهم  اإخال�شهم  رغم  �شكت�ا عن متطلباتها  هم  اأنَّ اعتبار  الدميقراطية على  فكرة 
الأدائها، و�شك�تهم عن م�شكلة ال�شلطة وم�شدرها و�شكل النظام الذي �شيمار�شها، كما �شكت�ا 
الذي تفر�شه الدميقراطية يف جمتمع كاملجتمع  التنظيم االجتماعي وال�شيا�شي  اأي�شا عن 
العربي.فلماذا هذا ال�شك�ت؟ )29( يجيب اجلابري عن ذلك م�شخ�شًا ال�شك�ت يف بنية اخلطاب 
ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض واملتمثلة يف الع�ائق الداخلية التي منعته من تناول 
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ال�شيا�شي  اخلطاب  قدرة  عدم  واأنَّ  املجتمع،  بتنظيم  وعالقتها  للحكم  كنظام  الدميقراطية 
االجتماعية،  والدميقراطية  ال�شيا�شية  الدميقراطية  ت�فيقية بني  اإيجاد �شيغة  الق�مي على 
ال�شبب يكمن يف  ا  واإمنَّ ال�شيا�شية منفردة فقط،  الدميقراطية  اإىل عزوفه عن قب�ل  ال يرجع 
تعار�شها مع االأهداف الق�مية الكربى.)30( الأنَّ البلدان العربية وبح�شب راأي اجلابري كانت 
اإىل  الذي جعلها وفية  ال�شيء  اال�شرتاكي،  االقت�شادي  النظام  اإىل مبادئ  زالت حتتكم  وما 
اأن تقف يف وجهه، كما متيزت هذه املرحلة  االأح�ال  باأي حال من  لها  مبادئه.وال ميكن 
بغ�س الطرف عن حق�ق االأغلبية وحق�ق االأقلية والت�جه نح� مناق�شة العالقة بني الدين 
والدولة، اإذ لي�س النظام االأمثل الذي تطرحه الدميقراطية، والذي يطرح ق�شية م�شدر ال�شلطة 
و�شكل الدولة، بل النظام االأمثل للحكم يف الت�ش�ر العربي االإ�شالمي ه� النظام الذي يقيمه 

امل�شتبد العادل.)31( 
لقد ح�رض اجلابري اخلطاب ال�شيا�شي يف هذه املرحلة يف عائقني هما: فكرة امل�شتبد 
العادل ورف�س �شعار الالمركزية، فالعائق االأول مينع اخلطاب من الكالم يف الدميقراطية 
ب��شفها  الدميقراطية  يف  الكالم  من  نف�شه  اخلطاب  مينع  ما  ا  اأمَّ للحكم،  نظامًا  ب��شفها 
العربي  املجتمع  مثل  االأقليات  متعدد  جمتمع  يف  الدميقراطية  اأن  فه�  للمجتمع  نظامًا 
يقت�شي بال�رضورة نظام الالمركزية مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي العربي ال يقبل �شعار 
الالمركزية الأنه حمدد بفكرة الق�مية وفكرة ال�حدة واال�شرتاكية.)32( وهذا ما جعل اخلطاب 
للتعار�س  نظرا  لل�اقع،  مطابقته  وعدم  م��ش�عي  وغري  عقالين  غري  العربي  ال�شيا�شي 
بني  القائم  والتناق�س  ال�شيا�شية،  الدميقراطية  مع  العادل  امل�شتبد  مفه�م  بني  امل�ج�د 
مركزية  على  التاأكيد  ذلك  اإىل  االجتماعية.اإ�شافة  والدميقراطية  ال�شيا�شية  الدميقراطية 
احلكم من اأجل حتقيق االأهداف الق�مية )ال�حدة العربية( لتتم الت�شحية بالدميقراطية التي 
اخلطاب  ي�شتطيع  هل  نت�شاءل:  اأن  ميكن  ذلك  �ش�ء  ويف  التعددية،  و  الالمركزية  تتطلبها 
العالقة  العادل واإعادة ترتيب  التحرر من وهم امل�شتبد  العربي يف هذه املرحلة  ال�شيا�شي 
الق�مية ترتيبًا عقالنيًا يتما�شى  الدميقراطية كنظام للحكم ونظام للمجتمع واأهداف  بني 
اأكد ف�شل اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث  اأنَّ ال�اقع  وطبيعة هذا اخلطاب ال�شيا�شي؟ غري 
التي طرحها يف هذه احلقبة نتيجة احت�ائه على  للمعادالت  اإيجاد احلل�ل  واملعا�رض يف 
الالمركزية.)33(  �شعار  رف�س  و عائق  العادل  امل�شتبد  اإب�شتيم�ل�جيني هما: عائق  عائقني 
وقد طفحت على �شطح ال�شاحة ال�شيا�شية العربية م�شكالت عدة اجنرت يف �ش�ء هذه الع�ائق 
تخدم  �شيا�شية  متاهات  يتخبط يف  اأقطاره  بكل  العربي  املجتمع  بقي  الذكر، حيث  �شالفة 

اإرادة امل�شتبد العادل اأو الزعيم البطل كما �شَ�ر نف�شه.
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ب - مفهوم الدولة عند اجلابري: 

لفظ الدولة من االألفاظ املتداولة يف قام��س اللغة العربية، فقد جاء يف ل�شان العرب 
يف  اأما   )34( حال  اإىل  حال  من  واالنتقال  الفعل  يعني  الدولة  م�شطلح  اأن  منظ�ر(  )البن 
 (state) لفظ  االجنليزية  ويف   (état) لفظ  الفرن�شية  يف  فيقابلها  االأخرى  االأجنبية  اللغات 
وهما لفظان ينحدران من االأ�شل الالتيني (status) الذي يراد منه اال�شتقرار والثبات.)35( 
الدولة ظهرت نهاية القرون ال��شطى، وذلك نتيجة  اأنَّ  التاريخ يظهر له  اإنَّ املتتبع حلركة 
جتميع ومركزة ال�شلطة يف يد حاكم واحد، كرد فعل من جهة �شد النظام االإقطاعي املتعدد 
ال�الء، الأنَّ �شلطة ال�شيد امللك على رعاياها كانت �شببا يف ن�شاأة العديد من الدويالت ومنه 
ما كان  اأخرى.اأي يف وجه  االإمرباط�ر من جهة  البابا  �شلطة  ال�شلطة، و�شد  اإىل المركزية 
ع�رض  ال�شاد�س  القرن  بداية  مع  املقد�شة.لكن  الرومانية  اجلرمانية  باالإمرباط�رية  ي�شمى 
الدولة مبجم�عة  املتمثل يف  ال�شيا�شي  الكيان  هذا  ربط  التفكري يف �رضورة  بداأ  امليالدي 
�شائدا طيلة  النم�ذج  والعرق، وقد ظلَّ هذا  كالثقافة  االنتماء  ب�رضية متنا�شقة يف معايري 
اأربعمائة �شنة ك�حدة اأ�شا�شية قاعدية للنظام الدويل، اإىل اأن مت تثبيته مع معاهدة و�شتفاليا 
الثالثني �شنة بني فرن�شا واأملانيا،  التي و�شعت حداً حلرب  1948م،  (Westphalie) �شنة 
جديد  �شقل  مت  حيث  االأوروبي،  الرتاب  كل  عمت  دينية  حربًا  ج�هرها  يف  كانت  والتي 
للقان�ن الدويل وجت�شيده على اأر�س ال�اقع مع مطلع القرن التا�شع ع�رض عندما مت االعرتاف 
االأخرى  االأوروبية  واملجتمعات  القدمي  الي�ناين  املجتمع  اأنَّ  العلم  الدول.مع  �شيادة  مببداأ 
(cité) عند  (polis) واملدينة  الدولة كب�لي�س  اأمناطا معينة من  واملجتمع االإ�شالمي عرف�ا 
الي�نان، واجلمه�رية (Republica) عند الرومان، بيد اأن هذه االأ�شكال لي�شت فردا اأو هيئة 
اأفراد، بل هي جمم�عة من م�ؤ�ش�شات مركبة كجهاز اآيل على قمة املجتمع، فهي بذلك هيئة 
خم�لة با�شتخدام الق�ة والق�رض وتتك�ن من خرباء واخت�شا�شيني يف النظام العام يف خدمة 

امل�شلحة العامة، واملتمثل اأ�شا�شا يف خدمة االإن�شان.)36( 
غري اأنَّ مفه�م الدولة مل ياأخذ مدل�له ال�شيا�شي احلديث اإال يف ع�رض النه�شة مع املفكر 
املعن�ن  ال�شهري  كتابه  يف   )niccola machiavelli 1469 - 1527 )ميكيافلي  االإيطايل 
)37( حيث  الب�رضي،  اجلن�س  التي حكمت  املماليك واحلك�مات  اأن�اع  ليمّيز بني  )االأمري(  بـ 
يق�ل يف هذا ال�شدد: » ال تخرج جميع احلك�مات واملماليك التي حكمت اجلن�س الب�رضي يف 
ا ال�شكل اجلمه�ري اأو  املا�شي اأو التي تت�ىل حكمه االآن، على اأن تك�ن يف اأحد �شكلني: اإمَّ
ال�شكل امللكي » )38( غري اأنَّ لفظ الدولة قد اأُ�شتعمل يف فرن�شا مع مطلع القرن ال�شاد�س ع�رض 
امليالدي وبنف�س املعنى الذي كان قد ا�شتعمله به ميكيافلي، ومع تط�ر احلياة ال�شيا�شية 
jean Bodin 1529 - 1596( يف  ب�دان  )جان  والذي عربَّ عنه  اجلمه�رية،  بلفظ  اأ�شتبدل 
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كتابه عن اجلمه�رية الذي عنَ�نه بـ (les six livres de la république) حيث مل يكتمل 
مفه�م الدولة اإال يف القرن الثامن ع�رض لي�شبح لفظا �شيا�شيا يعرب عن هيئة اأو كيان �شيا�شي 
خا�شيته  واجتماعي،  �شيا�شي  كيان  هي  الدولة  فاإنَّ  كّله  هذا  خالل  ومن  بذاته.)39(  قائم 
مالزمة لكل جتمع ب�رضي بغ�س النظر عن زمانه اأو مكانه.فاإذا كانت الدولة يف الغرب هي 
االآلية االأ�شا�شية التي متت من خاللها عملية تر�شيد املجتمعات الغربية وجتريدها يف اإطار 
ال�احدية املادية، فاإنَّ كلمة دولة ت�شري اإىل مدل�لني اأ�شا�شني لالإ�شارة اإىل معناها، فاملدل�ل 
ا  االأول يعني » كل االأ�شخا�س وامل�ؤ�ش�شات الذين ينتظمهم االإطار ال�شيا�شي للمجتمع »، اأمَّ
املدل�ل الثاين في�شري اإىل » م�ؤ�ش�شة احلك�مة، ومن ثم تقف الدولة يف مقابل امل�اطنني » الذين 
ي�شكل�ن هذه االأخرية، و اأن الغالب يف اال�شتعمال ه� املعنى االأول، الأن الدولة » �شكل من 
اأ�شكال الرتابط )جماعة اإن�شانية منظمة ب�شكل واع( ، وهي تختلف عن اأ�شكال الرتابط االأخرى 
ا هدفها فيتجلى باالأ�شا�س يف احلفاظ على النظام  من خالل ال��شائل التي ت�شتخدمها”.اأمَّ
واالأمن، من خالل جملة الق�انني التي ت�شري مبقت�شاها، والتي حتظى بخا�شية االإكراه.)40( 
ها متار�س �شلطتها و�شيادتها داخل م�شاحة جغرافية حمددة، وال�شيادة يق�شد منها اأنَّ  كما اأنَّ
الدولة هي �شاحبة ال�شلطة املطلقة التي ت�شم� ف�ق �شلطات اأفرادها الذين يقع�ن حتت ل�اء 
هذه الدولة.ومنه فالدولة هي جمتمع منظم له حك�مة م�شتقلة و�شخ�شية معن�ية متميزة 
عن املجتمعات االأخرى املماثلة له، والتي تربطه بها بع�س العالقات، وتختلف الدول فيما 
بينها من حيث تك�ينها، ونظام احلكم فيها فمنها دول كبرية، ومنها دول �شغرية ومنها 
دول ملكية ومنها دول جمه�رية.)41( حيث ي�شري هذا التعريف اإىل اأنَّ الدولة ما هي اإالَّ كيان 
�شيا�شي يتمتع باال�شتقاللية عن الدول االأخرى رغم العالقات التي جتمعه بها كما اأنَّ نظام 
احلكم املتبع �شمة مميزة ملاهية الدولة تتمتع بالتنظيم ولها حك�مة م�شتقلة وت�شطلع بدور 
�شخ�س معن�ي واعتباري متميز جتاه املجتمعات املماثلة االأخرى التي تقيم معها عالقات 
اأو  وجمم�عة من اخلدمات العامة الأمة من االأمم، وبهذا املدل�ل فالدولة تقابل املقاطعة، 

املحافظة، اأو ال�الية يف التنظيمات ال�شيا�شية احلالية.)42( 

ج - نشأة الدولة العربية اإلسالمية: 

لقد كان العرب يف اجلاهلية عبارة عن جمم�عة من القبائل متناثرة هنا وهناك عرب 
وبداوة  م�شقة  حياة  حتيا  متفرقة  جماعات  تعي�س  العربية،  اجلزيرة  �شبه  و�شحاري  تالل 
فر�شتها عليها البيئة التي تعي�س فيها هذه القبائل والع�شائر، والتي ال تعرف اإالَّ لغة البداوة 
ت�شتخدم اأ�شاليب الغزو بع�شها على بع�س، و تتبع اأ�شاليب ال�شط� والنهب.)43( الأنَّ الق�ة ميزة 
املجتمعات البدوية، فالق�ي منها يق�م بغزو ال�شعيف وذلك ملا تتميز به هذه البيئة التي 
كانت تعي�س فيها هذه القبائل من بداوة، و قح�لة وقحط.فكان »عرب اجلاهلية يف جزيرتهم 
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بل يف باديتهم يعي�ش�ن جماعات متنافرة تق�م الرابطة بينهم على الن�شب الذي يجمع بني 
االأفراد، ويفرق بني اجلماعات.اإنَّ ال�رضوط املادية حلياة ه�ؤالء )جدب االأر�س التنقل، قلة 
املرعى( ، قد جعلهم يتمتع�ن بالع�شبية والقبلية » )44( حيث لي�س من املمكن اأن تق�م فيها 
يجمع  اأ�شا�شي  �رضط  ي�جد  اأن  ال�رضوري  من  الدولة.لذا وجب  بطابع  تطبع  مركزية  �شلطة 
ال�شمل بينهم وتت�حد �شلطتهم وتقلب طباعهم، وهذا ما حتقق بالفعل مع ظه�ر االإ�شالم الذي 
انقلبت على اإثره حياة العرب راأ�شا على عقب، بعد اأن كانت حياتهم حياة بداوة، و�شلطتهم 
�شلطة ع�شبية ومنهجهم يف التعاي�س القهر والغلبة، وذلك ملا كان ه�ؤالء ياأكل�ن العقارب، 
الدم  يف  باحلجارة  ميه�نه  اأن  بعد  االإبل  وبر  وه�  للعلهرـ  باأكلهم  ويتفاخرون  واخلناف�س 
ويطبخ�نه.جاء االإ�شالم فاجتمعت هذه الع�شبيات والتفت ح�ل هذا ال�افد اجلديد، مبا منَّ 
به اهلل تعاىل عليهم مبحمد �شلى اهلل عليه و�شلم فزحف�ا اإىل اأمم فار�س والروم فاإبتزوا ملكهم 
وا�شتباح�ا دنياهم.)45( وبعد تقليدهم وحماكاتهم لهذه الدول بداأت ب�ادر الدولة يف الظه�ر، 
العرب وما الزمها من قيام م�ؤ�ش�شات ونظم، والتع�شب للدين،  وذلك نتيجة جمع ع�شبية 
اإىل  اأي �شلطة معينة هدفها تنظيم �شف�ف امل�شلمني وت�جيههم  حيث قام ن�ع من احلكم 
اجلهاد.)46( غري اأنَّ التفاف هذه الع�شبيات العربية وغري العربية ال يعني بال�رضورة اإعالء 
ال�الء للحاكم اأو ال�شلطة احلاكمة، الأنَّ دولة العرب مل تعتمد يف قيامها على الع�شبية فقط 
ا قام االإ�شالم ت�حدت القبائل العربية، واأ�شبحت ق�ة اكت�شحت اأعظم  بل على الدين اأي�شا.ملَّ
االإمرباط�ريات وهي الفر�س والروم �رضقا، ودول الرببر والعجم غربا، اإالَّ اأنَّ هذه ال�حدة ما 
هي اإال امتثاال لدع�ة االإ�شالم فقط، الأنَّ اإ�شالم العرب مل يكن متجرداً تامًا من الع�شبيات التي 
طاملا فرقت بينهم، كما اأنَّ اإ�شالم الفر�س والروم والرببر والرتك وغريهم مل يكن اندماجا 
كليًا غري م�رضوط يف اأمم العرب واالإ�شالم، بل بقيت هذه الع�شبيات ت�شكل تكتالت �شيا�شية 

قبلية اأو �شبه قبلية، كل طرف يحتفظ بزعامته.
ت ع�شبية العرب يف هذه املرحلة االأوىل من التاريخ االإ�شالمي دورين متناق�شني،  لقد اأدَّ
دور ميثل رابطة جامعة مل�اجهة غري العرب �ش�اء كان�ا م�شلمني اأو غري م�شلمني، وع�شبية 
مفرقة اإذا تعلق االأمر بالعرب اأنف�شهم.)47( وكان من البديهي �شيطرة العرب والظفر بالريادة 
العربية  الع�شبيات  على  قري�س  ع�شبية  و�شيطرة  والروم،  بالفر�س  مقارنة  غالبيتهم،  على 
التي كانت متثل ق�ة وغلبة، قبل جميء االإ�شالم، فقد برزت الدولة االإ�شالمية اآنذاك يف �ش�ء 
تعاليم االإ�شالم التي جاء بها الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم داعيًا هذه القبائل اإىل ال�حدة 
الدولة،  رقعة  وت��ّشعت  ال�شف�ف،  فرقة  وجمعت  االإ�شالم  كلمة  ت�حدت  حيث  ال�شمل،  ومّل 
وذلك نتيجة العمل الدوؤوب الذي قام به الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم وال�شحابة من ن�رض 
تها  قمَّ فت�حات، يف  دولة  كانت  واخللفاء  النبي  زمن  فدولة  احلق.«  كلمة  واإعالء  لالإ�شالم 
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ا يف قاعدتها فكانت  اأمَّ قادة ع�شكري�ن هم يف ال�قت نف�شه رجال الدين و رجال الدع�ة، 
الرعية كلها جند.لقد جندت القبائل العربية كلها للفتح، مل يكن هناك اإذن ف�شل بني �شيء 
ميكن ت�شميته باملجتمع ال�شيا�شي، اأعني اأجهزة الدولة باختالف اأن�اعها وبني �شيء ا�شمه 

املجتمع املدين العلماء واالأحزاب والتنظيمات االجتماعية وعامة النا�س«.)48( 
غري اأنَّ ب�ادر اخلالف بني امل�شلمني بداأت تظهر يف ال�شدر االأول من االإ�شالم اأي يف عهد 
الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، لكن مل ي�ؤثر ل�ج�د عبقرية حممد �شلى اهلل عليه و�شلم وذلك 
بح�شمه للخالف وف�س النزاع، لكن بعد وفاة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ا�شتد اخلالف بني 
اأن  االإ�شالمية، بعد  الدولة  اإىل متزق و انحالل  ال�شحابة على اخلالفة، وهذا ما كاد ي�ؤدي 
ظهرت الع�شبية من جديد، وبعد اأن دفنت اأزمنة ط�يلة، وقد ظهر ذلك جليا يف �شقيفة بني 
)االأو�س واخلزرج( ح�ل  ، واالأن�شار  اأ�شده بني املهاجرين )قري�س(  ال�رضاع  بلغ  اإذ  �شاعدة 
من يك�ن خليفة بعد الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، ومع العلم اأن ر�ش�ل اهلل مل يدفن بعد.واأنَّ 
املهاجرين احتج�ا بقرابتهم للر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، واأنَّ العرب مل تخ�شع اإالَّ لقري�س 
يف تربير قر�شية اخلالفة.لقد وقف اأب� بكر ال�شديق للنا�س خماطبهم »اإن اهلل جل ثناوؤه بعث 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم بالهدي ودين احلق فدعا اإىل االإ�شالم فاأخذ اهلل تعاىل بن�ا�شينا 
وقل�بنا اإىل ما دعا اهلل فكنا مع�رض املهاجرين اأول النا�س لنا فيه تبع...ونحن اأو�شط العرب 
اأن�شابا لي�شت قبيلة من قبائل العرب اإالَّ ولقري�س فيها والدة » )49( فكان اأب� بكر قد بايع 
اأبا بكر  اأو عمر فقال عمر واأب� عبيدة: ما ينبغي الأحد من النا�س اأن يك�ن ف�قك يا  عبيدة 
اأنت �شاحب الغار، وثاين اثنني واأمرك ر�ش�ل اهلل بال�شالة فاأنت اأحق النا�س بهذا االأمر.)50( 
وقد احتج االأن�شار باأنهم هم من اآوى الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ونا�رضوه ووقف�ا معه 
يف ال�رضاء وال�رضاء، كما اأنَّ اخلالف بني االأو�س واخلزرج قدمي قدم تاريخ القبائل العربية، 
حيث قَ�ى هذا اخلالف من م�قف املهاجرين حني اأيدت االأو�س املهاجرين ذلك الأنَّ مر�شح 
اخلالفة �شعد بن عبادة كان خزرجيا.غري اأن البيعة يف النهاية عادت اإىل اأب� بكر ال�شديق 
ر�شي اهلل عنه، وبقي �شعد بن عبادة غا�شبا مل ي�شل معهم جماعة وال جمعة، ومل ي�شت�رضهم 

ه مل يبايع ال اأبا بكر ال�شديق وال عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما. يف اأمر، كما اأنَّ
التي  الفتنة  عتبة  تخطت  قد  االإ�شالمية  الدولة  اأن  ي�شتنتج  ال�قائع  لهذه  املتمعن  اإنَّ 
كادت تع�شف بها بعد وفاة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، امتثاال ملبادئ دولة النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم وما كر�شه االإ�شالم من �ش�رى حيث امليزة االأ�شا�شية يف هذه احلقبة اأنَّ دولة 
اأبي بكر وعمر كانت امتدادا لدولة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ملا متيزت به من قتال �شد 
امل�رضكني و�رضورة ن�رض االإ�شالم والذهاب به اإىل خارج حدود هذه الدولة، كما اأنَّ اهتمام 
العديد  عرفت  قد  اخلطاب  بن  عمر  خالفة  اأن  احلدود.بيد  تاأمني  ح�ل  ان�شب  اآنذاك  الدولة 
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للتاريخ  مبداأ  الهجري  التاريخ  �شّن  اأولها  كان  قد  و  احل�شارية،  و  االإدارية  االجنازات  من 
اإن�شاء بيت مال امل�شلمني وبناء مدن جديدة، وبلغ  االإ�شالمي ودونت يف عهده الدواوين و 
والعراق،  ال�شام  بالد  وفتحت  عهده،  يف  وال�ش�رى  العدل  �شاد  حيث  بعيدة،  بلدانًا  االإ�شالم 
الب�رضة  عهده  يف  وبنيت  وجرجان،  ونهاوند  واأذربيجان  وطرابل�س  وم�رض  فار�س  وبالد 
ه ملا طعن عمر بن اخلطاب على يد ل�ؤل�ؤة املج��شي ظل يحت�رض ثالثة اأيام  والك�فة.غري اأنَّ
على فرا�س امل�ت، حيث اأو�شى وه� يحت�رض بتطبيق مبداأ ال�ش�رى يف اخلالفة بني اخللفاء 
بن  الرحمان  وعبد  طالب،  اأبي  بن  علي  و  عفان،  بن  عثمان  وهم  باجلنة  املب�رَضين  ال�شتة 
باإبعاد  اأو�شى  الع�ام.كما  بن  والزبري  اهلل،  عبيد  بن  وطلحة  وقا�س،  اأبي  بن  و�شعد  ع�ف، 
االإمارة عن اأقاربه ورف�س تر�شيح ابنه عبد اهلل للخالفة، حتى وقع االختيار على عثمان بن 

عفان ر�شي اهلل عنه.
اإنَّ ال�شلطة ال�شيا�شية يف االإ�شالم مل تكتف بعن�رض الدين فقط بل كان للع�شبية ح�ش�ر 
اأي�شا، فاالأن�شار مت�شك�ا مببداأ الدين الأنهم هم من نا�رضوا النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بعد 
اأبناء  هم هم  اأنَّ اأخرى وهي  اأقرباوؤه واأبناء قبيلته، واملهاجرون و�شع�ا فر�شية  اأّن حاربه 
ع�شريته، وقد نادوا ب�رضورة تاأ�شي�س اخلالفة على الع�شبية قبل الدين.غري اأنَّ فتيل الع�شبية 
كان قد اأطفاأه اأب� بكر وعمر خلط�رتها على دولة اخلالفة، وذلك مبنع اأعيان قري�س و اأغنياء 
ال�شحابة من اخلروج خارج حدود دولته بدون اإذن منه » فحثَّ عمر هذه الطبقة املمتازة 
النف�ذ،  با�شتغالل  االأيام  ن�شميه يف هذه  ما  بامل�شلمني على  و �شنا  بها  املدينة �شنا  يف 
فها  فقد ا�شتقامت اأم�ر امل�شلمني واأم�ر هذه الطبقة نف�شها ما اأم�شكها عمر يف املدينة ووقَّ
عند حدود معينة من احلركة واال�شطراب« )51( وقد كان الغر�س من ذلك ه� رف�س تبعات 

الع�شبية التي كانت تغذي اأ�شحاب النف�ذ ال�شيا�شي عن طريق ا�شتغالل مال الدولة.
ومع خالفة عثمان كتب اإىل ال�الة ين�شحهم بالعدل واالإن�شاف وامل�شاواة بني اأفراد 
الدولة، حيث ان�شبَّ اهتمامه اأكرث بتجهيز اجلي�س، وت�طيد نف�ذ امل�شلمني يف البلدان التي 
ت مناطق جديدة اإىل الدولة االإ�شالمية.لكن خالفة عثمان بن عفان  فتحت من قبل، كما �شمَّ
اأمية  بن�  اإليه  ا�شتهرت باحلكم، وقرب  ل�شيا�شته ك�نه  ال�شديد  بالنقد  ات�شمت  اهلل عنه  ر�شي 
اإىل  ال�شيا�شية  بالظروف  االإ�شالمية.وهذا ما دفع  الدولة  ة يف  املهمَّ املنا�شب  اإليهم  واأ�شند 
التقهقر، فاإ�شناد عثمان بن عفان اأهم منا�شب الدولة اإىل اأهله كان مطية للنقد واالعرتا�س 
وقد كان ال�شبب الرئي�س فيها ه� تعيني معاوية حاكما على اإقليم مدة ط�يلة مت�شلة ميتد 
اأي�شا تعيني  اإىل �شاحل البحر البي�س املت��شط، ثم  اإىل حدود الروم ومن اجلزيرة  اآيلة  من 
مروان بن احلكم �شكرتريا للخليفة، فا�شتغل هذا االأخري من�شبه وارتكب اأعماال دون دراية من 
عثمان ر�شي اهلل عنه )52( .ومنه فعندما نتبع حيثيات هذه االأحداث يظهر لنا بجالء اأنَّ حال 
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االإ�شالمية قد تغري مع خالفة عثمان، » فكان امل�قف بني اخلالفة وامللك ملتب�شا  الدولة 
مت�شابكا يف عهد عثمان، كان ن�شفه ملكا، ون�شفه خالفة اأو كان ن�شفه اإمارة دني�ية » )53( 
وقد اأف�شت هذه امل�شائل يف النهاية اإىل ن�ش�ب معار�شة ل�شيا�شة احلك�مة، والهج�م على 

عثمان واإرغامه على التنازل عن اخلالفة.
اره على الرف�س انتهى االأمر مبقتله، ومرة اأخرى يظهر اأثر الع�شبية على  لكن مع اإ�رضَّ
ال�شعيد الفكري واالجتماعي وال�شيا�شي، وبعد وفاة عثمان ر�شي اهلل عنه اأ�شيب امل�شلم�ن 
بالهلع وفقدان ال�ش�اب ف�شارع�ا اإىل مبايعة علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه، وقد تزامنت 
بيعة علي مع اختالف ال�شحابة ح�ل مقتل عثمان ر�شي اهلل عنه وكيفية االقت�شا�س من 
تخللتها  ط�ائف،  اإىل  امل�شلمني  وانق�شام  كربى،  فتنًا  االإ�شالمية  الدولة  عرفت  قاتله.وقد 
علي  مقتل  وبعد  عنه  اهلل  ر�شي  وعلي  معاوية  بني  �شفني  حرب  اأ�شهرها  طاحنة  حروب 
 « ال�شيا�شي  امللك  دولة  جديدة،  دولة  قامت  معاوية  اإىل  ال�شلطة  علي  ابن  احل�شني  وت�شليم 
الدولة االإ�شالمية  العقيدة ».)54( وقد عرفت  القبيلة ولي�س با�شم  وهكذا حكم معاوية با�شم 
يف هذه املرحلة تغرًي ملح�ظًا يف نظام حكمها ومنط �شيا�شتها، فظهرت اإيدي�ل�جيا جربية 
انتهجها ال�شا�شة االأم�ي�ن تهربًا من االأمر ال�اقع »فقال�ا اإن اهلل ال يحا�شب اخللفاء الأنه ه� 
الذي جعلهم اأمراء على النا�س، وقد و�شع�ا لذلك حديثا روج�ا له يق�ل: )اإن اهلل تعاىل اإذا 
ا�شرتعى عبدا رعية كتب له احل�شنات ومل يكتب عليه ال�شيئات( « )55( فعرفت فكرة الق�شاء 
والقدر، وفكرة االجتهاد وغريها.اإال اأن واقع الدولة ال�شيا�شي يف عهد معاوية وما متيز به 
من عملية ف�شل الدين عن ال�شيا�شة اأي الدولة، حيث مل ي�شمح للجي�س باالنخراط يف االأحزاب 
الدولة  يف  قبل  من  النظري  منقطعة  �شيا�شية  خط�ة  ذلك  ويف  التكتالت...)56(  اأو  ال�شيا�شية 
االإ�شالمية، حيث مل تعرف هذه االأخرية ف�شال بني اجلي�س والت�شكيالت ال�شيا�شية، ومل يدرك 
بق�ة  الدولة  على  وراهن  بل  كثريا  ركز  الذي  معاوية،  مع  اإالَّ  االأمر  هذا  اخللفاء  اأو  القادة 

اجلي�س.
ا يعني احل�ش�ر  الفكر االإن�شاين قدميا وحديثا، ممَّ الدولة مكانة مهمة يف  لقد احتلت 
الق�ي الذي حتظى به يف احلياة االإن�شانية الذي جت�شده جملة من املفارقات، فهي تبدو كما 
اإذ »يعرب احلكماء عن هذا بق�لهم االإن�شان  ل� كانت تعبريا عن حاجة طبيعية يف االإن�شان 
اأخرى كيانًا م�شطنعًا، وجمرد و�شيلة لغاية  اأنها تبدو من زاوية  )57( غري   « مدين بالطبع 
القان�ن  اأن�شار  اإىل  الرواقيني  من  املقالة  هذه  اأ�شكال  التاريخ  يف  تعددت   « منها  اأعلى 
الطبيعي ومن اأوغ�شطني اإىل فقهاء االإ�شالم« )58( كما تبدو الدولة اأعظم اإبداع اإن�شاين تتجلى 
لتج�شد  االإن�شانية،  للحياة  واالإرادي  والق�شدي  العقالين  التنظيم  على  القدرة  خالله  من 
حرية االأفراد واجلماعات، وهي من جهة ثانية مقيتة اإذ تق�شي على جميع مظاهر احلياة 
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فيها. له  ق�انني ال دخل  اأو عبد يت�رضف مبقت�شى  اآلة  اإىل  الفرد  الفردية حت�ل  االإن�شانية 
وقد قيل »اإنَّ االغرتاب الب�رضي االأ�شلي ه� اغرتاب �شيا�شي« » )59( .قد تظهر الدولة اأحيانا 
اأمراً وا�شحًا ومعطى مبا�رضا نقبلها اإىل حد البداهة »كما نقبل خلقتنا وحاجاتنا اإىل االأكل 
والن�م » )60( ، وتظهر اأحيانا اأخرى ملتب�شة وغام�شة ومعقدة ومتداخلة حتى اأن تعريفها 
يغدو »مهمة �شبه م�شتحيلة » )61( حيث تظهر الدولة كما ل� كان ح�ش�رها يتغلغل اإىل اأخ�س 
خ�ش��شياتنا، بل ميتد لي�شمل جماالت احلياة كلها حتى غدت » �شبيهة بدائرة با�شكال التي 
يك�ن مركزها يف كل مكان واإطارها غري حمدد » )62( كل هذه املفارقات جتعل بحث الدولة 
ا ويزداد اإحلاحا بازدياد �شلطتها » اإذ مل ت�شهد االإن�شانية يف اأي حقبة يف تاريخها  اأمرا ملحًّ
الع�ش�ر  مطلع  منذ  ت�شهده  كما  ال�شيا�شي  واال�شتبداد  العنف  لنظم  ومن�اً  لل�شلطة  تراكما 
احلديثة، ويف مطلع القرن الع�رضين بالذات » )63( الأن االهتمام بالدولة يع�د باالأ�شا�س اإىل 
تط�ر الدرا�شات يف جمال العل�م االإن�شانية وت�شليط ال�ش�ء عليها، حيث مل يكن الفكر العربي 
مبناأى عن االهتمام بالدولة ودرا�شتها، مثل ما ه� ال�شاأن عند الدكت�ر حممد عابد اجلابري، 
فكيف نظر للدولة العربية االإ�شالمية؟ وما االأ�ش�س التي حتددها؟ ملا كانت القبيلة والغنيمة 
العربية  الدولة  فاإن  العربي،  ال�شيا�شي  العقل  حكمت  التي  الثالثة  املحددات  هي  والعقيدة 
االإ�شالمية ال تخرج يف تك�ينها عن اإطار هذه املحددات ال�شالفة الذكر.باعتبارها حمددات 
حكمت ما�شي الدولة العربية االإ�شالمية ومازالت حتكمه اإىل الي�م، حيث اأ�شبحت القبيلة 
الي�م هي املحرك االأ�شا�شي العلني لل�شيا�شة يف الدولة العربية االإ�شالمية، واأ�شبح االقت�شاد 
ميثل ريعا يف مقابل الغنيمة، كما اأ�شبحت االيدي�ل�جيا والفكر متثل عقيدة اإما طائفية، اأو 
�شبه طائفية )64( .االأمر الذي جعل مفه�م الدولة يف ال�طن العربي يتبل�ر على �ش�ء هذه 

املكب�تات الثالثة.
طابع  من  االإ�شالمية  الدولة  حت�لت  حينما  ال�شيا�شية  باأبعادها  الدولة  ظهرت  لقد 
اخلالفة اإىل طابع امللك، مع العلم اأنَّ الرتاث العربي االإ�شالمي عرف ثالثة اأ�شناف من الفكر 
و�شنف  واالإمامة  اخلالفة  اأ�شا�شا ح�ل  يدور  الدولة، �شنف  تتحدد من خاللهما  ال�شيا�شي 
اأقرب اإىل الفل�شفة منه اإىل ال�شيا�شة. م��ش�عه االآداب ال�شلطانية ون�شائح املل�ك، و�شنف 

فقد برز مفه�م الدولة مع ن�شاأة اخلالف الدائر ح�ل اأزمة اخلالفة التي ا�شتد اأزرها بعد مقتل 
اأبي طالب كرم  عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه ثم بعد ذلك انت�شار معاوية على علي بن 
الدولة  تاأ�ش�شت  .لقد   )65( وراثي  ملك  اإىل  االإ�شالمية  اخلالفة  معاوية  حّ�ل  حيث  وجه،  اهلل 
اأن تاأ�ش�شت  اأي منذ  التاريخ منذ معاوية،  االإ�شالمية ككيان �شيا�شي »وكما عرفها  العربية 
يف املجتمع العربي االإ�شالمي الدولة مبعنى الكلمة، اأي الدولة ب��شفها م�ؤ�ش�شة قهرية ف�ق 
املجتمع، وحتكمه با�شم الدين اأو با�شم امل�شلحة العامة اأو بغري ذلك من ال�شعارات » )66( 
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العربية  الدولة  اأن  ب��ش�ح  له  يتبني  االإ�شالمي  ال�شيا�شي  الفكر  لتاريخ  املتتبع  اأن  غري 
كعقيدة  االإ�شالم  انت�شار  رافق  وذي�ع �شيته.»لقد  االإ�شالم  بانت�شار  ن�شاأت  اإمنا  االإ�شالمية 
دينية، ن�ش�ء دولة العرب، فمنذ بداية الدع�ة املحمدية وخا�شة بعد الهجرة، ودولة العرب، 
اأ�شبحت حقيقة  اأن  اإىل  دولة االإ�شالم تن�شاأ وت�شتكمل تنظيماتها ومق�ماتها �شيئا ف�شيئا، 
بعد �شقيفة بني �شاعدة التي اجتمع فيها املهاجرون واالأن�شار الختيار من يخلف ر�ش�ل 
العربية  للدولة  جديدا  م�ؤ�ش�شا  معاوية  يعترب  لذلك   )67( الدولة«  رئي�س  الختيار  اأي  اهلل 
بعد   ، و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  يد  على  كان  االأول  التاأ�شي�س  كان  فاإذا  االإ�شالمية، 
ال�شديق  بكر  اأبي  يد  على  الثاين  التاأ�شي�س  وكان  املن�رة،  املدينة  اإىل  مكة  من  هجرته 
اإ�رضاره على احرتام كل مظهر من  و  للردة، وحر�شه  ر�شي اهلل عنه من خالل حماربته 
مظاهر االإ�شالم، مبا يحمله من اأوامر ون�اهي واأحكام، فاإن التاأ�شي�س الثالث جاء على يد 

معاوية وذلك بتاأ�شي�شه لدولة امللك.
والزوال  االنهيار  االإ�شالمية من  الدولة  اأنقذ  الذي  ال�جه  �شفيان  اأبي  بن  يعد معاوية 
و�شبغها ب�شبغة �شيا�شية بعد الفنت التي عرفتها يف اأواخر خالفة عثمان بن عفان ر�شي 
ما  وه�  بال�شيف،  احلكم  اغت�شب  ه  اأنَّ جيدا  يعرف  كان  معاوية  اأنَّ  العلم  مع   )68( عنه  اهلل 
التي �رضعت يف  ال�ش�رى،  اأ�شا�شا على  التي تق�م  االإ�شالم  يتنافى مع م�رضوعية احلكم يف 
عهد اأبي بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه فراح يبحث عن �رضعية حلكمه من الق�شاء والقدر من 
اعتبار ملك  االأم�ال.)69( حيث ميكن  باإ�رضاكهم يف احلكم وت�زيع  النا�س  وا�شرت�شاء  جهة 
معاوية دولة ال�شيا�شة يف االإ�شالم، وهي �شبيهة اإىل حد كبري بالنم�ذج ال�شائد الي�م، وذلك 
لي�س لدهاء معاوية و حكمته و قدرته على التفاو�س، بل االأمر اأكرث من ذلك الأن معاوية 
اأول من اأوجد ما يعرف باملجال ال�شيا�شي عند علماء االجتماع وعلماء ال�شيا�شة؛ الأنَّ الدولة 
�شابقا،  التي ذكرناها  الثالثة  ال�شيا�شية باملحددات  اأقامها ال تتحدد فيها املمار�شة  التي 
هذه  يف  ال�شيا�شة  مبمار�شة  بل  مبا�رضة،  ب�ش�رة  والعقيدة  والغنيمة  القبيلة  يف  واملتمثلة 
املحددات.)70( لقد كانت االأو�شاع ال�شيا�شية يف الدولة قبل معاوية تتميز باالندماج بني 
الدين وال�شيا�شة، وبني الرعية واجلند لتمثل بنية واحدة.ففي القمة  االأمراء والعلماء وبني 
العامل  االأمري عن  فانف�شل  دولة معاوية  ا مع  للقبيلة.اأمَّ الكلمة  القاعدة  للدين ويف  الكلمة 
ا يف قاعدتها التي ت�شريها القبيلة فتنق�شم اإىل جند  وكل واحد مثل فريقا يف قمة الدولة اأمَّ
اآنذاك  الدولة  عرفت  �شده.كما  قاتل  من  كل  وهم  ورعية  معاوية،  مع  حارب  من  كل  وهم 
اأ�شا�شه امل�اكلة احل�شنة وامل�شاربة اجلميلة، والتي تعني يف  �شيا�شيًا مع املحك�مني  عقداً 

م�شم�نها ال يف ال�شلطة بل يف ثمارها وه� ما يعرف بالغنيمة.
يرى اجلابري اأن الدولة العربية االإ�شالمية قد عرفت ن�عًا من الدميقراطية ال�شيا�شية، 
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حيث جت�شدت خا�شة يف حرية الكالم والتعبري واإبداء الراأي، وهذا ما اأثبت معار�شة بع�شهم 
بخ�ش�مه. االت�شال  على  والبقاء  ال�شيعة،  فعلت  كما  االأم�ي  احلكم  �رضعية  يف  وطعنهم 
ال�شيعة  �شيا�شيًا حقيقيًا ت�شمن  االإ�شالمية يف عهد معاوية جمااًل  الدولة  )71( حيث عرفت 

واخل�ارج واالأم�يني اأي االأ�رضة احلاكمة، اإىل جانب املحايدين لل�رضاع بني معاوية وعلي 
اأنَّ هذا املجال ال�شيا�شي يف الدولة مل يتحقق ل� مل تق�َّ�س �شلطة  الذين اعتزل�ا الفنت.غري 
القبيلة ويعاد بعثها من جديد، لكن ما يعاب على حكم معاوية ه� اال�شتئثار باحلكم لنف�شه 
اال�شتبداد  مظاهر  من  مظهر  ال�ش�رى.وه�  حمل  وال�راثة  امللك  اإحالل  خالل  من  ولعائلته 
ال�شيا�شي يف الدولة ورف�س مبداأ التداول على ال�شلطة، ذلك من خالل عدم االلتزام باأحد اأ�ش�ل 
ه ال �شبيل وال فائدة من احلديث عن الدميقراطية  احلكم يف االإ�شالم وه� ال�ش�رى، حيث اأكد اأنَّ
ه يجب اأن يف�شح املجال اأمام التعددية، �ش�اء كرثة  دون العمل بها.)72( ي�ؤكد اجلابري على اأنَّ
اأ�شمى مظاهر  اأو حرية التعبري وتعدد االأحزاب، الأن هذه املظاهر تعد  الط�ائف واالأقليات، 
الدميقراطية يف الدولة، ليتم الق�شاء على القبلية والع�شائرية ليت�شنى لالأحزاب من اخرتاق 
الطبقية امل�ج�دة يف املجتمع  التناق�شات  واإمكانية حتريك  االأطر االجتماعية امل�روثة، 
من هيمنتها ليحدث ن�ع من التجان�س االجتماعي، وبالتايل يتخلله انتقال �شلمي لل�شلطة 
ال�شيا�شية من النخب احلاكمة اإىل النخب ال�شعبية املتنامية، وهذا امل�شكل تعاين منه معظم 

الدول العربية االإ�شالمية يف ال�قت الراهن.)73( 
اإنَّ ما ه� مطل�ب يف الدولة العربية احلديثة واملعا�رضة يف نظر اجلابري، ه� اإحالل 
ال�الء للفكر والربامج واالختيار االإيدي�ل�جي احلزبي حمل ال�الء ل�شخ�س واحد، �ش�اء كان 
�شيخا للقبيلة اأو رئي�شا لطائفة، مع �رضورة اإحالل التنظيم احلزبي املتحرك حمل التنظيم 
الطائفي الع�شائري اجلامد، وه� ما ي�شمن االنتقال ال�شلمي والدميقراطي لل�شلطة يف الدولة.
القدمية  التعددية احلزبية، وزوال املظاهر االجتماعية  اأ�شا�س  ال�طنية على  ال�حدة  لتبنى 
وم�اكبة التط�رات.)74( كما األح اجلابري على �رضورة حت�يل الغنيمة اإىل اقت�شاد �رضيبة، 
فيه  تفر�س  الذي  االإنتاجي  االقت�شاد  اإىل  الريعي  االقت�شاد  من  االنتقال  خالل  من  وذلك 
الدولة ال�رضائب على املنتجني، الأنَّ ال�رضيبة ت�شكل اأحد اأهم م�اردها لتدعيم خزينتها.اإنَّ 
�شيا�شة الدولة هذه من �شاأنها حماية االقت�شاد، و�شمان �شالمة االأم�ال وح�شن ا�شتخدامها 
كاالأج�ر  الريعي  القطاع  اقت�شادها  على  يطغى  العربية  الدولة  اأنَّ  �رضفها.غري  ومراقبة 
اأثناء  احلكام  مراقبة  من  اخل�ا�س  مينع  الذي  ال�شيء  الطبيعية،  امل�ارد  ودعم  واالأعطيات 
اإنَّ ما تعاين منه  االإنتاجية.)75(  العملية  لي�ش�ا م�شاركني يف  هم  االأم�ال، الأنَّ عملية �رضف 
االإقليمي، وذلك بخلق �ش�ق  اإال بالتكامل االقت�شادي  للتغلب عليه  العربية ال �شبيل  الدول 
فال�حدة  امل�شرتكة،  االأوروبية  ال�ش�ق  �شاكلة  على  م�حد  اقت�شاد  لبناء  م�شرتكة  عربية 
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اإحداث  ه يجب  اإحداث تنمية عربية م�شتقلة.)76( كما يقرر اجلابري باأنَّ اأ�شا�س  االقت�شادية 
جمال �شيا�شي يف الدولة لالنتقال اإىل الدميقراطية »الأنَّ الدميقراطية اإذن يجب اأن ت�شتهدف 
ممار�شة  الدميقراطية  ملمار�شة  قابال  ي�شبح  حتى  العربي  االإن�شان  ذهنية  الذهنية،  تغيري 
املرة  به هذه  يتجه  تغيريا  العربي  املجتمع  لتغيري  اأي�شا  والدميقراطية �رضورية  حقيقية، 
اأنَّ هذه ال�حدة  اإىل ال�حدة«.)77( غري  التعدد  التعدد...بل بالعك�س من  اإىل  ال من ال�حدانية 
اإقامة نظام جماعي عادل خال من اال�شتبداد،  اإىل  اإمنا تهدف  التي يتكلم عليها اجلابري 
وقادر يف ال�قت نف�شه على م�شايرة متطلبات الع�رض، اإذ يجب اأوال اإقرار مبادئ د�شت�رية 
للحد من االأنظمة اال�شتبدادية )78( واأنَّ هذه املبادئ تتمثل على وجه اخل�ش��س يف ال�ش�رى 
بتجديد  قمنا  اإذا  اإالَّ  الثالث  املبادئ  بهذه  العمل  ه ال ميكن  اأنَّ واالجتهاد، غري  وامل�ش�ؤولية 
العقل ال�شيا�شي العربي من اأجل بناء دولة ق�ية الدعائم وذلك باإقرار طريقة واحدة لل��ش�ل 

اإىل ال�شلطة وحتديد مدة والية الرئي�س، وحتديد اخت�شا�شاته.
لقد كان من » حتديد طريقة ممار�شة ال�ش�رى باالنتخاب الدميقراطي احلر، واأنَّ حتديد 
التنفيذية  ال�شلطة  مهام  اإ�شناد  مع  اجلمه�ري،  النظام  حال  يف  الدولة  رئي�س  والية  مدة 
حتديد  واأنَّ  معا،  واجلمه�ري  امللكي  النظام  حال  يف  الربملان،  اأمام  م�ش�ؤولة  حلك�مة 
اخت�شا�شات كل من رئي�س الدولة واحلك�مة والربملان ب�ش�رة جتعل هذا االأخري ه� وحده 
م�شدر ال�شلطة، تلك مبادئ ال ميكن ممار�شة ال�ش�رى يف الع�رض احلا�رض من دون اإقرارها 
ها تتنافى  والعمل بها«.)79( كما يجب اأي�شا اإيجاد بدائل ملحددات العقل ال�شيا�شي العربي الأنَّ
واأ�شاليب الدميقراطية احلديثة، وذلك بتح�يل القبيلة يف الدولة اإىل جمتمع مدين وتع�ي�س 
اإطار  اإنَّ جتديد هذه املحددات يف  اإىل جمرد راأي.)80(  العقيدة  الغنيمة بال�رضيبة وحت�يل 
الدولة اإمنا يق�دنا وبال�رضورة اإىل نظام دميقراطي ليبريايل، الأنَّ حت�يل القبيلة اإىل جمتمع 
اإىل  اأحزاب و نقابات و جمعيات و هيئات ومنظمات قاعدية، ثم حت�يل العقيدة  اأي  مدين 
جمرد راأي ي�ؤدي بدوره اإىل حرية التعبري والتفكري واملعار�شة، وحت�يل الغنيمة اإىل �رضيبة 
اإنتاجي مبني على حرية املناف�شة فهي بال�رضورة نف�س املبادئ التي قامت  اأي اقت�شاد 
عليها الدميقراطية ال�شيا�شية.لذلك فال منا�س للدولة اإال باتباع الدميقراطية ال�شيا�شية رغم 
اأنَّ  االجتماعية.غري  الدميقراطية  لتحل حملها  لها،  الق�ميني  املثقفني  العديد من  مهاجمة 
اجلابري يرى اأنَّ هذه الدميقراطية التي ين�شدونها ال تتحقق اإالَّ يف ظل دولة ليربالية تق�م 

على الدميقراطية ال�شيا�شية.)81( 
ال�شيا�شي  العقل  لتحل حمل حمددات  اجلابري  اختارها  التي  الثالثة  البدائل  هذه  اإنَّ 
العربي ال ميكن اأن ت�جد اإال يف ظل دولة متار�س نظامًا ليبرياليًا مطب�عًا بطابع املجتمع 
اإىل  ي�شري  ما  ع�رضي.وهذا  اقت�شاد  واقت�شاده  والعقيدة،  الراأي  حرية  ميار�س  الذي  املدين 
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دولة احلداثة، اإذ يجب من خاللها اأي�شا حتديث �شيا�شتها، الأنَّ املحددات التقليدية )القبيلة 
الدميقراطية، وحت�ل دون بل�غ احلداثة  اأ�شاليب املمار�شة  والعقيدة والغنيمة( تتنافى مع 
لها  التاريخي  بالنفي  وذلك  حمدداته،  جتديد  العقل  من  تتطلب  التي  الدولة  يف  ال�شيا�شية 
املجال  وتفتح  الدميقراطية،  اإىل  االنتقال  ت�شمن  ومعا�رضة،  وتع�ي�شها مبحددات حديثة 
لدخ�ل احلداثة ال�شيا�شية من اأب�ابها ال�ا�شعة، مع العلم اأنَّ ا�شتقراء ح�ادث التاريخ للدولة 
نتيجة  �شنة  مائة  من  اأكرث  منذ  عديدة  حماوالت  هناك  اأنَّ  لنا  يبنيِّ  االإ�شالمية  العربية 
االحتكاك بالعامل الغربي واحل�شارة املعا�رضة.)82( اإنَّ الدخ�ل يف عامل احلداثة ال�شيا�شية 
حبي�شة  تبقى  ال  حتى  النه�شة،  اإىل  املتط�رة  بالدول  اأّدت  التي  املعايري  م�شايرة  يقت�شي 
القيم واملبادئ التقليدية التي كانت �شببا يف الرتدي والتخلف، مع اأنَّ الدول احلديثة تنادي 
بالدميقراطية كطريقة يف احلكم، وتعدي عتبة املكب�تات ال�شيا�شية التقليدية، التي تظهر من 
حني اإىل اآخر بطريقة ال�شع�رية.اإنَّ الدولة عند اجلابري ما هي اإالَّ جهاز �شيا�شي واجتماعي 
االأفراد. اإرادة  يحكم  الذي  ال�ازع  هي  تك�ن  اأّن  للدميقراطية  البّد  اإذ  ال�شيا�شة،  على  قائم 
الطبيعة  بني  الفا�شل  اخلط  لت��شيح  اإليهما  ن�شتند  اأّن  ميكن  الدولة  يف  معياران  هناك  اإذ 
الدميقراطية والطبيعة غري الدميقراطية للنظام ال�شيا�شي داخل الدولة و هما: تداول ال�شلطة 
ودرجة امل�شاركة ال�شيا�شية للفرد يف �شنع قرارات الدولة.ومن هنا نرى اأنَّ جتاوز ال�اقع 
املتجددة  اأ�شاليبها  و  الدميقراطية  باملبادئ  االأخذ  يتطلب  متح�رضة  دولة  اإىل  واالنتقال 

بتجدد احلياة وتط�رها يف اأي بلد.

2. الدميقراطية ونظام القيم يف الثقافة العربية اإلسالمية:
يعد مفه�م الدميقراطية من املفاهيم الفل�شفية االأ�شد ارتباطًا بال�شيا�شة واأنظمة احلكم، 
جعل  مما   )83( الي�نانية«  باأ�ش�لها  قدما  العاملي  ال�شيا�شي  الفكر  مفردات  »اأكرث  هي  بل 
اأمراً �شعب املنال، الأنها تعرب عن عالقة �شيا�شية  اإمكانية القب�س عليها واختزال داللتها 
اأخرى. بني احلاكم واملحك�مني من جهة، و ملا تتميز به من التبا�س و غم��س من جهة 

ومن خالل ذلك ميكن اأن نت�شاءل: ماذا يق�شد بالدميقراطية عامة؟ وعند اجلابري خا�شة؟ 
.اإنَّ الدميقراطية من بني املفاهيم كثرية التداول، ويف ال�قت نف�شه من املفاهيم التي ي�شعب 
حتديدها، واإعطاوؤها تعريفًا واحداً يتفق فيه النا�س جميعًا، وه� ما يدفعنا اإىل تتبع تاريخ 
هذه الكلمة لعله ي�شاعدنا على معرفة املق�ش�د منها، الأنَّ مفه�مها تط�ر تبعا لتط�ر حركة 
التاريخ، وهذا ما اأدى اإىل اختالف مفه�مها من زمان اإىل اآخر )84( فكانت عند الي�نان تعني 
» حكم ال�شعب نف�شه بنف�شه » وه� معناها االأ�شلي، حيث اأبرزه اأفالط�ن يف عر�شه لكيفية 
االنتقال اإىل الدميقراطية، والتي هي نتيجة حتمية جل�شع الطبقة االوليجار�شية طبقة االأقلية 
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النهاية  يف  االأمر  لي�ؤول   )85( الرثاء  من  ممكن  قدر  اأكرب  حتقيق  اإىل  ت�شعى  والتي  الفا�شدة 
اأم�ر احلك�مة بالت�شاوي، ويختار احلكام يف  اأعدائهم، ويقت�شم�ا  الفقراء على  انت�شار  اإىل 
غالبيتهم عن طريق القرعة، وتك�ن حك�ماتهم تعددية، الأنها تتك�ن من اأ�شخا�س من طباع 
بالف��شى  احلك�مة  تعرف  باأل�ان خمتلفة، كما  يعرف  ه  الأنَّ اأف�شل نظام ممكن،  �شتى.وه� 

ومظاهر التن�ع.)86( 
لك�نها  الب�رضية  املجتمعات  اأ�شكال  اأف�شل  املدينة هي  دولة  اأنَّ  يرى  اأر�شط�  اأنَّ  غري 
تعرف بالتنظيم، وامل�اطن له احلق يف امل�شاركة يف م�شائل الدولة، كما له احلق اأي�شا يف 
اال�شرتاك يف ال�شلطة لق�شائية.)87( مع العلم اأنَّ اأر�شط� كان قد ربط بني نظريته يف ال�شيا�شة 
و مذهبه يف االأخالق، القائم على مبداأ ال��شطية، اأي الف�شيلة و�شط بني رذيلتني، فاملدينة 
متثل و�شطًا بني االأ�رضة و االإمرباط�رية، فاالأ�رضة هي ن�اة املجتمع لكن غري كافية واملدينة 
ا االإمرباط�رية فهي نتيجة ازدياد عدد االأ�رض عن العدد الالزم  اأ�رض.اأمَّ تتك�ن من جمم�عة 
والذي تنعدم فيه عالقات االأخ�ة وال�شداقة، ليحل فيها �ش�ء التفاهم و ال�رضاع واال�شتغالل.
اإن ثار  اأر�شط� عن ذلك يف ق�له: »هذه نظم االأثينيني املت�ارثة عن االأجداد،  )88( وقد عرّب 

اأحد وحاول اإن�شاء حكم طغياين، اأو اأ�شهم يف اإن�شاء ذلك احلكم، �شقط عن حق�قه املدنية ه� 
واأ�رضته«.)89( اإنَّ تعريف الدميقراطية باأنها: » حكم ال�شعب نف�شه بنف�شه » ال ت�شدق اإالَّ على 
دولة مثالية كما حتدثَّ عنها اأفالط�ن، الأنَّ كلمة �شعب ت�شت�جب دولة بال�رضورة حيث ال 
و  حاكم  وج�د  تقت�شي  حكم  وكلمة  �ش�ؤونه،  ي�شري  حكم  نظام  له  لي�س  �شعب  ت�ش�ر  ميكن 
حمك�مني فكيف يا ترى اأّن يحكم ال�شعب نف�شه بنف�شه؟ )90( مع العلم اأنَّ جان جاك رو�ش� 
كان قد اأكدَّ هذه الفر�شية معترباً اأن الدميقراطية بهذا املفه�م لن ت�جد اأبدا، الأنَّ حقيقتها 
العدد  ت�شيري  بال�رضورة  يقت�شي  الذي  الطبيعي  القان�ن  حقيقة  مع  تتنافى  املعنى  بهذا 
ال�شغري للعدد الكبري.كما اأنَّ ال�شعب ال ميكن اأن يك�ن دائمًا �شاهراً و مراقبًا الأم�ر الدولة، 
وعندما تك�ن وظائف الدولة م�زعة على هيئات عدة فاإن اأقلها عدداً ي�شت�يل على ال�شلطة 

ال�شتح�اذهم على النف�ذ ومتكنهم من الفر�س دون غريهم.)91( 
عدد  لقلة  واحدة  �شاحة  يف  جمعهم  تقت�شي  اآنذاك  الي�ناين  املجتمع  طبيعة  اأن  غري 
الأنَّ  اجلميع  براأي  واالأخذ  وا�شت�شارتهم  احلكم،  يف  امل�شاركة  من  ميكنهم  ما  وهذا  اأفراده 
امل�ش�رة  اأمر  ا�شتحال  اأفرادهم  عدد  وكرث  مدنهم  كرثت  ملا  لكن  االآخر،  يعرف  منهما  كاًل 
بالراأي.)92(  وا�شتبدادهم  املل�ك  بع�س  لت�شلط  مطية  اال�شتحالة  هذه  كانت  وقد  بينهم، 
وظهرت الطبقة االوليجار�شية التي اعتربت الدميقراطية عاجزة عن حتقيق حلم امل�اطنني 
اإال الإرادة االأحرار  اإذ الدولة ال تخ�شع  الي�نانيني وذلك لكرثة العبيد يف املجتمع االأثيني، 
العامة  اجلمعية  الأنَّ  احلكم،  اأنظمة  اأ�شمى  اآنذاك  الي�نانية كانت  الدميقراطية  اأنَّ  فقط، غري 



110

د. سعودي مفتاحاخلطاب السياسي لدى اجلابري وجتلياته في الفكر العربي املعاصر 

يف�ق  العليا  املحكمة  اأع�شاء  عدد  وكان  للدولة،  الر�شمي  اجلهاز  تعد  كانت  والتي  للدولة 
االألف ع�ش� وذلك لتجنب انت�شار الر�ش�ة وف�شاد االأخالق، لكن هذا النظام بقدر ما كان اأكرث 
�شقراط  كان  لقد  معا�رضيه.)93(  ب�شهادة  بطالنًا  و  �شخافة  نف�شه  ال�قت  يف  كان  اإحكامًا، 
يتهكم بالدميقراطية هذه ويعتربها دميقراطية عرجاء، الأنها متيِّزها الطبقية بني االأ�شياد 
والعبيد، اإذ اإنَّ اجلماهري فيها ت�ش�قها العاطفة وال تعطي قيمة للب�شطاء من مزارعني وجتار، 
ولي�س لهم احلق يف االنخراط يف املحكمة العليا للبالد، وهي قيم حطت من قيم االإن�شانية، 
اإنَّ هذا الهج�م الالذع على الدميقراطية املزيفة من قبل �شقراط جعل ال�شف�شطائيني يعدم�نه، 
فاإذا كانت دميقراطية اأثينا هي التي �شنعت االأن�ار، فاإنها يف مقابل ذلك كانت قد �شنعت 
اإعدام  اإنَّ  ال�شباب.)94(  اإف�شاد عق�ل  اإثر ذلك بالف�شاد اخللقي، و  اأًتهم �شقراط  ال�شج�ن.حيث 
�شقراط جعل اأفالط�ن اأكرث �شخطًا على الدميقراطية واجلماهري التي اأن�شاأتها االأر�شتقراطية 
العداوة من قبل  االأعقل واالأف�شل، وهذا ما جلب له  اأثينا، وقال ب�رضورة جت�شيد حكم  يف 
الدميقراطيني، )95( الذين وقف�ا يف وجهه ملا يق�م بالرتويج له، وه� اأن الدميقراطية اإمنا 

جاءت خلدمة طبقة على ح�شاب الطبقات االأخرى.
اأما يف الع�رض ال��شيط فقد عرفت الدميقراطية منطًا اآخر، وه� اأنَّ الرومان قد ق�شم�ا 
ال�شعب اإىل �شادة ونبالء واأ�رضاف من جهة، واأرقاء من جهة ثانية، فمفه�م الدميقراطية اإمنا 
ينطبق على عدم تثبيت ذلك التق�شيم وتر�شيمه، وقد ن�شاأ مب�جبها جمل�س ال�شي�خ ليحد من 
�شلطة احلاكم وا�شتبداده، حيث كان ه�ؤالء االأع�شاء ُينتق�ن بطريقة ع�ش�ائية من ال�اليات 
ا يف الع�رض  كلها دون و�شع مقايي�س الختيارهم.)96( وه� االأ�شل�ب نف�شه عند العثمانيني.اأمَّ
احلديث فقد اتخذت الدميقراطية �شكال خمالفا ملا كانت عليه، حيث اأ�شبحت تعني االنتخاب 
الطبقة  قبل  من  باحلكم  ا�شتئثار  هناك  كان  واإالَّ  املر�شحني،  امل�شاواة بني  ت�شمن  وبطرق 
احلاكمة واملحافظة على مكا�شبها.)97( لقد حتددت املمار�شة الدميقراطية يف الع�رض احلديث 
مع الث�رة الفرن�شية التي اأعطت ال�شيادة لل�شعب باأن يحكم نف�شه بنف�شه، وذلك باختيار ن�اب 
تعني حكم  اإذن  فالدميقراطية  الدولة  اأجهزة  ال�شعبية، وخمتلف  املجال�س  ين�ب�ن عنه يف 
التي تعنيها االنتخابات.)98( فالدميقراطية احلقة تعني امل�شاواة،  االأغلبية  اأو حكم  الكرثة 
وه� ما يفهمه عامة النا�س منها، اإذ يق�شدون بذلك امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات، ويف 
ظروف العي�س ويف املحاكم اأي اأمام العدالة، والأنَّ الدميقراطية تعني االنتخاب عن طريق 
االختيار بني ممكنات عدة، وه� ما يقت�شي حرية الناخب الأنَّ احلرية اإذا مل يت�شاوى فيها 
اال�شتبداد  �ش�ى  تعني  ال  ال�شعب  اأو  االأفراد  حرية  واأن  وا�شتغالال،  ا�شتعبادا  ت�شبح  االأفراد 
هم يعي�ش�ن اأو�شاعًا تتميز بالالم�شاواة.الأنَّ ال�شعب لي�س له اخليار احلقيقي  واال�شتغالل، الأنَّ
اأثناء االنتخابات الأنَّ االإمكانات وال��شائل خمتلفة جتعل املناف�شة  اأفراد القمة  يف مقابل 
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غري متكافئة، اإذ ال ميكن اأن نتحدث عن م�شاواة بني الغني والفقري، وبني العامل واجلاهل، 
فالفقري ال ي�شتطيع اأن يختار اإال رغيف خبزه، واجلاهل ال يختار اأ�شاًل؛ الأنه ال يعرف، وماذا 

يريد؟ ، وال ميلك القدرة على ما يريد.)99( 

أ - الدميقراطية عند اجلابري: 

الدولة  واقع  فاإنَّ  واملراجعة،  االإ�شالح  تقت�شي  كلها  ال�شيا�شية  الظروف  كانت  ملا 
اأنَّ  على  التام  بالتاأكيد  وذلك  االإ�شالح،  هذا  من  ن�شيبه  ياأخذ  باأنَّ  واأحق  اأجدر  العربية 
ها اأ�شبحت الي�م �رضورة ملحة  العاطفة والعقل ي�ؤيدان الدميقراطية وي�ؤكدانها، باعتبار اأنَّ
اإال باأخذ ال�اقع العربي  لتحقيق التقدم واحلفاظ على اله�ية العربية.)100( وهذا ال يتحقق 
بعني االعتبار لك�نه ميثل الرتبة اأو املناخ الذين �شيحت�شنان الدميقراطية، رغم اأن ال�اقع 
والتط�رات  الظروف  اأي�شا  ه مل يعرف  اأنَّ تاريخه، كما  الدميقراطية ط�ال  العربي مل يعرف 
التي اأفرزت الدميقراطية يف اأوربا كفكر وكم�ؤ�ش�شات، بل عا�س ال�اقع العربي ظروفًا خمتلفة 
متامًا عن تلك التي �شهدتها اأوربا بعد التح�الت امل�شتمرة التي عرفتها ال�شع�ب االأوروبية 
منذ الي�نان مروراً بالع�ش�ر ال��شطى اإىل غاية الع�رض احلديث، على العك�س، مما كان يعي�شه 
احلاكم  كان  �ش�اء  الفردي  احلكم  وه�  احلكم  من  واحداً  الذي عرف منطًا  العربي  املجتمع 

خليفة اأو ملكا اأو اأمريا.
اأو ب��شاطة الق�ة  اأو املبايعة،  لقد كان نظام احلكم دائمًا فرديًا �ش�اء عنّي بالر�شاء 
والغلبة.وهذا ما جعل فكرة امل�شتبد العادل فكرة ج�هرية يف احلكم العربي، اأي احلاكم الفرد 
التاريخ  اأنَّ  العلم  با�شت�شارة رعيته.مع  ُملزمًا  اأن يك�ن  ي�شت�شري دون  الذي ال يظلم، والذي 
�شلطته،  من  احلد  اأجل  من  وال�شعب  احلاكم  بني  ال�رضاع  ذلك  يعرف  مل  العربي  ال�شيا�شي 
اأو  الديني  ال�ازع  القيد ال�حيد ه�  اأوروبا، بل بقي  ال�شاأن يف  اأو فر�س قي�د عليه كما ه� 
االأخالقي، وهذا ما يعرف عند اجلابري » بن�شيحة املل�ك » اإذ الن�شح لي�س رقابة، وال حد 
من ال�شلطة بل اخل�ش�ع التام الإرادة احلاكم، وهذا ما جعل االنتقال اإىل الدميقراطية يتطلب 
اإحالل انقالب تاريخي مل ي�شهده عاملنا، وهذا يحتاج اإىل نف�س ط�يل وعمل مت�ا�شل، و�شرب 

كبري وفكر عميق.)101( 
يرى اجلابري اأنه مهما ف�شلت جتربة الدميقراطية يف ال�طن العربي، يجب اأن ال تلغى، 
بل البد من م�شاعفة املجه�دات لت�طيدها، الأنَّ الدميقراطية لي�شت عملية �شهلة، فهي ميالد 
اإال  العربي  ال�طن  يف  وحتديدها  الدميقراطية  فهم  املمكن  غري  من  اإذ   )102( وع�شري  جديد 
باأطراف ثالثة وهي التيار االأ�ش�يل ومتثله النخبة التقليدية، والتيار اال�شت�رضاقي ومتثله 
هي  العراقيل  هذه  واأوىل  نف�شه،  العربي  ال�اقع  وه�  ثالث  طرف  وهناك  الع�رضية،  النخبة 
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بيئة  يف  تطبيقه  ميكن  كيف  راأ�شمالية،  بيئة  وليدة  وهي  الدميقراطية  اإىل  االنتقال  كيفية 
الثانية وهي كيفية االنتقال  ال�شع�بة  ا  ا�شرتاكي.اأمَّ االآخر  الراأ�شمالية وبع�شها  �شابقة عن 
اأنف�شهم،  احلكام  من  بقرار  اإالَّ  يتحقق  ال  وهذا  دميقراطي  نظام  اإىل  الدميقراطي  نظام  من 
ا جربا وهذا يحتاج اإىل ق�ة  ا بالتنازل ط�عا، وهذا �شبه م�شتحيل يف ال�طن العربي، واإمَّ اإمَّ

ومنا�شلني قادرين على فر�س الدميقراطية.)103( 
ترت�شخ  و  تنم�  للدميقراطية  املجال  بف�شح  وذلك  التدرج  ا  اإمَّ اختياران  اإذن  فهناك 
وف�شل  واحلق�ق  احلرية  على  مبنية  حقيقية  م�ؤ�ش�شات  دولة  اإىل  االنتقال  على  والعمل 
التنازل عن احلكم حتت �شغط  ا حمل احلكام على  يتطلب وقتا ط�يال.واإمَّ ال�شلطات، وهذا 
الق�ى احلية املنا�شلة من اأجل الدميقراطية وقيمها، وهذا ال يتاأتى اإال ب�شبيل الدميقراطي 
وه� ما يتنافى مع مبادئها ودع�اتها، وهي ت�شري اإىل الهدم اأكرث من ال�شري اإىل البناء.وهذا 
ما يجعل طريق التدرج ه� اأف�شل الطرق، لكن �ش�ء فهمه قد ي�ؤدي اإىل متييع الدميقراطية 

والع�دة اإىل ال��شعية الالدميقراطية ال�شابقة.)104( 
النف�ذ من طبقة بكاملها قد تك�ن  امتيازات  الدميقراطية يعني نزع  التدرج نح�  اإنَّ 
عبارة عن طائفة اأو عائلة اأو من احلزب ال�احد، وقد تتفطن هذه الطبقة اإىل امل�ؤامرة التي 
حتاك �شدها فتعرقل كل عملية التدرج، فتق�م بالق�شاء عليها وه� ما حدث يف كثري من 
االأقطار العربية يف اأثناء حماوالتها جت�شيد الدميقراطية، لكن يجب الكفاح من اأجلها.)105( 
اأو من�ذجًا جاهزاً ميكن ا�شترياده، بل هي ممار�شة  اإذن لي�شت ب�شاعة  ومنه فالدميقراطية 
ونتاج وحم�شلة تاريخ وعالقات وح�ار.» فالدميقراطية تعني حفظ احلق�ق: حق�ق االأفراد 
وحق�ق اجلماعات » )106( الأن الدميقراطية احلقيقية يف ج�هرها، وماهيتها لي�شت �شيئًا اآخر 
غري م�شاركة احلاكم الرعية يف احلكم.)107( وتبدو الدميقراطية اإذن »هي نقي�س الظلم متاما، 
مثلما اأنَّ ال�شماء نقي�س االأر�س » )108( واأن غياب الدميقراطية يعني غياب العالقة الع�ش�ية 
بني احلكام العرب وبني جماهري ال�شعب، غيابها يف امليادين ال�شيا�شية واالجتماعية كافة.
)109( اإنَّ الدميقراطية يجب اأن ت�شمن اإقامة جمتمع مدين يت�شكل من م�ؤ�ش�شات تنظم حياة 

االأفراد وت�شمن لهم احلق�ق وال�اجبات، حيث يك�ن احلاكم فيها نائبًا عن اجلماعة كلها 
ها دميقراطية  وبر�شاها، وال يك�ن رئي�س ع�شرية اأو ع�شبة من االأثرياء باملال وال�شالح، اإنَّ
العربية،  ال�حدة  حتقيق  على  العمل  �رضورة  مع  احتكارها  ومتنع  ال�شلطة  تداول  ت�شمن 

واإقامة �ش�ق عربية م�شرتكة.)110( 

ب. آلية االنتقال إىل الدميقراطية يف الوطن العربي: 

خا�شة  ال�شع�ب،  بها  تنادي  التي  االأ�شا�شية  املطالب  بني  من  الدميقراطية  كانت  اإذا 
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امل�شطهدة منها من قبل اأنظمتها و�شا�شتها، فاإن مفه�مه يختلف من �شخ�س اإىل اآخر، وذلك 
اآلية تطبيقها، واختالف وجهات نظر االأفراد املطالبني بها.وعلى هذا االأ�شا�س كان  ح�شب 
املطالب�ن بها يختلف�ن يف االآراء والعقائد، وحتى يف العادات والتقاليد، مما جعلها مطلبًا 

مت�شعب الفروع يحمل يف طياته كثري من التناق�شات.
املطالبون بالدميقراطية يف الوطن العربي: . 1

ملا كانت الدميقراطية ت�ش�راً تتحيز اإليه كل كتابة وكل فكر، فاإنَّ الفكر يعلن �رضاحة 
حتّيزه للدميقراطية، داعيًا اإىل تطبيقها والعمل بها كمبداأ اأخالقي يك�شف عن اأ�شباب اال�شتبداد 
ومرتكزاته، باعتبار الدميقراطية اإرثًا لالإن�شانية جمعاء.)111( ال ي�شتقيم اأمر الدولة وتتحدد 
لتقرير  االإن�شانية  اإليه  تطمح  طبيعي  قان�ن  الأنها  بدونها،  واملحك�م  احلاكم  بني  العالقة 
ها  اإنَّ واأكرثها رواجًا.اإذ  الي�م،  ال�شعبية  اأهم املطالب  الدميقراطية من  اإن�شانيتها، مما جعل 
تلقى اإجماعًا على �رضورتها لتحقيق املطالب ال�شيا�شية بالدرجة االأوىل، وذلك كاملطالبة 
بحرية التفكري واالنتماء ال�شيا�شي وحرية ت�شكيل االأحزاب ال�شيا�شية واالنتخابات...اإلخ )112( 
فهم باخت�شار يطالب�ن بالدميقراطية ال�شيا�شية الربج�ازية، التي اأ�شبحت يف ال�قت الراهن 
رغم عي�بها �رضورة ملحة يف ال�طن العربي.ال ي�جد طريق اآخر لتحقيق ال�حدة العربية غري 
التي  التكتالت االقت�شادية واالإقليمية  نا يف ع�رض  الب�رج�ازية الأنَّ ال�شيا�شية  الدميقراطية 
التعبري  اأو عن طريق  الع�شكرية،  الق�ة  ا عن طريق  اإمَّ اإال باأحد الطريقتني  ال ميكن حتقيقها 
مبداأ  على  الدميقراطية  اإىل  نظرتها  العربية يف  النخبة  تعتمد  احلر.)113( حيث  الدميقراطي 
طريقة  اإىل  وتن�شب  املجاالت  جميع  يف  تعممت  طريقة  وهي  ال�شاهد،  على  الغائب  قيا�س 
علماء الكالم وعلماء الفقه واللغة والعقل ال�شيا�شي اأي�شا.فهي الطريقة املثلى لعمل العقل 
العربي، )114( ومنه فاإنَّ امل�شتقبل يبقى جمه�اًل مقارنة باملا�شي الذي اعتمدت فيه ال�ش�رى 
املرجعية  اإىل  بالرج�ع  ا  واإمَّ ا�شتقراوؤه،  كمبداأ دميقراطي ميكن  الرا�شدين  اخللفاء  قبل  من 
االأوروبية احلديثة واملعا�رضة لناأخذ منها الدميقراطية جاهزة.)115( ومن خالل ذلك ميكن 

حتديد ثالثة اأ�شناف من النخب العربية التي طالبت بالدميقراطية، وتتمثل فيما ياأتي: 
النخبة الع�رشية: أ. 

يرى اجلابري اأن هذه النخبة ميثلها يف ال�طن العربي النخبة الذين تاأثروا باالقت�شاد 
الليبريايل الغربي وت�شبع�ا بثقافته، معتربين اإياه النم�ذج الذي يحتذى به.فهي تتكلم با�شم 
الذي تدعي دفاعها عنه، وتتحجج  اأية عالقة ع�ش�ية باملجتمع  لكنها ال تربطها  اجلميع 
لغياب  النخبة  هذه  منها  تعاين  خطرية  ثغرة  وهي  حمنته،  يف  والتفكري  م�شتقبله  بخدمة 
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العالقة الروحية والع�ش�ية التي تربطها مع ال�شع�ب �ش�اء يف ميدان ال�شيا�شة اأو االجتماع 
اأو الثقافة وهذا عائق من بني الع�ائق التي تع�ق كيفية االنتقال اإىل الدميقراطية.

النخبة التقليدية: ب. 
ا�شم  بعد  فيما  عليهم  اأطلق  الذين  الدين  رجال  اجلابري  نظر  يف  النخبة  هذه  وميثل 
ول�  للم�شتقبل،  ي�رضع�ن  الأنهم  بالفعل  قائمة  نخبة حقيقية  ال�شلفيني وهي  اأو  االأ�ش�ليني 
 )116( الفكر،  اأ�شالة  على  واحلفاظ  مباآثرهم،  واالقتداء  االأ�شالف  اإىل  الع�دة  اإىل  بدع�تهم 
كانت  العقيدة.وقد  اأو  االجتماع  اأو  ال�شيا�شة  يف  �ش�اء  ال�شالح  ال�شلف  مناهج  وفق  وال�شري 
ال�ش�رى للق�شاء على كل مظاهر اال�شتعباد والطغيان،  اإىل مبداأ  الع�دة  اإىل  دع�تهم ملحة 
اإ�شالمية تك�ن  اأ�ش�س وق�اعد  اأمة ت�شريها حك�مة �شاحلة، مبنية على  اإقامة  وكان هدفهم 
التي  العالقة  ا�شتبداد.وقد جتلى ذلك خا�شة يف  و  لل�شعب، ولي�شت حك�مة طغيان  خادمة 
كانت قائمة بني هذه النخبة واجلماهري، ملا حتظى به من قب�ل الأفكارهم وم�شاندتهم يف 
ا اأرادت التعبري عنها بال�ش�رى  م�رضوعهم، حيث اإنَّ هذه النخبة مل ترف�س الدميقراطية، واإمنَّ
مربزين عالقة التداخل امل�ج�دة بينهما.)117( واعني بذلك اأنَّ الدميقراطية جزء من اله�ية 

العربية، رغم النظرة ال�شلبية القدمية لها.
الواقع العربي: 	. 

لقد طرح ال�اقع العربي الراهن ت�شاوؤالت عدة ح�ل مدى تطبيق الدميقراطية واالآليات 
التي ميكن حتقيقها بها من خالل املعامالت واأثناء االنتخابات.وهل الدميقراطية هي احلل 
اإىل  االنتقال  عملية  تتم  العربي؟ وكيف  ال�شيا�شي  ال�اقع  يطرحها  التي  للم�شكالت  االأن�شب 
الدميقراطية؟ .وعلى �ش�ء ذلك فاإن هذه االأطراف ال�شالفة الذكر لها عالقة مبا�رضة بتطبيق 
اإليها.اإذ يبنّي  اإىل االختالف ح�ل عملية االنتقال  اأدى  الدميقراطية يف ال�طن العربي، مما 
اجلابري اأن هناك مرجعيتني، واحدة تنتمي اإىل املا�شي العربي االإ�شالمي، وهي مرجعية 
تراثية عربية اإ�شالمية اأ�شيلة ومرجعية تنتمي اإىل احلا�رض وامل�شتقبل، وحتكمها املرجعية 
االأوروبية املعا�رضة.)118( لقد كان عجز العقل ال�شيا�شي العربي على حتقيق اال�شتقالل التام 
�ش�اء من جانب ال�شيا�شة اأو التفكري اأو ال�عي نتيجة احتكامه املطلق لهاتني املرجعيتني، 
يطرح  ال�شع�ب وطم�حاتهم، وهذا ال  رغبة  يعرب عن  العربي ال  ال�شيا�شي  ال�اقع  مما جعل 
على  قائمة  العالقة  تك�ن  اأن  بل  ومعاداتهم،  الغرب  وجه  يف  ال�ق�ف  فكرة  بال�رضورة 
منطق امل�شالح، وه� منطق حتتكم اإليه جل االأمم.لذلك وجب على االأمة العربية اأن تقف يف 
ا االإتباع لتحقيق امل�شالح، اأو االمتناع والرف�س ومعار�شة هذه الق�انني  مفرتق طريقني اإمَّ

وال�شيا�شات امل�شت�ردة.)119( 



115

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

اإنَّ هذه العقلية ال�شيا�شية العربية قد فر�شت على ال�شع�ب روؤية واحدة فقط، قد تك�ن 
مفتاح  اأو  ب�لي�س،  مفتاح  يك�ن  قد  االأب�اب،  جميع  يفتح  واحد  مفتاح  مبثابة  الروؤية  هذه 
نا الي�م  اأنَّ ل�ش��س، وهذا ما جعل النخب تتعامل مع هذه الروؤى اجلاهزة بحذر �شديد.غري 
للتعامل مع واقعنا،  اأ�شبحنا نرى مفاتيح ولي�س مفتاحًا واحداً  ونحن يف ع�رض التعددية 

مثل عدم قمع التيارات املعار�شة حتى واإّن كان هذا االأمر �شكليًا فقط.)120( 
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فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيين 
)طلبة جامعات قطاع غزة منوذجاً( 

د.أمين عبد العزيز شاهني
أ.وسام حممد صقر
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       باحث متخصص في العلوم السياسية والدراسات العليا/ جامعة األزهر/ غزة.
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فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

ملخص: 
غزة،  قطاع  يف  اجلامعي  ال�شباب  لدى  امل�اطنة  مفه�م  معرفة  اإىل  الدرا�شة  تهدف 
فتطرقت اإىل مفه�م امل�اطنة يف اأدبيات الفكر ال�شيا�شي، ودواعي انباعث مفه�م امل�اطنة، 
وم�شت�يات امل�اطنة، واأهم املبادئ والقيم التي تتعلق بامل�اطنة، كما و�شحت واقع امل�اطنة 
يف ظل ال�رضاع الفل�شطيني الداخلي.وافرت�شت الدرا�شة وج�د حالة من الرتدد واالزدواجية 

لدى طلبة اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة نح� وعيهم مببادئ وقيم امل�اطنة.
لقيا�س  التحليلي  ال��شفي  املنهج  املنهجية على  الدرا�شة يف مقاربتها  ا�شتندت  وقد 
مدى و�ش�ح اأبعاد امل�اطنة وقيمها ومبادئها لدى ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني با�شتخدام 
اال�شتبانة اأداة من اأدوات امل�شح امليداين، حيث ا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شل�ب العينة الع�ش�ائية، 
حيث ُحدِّد العدد واحلجم وفق ن�شبة عدد طالب كل جامعة من املجم�ع الكلي للجامعات 
االأربعة، ووفق ن�شبة الذك�ر واالإناث داخل كل جامعة من جمم�ع الطلبة يف اجلامعة نف�شها، 

ومتثلت العينة بن�شبة 1% من جمتمع الدرا�شة الكلي والبالغ عدده 69129.
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The Philosophy of Citizenship among the Palestinian Youth: 
Students of the Gaza Universities as a Model

Abstract: 

This study aims to find out the concept of citizenship among university 
students in the Gaza Strip, and discusses the concept of citizenship in the 
literatures of political thought, reasons of its rising and the most important 
principles and values   related to citizenship.The paper explains the reality 
of citizenship in light of the internal Palestinian conflict and assumes the 
existence of a state of hesitation and duplication among Palestinian university 
students toward their awareness of the principles and values   of citizenship. 

This study was based on the Analytical Descriptive Method to measure the 
clarity of dimensions, values   and principles of citizenship among Palestinian 
university students by using a questionnaire as a field survey tool.A random 
sample was pre- determined according to the percentage of the number of 
students from each university and the percentage of male and female.The 
sample consisted of 1% out of the total number of student community which 
is 69,129 students.
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فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

مقدمة: 
يعتمد النظام ال�شيا�شي للدولة يف تاأ�شي�شه على بناء املجتمع وتنميته وتاأهيله ثقافيًا 
و�شيا�شيًا، واإمناء ال�عي الكامل لديه بقيم ومبادئ امل�اطنة، ملا له من اأثر يف عملية بناء 
النظام ومتا�شكه، و�ش�اًل اإىل التنمية ال�شاملة للدولة ب�شكل عام واملجتمع ب�شكل خا�س.فلقد 
اأ�شبحت امل�اطنة االأ�شا�س الذي تعتمد عليه الدولة يف عمليات التنمية االإن�شانية وم�شاريع 
فكراً  للم�اطنة  احلقيقي  باملعنى  االأفراد  بت�عية  تهتم  الدولة  اأن  اأي  والتط�ير،  االإ�شالح 

وممار�شة.
اأو�شل�  باتفاق  املعروف  املبادئ  اإعالن  اتفاق  نتيجة  الفل�شطينية  ال�شلطة  ن�ش�ء  كان 
عام 1993م على جزء من االأرا�شي الفل�شطينية التي احتلتها اإ�رضائيل عام 1967م، اأمراً 
يتطلب منها القيام بتعميق امل�اطنة داخل املجتمع الفل�شطيني، وتنميته وتط�يره العتباره 
االأ�شا�س الذي يبنى عليه املجتمع، ويتم تط�يره من خاللها.ويرتكز هذا البناء ب�شكل كبري 
على فئة ال�شباب داخل املجتمع ملا لهم من دور كبري يف بنائه وتط�يره، و�ش�اًل اإىل التنمية 

ال�شاملة للمجتمع والدولة.
ال�شابقة،  االأجيال  عن  خمتلفة  تك�ن  تكاد  جديدة  مرحلة  الفل�شطيني  ال�شباب  يعي�س 
حيث ميتلك من و�شائل املعرفة واالت�شال الكثري.فاإمكانه اأن يتعرف على قيم املجتمعات 
االأخرى، ويتاأثر بها، ويقبل ويرف�س منها ما يريد.وبا�شتطاعة ال�شباب الفل�شطيني الي�م _
ورغم احل�شار لقطاع غزة على �شبيل املثال_ اأن يخرتق احل�شار عرب تكن�ل�جيا املعل�مات 
يك�ن  اأن  ي�شتطيع  يريد.حيث  الذي  االفرتا�شي  العامل  يف  يعي�س  واأن  االت�شاالت،  وث�رة 
واأزماته،  ال�طن ومعاناته  اأن يك�ن حا�رضا دومًا يف  ال�طن وي�شتطيع  حا�رضاً غائبًا يف 

وي�شتطيع اأن يك�ن منا�شاًل م�شاركًا يف بناء ال�طن وحترره.
ولكن ال�اقع الذي يعي�شه ال�شباب الفل�شطيني ب�شبب االنق�شام ال�شيا�شي الذي وقع يف 
الغربية  ال�شفة  بني  واقت�شادي  اجتماعي  النق�شام  اأف�شى  والذي   ،2007 ي�ني�  حزيران 
املعل�مات  ث�رة  من  يجعل  قد  حدة،  على  املنطقتني  من  منطقة  كل  يف  بل  غزة،  وقطاع 
الناجت عن �رضاع  ال�شيا�شي  االنق�شام  اأنتج  الفل�شطيني.لقد  ال�شباب  واالت�شاالت وبااًل على 
حركتي فتح وحما�س تقلي�س م�شاحة كبرية من م�شاحة احلريات واحلق�ق، واأثر �شلبًا على 
كبري،  ب�شكل  وال�شيا�شية  ال�شعبية  امل�شاركة  تراجع  اإىل  واأدى  وامل�شاءلة  ال�شفافية  عمليات 
باله�ية  االإح�شا�س  وغاب  املبادرة  وروح  كالت�شامح  امل�اطنة  قيم  من  العديد  واختفت 
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اأبناء  بني  التمييز  زاد  وعليه  ال�طن  من  اأكرث  للحزب  وال�الء  االنتماء  وزاد  بها،  واالعتزاز 
ال�شباب وبخا�شة يف  ن�شبة كبرية من  ال�طن طم�ح  الهجرة من  واأ�شبحت  ال�احد،  ال�طن 
قطاع غزة.ولعل الك�ارث التي حدثت يف عر�س البحر مع املهاجرين من القطاع دليل على 
حجم الكارثة ال�طنية التي و�شل اإليها ال�شباب يف قطاع غزة من رف�س لال�شتمرار والعي�س 

يف ال�طن.
وحتديداً  غزة،  قطاع  يف  خا�شة  الفل�شطيني  ال�شباب  يعي�شه  الذي  ال�اقع  هذا  ظل  يف 
ال��شع ال�شيا�شي واالقت�شادي االأمر الذي قد ي�ؤدي اإىل زعزعة القيم لدى ال�شباب اجلامعي 
من  عينة  لدى  امل�اطنة  مفه�م  و�ش�ح  مدى  ال�شتك�شاف  الدرا�شة  هذه  تاأتي  الفل�شطيني، 

ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
�شهد املجتمع الفل�شطيني اأحداثًا متتالية، اأثرت يف العديد من قيمه ومبادئه فال�رضاع 
الفل�شطيني الداخلي اأنتج يف حزيران 2007م انق�شامًا �شيا�شيًا وجمتمعيًا انعك�س وب�شكل 
انعك�شت  كبرية  اإ�شكالية  واأوجد  غزة،  قطاع  يف  الفل�شطينية  املجتمعية  البنية  على  كبري 
من  وغريها  واالنتماء  وال�الء  وال�اجبات  واحلق�ق  امل�اطنة  مفه�م  على  كبري  وب�شكل 
من  القطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شباب  يعي�شه  الذي  ال�اقع  ظل  امل�اطنة.ويف  ومك�نات  قيم 
ح�شار االحتالل اال�رضائيلي، وكرثة عدد اخلريجني والبطالة املتفاقمة، والت�شخم ال�رضيع، 
واالنق�شام ال�شيا�شي واملجتمعي، والعديد من الع�امل االأخرى، ويف ظل ت�افر فر�س للحياة 
ب�شكل اأف�شل خارج القطاع، والتي بدورها قد تدفع ال�شباب يف التفكري بالهجرة.تربز م�شكلة 
الدرا�شة والتي تكمن يف اختالل وعدم و�ش�ح مفه�م امل�اطنة بكامل مك�ناته، من هذا كله 

ميكننا اإعادة �صياغة امل�صكلة يف الت�صاوؤل الرئي�صي الآتي: 
ما مدى و�ش�ح مفه�م امل�اطنة لدى ال�شباب اجلامعي يف قطاع غزة؟ ويتفرع من . 1

هذا الت�شاوؤل الرئي�س جمم�عة من االأ�شئلة الفرعية م�ؤداها ما ياأتي: 
التي تق�م عليها امل�اطنة واأهم املتغريات املعا�رضة . 2 النظرية  اأهم املنطلقات  ما 

امل�ؤثرة فيها؟ 
ما مدى وعي ال�شباب الفل�شطيني باأبعاد امل�اطنة؟ . 3
كيف ت�شكلت الثقافة ال�شيا�شية الفل�شطينية يف اإطارها اخلا�س؟ . 4
ماذا نق�شد مبفه�م امل�اطنة وفق املنطلقات النظرية التي قامت عليها؟ . 5
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فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

واالنتماء . 6 ال�الء  قيم  على  امل�اطنة  الأبعاد  الفل�شطيني  ال�شباب  فهم  انعك�س  كيف 
للنظام ال�شيا�شي.

فرضيات الدراسة: 

تنطلق الدرا�صة من الفر�صيات الآتية: 
طلبة . 1 لدى  واالزدواجية  الرتدد  من  حالة  اأنتج  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  االنق�شام 

اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة نح� وعيهم مببادئ وقيم امل�اطنة.
�شل�كيات وممار�شات النظام احلاكم واالأحزاب ال�شيا�شية الفل�شطينية الرئي�شية كل . 2

يف منطقة �شيطرته، عمقت من �شعف ال�عي بقيم امل�اطنة.
اال�شتقطاب احلزبي وتبعياته انتجت عدم م�شاواة بني امل�اطنني اأمام القان�ن.. 3

أهداف الدراسة: 
الفكر . 1 اأدبيات  خالل  من  الع�رضي  مبفه�مها  امل�اطنة  قيم  اأبعاد  اأهم  ا�شتخال�س 

ال�شيا�شي واالجتماعي، واإلقاء ال�ش�ء على اأهم املتغريات املعا�رضة امل�ؤثرة فيها.
درا�شة وحتديد مدى وعي طلبة اجلامعات يف قطاع غزة باأبعاد امل�اطنة.. 2
حماولة فهم قيم ومبادئ امل�اطنة لدى ال�شباب الفل�شطيني.. 3
معرفة اأثر االنق�شام ال�شيا�شي وال�رضاع الفل�شطيني الداخلي على قيم امل�اطنة عند . 4

ال�شباب الفل�شطيني.
فهم الدور الذي ت�ؤديه االأحزاب ال�شيا�شية يف تعزيز اأو اإ�شعاف قيم امل�اطنة لدى . 5

ال�شباب الفل�شطيني.

أهمية الدراسة: 

تظهر اأهمية الدرا�صة يف اجلوانب الآتية: 
تعدُّ امل�اطنة من الدرا�شات النادرة يف املجتمع الفل�شطيني ب�شكل عام، والتي لها . 1

اأهميتها واأثرها يف املجتمع الفل�شطيني.
مبا . 2 امل�اطنة  مفه�م  تتناول  مماثلة  اأخرى  لدرا�شات  الباب  الدرا�شة  هذه  تفتح 

يتنا�شب مع املجتمع الفل�شطيني وخ�ش��شيته.
ال�شباب . 3 مل�شتقبل  م�شتقبلية  روؤية  و�شع  يف  دورها  الدرا�شة  هذه  اأهمية  من  تزيد 
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الفل�شطيني اأو الروؤية اال�شرتاتيجية لعالج اخللل يف مدى و�ش�ح مفه�م امل�اطنة باأبعاده 
لديهم.
تبني اأثر االنق�شام ال�شيا�شي وال�رضاعات الداخلية الأي جمتمع على املجتمع نف�شه . 4

والنظام ال�شيا�شي وقيم امل�اطنة ومبادئها.
الدرا�شة تفتح اأفاق لدرا�شات م�شتقبلية تتعلق بامل�اطنة لدى قطاعات اأخرى من . 5

الفل�شطينيني مثل العمال والفالحني واملراأة والعاطلني عن العمل، غريهم.

حدود الدراسة: 

امل�اطنة  ♦ مفه�م  على  الرتكيز  خالل  من  الدار�شة،  لهذه  املو�صوعي  احلد  اأولً: 
واإ�شكاالته لدى �شباب اجلامعات، 

ثانياً: احلد املكاين وه� عينة من طلبة اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة. ♦
ثالثاً: احلد الزماين: حيث يعالج الفرتة الزمنية التي يعي�س فيها ال�شعب الفل�شطيني  ♦

حالة االإنق�شام ال�شيا�شي وحروب متتالية على قطاع غزة. 

منهج الدراسة: 
لقيا�س  التحليلي  ال��شفي  املنهج  الباحث  على  تفر�س  القائمة  الدرا�شة  طبيعة  اإن 
مدى و�ش�ح اأبعاد امل�اطنة وقيمها ومبادئها لدى ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني با�شتخدام 
اال�شتبانة اأداة من اأدوات امل�شح امليداين، حيث ا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شل�ب العينة الع�ش�ائية، 
وُحدِّد العدد واحلجم وفق ن�شبة عدد طالب كل جامعة من املجم�ع الكلي للجامعات االأربع، 
ووفق ن�شبة الذك�ر واالإناث داخل كل جامعة من جمم�ع الطلبة يف اجلامعة نف�شها، ومتثلت 

العينة بن�شبة 1% من جمتمع الدرا�شة الكلي والبالغ عدده 69129.

صدق األداة وثباتها: 
لقد عر�شت اال�شتبانة على عدد من املتخ�ش�شني يف هذا املجال، وُعِدلت مبا اأ�شاروا 
للدرا�شة،  اخلا�شعة  اجلامعات  691 طالبًا وطالبة يف  االأداة على عينة من  ثم طبقت  به، 
الطلبة  ا�شتبانة مل ترجع من قبل   59 ا�شتبانة بينما   632 كان عدد اال�شتبانات املرجعة 
املبح�ثني، وقد اأجري اختبار األفا كرونباخ Alpha Cranach's لقيا�س االأداة ومدى ترابط 
فقرات اال�شتمارة، وبلغت قيمة األفا 80.24% وهي نتيجة مقب�لة فمن املتعارف عليه اأن 

معدل القب�ل 60% فما ف�ق.
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الدراسات السابقة: 

اله�ية  على  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  عملية  .اأثر   )2011( رحمة  اأبو  الدين  عماد  درا�شة 
الفل�شطينية: درا�شة الجتاهات طلبة اجلامعات الفل�شطينية بقطاع غزة، ر�شالة ماج�شتري غري 

من�ش�رة، جامعة االأزهر/ غزة، فل�شطني.
الفل�شطينية يف قطاع غزة  اإىل اجتاهات طلبة اجلامعات  التعرف  اإىل  الدار�شة  هدفت 
االجتاه  بني  املحتملة  العالقة  عن  والك�شف  الفل�شطينية،  واله�ية  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  نح� 
ف�ش�ل  �شتة  درا�شته  يف  الباحث  تناول  وقد  الفل�شطينية،  واله�ية  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  نح� 
ناق�س خاللها املفاهيم النظرية للدرا�شة، واملتمثلة يف ال�شل�ك واالجتاه والت�ش�ية ال�شيا�شية 
وتط�رها يف الفكر ال�شيا�شي الفل�شطيني، واله�ية الفل�شطينية ومراحل تط�رها يف م�شرية 
وقد  غزة،  قطاع  جامعات  طلبة  على  طبقت  التي  امليدانية  والدرا�شة  الفل�شطيني،  ال�شعب 

ت��شلت الدرا�شة اإىل النتائج االآتية: 
Ú  �نح االجتاه  بينما  بال�شلبية،  يت�شم  الت�ش�ية  عملية  نح�  للطلبة  العام  االجتاه  اأن 

اله�ية الفل�شطينية ميتاز باالإيجابية، وتبني وج�د فروق ذات داللة اإح�شائية بني مت��شطات 
درجات طلبة اجلامعات على مقيا�س االجتاه نح� الت�ش�ية ال�شيا�شية وفقًا ملتغري اجلامعة 
بني اجلامعة االإ�شالمية واجلامعات االأخرى ل�شالح اجلامعات االأخرى )االأزهر – االأق�شى 
للت�ش�ية  تاأييداً  االأقل  هم  االإ�شالمية  اجلامعة  طلبة  اأن  يعني  وهذا   ، املفت�حة(  – القد�س 

ال�شيا�شية.
Ú  الت�ش�ية نح�  االجتاه  مقيا�س  على  الطلبة  درجات  مت��شطات  بني  الفروق  كانت 

ال�شيا�شية، بناًء على متغري االنتماء ال�شيا�شي، بني فتح واالجتاهات االأخرى )االإ�شالميني – 
الي�شار( ل�شالح فتح يف الدرجة الكلية ملقيا�س االجتاه نح� الت�ش�ية ال�شيا�شية، ما يعني اأن 

م�ؤيدي فتح هم االأكرث تاأييداً للت�ش�ية.
Ú  اأظهرت الدرا�شة فيما يتعلق مبقيا�س اله�ية الفل�شطينية وج�د فروق دالة اإح�شائيًا

واجلامعات  االإ�شالمية  اجلامعة  بني  اجلامعة  ملتغري  وفقًا  الطلبة  درجات  مت��شطات  بني 
االأخرى ل�شالح االإ�شالمية يف البعد االإ�شالمي، وبني اجلامعة االإ�شالمية واجلامعات االأخرى 

ل�شالح اجلامعات االأخرى يف البعدين ال�طني والق�مي.
Ú  ،الطلبة درجات  مت��شطات  بني  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  الدرا�شة  بينت 

البعد  يف  الي�شار  ل�شالح  االأخرى  واالجتاهات  الي�شار  بني  ال�شيا�شي  االنتماء  ملتغري  وفقًا 
الق�مي، وبني االإ�شالميني واالجتاهات االأخرى ل�شالح االإ�شالميني يف البعد االإ�شالمي.
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Ú  بفارق ولكن  واالأق�ى،  الرئي�شية  اله�ية  ال�طنية هي  اله�ية  باأن  الدار�شة  اأظهرت 
ن�شبي �شئيل عن اله�ية االإ�شالمية.

الفل�شطينية على  االإخبارية  االإلكرتونية  .اأثر امل�اقع   )2008( وردة  اأبو  اأمين  درا�شة 
ر�شالة   ،)2007  –  2000( من�ذجا  النجاح  جامعة  طلبة  ال�شيا�شي:  واالنتماء  الت�جه 

ماج�شتري، جامعة النجاح، نابل�س، فل�شطني.
تناول الباحث خالل درا�شته املك�نة من �شتة ف�ش�ل، درا�شة االإعالم ووظائفه وتط�ره 
التي يقدمها واأن�اعه ومت�يله، ومفه�م  واأهميته، واالإعالم االلكرتوين واأهميته واخلدمات 
ال�شيا�شي، وعالقة االت�شال واالإعالم بال�شيا�شة، واالإعالم االلكرتوين والت�جهات  االنتماء 
ال�شحافة  وواقع  ال�شيا�شي،  االنتماء  تدعيم  يف  االإلكرتونية  ال�شحافة  ودور  ال�شيا�شية، 

العربية االإلكرتونية واالإعالم االإلكرتوين الفل�شطيني ودورهما يف ال�شاحة ال�شيا�شية.
تناولت الدرا�شة الدور ال�شيا�شي للحركة الطالبية يف اجلامعات الفل�شطينية، واالإنرتنت 
ال�شيا�شي، والدور  الفل�شطينية ون�شاطها  واجلامعات وواقع احلركة الطالبية يف اجلامعات 
ال�شيا�شي وال�طني جلامعة النجاح، واأثر امل�اقع االإخبارية يف الت�جه واالنتماء ال�شيا�شي 
لطلبة جامعة النجاح ال�طنية.وت��شل الباحث اإىل نتيجة رئي�شة وهي اأن االإعالم االإلكرتوين 

امل�جه ي�شعف الت�جه واالنتماء ال�شيا�شي لل�طن ويق�يه باجتاه احلزب.
»روؤية  متغري  عامل  يف  امل�اطنة  .�شناعة   )2005( ال�رشيدة  العزيز  عبد  بن  خالد 
يف ال�شيا�شة االجتماعية، بحث مقدم للقاء قادة العمل الرتب�ي يف وزارة الرتبية والتعليم، 

اململكة العربية ال�شع�دية.
وال�طنية  امل�اطنة،  مفه�م  خاللها  ناق�س  ف�ش�ل،  اأربعة  درا�شته  يف  الباحث  تناول 
وفل�شفاتها، ومفه�م ال�طنية ال�شع�دية، واحلركة العاملية وال�طنية، واآفاق تعزيز ال�طنية.

وقد ت��شل الباحث اإىل: 
Ú  عدم القدرة على اإعطاء معنى »لالنتماء« وعدم وج�د اإطار قيمي ينتظم من خالله

املجتمع، يفرز حالة من الت�شتت والتلف املر�شي.
Ú  فقدان الق�اعد امل�شرتكة لعي�س حياة م�شرتكة ينتج عنها جمتمع حملي تائه تتاآكل

الفردية واال�شتبدادية واالنعزالية، وذلك ما يق��س  اأه�اء  الثقة وتزداد فيه فريو�شات  فيه 
معنى امل�اطنة.

Ú  اأحيانًا بهم  تنتهي  لالنتماء  معنى  عن  اليائ�س بحثًا  بال�شعي  ال�شباب  ان�شغال 
للخ�ش�ع اإىل اأ�شكال من الع�شبيات والتطرف الغريب.
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Ú  ،هناك حاجة اإىل ال�عي بقيمنا، الأن ذلك كله ينعك�س على فكرنا ودورنا وم�شتقبلنا
وذلك باأن نتعاىل �ش�يًا على التحديات خارجية كانت اأو داخلية.

Ú  ال ميكن ا�شتثناء اأي م�ؤ�ش�شة ر�شمية كانت اأو غري ر�شمية من تعميق وتربية معنى
تكامل  هناك  يكن  مل  ما  واال�شتمرار  الدوام  ال�طنية  ملفه�م  يكتب  اأن  ميكن  وال  ال�طنية، 

وت�شافر وتن�شيق بني جهات املجتمع املختلفة.
درا�شة  امل�اطنة:  االأ�شا�شي مببادئ  التعليم  وعي طالب   .)2005( نافع  املنعم  عبد 

ميدانية، جملة كلية الرتبية جامعة الزقازيق، عدد ماي�.
تناول الباحث االإطار النظري ملفه�م امل�اطنة واأهم مبادئها واآفاق اخلربة الرتب�ية 
ال�اقع  يف  امل�اطنة  واإ�شكاليات  امل�اطنة  مببادئ  ال�عي  تنمية  يف  املعا�رضة  العاملية 
الزقازيق.وت��شل  جامعة  طلبة  من  عينة  على  امليدانية  الدرا�شة  اأجريت  وقد  امل�رضي، 

الباحث اإىل: 
Ú  حمن من  للخروج  �شبياًل  كان  والذي  املجتمعات،  بتط�ر  تط�ر  مفه�م  امل�اطنة 

ال�اقع واأزماته.
Ú  الن�ش��س يف  تتمثل  االأوىل  ركيزتني:  على  ترتكز  للم�اطنة  احلقيقية  املمار�شة 

الثانية  اأما  ال�شيا�شي،  والرتتيب  الت�افق  واآليات  امل�ؤ�ش�شية  والبنية  والد�شت�رية  القان�نية 
والتي  امل�اطنة،  ملبادئ  ال�شل�كية  واملمار�شة  واالأخالقية  االجتماعية  القيم  على  فرتتكز 
وال�عي  ال�شيا�شي  واالإدراك  احل�شاري  والرقي  الثقايف  الن�شج  من  الئق  م�شت�ى  عن  تعرب 

ال�شليم من قبل امل�اطنني.
Ú  انخفا�س يف وعي طالب التعليم االأ�شا�شي مببادئ امل�اطنة وازدواجيته وتناق�شه

جتاه معظم املبادئ.
.وعي طالب اجلامعة ببع�س قيم امل�اطنة: درا�شة  مو�صى علي ال�رشقاوي )2005( 

ميدانية، جملة درا�شات يف التعليم اجلامعي جامعة عني �شم�س، العدد التا�شع.
االأخرى،  باملفاهيم  وعالقته  امل�اطنة  ملفه�م  النظري  التاأ�شيل  الباحث  تناول 
فيها  تناول  امل�اطنة  باأبعاد  اجلامعات  طالب  وعي  طبيعة  امليدانية  درا�شته  يف  وتناول 
وامل�شاركة اجلماعية، وقدم  وال�الء، واحلرية،  واالنتماء  ال�طن،  خم�شة ج�انب وهي: حب 
روؤية مقرتحة ح�ل اآفاق تفعيل مبداأ امل�اطنة ودور م�ؤ�ش�شات املجتمع ذات العالقة يف ذلك، 

وخل�س الباحث اإىل: 
Ú  هناك وعي بقيم حب ال�طن واالنتماء وال�الء واحلرية وامل�شاركة اجلماعية لطلبة

جامعة الزقازيق.
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Ú  ال ت�جد فروق يف م�شت�ى ال�عي بقيم امل�اطنة تعزى ملتغري التخ�ش�س االأكادميي
وملتغري  العلمية،  الكليات  ل�شالح  واحلرية  وال�الء  االنتماء  قيم  با�شتثناء  علمي  اأو  اأدبي 

اجلن�س با�شتثناء قيمة اجلماعية.
Ú .ال�عي بقيم امل�اطنة مت�شابه بني طلبة الريف واحل�رض
Ú .م�شت�ى تعليم ال�الدين ال ي�ؤثر على املعرفة بقيم امل�اطنة
Ú  م�شت�ى معرفة اأبناء اأ�شحاب الدخ�ل املنخف�شة بقيم امل�اطنة اأكرب من اأ�شحاب

الدخ�ل املرتفعة.
Ú .قدم الباحث روؤية مقرتحة لتفعيل دور اجلامعة يف اإمناء ال�عي بقيم امل�اطنة

.اأثر االنفتاح الثقايف على مفه�م امل�اطنة لدى  عثمان بن �صالح العامر )2005( 
ال�شباب ال�شع�دي: درا�شة ا�شتك�شافية، مدير عام الرتبية والتعليم، اململكة العربية ال�شع�دية.
ملفه�م  النظري  التاأ�شيل  خاللها  ناق�س  ف�ش�ل،  اأربعة  درا�شته  يف  الباحث  تناول 
امل�اطنة،  مفه�م  على  انعك�شت  التي  املعا�رضة  العاملية  واملتغريات  واالنتماء  امل�اطنة 
ويف درا�شته امليدانية تناول طبيعة وعي ال�شباب ال�شع�دي باأبعاد امل�اطنة وتقدمي روؤية 
ذلك. العالقة يف  ذات  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  ودور  امل�اطنة،  مبداأ  تفعيل  اآفاق  مقرتحة ح�ل 

وخل�س الباحث اإىل: 
Ú  التي االنتخابات  خالل  من  ال�شيا�شية  امل�شاركة  م�شاحة  زيادة  نح�  ت�جه  هناك 

تقررت، و�شل�شلة احل�ارات ال�طنية التي تعاقبت.
Ú  تفتح اأب�اب االإعالم من خالل ف�شائيات حتمل من الثقافة ال�شيا�شية اأطيافًا واأل�انًا

االختالل  من  ن�عًا  اأحدثت  واأطروحات  اأراء  من  تقدمه  وما  )االنرتنت(  املعل�مات  و�شبكة 
واال�شطراب فيما يعتقد ال�شباب به من قيم، وما ي�ؤمن من مفاهيم وقناعات، وما يتبناه 

من اجتاهات.
Ú  وج�د تناق�س يف بنية ال�عي وال�ش�رة الذهنية لدى ال�شباب عن بع�س املفردات

املرتبطة بالتعددية، واالنفتاح على االآخر، واحلرية وامل�شاركة ال�شيا�شية، والرتدد تارة بني 
االإقبال على الفكر املطروح عرب و�شائل االت�شال واالإعالم وبني التم�شك باجلذور.

Ú  الفكرية االأزمة  عتبة  على  ال�شع�دي  ال�شباب  و�شعت  الثقايف  االنفتاح  عمليات 
وحالة من ال�رضاع الفكري واالأيدي�ل�جي بني التيارات الفكرية والعقائدية املت�اجدة يف 
اخل�ش��شية  على  احلفاظ  وج�ب  اإىل  الداعي  الديني   البعد  ذات  �ش�اء  ال�شع�دية،  ال�شاحة 
واله�ية الذاتية، اأو التيارات ذات املنطلقات الغربية ال�افدة الداعية اإىل التحررية واالنفتاح.



136

د. أمين عبد العزيز شاهني
أ. وسام محمد صقر

فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

Ú  وج�د ق�ش�ر وا�شح يف دور العديد من م�ؤ�ش�شات املجتمع الثقافية والتعليمية يف
ت�شكيل ال�عي بال�ش�رة التي تقت�شيها غايات املجتمع ودعمه وتنميته.

تربية  يف  املعا�رضة  االجتاهات  امل�اطنة:  .تربية   )2001( احلبيب  اإبراهيم  فهد 
امل�اطنة، جامعة امللك �شع�د، اململكة العربية ال�شع�دية.

تناول الباحث يف درا�شته خم�شة ف�ش�ل، حيث تناول املفاهيم املرتبطة بامل�اطنة 
واالجتاهات املعا�رضة يف تربية امل�اطنة، ودور امل�ؤ�ش�شات �شمن االجتاهات املعا�رضة 
وتربية  امل�اطنة  تربية  يف  املعا�رضة  االجتاهات  لت��شيح  ومناذج  امل�اطنة،  تربية  يف 
لرتبية  املقرتح  والت�ش�ر  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  ال�شع�دية،  العربية  اململكة  يف  امل�اطنة، 

امل�اطنة يف اململكة العربية ال�شع�دية، وخل�س الباحث يف درا�شته اإىل: 
Ú  وغري احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  يف  امل�اطنة  مفاهيم  تر�شيخ  يف  عام  ق�ش�ر  وج�د 

احلك�مية كافة يف ن�رض قيم امل�اطنة كال�الء واالنتماء، ويف تثبيت هذه القيم لدى امل�اطن 
ال�شع�دي عامة وال�شباب خا�شة.

Ú  وامل�شاجد االإعالمية  وامل�ؤ�ش�شة  واملدر�شة  واالأ�رضة  التعليمية  امل�ؤ�ش�شة  على 
ال�شباب  وتثقيف  تر�شيخ  يف  كبرية  مهمة  والرتفيهية  والريا�شية  الثقافية  وامل�ؤ�ش�شات 
ال�شع�دي ح�ل قيم امل�اطنة مثل االنتماء وامل�شاركة و�ش�ال اإىل �شباب قادر على احلفاظ 

على املجتمع يف ظل ت�حد الروؤى داخل املجتمع ال�احد.
�صيف نا�رش علي املعمري وحممود طو�صون )2001(. مق�مات التنمية لدى ال�شباب 
العربي ودور امل�ؤ�ش�شات التنم�ية يف تنميتها، كلية الرتبية جامعة ال�شلطان قاب��س، �شلطنة 

ُعمان.
للم�اطنة  النظري  التاأ�شيل  فيها  عر�شا  ف�ش�ل،  اأربعة  يف  الدرا�شة  الباحثان  تناول 
التن�شئة يف تنمية قيم امل�اطنة لدى  العربي، ودور م�ؤ�ش�شات  ال�شباب  وقيم امل�اطنة لدى 

ال�شباب العربي، وقد خل�س الباحثان اإىل: 
Ú  التن�شئة م�ؤ�ش�شات  جه�د  اإليه  ت�جه  اأن  يجب  ما  اأهم  من  امل�اطنة  تربية 

للفرد. االجتماعية 
Ú  اإهمال عدم  يجب  فاإنه  املحلية،  امل�اطنة  اأبعاد  على  الرتكيز  من  بالرغم 

العاملي. بعدها 
Ú  واأف�شل املختلفة  قيمها  وحتديد  بامل�اطنة  يتعلق  فيما  البحث  تفعيل  �رضورة 

لتنميتها. الطرق 
Ú  امل�شئ�لية وحتمل  ال�طني،  وال�الء  االنتماء،  ال�شاحلة:  امل�اطنة  مق�مات 
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االجتماعية، بحاجة اإىل التعزيز واملحافظة عليها من تاأثري الع�ملة وم�ؤ�ش�شاتها املختلفة.
Ú  يجب االهتمام بامل�ؤ�ش�شة االإعالمية وبخا�شة يف هذه املرحلة الأنها م�شدر الثقافة

ال�شيا�شية وال�طنية لدى الطالب.
Ken Osborne )2000( .«Education for Citizenship», Issue Fourteen, Uni-

versity of Manitoba, Canada, Winter.

امل�اطنة  وحق�ق  امل�اطنة  اأجل  من  والتعليم  امل�اطنة  مفاهيم  الباحث  يتناول 
وواجباتها وعنا�رض الرتبية املدنية املرتبطة بامل�اطنة وم�ؤ�ش�شات تنمية امل�اطنة وتط�ر 

و�شائل االت�شال واآثارها على امل�اطنة والقطاع اخلا�س وامل�اطنة.وت��شل الباحث اإىل: 
Ú  العلمية 1980 واأ�شبح الرتكيز على امل�اد  اأجل امل�اطنة اختفى منذ  التعليم من 

االأخرى ويرى اأنه من ال�رضوري ا�شتعادة امل�اطنة ملكانتها يف التعليم.
Ú  و�شائل االإعالم وتط�رها اأ�شبحت تهدد قيم امل�اطنة يف املجتمعات يف ظل غياب

روؤية وا�شحة للدولة لتنمية مفه�م امل�اطنة وتعميقه لدى االأفراد.
Ú  القطاع اخلا�س الذي بداأ يجتاح كل �شيء من اأجل حتقيق االأرباح، يهدد العديد من

القيم التي تق�م عليها امل�اطنة.

التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدرا�شات ال�شابقة امل�اطنة يف دول وجمتمعات تتمتع باال�شتقالل وال�شيادة 
الكاملة على اأرا�شيها، وركزت على كيفية تعميق مفه�م امل�اطنة لدى االأفراد يف جمتمعاتها، 

وتاأتي درا�صتنا لتتميز يف تناولها وطرحها عن تلك الدرا�صات يف تناولها: 
االنق�شام بحد ذاته مل يكتب ح�له وعن اأثره داخل املجتمعات، اأو اأي نظام �شيا�شي . 1

على مفه�م امل�اطنة مببادئه وقيمه.
مفه�م امل�اطنة يف املجتمع الفل�شطيني ب�شكل عام مل يتم تناوله اإاَل يف عدد قليل . 2

من الدرا�شات ال�شابقة، وكذلك احلال مع الدرا�شات التي تناولت مفه�م امل�اطنة لدى ال�شباب 
الفل�شطيني وبخا�شة طلبة اجلامعات.

فاحتة لدرا�شات م�شتقبلية اأكرث عمقًا يف درا�شة امل�اطنة لدى قطاعات اأخرى من . 3
الفل�شطينيني مثل العمال واأ�شحاب روؤو�س االأم�ال، واملعلمني، واملراأة وغريها.
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تقسيمات الدراسة: 
امل�اطنة يف اأدبيات الفكر ال�شيا�شي واالجتماعي.. 1
املتغريات املعا�رضة وانعكا�شها على مفه�م امل�اطنة.. 2
مفه�م . 3 و�ش�ح  مدى  ملعرفة  اجلامعات  طلبة  من  عينة  على  ميدانية  درا�شة 

لديهم. امل�اطنة 

أوالً - اإلطار النظري: املواطنة يف أدبيات الفكر السياسي واالجتماعي:

منذ اأن قامت الدولة- املدينة يف اأثينا القدمية، اأخذت تتبل�ر فكرة امل�اطنة تدريجيًا، 
ول� يف حدود احلقائق االجتماعية واملعرفية ال�شائدة يف ذلك الع�رض.بعد اخلربة الي�نانية 
املدينة  حدود  اجلغرايف  نطاقها  يف  جتاوزت  امل�اطنة.لقد  يف  الرومانية  اخلربة  ن�شاأت 
امل�شيحية ظلت  انت�شار  االإيطالية.ومع  االأرا�شي  االإمرباط�رية خارج  لتطال حدود  )روما( 
فكرة امل�اطنة يف اأوروبا حتت ظالل الدين، ويف الدولة االإ�شالمية فقد عاملت الدولة جميع 
رعاياها من امل�شلمني مب�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات، واأما حق�ق غري امل�شلمني من اأهل 
كان  ما  بني  املقارنة  جت�ز  ال  كانت  واإن  امل�اطنة  حق�ق  بع�س  من  اقرتبت  فقد  الكتاب 
وال�شيا�شية  االجتماعية  املتغريات  نتيجة  الي�م  قائم  ال��شطى، وما ه�  الع�ش�ر  قائمًا يف 

واالقت�شادية )ح�شني، ، 2008، �س4 - 6( .
ومع ت�قيع معاهدة وي�شتفاليا 1648 وظه�ر الدولة الق�مية تط�ر مفه�م امل�اطنة 
وتبل�ر اأكرث مما كان عليه �شابقًا.اأما خالل القرن التا�شع ع�رض، فقد ظهر مفه�م امل�اطنة 
يف اأوروبا �شمن املفاهيم احل�شارية التي اأفرزها الفكر احلديث من خالل االإنتاج الفكري 
لالإن�شان، ودرجت دول العامل يف حتديد �رضوط امل�اطنة ومالحمها وحق�قها وواجباتها، 
يف �ش�ء منطلقات وت�ش�رات حتدد طبيعة العالقة بني الفرد والدولة، مما نتج عنه تعدد 
وتباين ما بني الد�شاتري املختلفة املحددة ملبادئ امل�اطنة، ويف اال�شرتاتيجيات املتبعة 
امل�اطنة  مفه�م  �شياق  مع  تفاعاًل  اأكرث  الن�سء  لتجعل  امل�اطنة  قيم  لتكري�س  ت�شعى  التي 

واأكرث انخراطًا يف ممار�شات معينة ملبادئها.
القرن  ت�شعينيات  من  الثاين  الن�شف  منذ  كبرياً  تط�راً  امل�اطنة  مفه�م  �شهد  لقد 
املا�شي، وارتبط املفه�م بالعديد من االأبعاد العاملية واالإقليمية، يف ظل اجتاه العامل نح� 
املفت�حة،  الف�شائيات  عرب  وال�شيا�شي  الفكري  واال�شتقطاب  الثقايف  والغزو  الدميقراطية، 
واال�شتقطاب اخلارجي للعديد من عق�ل وطاقات ال�شباب للعمل لديها الذين هم عماد الدول 
�شيا�شيًا  وحقنهم  �شبابها  حت�شني  على  بالعمل  الدول  فتهتم  وتط�يرها،  قدراتها  بناء  يف 
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وتعميقًا  ال�طنية  لله�ية  تاأكيداً  اخلارجي،  واال�شتقطاب  الغزو  حماوالت  �شد  وت�عيتهم 
لالنتماء وال�الء لل�طن.

مفهوم املواطنة: 

تعدد مفاهيم امل�اطنة وتعريفاتها بني كتب االجتماع وال�شيا�شة، ففي اللغة ماأخ�ذة 
هي  فامل�اطنة  ال�شيا�شي  مفه�مها  حيث  من  اأما  واحلماية،  االإقامة  حمل  وه�  ال�طن  من 
اإىل  انتماوؤه  عليه  يفر�شها  التي  بال�اجبات  ويلتزم  باحلق�ق  يتمتع  الذي  امل�اطن  �شفة 
ال�طن )عبداحلافظ، 2007، �س9( ، ويف قام��س علم االجتماع مت تعريف امل�اطنة: باأنها 
مكانة اأو عالقة اجتماعية تق�م بني فرد طبيعي وجمتمع �شيا�شي )دولة( ومن خالل هذه 
الثاين احلماية، وتتحدد هذه  الطرف  ال�الء، ويت�ىل  االأول )امل�اطن(  الطرف  العالقة يقدم 

العالقة بني الفرد والدولة عن طريق اأنظمة احلكم القائمة )غيث، 1995، �س56( .
ومن منظ�ر نف�شي: امل�اطنة هي ال�شع�ر باالنتماء وال�الء لل�طن وللقيادة ال�شيا�شية 
التي هي م�شدر االإ�شباع للحاجات االأ�شا�شية وحماية الذات من االأخطار امل�شريية، وبذلك 
االأر�س والبلد.وامل�اطنة ب�شفتها م�شطلحًا معا�رضاً هي  العالقة مع  اإىل  فامل�اطنة ت�شري 
“عالقة  الربيطانية  املعارف  دائرة  عرفتها  كما  تعني  التي   Citizenship للفظ  تعريب 
واجبات  من  العالقة  تلك  تت�شمنه  ومبا  الدولة،  تلك  قان�ن  يحددها  كما  ودولة  فرد  بني 
وحق�ق متبادلة يف تلك الدولة، مت�شمنة هذه امل�اطنة مرتبة من احلرية مع ما ي�شاحبها 
من م�ش�ؤوليات” )دائرة املعارف الربيطانية،�س2004( .ويف القان�ن ال�شيا�شي ت�شتخدم 
لالإ�شارة اإىل ك�ن الفرد ع�ش�اً يف جمتمع �شيا�شي معني اأو دولة، وامل�اطنة يف هذا املعنى 
حتمل بع�س احلق�ق وامل�ش�ؤوليات التي هي حمددة يف القان�ن، وي�شار اإليها اأحيانا اجلن�شية 

. (Bernard, 1999, pp2)

اإذاً يق�شد بامل�اطنة الع�ش�ية الكاملة واملت�شاوية يف املجتمع مبا يرتتب عليها من 
حق�ق وواجبات.وه� يعني اأن اأبناء ال�شعب كافة الذين يعي�ش�ن ف�ق تراب ال�طن �ش�ا�شية 
بدون اأي متييز قائم على اأي معايري حتكمية مثل: الدين اأو الل�ن اأو امل�شت�ى االقت�شادي 
اأو االنتماء ال�شيا�شي وامل�قف الفكري، ويرتتب على التمتع بامل�اطنة �شل�شلة من احلق�ق 
وال�اجبات كامل�شاواة، واحلرية، وامل�شاركة، وامل�شئ�لية االجتماعية )عبدالباقي، 2009(.

بناء  يف  وامل�شاهمة  الدمج  على  تعمل  واالجتماعية  ال�شيا�شية  احلق�ق  ممار�شة  اإن 
وامل�اطنة يف  املجتمع،  �رضائح  والتنا�شق بني  التكامل  االأمة ه�  بناء  فالهدف من  االأمة، 
اأق�ى عامل دمج من خالل دمج االإح�شا�س باالنتماء للمجتمع يف حتديد  هذا املعنى هي 
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ال�شالح العام، وبخا�شة يف جمتمعات تت�شم بالتعددية الثقافية اأو الدينية اأو العرقية....الخ 
. (Jayasuriya, 1993, pp4)

امل�اطنني  واجبات  هي  اأ�شا�شية  دعامة  على  االأول  املقام  يف  امل�اطنة  ارتكزت  لقد 
والتزاماتهم، ومع التط�ر وظه�ر احلركات ال�شيا�شية واحلق�قية وتغري املنظ�مة ال�شيا�شية 
العاملية وظه�ر نظم الدميقراطية الليربالية يف اأوروبا التي �شعت اإىل ت��شيع نظرية امل�اطنة 
يف  املواطنة  حقوق  ق�صمت  احلق�قية،  امل�اطنة  وهي  للم�اطنة  الثانية  الدعامة  بت�فري 

اأوروبا اإىل ثالثة مكونات )عبد احلافظ، 2007، �س11: 12( : 
املكون الأول املواطنة املدنية: تعد اأحدى اأهم نتائج القرن الثامن ع�رض، والتي  ♦

اأقر من خاللها بع�س احلق�ق املدنية كحرية التعبري والفكر واحلريات الدينية، وكذلك اإقرار 
ملبداأ امل�شاواة اأمام القان�ن.

ال�صيا�صية: ظهرت مع القرن التا�شع ع�رض، واأكدت على  ♦ املكون الثاين املواطنة 
احلق�ق اخلا�شة بامل�شاركة يف اإدارة ال�شاأن العام للبالد »امل�شاركة ال�شيا�شية« مثل احلق 

يف الت�ش�يت والرت�شح لل�ظائف العامة.
املكون الثالث املواطنة الجتماعية: ظهرت مع القرن الع�رضين وتعتني ب�شمان  ♦

حد اأدنى من االأمن االقت�شادي للم�اطن حلمايته من ق�ى ال�ش�ق، خا�شة بعد اأن ظهر على 
ال�شطح عي�ب املمار�شات الراأ�شمالية، وه� ما كان يعني بال�رضورة تدخل الدولة ل�شمان 

حدود دنيا من االأمن املادي واالقت�شادي لرعاياها.
باتت امل�اطنة رابطًا اجتماعيًا وقان�نيًا بني االإفراد واملجتمع ال�شيا�شي الدميقراطي، 
والتزامات  م�شئ�ليات  واحلريات  احلق�ق  جانب  اإىل  ت�شتلزم  امل�اطنة  اأن  يعني  ما  وه� 
وال  احلياة،  يف  ثابتًا  حقًا  امل�اطنة  اأ�شبحت  فلقد  الدميقراطي،  امل�رضوع  يف�شل  وبدونهما 
االأنظمة  اأو  العرقية  اأو  الطائفية  االنتماءات  التي تعتمد على  ج�هر له يف ظل املجتمعات 

الدكتات�رية اأو امللكية اأو االر�شتقراطية.
اأن  التي يتعني  ال�رضوري ت�افر جملة من اخل�شائ�س  بناًء على ما تقدم ي�شبح من 
يتمتع بها امل�اطن يف اأي نظام �شيا�شي �ش�اء كان دميقراطيًا ليرباليًا اأم كان غري ذلك وهذه 

اخل�صائ�س هي )فرج، 2004، �س13( : 
م�شاعر االإقدام واجل�شارة: مبعنى اأن يتحلى امل�اطن بال�شجاعة واجلراأة التي متكنه . 1

العامة، واأن يك�ن له راأي وروؤية يف كل ما يجري،  ال�ظائف  اأداء من يتقلدون  من تق�مي 
بعبارة اأدق: اأن ميار�س امل�اطن حرية التفكري ، وحرية التعبري، وحرية احلركة والفعل.
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االآخرين . 2 حق�ق  ويتبني  يدرك  اأن  من  متكنه  التي  تلك  واالإن�شاف:  العدل  م�شاعر 
ويحرتمها ويقدرها، ومن ثم ال يغايل وال يبالغ يف حق�قه وم�شاحله.

م�شاعر التح�رض والكيا�شة والت�شامح: تلك التي تك�ن وا�شحة جلية فيما ي�شدر عنه . 3
من ق�ل اأو فعل حيال كل امل�اقف، وبخا�شة عالقاته باالآخرين.

م�شاعر الت�شامن وال�الء: مبعنى اأن يبدي اأعلى درجات التاآزر والتاآخي مع االآخرين، . 4
واأن ينط�ي عليه اإح�شا�س باالنتماء لل�طن وامل�اطنني، فه� واحد منهم ومعهم ولهم.

يعني  مبا  واالنتماء،  وال�الء  احلب  م�شاعر  طياته  حتت  يحمل  امل�اطنة  مفه�م  اإن 
باحلق�ق  االلتزام  تتجلى مظاهرها يف  واحل�شارة،  بالرتاث  والفخر  واالأر�س،  ال�طن  حب 
على  والعمل  معه،  والت�حد  ال�طن،  يف  ال�شائدة  واملعايري  الق�انني  واحرتام  وال�اجبات، 
ووحدته  متا�شكه  على  حر�شًا  ونفي�س  غال  بكل  االأزمات  وقت  عنه  والدفاع  حمايته، 

وا�شتمرارية بقائه و�شالمته.

دواعي انبعاث مفهوم املواطنة: 

متثل امل�اطنة االأ�شا�س يف عملية حتقيق االندماج ال�طني بني اأطياف ال�شعب كافة، 
كما اأنها ت�شكل حجر الزاوية يف بناء الدولة ال�طنية الدميقراطية، وقد اأدت ع�امل ثالثة اإىل 
اإر�شاء مبادئ امل�اطنة يف املجتمعات الدميقراطية املعا�رضة وهي تك�ين الدولة الق�مية 
وامل�شاركة ال�شيا�شية و�شيادة حكم القان�ن )النجار، 2001، �س3( ، وهناك من ي�شيف اإىل 
العنا�رض الثالثة ال�شابقة عن�رضاً رابعًا وه� امل�شاواة بني جميع امل�اطنني يف ظل ق�مية 

وطنية واحدة اإىل اأ�شا�س االنتماء لهذه ال�طنية )الزنيدي، 2005، �س6( .
اإن من مميزات امل�اطنة اأنها تعمل على التنظري الثقايف من خالل اأن ينتقل الرتكيز 
الأبعد من حقيقة االنتماء لنظام احلكم، للقدرة على خلق املعنى وبناء ال�شخ�شية، وامل�شاركة 
ال�شيا�شية يف املجتمع، والنظر للذات كفاعل اجتماعي ت�شكله العالقات مع االآخرين وحتمل 

. (Gerard Delanty, 2007) امل�شئ�لية
ويف ظل املتغريات غري امل�شب�قة التي طراأت على املجتمعات يف الع�رض احلديث والتي 
العاملية  االت�شاالت  �شناعة  ومن�  االأ�ش�اق  ع�ملة  امل�اطنة.ومنها؛  مفه�م  على  تنعك�س 
ومفه�م احلدود ال�طنية و�شيادة الدولة الق�مية وامل�شكالت البيئية وامل�ش�ؤوليات االأخالقية 
االإ�شالمي  التطرف  والعرقي ومن�  الديني واملذهبي  ال�رضاع  جتاه ق�شايا خمتلفة وزيادة 
ومن� االجتاهات االأ�ش�لية امل�شيحية واليمينية املتطرفة يف البلدان التي مثلت مهد التجربة 
اإىل  الفرد وكرامته  لتحقيق حرية  الفردية كفكرة مثالية  الليربالية، هذا ف�شاًل عن و�ش�ل 



142

د. أمين عبد العزيز شاهني
أ. وسام محمد صقر

فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

منعطف خطري يف ال�اقع الليربايل، بعد اأن اأدى التطرف يف ممار�شتها، وعك�ف االأفراد على 
�شيا�شي،  جمتمع  اأي  اأ�شا�س  ميثل  الذي  الت�شامن  تهديد  اإىل  ال�شيقة،  وم�شاحلهم  ذواتهم 
وتراجع االهتمام بال�شاأن العام ل�شالح ال�شاأن اخلا�س، وتنامي ما ي�شميه بع�شهم »م�ت 

ال�شيا�شة«، وبروز �شيا�شات احلياة الي�مية )نافع، 2005، �س278: 279( .
يف ظل الع�امل املتعددة التي ع�شفت مبفه�م امل�اطنة �ش�اء على امل�شت�ى الداخلي 
اأو امل�شت�ى اخلارجي، تن�عت اأ�شكال امل�اطنة وتعددت �ش�رها، وميكن التمييز بني اأربع 

�صور للمواطنة )ال�ش�يدي، 2009، �س4( : 
امل�اطنة املطلقة: وفيها يجمع امل�اطن بني دوره االإيجابي وال�شلبي جتاه املجتمع . 1

وفق الظروف التي يعي�س فيها، ووفق دوره يف املجتمع.
وواجبه . 2 ال�طني  انتمائه  بق�ة  الفرد  فيها  ي�شعر  التي  وهي  االإيجابية،  امل�اطنة 

املتمثل يف القيام بدور اإيجابي مل�اجهة ال�شلبيات.
امل�اطنة ال�شلبية، وهي �شع�ر الفرد بانتمائه لل�طن، ولكنه يت�قف عند حدود النقد . 3

ال�شلبي وال يقدم على اأي عمل اإيجابي الإعالء �شاأن وطنه.
امل�اطنة الزائفة: وفيها يظهر الفرد حاماًل �شعارات ج�فاء، بينما واقعه احلقيقي . 4

ينم عن عدم اإح�شا�س واعتزاز بال�طن.

مستويات املواطنة: 

ي�ؤدي  امل�شت�يات  هذه  من  م�شت�ى  وكل  واأهميتها،  م�شت�ياتها  يف  امل�اطنة  تتدرج 
اإىل امل�شت�ى االآخر، فهناك امل�اطنة يف االأ�رضة ويف الزقاق ويف القرية واجلامعة والعمل، 
ومع اأهمية تلك االأ�شكال من امل�اطنة ودورها يف ت�شكيل امل�اطن ال�شالح، فاإننا ن�شتطيع 
امل�اطنة  الع�رض احلديث وهما:  امل�اطنة يف  اأن منيز بني م�شت�يني مهمني من م�شت�يات 
املحلية التي تتمثل يف انتماء الفرد لبلد معني )دولة( متثل ال�طن له.وامل�اطنة العاملية 
حيث امل�اطن العاملي ه� الذي يهتم مب�شكالت العامل املتعددة الق�شايا واجل�انب، بالرغم 
من وج�د وطن له، لكنه ي�شعى مل�شلحة كربى الأنه يعلم اأننا يف زمن ال تنف�شل امل�شلحة 
الكربى ل�طن عن باقي االأوطان )املعمري، 2001، �س7( .اإن تن�ع اأن�اع امل�اطنة يف ظل 
العديد من الع�امل امل�ؤثرة بها، والعديد من املتغريات االإقليمية والدولية، �شينعك�س ب�شكل 
�شلبي على مفه�م امل�اطنة، وعلى قيم ومبادئ امل�اطنة، والتي ت�شعى الدول اإىل غر�شها يف 

فكر اأفرادها، والتي �شيتم التطرق اإليها يف ال�شفحات القادمة.
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مبادئ املواطنة وقيمها: 

تعدُّ مبادئ وقيم امل�اطنة هي االأ�شا�س الذي ت�شعى الدول اإىل غر�شه داخل م�اطنيها، 
القيم  اأو  اأي من هذه املبادئ  اأو نق�س  حتى تك�ن هناك م�اطنة حقيقية لالأفراد، وغياب 

يعني وج�د خلل كبري لدى االأفراد يف والئهم وانتمائهم للدولة.
مبادئ املواطنة: . 1
Ú  اأولً- الإح�صا�س بالهوية: يعد االإح�شا�س باله�ية اأول مبادئ امل�اطنة، التي قد

تتعدد بتعدد الثقافات داخل الدول واملجتمعات، وتعدد الثقافات ي�ؤدي اإىل وج�د ه�يات 
اأو دينية، مثل الهند التي  اأو ثقافية،  اأخالقية،  اأو  اأن تك�ن عرقية،  متعددة متداخلة، ميكن 
تتعدد فيها الثقافات واله�يات، اإال اأن ال�شع�ر باله�ية الق�مية وحب ال�طن يرى كمحت�ى 
الدولة  اأو  لل�طن  باالنتماء  ال�شع�ر  اأن  اأي   ، �س281(   ،2005 )نافع،  للم�اطنة  اأ�شا�شي 
ي�لد االإح�شا�س باله�ية ويربز ذلك من خالل �شل�كيات االأفراد داخل املجتمع، واالإح�شا�س 
اإىل م�شحها مع  ي�ؤدي  وقد  االأخرى،  املتعددة  اله�يات  ي�شمل  ب�شكل عام  ال�طنية  باله�ية 

مرور الزمن )العامر، 2005، �س17( .
Ú  ثانياً- التمتع بحقوق معينة: ي�شري املبداأ اإىل متتع امل�اطن باملنافع واحلق�ق

 As well as the State’s ،التي ت�ؤهله اإليها، ومتنحه اإياها ع�ش�يته يف جماعة اأو جمتمع ما
 providing the material and legal conditions in which individual rights can be

 exercised, both institutions and individuals – as a mark of belonging to the

community which has subscribed to the principles concerned – should pro-

mote attitudes and behaviours consonant with pluralism, tolerance and re-

spect for cultural difference.فعلفعلىفالدولة تق�م بت�فري ال�رضوط القان�نية واملادية 

اإىل  االنتماء  واالأفراد من ممار�شتها كعالمة على  امل�ؤ�ش�شات  التي متكن  الفردية  واحلق�ق 
ت�شنيف  وميكن   (EUROPEAN INTEGRATION, 1999, pp89) املحلي  املجتمع 
احلق�ق اإىل ثالث فئات وهي: حق�ق قان�نية مثل )احلرية اأو احلماية من الت�قيف الع�ش�ائي 
اأو احلب�س، واحلق واالأهلية يف حماكمة عادلة( ، وثانيًا: حق�ق �شيا�شية وتتك�ن مبدئيًا من 
اأي حق الت�ش�يت  حق االقرتاع والتناف�س على من�شب عام وامل�شاركة يف ال�شئ�ن العامة 
والرت�شح، ثالثُا: حق�ق مدنية )اقت�شادية واجتماعية( كحق التملك والعي�س بحياة كرمية 

والتعليم...الخ )العامر، 2005، �س281: 282( .
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Ú  مثلما متنح امل�اطنة امل�اطن حق�قًا، تفر�س ثالثاً- امل�صئوليات واللتزامات: 
عليه م�شئ�ليات والتزامات وواجبات، هذه امل�شئ�ليات اأو ال�اجبات االإلزامية على امل�اطن 
واجبات  ومنها  والد�شاتري  الثقافات  بتن�ع  ال�اجبات  وتتن�ع  املرء،  لبلد  تبعًا  تتفاوت 
اأخالقية، وقان�نية، و�شيا�شية، واجتماعية، وعائلية وعقائدية )نا�رض، 1994، �س154( .

اإن م�ش�ؤوليات وواجبات امل�اطنة تنق�شم اإىل ق�شمني االأول م�شئ�ليات اإلزامية تفر�شها 
دفع  فهي  االإلزامية  امل�شئ�ليات  اأما  ط�اعية،  امل�اطن�ن  بها  يق�م  وم�شئ�ليات  الدولة 
ال�رضائب واخلدمة يف الق�ات امل�شلحة واجلي�س وااللتزام بالق�انني التي تفر�شها الدولة و 

. (Patrick, 2001) ي�شنها ممثل� ال�شعب يف الربملان
اأما بالن�صبة للم�صئوليات التي يقوم املواطنون بها طواعية دون فر�س التزامات 

 : )Patrick, 2001( عليهم ب�صاأنها فهي كالآتي
امل�شاركة يف حت�شني احلياة ال�شيا�شية واملدنية. -
اإظهار االلتزام وال�الء ال�شيا�شي للدولة واملجتمع. -
انتقاد ظروف احلياة ال�شيا�شية واملدنية ب�شكل بناء. -
امل�شاركة من اأجل حت�شني ن�عية احلياة ال�شيا�شية واملدنية. -
احرتام حق�ق االآخرين. -
الدفاع عن حق�ق الفرد وحق�ق االآخرين �شد اأولئك الذين ي�شيئ�ن اإليها. -
الت�ش�يت. -
التي  - الدميقراطية  واالآمال  والغايات  نعي�شه  الذي  ال�اقع  بني  ما  الفج�ة  ت�شيق 

نرج�ها )عبداحلافظ، 2007، �س20( .
وكما ه� وا�شح، فاإن امل�شئ�ليات االإلزامية هي جمم�عة من االلتزامات التي تفر�س 
على امل�اطنني جتاه الدولة مب�جب الد�شت�ر و الق�انني، فالد�شت�ر ه� عقد ما بني احلك�مة 
وامل�اطنني يرتب لكل منهما حق�ق ويلزم كل منهما ب�اجبات والتزامات، وغالبًا ما ين�س 
وال�اجبات  احلق�ق  بباب  ي�شمى  بالد�شت�ر  منف�شل  باب  يف  وال�اجبات  احلق�ق  تلك  على 
العامة، كما تفر�س جمم�عة من االلتزامات االأخرى من خالل القان�ن العام، وه� القان�ن 
)عبد  ال�شيادة  مبظهر  فيه  الدولة  وتظهر  والدولة،  الفرد  بني  العالقة  بتنظيم  يخت�س  الذي 

احلافظ، 2007، �س21( .
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Ú  رابعاً- الهتمام وامل�صاركة بال�صوؤون العامة: يتمثل املبداأ الرابع للم�اطنة يف
حق امل�اطن بل واجبه اأي�شًا يف امل�شاركة اأو اأداء دور ما يف ال�شئ�ن العامة )نافع، 2005، 
اإيجابي وفعال ي�شاهم يف رقي ال�طن وتقدمه واملحافظة عليه من اأي  �س282( ، ب�شكل 

اأخطار داخلية اأو خارجية.
Ú  خام�صاً- قبول قيم اجتماعية اأ�صا�صية: تعد القيم مادة لالختالفات اجل�هرية

بني الروؤى التي تك�شف عن نف�شها مبا�رضة اأو غري مبا�رضة يف ال�ثائق الد�شت�رية.واأحيانا 
لتك�ين  كم�شاعد  اإليها  ينظر  وبع�شهم  واالجتماعي،  الثقايف  امل�روث  عنها  ليعرب  ترتك 
اأن  ه�ية مميزة لدولة ما، وكمحت�ى مهم للم�اطنة مببادئها االأربعة �شابقة الذكر، حتى 
اله�يات واحلق�ق وال�اجبات  اإ�شكاليات حقيقية يف تعاطي  اإىل  ي�ؤدي  غياب قيم معينة 
اأ�شا�شيًا  العامة، لذلك فاإن تكري�س قيم اجتماعية يعدُّ مبداأ  التناف�س وامل�شاركة  واأ�شاليب 
وتلك  الفرد،  امل�اطن  اأول�يات  بني  التفاعل  لينظم  بامل�اطنة،  تتعلق  التي  املبادئ  من 
املجتمعات  يف  بامل�اطنني  واخلا�شة  املجتمع  يف  له  وامل�شاركني  بامل�اطنني  اخلا�شة 

االأخرى )نافع، 2005، �س283( .
قيم املواطنة . 2

 ،2005 التالية )ال�رضقاوي،  العنا�رش  اإن قيم املواطنة تتكون من  القول  ميكن 
�س 124 - 133( : 

اأولً- حب الوطن؛ الذي ميثل قيمة ج�هرية، حيث ي�شري احلب اإىل البعد ال�جداين  ♦
للقيمة، فه� داللة للتم�شك والت�حد، وه� من اأهم مظاهر امل�اطنة ومن ع�امل ق�تها، فحب 
التما�شك  اأجل  من  واإيثار  ت�شامح  حب  جح�د،  ال  وفاء  حب  تلٍق،  ال  عطاء  حب  ه�  ال�طن 

والرتابط، والق�ة والعمل املثمر من اأجل احلياة الكرمية لكل من الفرد واملجتمع.
ثانياً- النتماء والولء؛ يعرف االنتماء باأنه احلالة التي ي�شكل فيها الفرد جزءاً  ♦

من بنية اجتماعية معينة اأو جماعة حمددة، ويعني اإح�شا�س الفرد اأو امل�اطن باأنه جزء من 
كل، وي�ؤكد االنتماء ح�ش�ر جمم�عة من االأفكار والقيم واالأعراف والتقاليد التي تتغلغل يف 
اأعماق الفرد فيحيا بها وحتيى به حتى تتح�ل اإىل وج�د حم�ش��س، فه� ي�شكل جذر اله�ية 
االجتماعية وع�شب الكين�نة االجتماعية، ويعد حم�راً مف�شليًا يك�شف كثرياً عن االآلية التي 

تتحكم يف عالقة املجتمع باأفراده.
املنطقية  ♦ عن  بعيداً  ما،  ل�شلطة  وخ�ش�ع  والطاعة  الن�رضة  ه�  الولء؛  ثالثاً- 

اأو  واال�شتقالل الذاتي بق�شد امل�شلحة، ف�الء الفرد يف املجتمع االأب�ي يتجه نح� العائلة 
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الع�شرية اأو املذهب اأو الطائفة، وه� ج�هر االلتزام، يدعم اله�ية الذاتية، ويق�ي اجلماعية 
وتاأييد الفرد جلماعته، وي�شري اإىل مدى االنتماء اإليها ومن املحتمل اأن يك�ن ال�الء للذات، 
وهنا يقرتب ال�شخ�س من الرنج�شية اأو االأنانية، يف حني اأن االنتماء ال يك�ن للذات، وهذا 

يبني اأن ال�الء يدعم االنتماء ويق�يه )اأب�ف�دة، 2006، �س71( .
وعن  ♦ طبيعته  عن  ليعرب  فرد  لكل  امل�اتية  الظروف  تهيئة  تعني  احلرية؛  رابعاً- 

كيانه وعن وج�ده يف ن�ع العمل الذي ي�ؤديه، وهي القدرة على اختيار ما نريد ويف ال�قت 
بالن�شبية،  يت�شم  احلرية  واقع  نريد.اإن  ال  ما  اختيار  عدم  على  مماثلة  بقدرة  التمتع  نف�شه 
وحرية  املعلم،  حرية  عن  تختلف  الطالب  فحرية  اآخر،  حرية  عن  تختلف  �شخ�س  فحرية 
املراأة تختلف عن حرية الرجل.اإن احلرية هي القدرة على االختيار بني اأ�شياء عدة، اأي حرية 
اأو دون  العاقلة دون االإ�رضار باالآخرين،  االإدارة  الت�رضف والعي�س وال�شل�ك ح�شب ت�جيه 
اخل�ش�ع الأي �شغط اإال ما فر�شته الق�انني العادلة ال�رضورية وواجبات احلياة االجتماعية، 
ويجب اأن تت�ازن احلرية مع امل�شئ�لية التي ي�شطلع بها الفرد يف حدود ا�شتعداده وقدراته، 
والتفكري،  وامللكية،  واالنتقال،  والعمل،  والراأي،  العقيدة،  )حرية  منها:  اأ�شكال  وللحرية 

واحلرية ال�شيا�شية...الخ( )نا�رض، 1994، �س 234 - 238( .
ا�شتكمال  ♦ يف  اأ�شا�شيًا  دوراً  اأدت  التي  املتغريات  اأهم  تعد  امل�صاركة؛  خام�صاً- 

ت�شكيل الدولة احلديثة، وانعك�س ذلك على مزيد من التاأكيد اأو التبل�ر ملفه�م امل�اطنة، فقد 
عالقة  اأ�شبحت  عندما  وذلك  احلديثة،  الدولة  يف  بارزة  مكانة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  �شغلت 
احلاكم مبا�رضة مع ال�شعب، وامل�شاركة ال�شيا�شية تعني اال�شطالع بدور ما يف �شنع القرار 
ال�شيا�شي، اأو القيام بدور ما يف العملية ال�شيا�شية �ش�اء اقت�رض التاأثري اأو امتد اإىل املمار�شة 
الفعلية.وتعد امل�شاركة اأحد اأ�شاليب املمار�شة الي�م يف الغرب، وهي ح�شيلة �رضاع وتط�ر 

ا�شتمر قرابة قرنني.
كيان  ♦ يف  املزدوجة  اخلط�ط  من  واجلماعية  الفردية  تعد  اجلماعية؛  �صاد�صاً: 

واحلياة  باالآخرين  االجتماع  اإىل  وامليل  بفرديته  االإن�شان  اإح�شا�س  ويعك�شان  االإن�شان، 
معهم ك�احد منهم، وتعرب قيم اجلماعية عن ت�حد الفرد مع الهدف العام للجماعة، وت�ؤكد 
على جمم�عة من القيم الفرعية كقيمة التعاون، وقيمة التكافل والتما�شك، وقيمة الت�ازن 
الذاتية  امل�شالح  وبني  اجلماعة،  جتاه  مب�شئ�ليته  واإح�شا�شه  بفرديته  الفرد  اإح�شا�س  بني 

وامل�شالح العامة، وقيمة ال�شع�ر باالآخرين واحرتامهم، والتاأكيد على ال�شع�ر بامل�شئ�لية.
اإن ما ينبغي تعريفه لالأفراد ه� منحهم املعرفة واملهارات والقيم والت�رضفات الالزمة 
تعليمه  ما يجب  ومبادئها، وميكن حتديد  امل�اطنة  قيم  الدميقراطية يف ظل  واملمار�شات 
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 (Ken, 2000, pp7) لالأفراد يف النقاط التالية
االإح�شا�س باله�ية. -
وعي الفرد حلق�قه واحرتام حق�ق االآخرين. -
كانت  - �ش�اء  التزامات  اأو  واجبات  من  عليه  مبا  الفرد  قيام  اأي  ال�اجبات:  حتقيق 

اإلزامية، اأو ط�عية.
يف  - ال�شائدة  االجتماعية  للقيم  الفرد  قب�ل  اأي  االجتماعية:  للقيم  احلا�شم  القب�ل 

املجتمع ب�شكل حا�شم.
حم� االأمية ال�شيا�شية. -
ت�فر قدر وا�شع من املعرفة والقيادة واملهارات االأكادميية االأ�شا�شية. -

اإن قيم امل�اطنة ومبادئها يجب اأن تك�ن وا�شحة لكل اأفراد ال�شعب، ويجب اأن يك�ن 
اأفراد ال�شعب على علم تام بها، وعلى علم مبا منحهم الد�شت�ر من حق�ق، وما فر�س عليهم 
التي  الع�امل  من  العديد  تاأثري  من  التقليل  الدول  ت�شتطيع  حتى  والتزامات،  واجبات  من 
ت�ؤثر على امل�اطنة لدى االأفراد، مثل الع�ملة باأ�شكالها املتعددة، والنزاعات الداخلية �ش�اء 

امل�شلحة اأو االأيدي�ل�جية.

املواطنة يف ظل الصراع الفلسطيين الداخلي: 

تعدُّ امل�اطنة بقيمها ومفاهيمها اأ�شا�س قيم الدولة يف الع�رض احلديث التي هي مبثابة 
يت�شنى  حتى  عليه  وواجبات  للفرد  حق�قًا  تت�شمن  والتي  والدولة،  الفرد  بني  قان�ين  عقد 
لالأفراد املنتمني لهذا النظام القيام مبا عليهم من واجبات واأخذ حق�قهم، والبد اأن يتمتع 
اأم خارجية )اال�شتقالل  ال�شيادة �ش�اء كانت داخلية  الكاملة، واأهمها  النظام باالأهلية  هذا 
يف ال�شيا�شة اخلارجية ويف العالقات الدولية والقرار ال�شيا�شي( ، ويف ظل عدم قدرة النظام 
من احل�ش�ل على �شيادته الداخلية ال ميكن لقيم امل�اطنة ومفه�مها اأن تنم�، اأي مبعنى يف 
وج�د �رضاعات داخلية �ش�اء كانت م�شلحة اأو غري م�شلحة )�رضاعات اأيدل�جية اأو طائفية 

اأو عرقية اأو ق�مية( .
الناظر اإىل احلالة الفل�شطينية بدءاً من ن�ش�ء االأزمة ال�شيا�شية وو�ش�اًل اإىل االنق�شام 
اأهليتها  فقدت  الفل�شطينية  امل�اطنة  اأن  يرى  2007م  ي�ني�  حزيران   14 يف  ال�شيا�شي 
الفل�شطيني ما  انق�شم املجتمع  االأزمة  وقيمها وخ�شائ�شها يف ظل هذا االنق�شام، فخالل 
بني طريف النزاع بني م�ؤيد ومعار�س، بالرغم من ك�ن هذه االأزمة يف بدايتها مل ت�شل 
اإىل م�شت�ى النزاع امل�شلح، اإال اأن ج�هرها كان يكمن يف اختالف املرجعية التي يخ�شع 
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لها االأفراد يف املجتمع، والتي هي مبثابة الد�شت�ر، فحركة حما�س مبرجعيتها ال�شغرى 
انق�شام  فاإن  وبالتايل  الكربى،  االأ�شا�شية  املرجعية  الفل�شطيني  الد�شت�ر  تتفق مع  مل تكن 
ال�شارع الفل�شطيني بني اأطراف النزاع، ه� مبثابة انق�شام ح�ل املرجعية التي تق�م عليها 
اأ�ش�س امل�اطنة، مبا متنحه هذه املرجعية من حق�ق وما تفر�شه من واجبات على االأفراد 

داخل الدولة )اأبرا�س، 2013( .
اأما االنق�شام ال�شيا�شي الذي وقع بعد �شيطرة حما�س على قطاع غزة، واإقالة احلك�مة 
التي �شكلتها حركة حما�س، واإعالن الرئي�س عبا�س حالة الط�ارئ، وما تاله من تعطيل لعمل 
املجل�س الت�رضيعي الفل�شطيني، فاإنه يعني وقف احلق�ق وال�اجبات كافة، وه� وقف للمعنى 
احلقيقي ملا حتمله كلمة م�اطنة من معنى، فبداأت اجلهات امل�شيطرة يف �شطري ال�طن متار�س 
ما متار�شه وفق روؤيتها وح�شب م�شاحلها ال�شيا�شية واالأمنية، حيث ابتعدت عن اأهداف املجل�س 
�شيادة  وال�شفافية، ويف ظل غياب مبداأ  والرقابة واملحا�شبة  الت�رضيع  القائمة على  املهنية 
القان�ن وعدم اكتمال منظ�مة الت�رضيعات وغياب دور امل�ؤ�ش�شة الق�شائية بل اإعادة ت�شكيلها 
وفق ما يتنا�شب مع اجلهة احلاكمة فيها، وقد انعك�س ذلك على اأداء امل�ؤ�ش�شة الق�شائية التي 

غاب فيها احلق عن كثري من الق�شايا ب�شبب االنتماءات احلزبية.
ففي ال�شفة الغربية اأ�شبح الرئي�س الفل�شطيني حمم�د عبا�س ميتلك اإ�شافة لل�شالحيات 
الق�شائية،  ال�شلطة  الت�رضيعية ونف�ذ كبري يف  ال�شلطة  التنفيذية املطلقة جميع �شالحيات 
وبداأ باإ�شدار مرا�شيم رئا�شية لها ق�ة القان�ن )قرار بقان�ن( ، وذلك ب�شبب تعطل املجل�س 
بها،  معم�اًل  كان  بق�انني  العمل  عطلت  بق�انني  قرارات  واأ�شدر  االنعقاد  عن  الت�رضيعي 
.اأما يف قطاع  2014، �س22(  العام )اخلالدي،  النائب  الق�شاء وعمل  اإ�شافة لتدخله يف 
الق�شاء  رئي�س جمل�س  ذكر  الغربية.فقد  ال�شفة  عليه يف  م�شابهًا ملا  احلال  كان  فقد  غزة، 
االأعلى امل�شت�شار فريد اجلالد »اأن حركة حما�س عينت ق�شاة من طرفها ي�شدرون اأحكامهم 
دون الرج�ع اإىل القان�ن الفل�شطيني، مما اأدى اإىل ارتباك املحامني وامل�اطنني على ال�ش�اء، 
واأن الق�شاة املعينني ال ت�جد لهم مرجعية قان�نية يلجاأون اإليها يف اإ�شدار اأحكامهم، وال 
اأ�شا�س حزبي«  ينظر يف الق�شايا املقدمة لهم كافة، بل يهتم�ن وينظرون بالق�شايا على 

)العهد لالإعالم، 2010( .
لقد غابت �شفة امل�اطن عن كل امل�اطنني، وانتقل الفل�شطيني�ن من درجة امل�اطنني 
اإىل درجة الرعية)1(، فغابت اأهم القيم واملك�نات االأ�شا�شية للثقافة ال�شيا�شية والتي تعدُّ 
(1) يشير مفهوم الرعية إلى أعضاء مملكة أو دولة ليس لهم ذات حقوقية مستقلة, فالذات الحقوقية المستقلة هي شخص

الحاكم المتمتع بكل االمتيازات، فهو صاحب السلطان وحده، وال يملك أحد أن يراجعه، فعالقته بهم هي عالقة الراعي 
بقطيعه، وهو يستمد هذا السلطان بالغلبة، بفعل النسب أو العصبية أو القوة، أو ربما بالشرعية اإللهية.ومن ثم فمفهوم 

الرعية مخالف لمفهوم المواطن بوصفه ذات حقوقية مستقلة.
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جزءاً مهمًا ومكماًل لقيم امل�اطنة ومك�ناتها كالتعددية واحرتام الراأي والراأي االآخر وكرامة 
االإن�شان على اأ�ش�س من امل�اطنة املت�شاوية واملتكافئة.

اإن االنق�شام اظهر حالة من  تقل�س م�شاحة احليز العام مبا يف ذلك م�شاحة احلريات 
واحلق�ق، مما غيب عمليات ال�شفافية وامل�شاءلة وامل�شاركة ال�شعبية وال�شيا�شية، واأف�شى اإىل 
حالة من انعدام الثقة بالنظام ال�شيا�شي القائم، وانعدام ال�شع�ر باالقتدار ال�شيا�شي اأي القدرة 
على التاأثري يف جمريات احلياة ال�شيا�شية، مما ترتب عليها حالة من عدم الرغبة ط�عًا اأو 
اإكراهًا بعدم اال�شتعداد للم�شاركة ال�شيا�شية، وقد اختفت العديد من قيم امل�اطنة كالت�شامح 
الفكري املتبادل وت�افر روح املبادر، ويف ظل تعدد املرجعيات واالنق�شام احلا�شل بني 
اأطياف املجتمع  االإح�شا�س باله�ية، مما ترتب عليه رغبة كل  ال�شفة وغزة، فقد املجتمع 

وخ�ش��شًا يف غزة بالهجرة عن غزة.
لقد �شادت حالة من انعدام الت�جه نح� النظام ال�شيا�شي، مما عك�س حالة من فقدان 
عك�س  مما  وطنيًا،  ك�نه  من  اأكرث  حزبيًا  اأ�شبح  والذي  وال�الء  لالنتماء  احلقيقي  املعنى 
فقدان العديد من قيم امل�اطنة كامل�شاركة واجلماعية واالإح�شا�س باله�ية وبخا�شة يف ظل 
العن�رضي  والتمييز  القيم ب�اجباتهم،  واإجبارهم على  التمتع بحق�قهم،  االأفراد من  انعدام 
بني امل�اطنني، وذلك من خالل اأن جزءاً منهم يح�شل على حق�قه واجلزء االآخر ال يح�شل، 

وجزءاً ملزم ب�اجباته واجلزء االآخر خمري وغري ملزم.
اإن النزاعات الداخلية �ش�اء كانت م�شلحة اأو اأيدل�جية تخنق امل�اطنة وتنهي مفه�مها 
داخل املجتمعات.وتعمل على تقييد اأكرب للحريات )االأمم املتحدة، 2001، �س28( ، والتي 
اأفراد  انق�شام  اإىل  ت�ؤدي  كما  وواجباتها،  بحق�قها  للم�اطنة  الفقري  العم�د  مبثابة  هي 
املجتمع الداخلي بني م�ؤيد ومعار�س الأحد االأطراف املنق�شمة، وبالتايل ي�شبح ال�الء الأحد 
الف�شائل اأو االأحزاب ال لل�طن والدولة واالنتماء كذلك، وهذا يخل باأهم قيم امل�اطنة التي 
تن�شاأ عليها، يف ظل تعدد املرجعيات واختالفها ما بني املرجعية االأ�شا�شية للنظام القائم، 

ومرجعية الطرف االآخر، والتي من امل�ؤكد اأنها تتناق�س معها وب�شكل كلي.

ثانياً - اإلطار العملي للدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

بينت نتائج امل�شح امليداين اأن جمم�ع عدد الطلبة يف اجلامعات قيد الدرا�شة )االأزهر 
و39278  ذك�راً،   29851 69129؛ منهم  واالإ�شالمية واالأق�شى والقد�س املفت�حة( ه� 
ون�شبهم يف كل  الطلبة  اأعداد  الطلبة، وفق  1% من  بن�شبة  اإناثًا، واختريت عينة ع�ش�ائية 
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جامعة ح�شب م�شادر كل جامعة التي اعطيت للباحثني.
الجدول )1( 

إحصائية عدد الطلبة في الجامعا	 قيد الدراسة 

العينةالن�صبةالعددالفئةاجلامعةالرقم

جامعة االأزهر1
52100%10068طالب

4893%9175طالبات

28193%19243املجموع الكلي لطلبة جامعة الأزهر2

جامعة االأق�شى3
3251%4983طالب

68108%10933طالبات

23159%15916املجموع الكلي لطلبة جامعة الأق�صى4

جامعة القد�س املفت�حة5
5181%8016طالب

4978%7580طالبات

23159%15596املجموع الكلي لطلبة جامعة القد�س املفتوحة6

اجلامعة االإ�شالمية7
3767%6784طالب

63113%11590طالبات

26180%18374املجموع الكلي لطلبة اجلامعة الإ�صالمية8

9
املجم�ع الكلي لطالب وطالبات 

اجلامعات )االأزهر واالأق�شى والقد�س 
املفت�حة واالإ�شالمية( 

43299%29851طالب

57392%39278طالبات

69129100691كلي10

أوالً - التحليل الدميوغرايف للعينة: 

اجلدول “2”

الن�صبة %العمر

20 - 1757.91

24 – 2139.39

28 – 251.58

32 – 281.1

100%املجموع
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اجلدول "3"

الن�صبة %اجلن�س

38.6ذكر

61.4اأنثى

100%املجموع

اجلدول "4"

الن�صبة %التخ�ص�س الدرا�صي
46.4كلية علمية

51.4كلية اأدبية

2.2كلية مهنية

100%املجموع

اجلدول "5"

الن�صبة %جمال الدرا�صة
1.9دبل�م مت��شط

96.7بكال�ري��س

1.4درا�شات عليا

100%املجموع

اجلدول "6"

الن�صبة %اجلامعة
27,6االأزهر

25,8االإ�شالمية

23,4االأق�شى

23,2القد�س

%100املجموع

اجلدول "7"

الن�صبة %التنظيم
35.6فتح

36.1حما�س 

1.7اجلهاد

6.2اجلبهة ال�شعبية

0.8اجلبهة الدميقراطية

12.2م�شتقل

7.4غري ذلك

100%املجموع
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اجلامعة  يف  االإناث  ن�شبة  ارتفاع  الدرا�شة  لعينة  الدميغرايف  التحليل  نتائج  ت��شح 
الفل�شطيني جمتمع حمافظ  املجتمع  باأن  م�ؤ�رضاً  يعطي  وهذا  االأق�شى  االإ�شالمية وجامعة 
بعاداته وتقاليده، فاملالحظ اأن ن�شبة االإناث يف كل من جامعتي االأق�شى واالإ�شالمية كانت 
املفت�حة  والقد�س  االأزهر  جامعة  يف  والذك�ر  االإناث  ن�شبة  حني  يف  الذك�ر  ن�شبة  �شعف 
منا�شفة اإىل حد ما، اأما فما يتعلق باجلن�س فقد بلغت ن�شبة االإناث ما يقارب �شعف ن�شبة 
اإال  الذك�ر، وهذا ي�ؤكد باأن املجتمع حمافظ ذك�ري فال ي�شمح بال�شفر للتعليم خارج غزة 
للذك�ر فقط، واأن الثقافة ال�شيا�شية واالجتماعية ال�شائدة يف املجتمع تعطي االأف�شلية يف 
الداخل  التعليم بني  التكلفة يف  لنا من خالل فارق  االإناث، وهذا يظهر  الذك�ر على  تعليم 
واخلارج، كما اأن ن�شبة االإناث املرتفعة يف اجلامعات الفل�شطينية تعطي م�ؤ�رضاً م�شتقبليًا 

على وج�د ثقافة �شيا�شية اإيجابية.
وتف�شي النتائج اإىل اأن الن�شبة العظمى الأفراد الدرا�شة تراوحت اأعمارهم بني 17 اإىل 
22 �شنة، ومت��شط االأعمار بلغ 20 عامًا، واأن الن�شبة العظمى من الطلبة يدر�ش�ن يف الكليات 
االأدبية بن�شبة 51.4 % وتليها الكليات العلمية بن�شبة 46.4 % ومن ثم الكليات املهنية 
بن�شبة 2.2 %، واأن اأكرث امل�شاركني جمال درا�شتهم بكال�ري��س حيث بلغت ن�شبتهم 96.7 
اإليه، فقد كانت ن�شبة  %.كما ت��شح النتائج تن�ع الطلبة من حيث التنظيم الذي ينتم�ن 
من ينتم�ن لفتح 35.6 %، بينما ن�شبة من ينتم�ن حما�س 36.1 %، ون�شبة من ينتم�ن 
للجبهة  ينتم�ن  من  % ون�شبة   6.2 ال�شعبية  للجبهة  ينتم�ن  من  % ون�شبة   1.7 للجهاد 
الدميقراطية 0.8 %، والطلبة الذين لي�س لهم اأي انتماء �شيا�شي كانت ن�شبتهم 12.2 %، 

اأما املنتم�ن لتنظيمات اأخرى كانت ن�شبتهم 7.4 %.
اإن ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني ينتمي لتنظيمات واأحزاب �شيا�شية فل�شطينية بن�شبة 
87.8 % وهي ن�شبة عالية جداً، ومنهم 71.7 % ينتم�ن لفتح وحما�س تقريبًا منا�شفة، 
القادمة.واأن  له وق�ده يف املرحلة  االنق�شام  اأن  االنق�شام، ويدلل على  ي�ؤثر يف حدة  وهذا 
الفل�شطيني، وعليه فاإن  ال�شباب  % تقريبًا تكاد تك�ن غري م�ؤثرة يف  ن�شبة امل�شتقلني 12 
ال�شباب، مما يخلق حالة من االزدواجية  ال�شائدة بني  ثقافة واأيدي�ل�جيات كل حزب هي 

بني االنتماء لل�طن واحلزب.

ثانياً - التحليل اإلحصائي للعينة: 

الوعي بالهوية: أ. 
كانت نتائج حتليل ال�عي باله�ية اأن 91.1 % ي�شعرون بالفخر بك�نهم فل�شطينيني 
ال�شباب يعتزون  للم�شتقبل، فما زال  اإيجابي  % ال ي�شعرون بذلك، وهذا م�ؤ�رض   7.3 بينما 
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اأنف�شهم  يقدم�ن   % و83.9  باله�ية،  ال�عي  يق�ي  مما  فل�شطينيني  بك�نهم  ويفتخرون 
واأرواحهم فداء لل�طن، بينما 12.8 % ال يقدم�نها، و72.8 % ال يقل حبهم لل�طن كلما زاد 
حرمانهم من حاجاتهم يف حني 18.2 % يرتبط حبهم بال�طن بحرمانهم من حاجاتهم 
اإىل  اإرجاعه  ال�طني ميكن  االنتماء  والقدا�شة يف  فالثبات  زاد حرمانهم منها،  كلما  ويقل 
باأن  % يرون   66.8 باأن  النتائج  بينت  االحتالل، كما  نتيجة  ال�شائدة  الفل�شطينية  احلالة 
% ال يرون ذلك، هذا   29.9 اأن  النا�س وال�شباب حتديداً، يف حني  االنتماء لل�طن قل بني 
ال�شع�ر املت�لد بانخفا�س االنتماء لل�طن عند االآخرين بينما ال يزال انتماوؤه لل�طن ق�يًا، 
لل�طن  انتماءه  يرى  فكل  ال�شباب،  املرتفعة بني  احلزبي  االنتماء  اإىل حالة  اإرجاعه  ميكن 
وفق نظرة حزبه والثقافة واالأيدل�جية التي ن�شاأ عليها فه� ينظر لالنتماء لل�طن من منظار 
االنتماء  االآخرين  بفقدان  االإح�شا�س  ال�شيا�شي خلق هذا  االنق�شام  اأن  للحزب، كما  االنتماء 
لل�طن يف ظل التع�شب احلزبي واالنتماء للحزب ال�شائد بني ال�شباب وبني اأطياف املجتمع 

عامة.
م�شلحتهم  ح�شب  تنظيم  اأو  حزب  الأي  انتماءهم  يحددون  ال   %  83.5 اأن  كما 
ال�شخ�شية يف حني اأن 9.2 % منهم يحددون انتماءهم الأي تنظيم اأو حزب وفق م�شاحلهم 
% يهتم�ن بامل�شاركة يف ال�شئ�ن العامة وهي ن�شبة عالية مقارنة   65.8 ال�شخ�شية، و 
 ، )2010 % )التالوي،   8 بالدول االأخرى، ففي م�رض تكاد ت�شل ن�شبة م�شاركة ال�شباب 
اأو امل�شاركة يف  ال�شيا�شية  ال�شباب عامة باالأم�ر  االأوروبي ال يهتم  يف حني يف االحتاد 

ال�ش�ؤون العامة )الزبيدي، 2008( .
الجدول )8( 
الوعي بالهوية

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

191.17.31.6.اأ�شعر بالفخر واالعتزاز باأين فل�شطيني

283.612.83.3.اأقدم نف�شي وروحي فداء لل�طن

318.272.59.يقل حبي لل�طن كلما زاد حرماين من حاجاتي االأ�شا�شية

466.829.53.3.اأ�شعر باأن االنتماء لل�طن قل بني النا�س وال�شباب حتديداً

59.283.57.3.اأحدد انتمائي الأي حزب اأو تنظيم ح�شب م�شلحتي ال�شخ�شية

665.82212.2.اأهتم بامل�شاركة يف ال�شئ�ن العامة
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الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

762.231.36.5.اأقبل القيم االجتماعية االأ�شا�شية يف املجتمع

88216.51.5.اأحب ال�طن مهما كانت �شيا�شة احلك�مة والثقافة املتبعة فيه

990.87.51.6.اأمت�شك باجلذور الفل�شطينية ال�طنية وق�شيتنا مهما كانت النتائج ومهما اختلفنا

وقد يعود ال�صبب لرتفاع ن�صبة الهتمام بامل�صاركة يف ال�صوؤون العامة اإىل عدة 
اأ�صباب هي: 

اأن ن�شبة املنتمني �شيا�شيًا هي ن�شبة عالية، وغالبًا ما يهتم ه�ؤالء بال�ش�ؤون العامة.. 1
ت�جد . 2 ودولية  اإقليمية  وتدخالت  داخلية  و�رضاعات  احتالل  من  ال�شيا�شي  ال�اقع 

حالة امل�شاركة العامة.
القرن . 3 بداية  فمنذ  فل�شطني،  على  املختلفة  ال�شيا�شية  واالأنظمة  االحتالل  تعاقب 

لالإدارة  ذلك خ�شعت غزة  وبعد  املنطقة  الربيطاين  واالنتداب  االأتراك  الع�رضين حيث حكم 
ال�شلطة  ثم  ومن  االإ�رضائيلي،  االحتالل  ثم  ومن  االأردين،  للحكم  الغربية  وال�شفة  امل�رضية 
واأفكاراً  ثقافات  اأوجد  احلقب  من  حقبة  لكل  ال�شيا�شات  فاختالف  الفل�شطينية،  ال�طنية 
الفل�شطينية  ال�شيا�شية  الثقافة  متعددة وخمتلفة ومت�شارعة وق�انني متباينة انعك�س على 

من حيث االهتمام بال�شاأن العام.
املجتمع  ال�شائدة يف  االجتماعية  للقيم  قب�لهم  غزة عن  قطاع  ال�شباب يف  كما عرب 
اأن هناك ان�شجامًا اإىل حد ما بني االأجيال يف قطاع غزة  بن�شبة 62.2 % هذا م�ؤ�رض على 
ال�شائدة يف  القيم  ال�شباب يف قطاع غزة يرف�ش�ن  جتاه هذا امل��ش�ع، ولكن ح�ايل ثلث 
املجتمع، وهذه الن�شبة مر�شحة يف امل�شتقبل للزيادة حيث من املت�قع اأن ي�شهد قطاع غزة 
ال�شباب االحتجاجية  النم�ذج م�رض وحركة  ال�اقع احلايل، ولعل  مترداً يف امل�شتقبل على 
من  الغالبية  اأكد  م�شتقباًل.كما  غزة  يف  يح�شل  اأن  ميكن  ما  على  م�ؤ�رضاً  يناير   25 لث�رة 
ال�شباب حبهم لل�طن، مهما كانت �شيا�شة اجلهة احلاكمة فيه بن�شبة 82 % واأنهم متم�شك�ن 
باجلذور الفل�شطينية ال�طنية وق�شيتهم مهما كانت النتائج ومهما كان االختالف بن�شبة 

% تقريبًا.  91
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امل�صاواة اأمام القانون	. 
الجدول )9( 

المساواة أمام القانون

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

118.879.41.7.ت�جد م�شاواة كاملة بني امل�اطنني

296.82.80.3.املحافظة على امل�ؤ�ش�شات واملرافق العامة واجب كل م�اطن

394.63.32.1.يجب على امل�اطنني احرتام القان�ن واخل�ش�ع له

459.733.27.1.القان�ن يطبق هذه االأيام على ال�شعفاء الذين ال ينتم�ن اإىل اأي حزب اأو تنظيم

اأخذ حقي بيدي واأحر�س على ذلك اأن  545.449.55.1.يجب 

اأخطائهم 665.830.14.1.امل�ش�ؤول�ن واأبناء التنظيمات ال يلق�ن عقابًا على 

تعطي نتائج امل�شح امليداين فيما يتعلق بامل�شاواة اأمام القان�ن اأن 80  % يعتقدون 
باأنه ال ت�جد م�شاواة كاملة بني امل�اطنني، وبربط الت�شاوؤل باالنتماء التنظيمي، واأو�شحت 
النتائج اأن ما يقارب 93 % من املنتمني حلركة فتح يرون اأنه ال ت�جد م�شاواة كاملة بني 
باأنه ت�جد م�شاواة كاملة بني  % من املنتمني حلركة حما�س   73 راأى  بينما  امل�اطنني، 
امل�اطنني، واأكد املنتم�ن للجهاد والدميقراطية بن�شبة 100 % باأنه ال ت�جد م�شاواة، بينما 
اأكدت ال�شعبية بن�شبة 94.8 % باأنه ت�جد م�شاواة، اأما امل�شتقل�ن فبن�شبة 76.6 % اأيدوا 
باأنه ال ت�جد م�شاواة كما اأكد 55.3 % من املنتمني للتنظيمات االأخرى ال ت�جد م�شاواة.

وهذه النتائج ت�شفي انطباعًا عن مدى تاأثري االنتماء التنظيمي يف راأي الطلبة، فعند اأبناء 
حما�س كانت الغالبية ترى باأنه ت�جد م�شاواة وذلك دفاعًا عن حركتهم التي حتكم قطاع 
احلاكمة  اجلهة  اإىل  غزة  قطاع  يف  اجلامعات  طلبة  من  الكبرية  االأغلبية  تنظر  بينما  غزة، 
حلزب  املنتمني  باأن  ويعتقدون  امل�شاواة،  م��ش�ع  جتاه  �شلبية  نظرة  حما�س(  )حركة 
احلك�مة يتمتع�ن بامتيازات عن بقية االآخرين، وعليه فاإن مفه�م امل�شاواة بني امل�اطنني 
لدى طلبة اجلامعات يف قطاع غزة معدوم اإىل حد كبري، وهذا ي�شكل خطراً م�شتقبليًا على 
يف  ما  ي�مًا  �شيتفجر  امل�اطنني  بني  امل�شاواة  بعدم  ال�شع�ر  حالة  الفل�شطيني.اإن  املجتمع 

وجه اجلهة احلاكمة يف قطاع غزة مطالبة بامل�شاواة بحق�ق امل�اطنة.
بالرغم من وج�د قناعة بعدم امل�شاواة بني امل�اطنني من قبل اجلهة احلاكمة فاإنه 
ي�جد �شع�ر ق�ي جداً بني ال�شباب يف قطاع غزة ب�رضورة املحافظة على امل�ؤ�ش�شات واملرافق 



156

د. أمين عبد العزيز شاهني
أ. وسام محمد صقر

فلسفة املواطنة لدى الشباب الفلسطيني 
منوذجاً( غزة  قطاع  جامعات  )طلبة 

العامة، وهذا يدلل على ق�ة االنتماء لل�طن بني ال�شباب، والذي مراده اأنهم ي�شعرون بالفخر 
واالعتزاز بك�نهم فل�شطينيني.

القان�ن  باحرتام  غزة  قطاع  يف  اجلامعات  طالب  لدى  جاحمة  رغبة  هناك  اأن  كما 
اإن مرحلة االنفالت االأمني التي  % وهي مرتبطة بالبند ال�شابق،  واخل�ش�ع له بن�شبة 95 
مر بها قطاع غزة قبل اأحداث 14 حزيران ي�ني� 2007م جعلت هذه ال�رضيحة الكبرية من 
املجتمع الفل�شطيني ت�ؤمن باأن م�شتقبلها واأمنها باحرتام القان�ن واخل�ش�ع له، علمًا باأن 

طبيعة هذه ال�رضيحة حتمل يف طياتها التمرد والع�شيان.
وتقريبًا يعتقد ثلثا طلبة اجلامعات يف قطاع غزة باأن القان�ن يطبق على ال�شعفاء، 
والذين ال ينتم�ن اإىل حزب اأو تنظيم، وهذا ين�شجم مع الفقرة االأوىل اخلا�شة بانعدام امل�شاواة 
بني جميع امل�اطنني، ولكن عدم امل�شاواة يع�د لي�س للحالة االجتماعية اأو االنتماء الطبقي 
ن�شبة  اأن  فكرة  يعزز  وهذا  التنظيمي،  االنتماء  اإىل  يع�د  واإمنا  ال�شكن،  مكان  اأو  اجلن�س  اأو 
ال�الء للحزب مرتفعة يف قطاع غزة، وبربط الفقرة باالنتماء التنظيمي جند اأن 81 % من 
املنتمني حلركة فتح يرون باأن القان�ن يطبق هذه االأيام على ال�شعفاء الذين ال ينتم�ن اإىل 
حزب اأو تنظيم، بينما راأى 70 % من املنتمني حلركة حما�س باأنه يطبق على اجلميع، واأكد 
املنتم�ن حلركة اجلهاد بن�شبة 91 % باأنه يطبق على ال�شعفاء، بينما ال�شعبية اأكدت باأنه 
يطبق على ال�شعفاء بن�شبة 100 %، واملنتم�ن للدميقراطية راأوا بن�شبة 60 % باأنه يطبق 
على ال�شعفاء فقط، اأما امل�شتقل�ن فاأيد 67.5 % باأنه يطبق على ال�شعفاء، واأكد 68 % 
من املنتمني للتنظيمات االأخرى ذلك، وك�ن الن�شبة االإجمالية لهذه ال�رضيحة ترى اأنه يطبق 
على ال�شعفاء، فاإن ذلك يعك�س خط�رة ال��شع وما ي�شكله من خطر م�شتقبلي على مفه�م 

امل�اطنة وعلى العدالة االجتماعية.
باليد،  اأخذ احلق  اأنف�شهم ح�ل م��ش�ع  ويكاد يك�ن طلبة اجلامعات منق�شمني على 
باجلهة  الثقة  وانعدام  الداخلي،  الفل�شطيني  باالنق�شام  عالقة  له  وهذا  القان�ن،  عن  بعيداً 

احلاكمة فيما يتعلق بامل�شاواة بني امل�اطنني وهذا ين�شجم من البندين )1( و )4( .
اإن م��ش�ع االنق�شام ح�ل هذا امل��ش�ع من �شاأنه اأن ي�جد حالة التمرد والع�شيان 
داخل املجتمع الفل�شطيني، الأن امل�اطن �شيك�ن لديه قناعة بان حقه لن يناله ح�شب القان�ن 
ف�شيلجاأ للعنف يف م��ش�ع احل�ش�ل على حق�قه، هذه الن�شبة تعطي م�ؤ�رضاً باأن اخلط�رة 
اإذا ما فكر بالتمرد وا�شتخدم العنف فاإنه لطبيعة عمره قادر على  اأن هذا اجليل  تكمن يف 

ممار�شة العنف، الأن هذا العمر ه� املزود االأ�شا�شي لعمليات العنف.
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وهذا ين�شجم مع البند )6( حيث يعتقد ثلثا طلبة جامعات قطاع غزة باأن امل�شئ�لني 
الطلبة  بني  واالنق�شام   ،%  66 بن�شبة  اأخطائهم  على  عقابًا  يلق�ن  ال  التنظيمات  واأبناء 
اأي�شًا يف الراأي ب�شبب االنتماء التنظيمي، فاملنتم�ن حلركة فتح بن�شبة 79 % يرون باأن 
امل�شئ�لني واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على اأخطائهم، بينما 66 % من املنتمني حلركة 
حما�س يرون عك�س ذلك دفاعًا عن حركة حما�س احلاكمة يف قطاع غزة، واأكد املنتم�ن 
حلركة اجلهاد االإ�شالمي بن�شبة 82 % باأن امل�شئ�لني واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على 
اأخطائهم، واأكد املنتم�ن لل�شعبية والدميقراطية وامل�شتقل�ن بن�شبة 100 % باأن امل�شئ�لني 
واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على اأخطائهم، واملنتم�ن للتنظيمات االأخرى بن�شبة 66 % 

راأوا باأن امل�شئ�لني واأبناء االأحزاب ال يلق�ن عقابًا على اأخطائهم.
اإن التباين بني اأراء الطلبة يعك�س مدى التع�شب احلزبي ما بني الطلبة، ومدى انعكا�س 

االنق�شام ال�شيا�شي على البنية املجتمعية، والذي من �شاأنه اأن يق��س مفه�م امل�اطنة.
امل�صاركة ال�صيا�صية: 	. 

الجدول )10( 
حول المشاركة السياسية

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

173.917.78.4.اهتم باالإجنازات ال�طنية؛ الأن ثمارها تع�د على اجلميع

228.864.27.ال اأهتم بال�شيا�شة الأنها م�شئ�لية احلك�مة

339.657.82.7.ال قيمة مل�شاركة االأفراد بال�شيا�شة؛ الأن احلك�مة تفعل ما تريد

418.575.26.3.ال اأ�شارك بال�شيا�شة حفاظًا على م�شاحلي

55341.65.4.التزم براأي االأغلبية حتى ل� خالف راأيي

628.568.82.7.من ال يح�شل على حق�قه كم�اطن غري ملزم ب�اجباته

اأف�شت نتائج التحليل للم�شاركة ال�شيا�شية اإىل اأن ح�ايل 74 % ي�ؤمن�ن باأن االإجنازات 
ال�طنية ثمارها تع�د على اجلميع، وهذا يتناق�س مع ما �شبق ذكره، بالرغم من وج�د �شع�ر 
بعدم امل�شاواة وعدم تطبيق القان�ن على اجلميع، فاإن ال�شع�ر ال�طني لدى طلبة جامعات 
اجلهة  قبل  م�شتقباًل من  عليه  البناء  اإيجابي ميكن  م�ؤ�رض  مازال مرتفعًا، وهذا  قطاع غزة 
اإذا ما عدلت من �شل�كها من وجهة نظر طلبة جامعات قطاع غزة جتاه  احلاكمة يف غزة 

امل�اطنني باإ�شعارهم بامل�شاواة واأن اجلميع حتت القان�ن.
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كما اأن ح�ايل ثلثي طلبة جامعات قطاع غزة يعتقدون باأن ال�شيا�شة لي�شت م�شئ�لية 
احلك�مة وحدها واإمنا يقع على كاهلهم اأي�شًا االهتمام بها بن�شبة 65 %، وهذا م�ؤ�رض على 
االهتمام  عليهم  وبالتايل  الي�مية،  ت�ؤثر يف حياتهم  ال�شيا�شة  ينبع من ك�ن  االهتمام  اأن 
مبا يجري يف احلياة ال�شيا�شية، كما اأن االنتماء التنظيمي الذي يطال ن�شبة عالية من طلبة 
جامعات قطاع غزة من نتائجه االهتمام بال�شيا�شة ومعرفة ما تق�م به احلك�مة يف غزة.
كما اأن حالة االإحباط والرف�س ملمار�شات اجلهة احلاكمة يف قطاع غزة تنعك�س على راأي 
الطلبة، حيث يرى ما ن�شبته 58 % باأنه ال قيمة للم�شاركة يف ال�شيا�شة، الأن احلك�مة تفعل 
ما تريد، وهذا يعطي اإنذاراً بحالة الرف�س التام ملمار�شات اجلهة احلاكمة يف غزة والتي من 

املمكن اأن تنعك�س يف اأي حلظة بث�رة �شدها.
يف  الرغبة  لديهم  غزة  قطاع  جامعات  طلبة  اأرباع  ثالثة  باأن  النتائج  تف�شي  كما 
عالية من  ن�شبة  ال�شيا�شية، وهذه  م�شاركتهم  ي�شتمروا يف  اأن  الت�شحية مب�شاحلهم مقابل 
هذه  باأن  القائلة  النظر  وجهة  يدعم  وهذا  ال�شيا�شية،  م�شاركتهم  ا�شتمرار  مقابل  املقامرة 
ال�رضيحة من املجتمع لديها اال�شتعداد للت�شحية وا�شتخدام و�شائل عنيفة من اأجل ا�شتمرار 
تعاطيهم لل�شيا�شة والتي تعتقد باأن م�شاحلها مرتبطة باالأو�شاع ال�شيا�شية �ش�اًء تط�رت 

�شلبًا اأم اإيجابًا.
% من طلبة جامعات قطاع غزة م�ؤهل لعدم االلتزام براأي االأغلبية،   42 اإن ح�ايل 
واالأقلية  االأغلبية  اأ�شا�شًا على مفه�م  تق�م  والتي  الدميقراطية  اأن مفاهيم  يدلل على  وهذا 
اأي  نتائج  فاإن  امل�شتقبل  الفهم يف  ا�شتمر هذا  �شعيفة بني طلبة جامعات قطاع غزة.واإن 
عملية دميقراطية معر�شة للخطر واالنقالب عليها، وبربط النتيجة باالنتماء التنظيمي جند 
اأن هناك عالقة وثيقة بني االلتزام براأي االأغلبية واالنتماء التنظيمي، فن�شبة من يلتزم�ن 
براأي االأغلبية من حركة فتح 72 % ومن حركة حما�س 71 % ومن اجلهاد االإ�شالمي 91 
% ومن ال�شعبية 26 % ومن الدميقراطية 20 % وامل�شتقلني 72 % والتنظيمات االأخرى 
58 %، وهذه الن�شبة تعطي انطباعًا ب�ج�د ن�شب عالية داخل الطلبة املنتمني لتنظيمات 

لديهم تع�شب حزبي جتاه حزبهم والثقافة التي غر�شت بداخلهم.
بالرغم من ال�شع�ر باالنتماء ال�طني، فاإن ن�شبة من يفكرون بالهجرة خارج ال�طن 
ت�شل اإىل 35 %، وهذا م�ؤ�رض �شلبي على م�شتقبل قطاع غزة، الأن ال�شباب هم عماد امل�شتقبل، 
ويعزى ذلك اإىل االنق�شام ال�شيا�شي الداخلي وما تركه من اآثار �شلبية على هذا اجليل، وعدم 
ال�شع�ر بامل�شاواة وعدم تطبيق القان�ن على اجلميع �ش�ا�شية، وانعدام الثقة باجلهة احلاكمة 
يف قطاع غزة، وتده�ر االأو�شاع االقت�شادية يف قطاع غزة وارتفاع ن�شبة البطالة والتي 
ت�شل ح�شب تقرير اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني اإىل ن�شبة 41 %، وهذا يعطي طلبة 
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جامعات قطاع غزة و�شبابه عامة باأن ن�شبة فر�س العمل بعد التخرج �شعيفة، وعليه فاإن 
الثلث يفكر بالهجرة خارج ال�طن من اأجل فر�شة عمل.

اإن ثلثي طلبة جامعات قطاع غزة يرون باأن من ال يح�شل على حق�قه كم�اطن غري 
على  القان�ن  تطبيق  امل�شاواة وعدم  بعدم  لل�شع�ر  النتيجة طبيعية  ب�اجباته، وهذه  ملزم 

اجلميع، وكذلك قناعة اأن على امل�اطن اأخذ حقه بيده يف الظروف احلالية.
اأف�شت نتائج حتليل االنتماء احلزبي وج�د ثقافة عامة م�ؤداها �رضورة احرتام راأي 
وثقافة اأبناء التنظيمات االأخرى حيث ما ن�شبته 80 % ترى ذلك، كما اأن حالة االنق�شام 
 84 اإن ما ن�شبته  ال�شيا�شي الداخلي تركت ب�شماتها على القناعة بال�حدة ال�طنية، حيث 
% من طلبة جامعات قطاع غزة ال ي�شعرون باأن هناك وحدة وطنية، بالرغم من ذلك مازال 
واالختالفات  احلزبي  االنتماء  ف�ق  يعل�  غزة  قطاع  جامعات  طلبة  عند  ال�طني  االنتماء 
الدينية والفكرية واالأيدل�جية حيث يرى اأكرث من ثالثة اأرباع ال�شباب ذلك بن�شبة 78 % 

وهذا ين�شجم مع حب ال�طن وال�شع�ر باالعتزاز والفخر واالنتماء له.
بالرغم من قناعة طلبة جامعات قطاع غزة باأن القان�ن يطبق على ال�شعفاء الذين 
ال��شاطة واملح�ش�بية  % وكذلك معرفتهم باأن   60 اأو تنظيم بن�شبة  ال ينتم�ن الأي حزب 
واالنتماء التنظيمي هي الطريقة ال�شائدة حل�ش�ل الفرد على حقه وق�شاء م�شاحله بن�شبة 
66 %، فاإن ال�عي ال�شيا�شي بينهم يعدُّ مقب�اًل ب�شكل كبري حيث يرى ثالثة اأرباع الطلبة باأن 
انتماءهم لتنظيم �شيا�شي ال يعني اأن ذلك ي�ؤهلهم الأن يك�ن�ا ف�ق القان�ن، وبربط الفقرة 
باالنتماء التنظيمي جند اأن 84 % من املنتمني حلركة فتح يرون باأن )ال�ا�شطة( واملح�ش�بية 
بينما  م�شاحله،  وق�شاء  حقه  على  الفرد  حل�ش�ل  ال�شائدة  الطريقة  هي  احلزبي  واالنتماء 
% من املنتمني حلما�س يرون عك�س ذلك، واأكد املنتم�ن للجهاد االإ�شالمي بن�شبة   59.2
72.72 % وال�شعبية بن�شبة 97.4 % والدميقراطية بن�شبة 60 % وامل�شتقل�ن بن�شبة 84.4 
% واملنتم�ن للتنظيمات االأخرى بن�شبة 57.4 % باأن )ال�ا�شطة( واملح�ش�بية واالنتماء 
االأغلبية  الفرد على حقه وق�شاء م�شاحله.وخمالفة  ال�شائدة حل�ش�ل  الطريقة  احلزبي هي 
من املنتمني حلركة حما�س لراأي الطلبة ناجت عن انتمائهم حلركة حما�س اجلهة احلاكمة 

لقطاع غزة.
الجدول )11( 
االنتماء الحزبي

الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

180.114.95.1.احرتم راأي وثقافة التنظيمات االأخرى غري تنظيمي
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الن�صبة

ل راأي%ل %نعم %

283.914.61.6.ال�شع�ر بال�حدة ال�طنية ي�شعب ت�شديقه هذه االأيام

اأو ثقافية فكرية اأيدل�جية اأي اختالفات دينية  اأهم من  37820.91.1.فل�شطينيتنا 

اأن يهاجر االإن�شان الأي بلد ت�فر له حياة كرمية وال يتقيد بالعي�س  4.من االأف�شل 
22.8752.2ب�طنه

534.561.93.6.بعد االنق�شام احلا�شل اأفكر يف الهجرة خارج ال�طن

619.575.64.9.اأنتمي للحزب اأو التنظيم الأك�ن ف�ق القان�ن وعدم التعر�س للمعاقبة واخل�ف منه

7.ال�ا�شطة واملح�ش�بية واالنتماء التنظيمي هي الطريقة ال�شائدة حل�ش�ل الفرد على 
66.329.61.4حقه وق�شاء م�شاحله

841.352.85.9.ال قيمة لتعدد االأحزاب فاالأف�شل نظام احلزب ال�احد

925.368.46.ال�الء واالنتماء لتنظيم اأهم من ال�الء واالنتماء للدولة

الدميقراطية  التجربة  اأفرزته  ما  نتيجة  �شلبًا  تاأثرت  قد  بالدميقراطية  القناعة  اإن 
اأي�شًا  ذلك  يعزى  وقد  الفل�شطيني،  املجتمع  به  تاأثر  داخلي  �شيا�شي  انق�شام  من  االأخرية 
اإىل الثقافة احلزبية امل�شيطرة اإىل حد كبري بني اأو�شاط طلبة جامعات قطاع غزة، والتي 
بدورها خلقت حالة دكتات�رية يف الفكر حيث يرى كل منتٍم اإىل تنظيم اأن اأفكار تنظيمه 
هي ال�شحيحة وال�شاحلة للمجتمع وبناًء عليه يرى يف تنظيمه املخل�س والذي يجب اأن 
تعدد  االأف�شل  من  % راأوا   53 فن�شبة  ال�احد،  احلزب  نظام  �شكل  يف  اإليه  اجلميع  ينتمي 
االأحزاب، وبربط الفقرة باالنتماء التنظيمي جند اأن 46 % من املنتمني حلركة فتح يرون 
 %  54.54 بن�شبة  االإ�شالمي  للجهاد  املنتم�ن  واأكد  ال�احد،  احلزب  نظام  االأف�شل  باأن 
% باأن االأف�شل نظام   97.4 باأن االأف�شل تعدد االأحزاب، واأكد املنتم�ن لل�شعبية بن�شبة 
احلزب ال�احد، واملنتم�ن للدميقراطية راأوا بن�شبة 60 % اأن االأف�شل نظام احلزب ال�احد، 
وامل�شتقل�ن بن�شبة 44.15 % راأوا اأن االأف�شل تعدد االأحزاب، واملنتم�ن لتنظيمات اأخرى 

بن�شبة 63.8 % راأوا اأن االأف�شل نظام احلزب ال�احد.
ح�ايل  فقط  ي�ؤيد  حيث  االأحزاب  تعدد  فكرة  م�شاألة  يف  هنا  وا�شح  التناق�س  اإن 
الن�شف التعددية احلزبية، واأقل من الن�شف بقليل يرى �رضورة وج�د حزب حاكم واحد، 
رغم ما اأثبتته الدرا�شة من اأن االنتماء وال�شع�ر ال�طني مرتفع، واالإ�رضار على امل�شاركة 
واالنتماء  ال�الء  من  اأهم  للدولة  وال�الء  االنتماء  باأن  يرون   %  69 ن�شبة  ال�شيا�شية.اإن 
للتنظيم، وه� ما ي�ؤكد باأن ال�شع�ر بال�طنية الفل�شطينية ما زال عاليًا بالرغم من وج�د 

ن�شبة 26 % ترى عك�س ذلك.
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اخلالصة: 
دلت النتائج على وج�د حالة من الرتدد واالزدواجية عند الطلبة نح� وعيهم مببادئ 
الطلبة فهم ي�شعرون  اله�ية يف وعي  ات�شاح مفه�م  امل�اطنة، وظهر ذلك جليًا من خالل 
بالفخر واالعتزاز بفل�شطينيتهم وال يقل حبهم كلما زاد حرمانهم من حاجاتهم االأ�شا�شية، 
ويقبل�ن القيم االجتماعية ال�شائدة يف املجتمع، ويتاأكد من خالل ال�عي ب�اجبات امل�اطنة 
املحافظة على  ال�طنية، ووج�ب  باالإجنازات  االهتمام  ي�ؤكدون على  وم�شئ�لياتها، حيث 
على  يجب  واأنه  اجلميع،  على  كفري�شة  ال�طن  عن  والدفاع  العامة،  واملرافق  امل�ؤ�ش�شات 

امل�اطنني احرتام القان�ن و�شيادته واخل�ش�ع له.
لي�شت م�شئ�لية احلك�مة وحدها، فجزء كبري غري  اأنها  ال�شيا�شية باعتبار  امل�شاركة 
ياأخذوا  اأن  يجب  وال  م�شاحلهم،  على  يخاف�ن  وال  ي�شارك�ن  واأنهم  احلك�مة،  عن  را�ٍس 
حقهم باأيديهم، واأنهم يلتزم�ن براأي االأغلبية واحرتام ثقافة االآخر وراأيه حتى ل� خالفهم 
راأيهم، ويهتم�ن باالإجنازات ال�طنية، الأن ثمارها تع�د على اجلميع، كما اأنهم يحافظ�ن 
على امل�ؤ�ش�شات واملرافق العامة واأن املحافظة عليها واجب على كل م�اطن، واأنه يجب 
�شيا�شة  كانت  مهما  ال�طن  يحب�ن  واأنهم  له،  واخل�ش�ع  القان�ن  احرتام  امل�اطنني  على 
وثقافية  دينية  اختالفات  اأي  من  اأهم  فل�شطينيتهم  واأن  فيها،  املتبعة  والثقافة  احلك�مة 
النتائج،  ال�طنية وق�شيتهم مهما كانت  الفل�شطينية  التم�شك باجلذور  وفكرية، واأنه يجب 
بالعي�س  ويتقيد  له حياة كرمية  ي�فر  بلد  الأي  االإن�شان  يهاجر  اأن  االأف�شل  لي�س من  واأنه 
ب�طنه، واأن امل�اطن ملزم ب�اجباته حتى ل� مل يح�شل على حق�قه، واأن ال�الء واالنتماء 

لدولة اأهم من ال�الء واالنتماء لتنظيم.
فئة  وبخا�شة،  النا�س  بني  قل  االنتماء  باأن  ي�شعرون  فهم  ذلك  كل  من  وبالرغم 
تريد  ما  تفعل  احلك�مة  الأن  ال�شيا�شة  يف  االأفراد  مل�شاركة  قيمة  ال  باأنه  ويرون  ال�شباب، 
القان�ن  واأن  امل�اطنني،  بني  كاملة  م�شاواة  ت�جد  ال  وباأنه  للجميع،  العمل  ت�فر  وال 
على  مدل�اًل  يعطي  وهذا  تنظيم،  اأو  حزب  اأي  اإىل  ينتم�ن  ال  الذين  ال�شعفاء  على  يطبق 
عدم وج�د انتماء وطني، واأن ال�شع�ر بال�حدة ي�شعب ت�شديقه هذه االأيام، واأن ال�ا�شطة 
وق�شاء  حقه  على  الفرد  حل�ش�ل  ال�شائدة  الطريقة  هي  التنظيمي  واالنتماء  واملح�ش�بية 
ويف�شل�ن  اأخطائهم،  على  عقابًا  يلق�ن  ال  التنظيمات  واأبناء  امل�شئ�لية  واأن  م�شاحله، 
ارتفعت  كما  احلزبي،  والتع�شب  الدكتات�رية  نح�  عام  ت�جه  وه�  ال�احد  احلزب  نظام 
بن�شبة  وكان�ا  لدولة  واالنتماء  ال�الء  من  اأهم  لتنظيم  واالنتماء  ال�الء  اأن  راأوا  من  ن�شبة 

ال ت�جد م�شاواة كاملة بني امل�اطنني. واأنه   ،%  25.6
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الطلبة ملبادئ وقيم امل�اطنة اخلاطئة نابعة باالأ�شا�س  اإن هذه االزدواجية يف فهم 
لت�جهات  ال�شلبية  وال�شل�كيات  واملمار�شات  احلاكم  النظام  و�شل�كيات  ممار�شات  من 
تر�شيخ  يف  كبري  دور  عاتقها  على  يقع  والتي   ، )التنظيمات(  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  االأطر 
عاتق  على  تقع  كبرية  م�شئ�لية  هناك  فاإن  وبالتايل  ومبادئها،  بقيمها  امل�اطنة  مفه�م 
النظام ال�شيا�شي احلاكم اأيًا كان ت�جهه وفكره، وعلى االأطر ال�شيا�شية �رضورة غر�س ثقافة 
امل�اطنة بقيمها ومبادئها ال�شليمة، الأن ا�شتمرار ال��شع احلايل بهذه االزدواجية �شينعك�س 

�شلبًا على البنية املجتمعية وعلى النظام ال�شيا�شي القائم.

التوصيات: 

واال�شرتاتيجية . 1 العامة  ال�شيا�شات  بتحديد  كافة  الف�شائل  بني  املرجعية  ت�حيد 
امل�حدة بني التنظيمات واالأحزاب ال�شيا�شية الفل�شطينية كافة حتت مظلة منظمة التحرير 
داخلها ال عليها  االختالف  االختالف حتت مظلتها ال خارجها،  الفل�شطينية، بحيث يك�ن 

وفق روؤية وطنية م�حدة.
تبني نهج الثقافة ولي�س االأيدي�ل�جية حتى ت�شمح بنم� العديد من القيم الدميقراطية . 2

التي جتد لها تربة خ�شبة يف النم�، وتعزيز مبداأ التعددية احلقة، واإبعاد اأو جتاهل كل من 
يتبنى ثقافة مغايرة للثقافة ال�طنية.

والثقافية . 3 الفكرية  تعبئتها  طريقة  من  تغري  اأن  الفل�شطينية  الف�شائل  على  يجب 
الأبنائها الأن النتيجة احلتمية والنهائية للتعبئة احلالية مدمرة للمجتمع.

اأيًا . 4 القائم  ال�شيا�شي  النظام  لرقابة  ال�شيا�شية كافة  واالأحزاب  التنظيمات  خ�ش�ع 
كان من ي�شكله ويق�م عليه من حيث الثقافة والفكر الذي يتبناه للحد من الثقافات امل�ش�هة 

التي تق�شم املجتمع وتق�شي على مفه�م امل�اطنة.
التعليمية املدر�شية واجلامعية مبفاهيم امل�اطنة لرت�شيخها فكراً . 5 تغذية املناهج 

و�شل�كًا يف اجليل النا�شئ.
تبني م�رضوع �شيا�شي للم�ؤ�ش�شات احلك�مية كافة يق�م على مبداأ الرتبية من اأجل . 6

الأطياف  املدين، وممثل�ن  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  فيه  ت�شارك  امل�اطنة 
الفكر واالأحزاب ال�شيا�شية كافة.
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ملخص: 
االأع�شاء  يف  الفادح  النق�س  وهي  االأهمية  من  قدر  على  ق�شية  البحث  هذا  يعالج 
نقل  يف  التفكري  اإىل  دفعت  التي  والقان�نية  واالأخالقية  الطبية  ال�رضوط  وكذا  الب�رضية، 

االأع�شاء احلي�انية اإىل االإن�شان با�شتخدام بع�س االأجزاء ملعاجلة حاالت مر�شية.
اأظهر البحث اأنه تاريخيًا، رغم اأن زرع االأع�شاء احلي�انية بداأ يف الظه�ر ب�شكل م�ازي 
مع اإحراز تقدم كبري يف علم املناعة، فاإنه ما زال يثري جدال قان�نيًا وفقهيًا واأخالقيًا، بل 

حتى اجتماعيا اإ�شافة اإىل االأ�شباب االأخرى للرف�س ومنها خطر انتقال الفريو�شات.
فكرة  اأن  ال�ا�شح  من  اأ�شبح  املنا�شبة  الب�رضية  االأع�شاء  يف  الفادح  النق�س  ظل  يف 
اإىل  اأع�شاء ج�شم احلي�ان مغرية ي�مًا بعد ي�م كبدائل معدلة وراثيًا بداأت تظهر  ا�شتخدام 
ال�ج�د، فما مدى مالءمة اإمكانية نقل اأع�صاء احليوان اإىل الإن�صان من الناحية 

الطبية والدينية والأخالقية؟ 
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Future Prospects for Xenotransplants

Abstract: 

Historically, Xenotransplant trials escalated widely with the 
beginning of the 60’s with the leading achievements in modern medical 
development despite the outstanding fact of the lack of success of most of 
them.Today, Xenotransplants scope is developing very quickly, and there 
is a great interest on this field of knowledge.There is enormous danger in 
xenotransplantation because it is still far from being a perfect solution for 
most health problems.
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مقدمة: 
والراجع  االأهمية،  من  قدر كبري  على  التي هي  الب�رضية  االأع�شاء  الفادح يف  النق�س 
اأ�شا�شا اإىل ال�رضوط القان�نية والطبية واالأخالقية دفع الباحثني اإىل التفكري يف نقل االأع�شاء 
احلي�انية اإىل االإن�شان وجتلَّى هذا يف البداية يف ا�شتخدام بع�س اأجزاء من احلي�انات مثل: 
القابلة لالمت�شا�س، و�شمامات  البنكريا�س واخلي�ط اجلراحية  امل�شتخرج من  االأن�ش�لني 
احلل�ل  تلك  اعتربت  حيث  املر�شية،  احلاالت  بع�س  معاجلة  يف  وغريها،  اخلنزير،  قلب 

»مقب�لة« بالن�شبة لبع�شهم يف العالجات الطبية فقط.
وقد اأثار نقل اأع�شاء احلي�انات اإىل الب�رض وزراعتها قد اأثار جدال فقهيًا كبرياً وم�شكالت 
كبرية )1( حيث يرى بع�شهم اأن ال��شع الراهن ال يربر مثل هذه التجارب، خا�شة مع ثب�ت 
اأنها ال تقدم فائدة عالجية اأو حتى جمرد اأمل يف ال�شفاء، فاملدافع�ن عن مثل هذه التجارب 
يق�ل�ن اإنه ال ميكن تربير ذلك احلظر بعدم ت�افر بدائل اأخرى رغم تنامي املعارف املكت�شبة، 

و�شكك بع�شهم االآخر يف اأن املنع ينط�ي على تدخالت غري م�شئ�لة.
من جهة اأخرى، احتجت خمتلف جماعات حق�ق احلي�ان على هذه الت�شحية من طرف 
احلي�انات للم�شاركة يف البح�ث واإنقاذ اأرواح الب�رض، واعتربت اأن احلي�انات لي�شت »جمرد 
احلي�انات  على  الب�رضية  التجارب  نطاق  يك�ن  اأن  يجب  واإمنا  االإن�شان،  لرفاهة  و�شيلة« 
حمرتمًا اإىل قدر كبري يف االأبحاث، ومنها تخفيف االأمل اأو العذاب وتخفي�شه اإىل اأدنى حد 

ممكن، وحتديد بع�س االأع�شاء مثل القرنية اإذا كان ذلك ممكنًا ومربراً.
ويرى بع�شهم االآخر يرى اأن نقل اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان مرف��س اأخالقيًا؛ الأنه 
التط�رات  اأن  رغم  وكرامته،  يتعار�س  ما  وه�  واحلي�ان  االإن�شان  بني  اإخ�شاب  حماولة 
االأخرية اأثبتت اأن اخلنازير املعدلة وراثيًا ميكن اأن تك�ن اأكرث ت�افقا مع الب�رض من احلي�انات 
االأخرى، باالإ�شافة اإىل االأ�شباب االأخرى للرف�س، ومنها اال�شتجابات املناعية والقلق من 

خطر انتقال الفريو�شات وم�شببات االأمرا�س االأخرى من ن�ع جن�س اإىل اآخر.
وتعدُّ زراعة االأع�شاء واالأن�شجة من احلي�ان اإىل الب�رض فكرة قدمية، واأوالها نقل كلى 
احلي�انات اإىل االإن�شان مع بداية القرن الع�رضين ثم مت التخلي عنها يف فرن�شا واأملانيا الأنها 
مل تكلل بالنجاح )2( ، ثم بداأت يف الظه�ر مرة اأخرى خالل ال�شتينيات، عندما مت اإحراز تقدم 
الف�شل  يعان�ن من  الذين  للمر�شى  ال�شمبانزي  قرد  كلى  زرع  بتمام  املناعة  علم  كبري يف 
الكل�ي، خا�شة اإن اأن�شار التط�ر، من ناحية اأخرى، ي�شتندون يف اآرائهم اإىل درجة الت�شابه 
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ال�راثي بني االإن�شان واحلي�ان، كما مت يف عام 1984 زرع قلب قرد الباب�ن لر�شيع حديث 
ال�الدة وعا�س 20 ي�ما بعد العملية اجلراحية، )3( لكن هذه التط�رات �شاحبتها عقبات عدة 
االأخالقية  العامة، والق�شايا  لل�شحة  لي�س معياراً  الرف�س مفرط احلدة  للنجاح منها ك�ن 
املنا�شبة  الب�رضية  االأع�شاء  يف  الفادح  النق�س  ظل  ويف  وهكذا  الديني،  ال�ازع  جانب  اإىل 
من ال�ا�شح اأن فكرة ا�شتخدام اأع�شاء احلي�ان اأ�شبح مغرية ي�مًا بعد ي�م كبدائل بحاجة 
االأع�شاء  باإمكانية زرع  ي�ؤمن�ن  العلماء  واإن  اأكرث عمقًا، خا�شة  ا�شتك�شاف على نح�  اإىل 
على  اجل�اب  يك�ن  اأن  ميكن  وهذا  القادمة،  القليلة  ال�شن�ات  خالل  االإن�شان  اإىل  احلي�انية 

النق�س اخلطري يف االأع�شاء الب�رضية.

املبحث األول - ماهية نقل األعضاء احليوانية: 
وقت  اإىل  تاريخها  يع�د  االأع�شاء  زراعة  يف  جه�د  بذلت  احلديث،  احلي�ي  الطب  يف 
مبكر من هذا القرن اأي قبل معرفة املبادئ املناعية التي تق�م عليها عملية الزارعة، وف�شلت 
معظم هذه اجله�د، على الرغم من اأنه وجدت واحدة من ال�ش�ابق يف ال�شتينيات لزرع كلى 

ال�شمبانزي كللت بنجاح العمل بها حل�ايل ت�شعة اأ�شهر )4( .

املطلب األول - تعريف نقل األعضاء احليوانية: 

نقل االأع�شاء ه� م�شطلح ي�شتخدم لتغطية زرع اخلاليا واالأن�شجة اأو االأع�شاء احلية 
من �شنف واحد الآخر )5( مثل من اخلنازير اإىل الب�رض )6( )اأي من احلي�انات وتزرع يف ج�شم 
االأع�شاء  اأو  االأع�شاء  اأو  واالأن�شجة  اخلاليا  وزرع  لنقل  العملية  هذه  وت�شمى   )7( االإن�شان( 
امل�شتمدة من احلي�انات )xenotransplants« )8» وميكن اأن يتم ذلك الزرع بالعديد من 

الطرق: 
اأو  ♦ املري�س  ال�شخ�س  خاليا  اأو  �ش�ائل  )ت�شفية  اخلارجية  احلي�انية  العالجات 

ت�شتنبت من خالل )النم�( مع اخلاليا احلي�انية ثم تع�د مرة اأخرى اإىل ال�شخ�س املري�س( .
االإن�شان املري�س  ♦ العالجات احلي�انية اخلل�ية )خاليا احلي�انات تزرع يف ج�شم 

للتع�ي�س عن نق�س عمل خاليا املري�س نف�شها( .
اأو  ♦ والكلى(  القلب  مثل  االأع�شاء  كل  خاللها  )من  كلها  احلي�انية  االأع�شاء  زرع 

االأن�شجة )كاجللد( تزرع يف ج�شم االإن�شان املري�س لتحل حمل الع�ش� املري�س اأو امل�شاب.
كانت م�اقف معظم جمال�س البح�ث ال�شحية والطبية حيال نقل االأع�شاء من احلي�ان 
اإىل االإن�شان بالت��شية على اأن التجارب ال�رضيرية ال�شابقة الذكر )نقل االأع�شاء( ي�شمح بها 
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فقط عند توافر ال�رشوط الآتية: 
تنفيذ اإدارة امل�اد العالجية اإطاراً ق�يًا لتنظيم التجارب ال�رضيرية التي تنط�ي على  ♦

زرع االأع�شاء ونقلها.
تاأ�شي�س معيار ق�ي للرقابة والر�شد، مبا يف ذلك، على �شبيل املثال، ا�شرتاتيجية  ♦

مراقبة وت�شجيل املري�س.
املطلب الثاني - أنواع نقل األعضاء احليوانية: 

واإىل  من  الذاتي  الرتقيع  وهي  بها،  القيام  ميكن  التي  الزرع  من  اأن�اع  اأربعة  هناك 
الزرع مع اختالف وراثي  الزرع بني �شخ�شني متطابقني وراثيا كالت�اأم،  ال�شخ�س نف�شه، 
والنقل من االأع�شاء امل�شتمدة من احلي�انات فبالن�شبة للن�ع االأول ال يثري م�شكالت اأخالقية 
اأو دينية، اأما الن�ع الثاين فه� ا�شتثناء من القاعدة، اأما الن�ع الثالث فه� االأكرث �شي�عًا، واأما 

الن�ع الرابع- فه� م��ش�عنا.
بدال من ذلك، يت�قع الباحث�ن اأنه، على املدى الق�شري اإىل املت��شط، العالج باخلاليا 
اخلارجية  العالجات  اأو  ال�شغرية(  الدماغ  خاليا  اأو  البنكريا�س  خاليا  )مثل  احلي�انية 
احلي�انية )مثل االأجهزة التي ت�شتخدم خاليا الكبد احلي�اين، اأو ترقيع اجللد( هي اأكرث عر�شة 
زرع  من  رف�شًا  اأقل  مناعة  ت�شبب  اخلارجية  واالإجراءات  اخلاليا  زرع  الأن  وذلك  للنجاح، 

الع�ش� واأقل م�شكالت من الناحية الهيكلية وال�ظيفية.
يف الوقت الراهن، و�صلت النتائج اإىل ثالثة اأنواع من عمليات الزرع منها: )9( 

العالج باخلاليا )مثل خاليا املخ اأو خاليا جزر البنكريا�س( ، اأو العالجات اخلارجية 
جناح  املت�قع  من  لي�س  اأنه  غري  اجللد(  ترقيع  اأو  اخلارجية  الكبد  خاليا  )مثل  احلي�انية 
الع�ش�  رف�س  ال�شليم،  االأداء  ب�شاأن  الرئي�شة  امل�شكالت  الأن  القريب،  امل�شتقبل  التجارب يف 

احلي�اين وم�شكالت اأخرى بحاجة ملزيد من البحث.
يف ال�شن�ات االأخرية، ا�شتخدم الباحث�ن تقنيات الهند�شة ال�راثية لتعديل اخلنازير من 
اأجل التغلب على اأق�شى اأ�شكال الرف�س املناعي، ويعتقد الباحث�ن اأن هذه االأوقات قد ت�شتمر 
يف التح�شن، خا�شة تقنية من� جلد االإن�شان على طبقات من اخلاليا احلي�انية املغذية، ثم 

ا�شتخدام اجللد الإ�شالح احلروق.
املطلب الثالث - وسائل نقل األعضاء احليوانية: 

كان  احلي�ان  من  االأع�شاء  نقل  ب�شاأن  والطبية  ال�شحية  البح�ث  جمال�س  م�قف 
بالت��شية )10( على اأن التجارب ال�رضيرية ال�شابقة الذكر ي�شمح بها فقط عند توافر ال�رشوط 
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الآتية: )11( 
تنفيذ اإدارة امل�اد العالجية اإطاراً ق�يًا لتنظيم التجارب ال�رضيرية التي تنط�ي على  ♦

زرع االأع�شاء ونقلها.
مراقبة  ♦ ا�شرتاتيجية  املثال،  �شبيل  على  والر�شد،  للرقابة  ق�ي  معيار  تاأ�شي�س 

وت�شجيل املري�س )12( .
العالج باخلاليا احلي�انية ينط�ي على زرع اخلاليا احلي�انية اأو جمم�عات معزولة  ♦

من اخلاليا لها القدرة على عالج االأمرا�س، مثل ال�شكري، ومر�س باركن�ش�ن وهنتنغت�ن، 
وقد تك�ن اأي�شا قادرة على اإ�شالح االأن�شجة اأو االأجهزة التالفة، وبالتايل جتنب احلاجة اإىل 

اجلراحة، الأنها قد حتقق بع�س النجاح.
يف  الراغبني  املر�شى  من   %  60 حيث  العامل  يف  ال�رضيرية  الزراعة  اأجهزة  نق�س 
اجل�شم  رف�س  الحظ  ال�شابق  اجليل  االنتظار،  قائمة  يف  يزال�ن  ال  امليتة  اخلاليا  ا�شتبدال 
لالأع�شاء املزروعة من كائن اآخر كاخلنزير، وقد يك�ن باالإمكان قريبًا التقليل من خماطر 
الرف�س، وا�شتخدام اأن�شجة بديلة الأن�شجة االإن�شان، فقد تنقذ زراعة االأع�شاء اآالف املر�شى 
املنتظرين للمتربعني باأع�شائهم، فخاليا احلي�انات كاخلنزير اأو قرد الرباح املعدلة وراثيًا 
بجينات االإن�شان تعمل على خداع جهاز االإن�شان املناعي ليتقبلها كجزء منه زراعة اأن�شجة 
جريبات  تط�ير  لدرا�شة  البح�ث  يف  فعليًا  ا�شتخدمت  املناعة  الناق�شة  الفئران  املبي�س 

املبي�س، وتتلخ�س اإيجابيات النقل يف: )13( 
اإمدادات غري حمدودة من االأجهزة املختارة وت�فري اأجهزة من كل االأحجام. ♦
اأو احل�ش�ل  ♦ اأثناء انتظار نقل الع�ش�  احلد من ال�قت وجتنب التده�ر ال�شحي يف 

عليه.
احلد من التكاليف املالية املتعلقة بالف�شل يف الق�شاء على االجتار غري امل�رضوع  ♦

باالأع�شاء الب�رضية.

املبحث الثاني - إجراءات نقل األعضاء احليوانية
معظم عمليات الزرع والنقل تك�ن ب��شع ع�ش� اأو ن�شيج حي اإىل ج�شم املري�س لتحل 
العالجات  فهي  وا�شتعماال  �شهرة  االأقل  اأما  الفا�شل،  اأو  املري�س  الن�شيج  اأو  الع�ش�  حمل 
اخلارجية، مثل تنمية جلد االإن�شان يف املخترب وا�شتخدامه يف وقت الحق كتطعيم لعالج 
احلروق، كما اأجريت جتارب �رضيرية اأخرى با�شتخدام خاليا اأو اأن�شجة من كائن اآخر لعالج 
بنجاح ميكن  العملية  اكتملت  الرعا�س ويف حال  ومر�س  الكبد  وف�شل  وال�شكري  ال�رضطان 
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االحتفاظ باخلاليا املزروعة ط�ال العمر، وجند اخلاليا واالأن�شجة اأكرث �شه�لة من االأجهزة 
للزراعة )14( .

املطلب األول - اخللفية التارخيية لنقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 
 FAE قام فريق من اجلراحني عام 1982، يف كاليف�رنيا، بزرع قلب قرد اإىل الطفل
الذي ولد بنق�س يف التن�شج متالزم مع البطني االأي�رض، على اأ�شا�س بع�س االأدلة املخربية 
التي ت�ؤكد اأن عملية النقل �ش�ف تتم بنجاح فنيًا، كانت العملية ناجحة لنح� ثالثة اأ�شابيع 
االإعالم  الزرع، قدمت و�شائل  االأوىل بعد عملية  االأيام  القلب، ويف  قبل رف�س اجل�شم لذلك 
تاأثري  اإىل حلقة لها  الطفلة �رضعان ما حت�لت  الثناء على جناحها، ولكن عند وفاة  كامل 
تقدمًا  اأكرث  بعمليات   1992 عام  يف  اتبعت  ثم   )15( االأع�شاء  زرع  جمال  يف  عام  �شلبي 
اإىل  الباب�ن  لكبد  زرع  عمليات  اأربع  باأداء  االأع�شاء  زرع  يف  النجاح  لتحقيق  ال�شعي  يف 
االإن�شان، وبعد وفاة كل املر�شى تقرر عدم اإجراء اأية عمليات زرع اأخرى؛ الأنه مل يكن هناك 
فكر علمي ومعرفة مبا فيه الكفاية للقيام بعمليات اأخرى، الأن ذلك يعدُّ مبثابة »جن�ن« )16( 
، ورغم اأنه كانت هناك تكهنات ح�ل هذه الظاهرة، من خالل اإن�شاء م�شت�ى حتت اإكلينيكي 
للطعم امل�شاد للمر�س اجلديد وتطعيم نظم املناعة للمتلقي )17( ، يف بع�س احلاالت كان 
هذا التكيف البي�ل�جي فعااًل بحيث ميكن ت�قيف املناعة الكيميائية دون اأن يت�قف رف�س 
التطعيم، واأخرياً مع اكت�شاف اخلاليا ال�همية اأو املفرت�شة »املي�رضة« – كفئة متميزة من 
اخلاليا التي ت�شهل من� زرع نخاع العظام )18( ، اقرتح عام 1995 ا�شتخدام زراعة نخاع 
العظم لقرد الباب�ن اإىل االإن�شان لعالج املري�س من فريو�س االإيدز عن طريق اإعادة ت�شكيل 
نخاعه جزئيا من قردة الباب�ن (chimaerism) الأن خالياه الليمفاوية ال ت�شاب بفريو�س 

نق�س املناعة املكت�شبة )19( .
احلالية  امل�شائل  وت��شح  االأع�شاء  زرع  تاريخ  يف  جدا  مفيدة  كانت  احللقة  هذه 
لالهتمام املتزايد بهذا امليدان، فمن وجهة نظر تنظيمية، الهيئات املعنية تتطلب احل�ش�ل 
على طلب حمدد اأويل اإىل االإدارة مثل ما ه� حا�شل مع اإدارة االأغذية واالأدوية االأمريكية 

(FDA) التي اأن�شاأت جلنة ملراجعة تلك الطلبات بدقة (20) .

الجدول )1( 
بعض أعضاء الحيوانا	 التي زرعت حتى 1995

مدة العي�س بالع�صوال�صنةعدد عمليات النقلالع�صواحليوان

03 اأيام011906الكلىاخلنزير

- 011995النخاعقرد الباب�ن
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مدة العي�س بالع�صوال�صنةعدد عمليات النقلالع�صواحليوان

09 اأ�شهر031963الكلىقرد ال�شمبانزي

20 ي�ما011985القلبقرد الباب�ن

26 ي�ما011993الكبدقرد الباب�ن

- 011995العظمقرد الباب�ن

المصدر: نشرة منظمة الصحة العالمية 1999، 77 (1) ، موقع منظمة الصحة العالمية

املطلب الثاني - النطاق الديين املتعلق بنقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

فاإن معظم  االإن�شان،  �شل�ك  مهمًا جداً يف  دوراً  ت�ؤدي  التي  الدينية،  النظر  من وجهة 
احلياة  بحفظ  ذلك  وتربر  باالأع�شاء،  االيثاري  التربع  تقبل  كلها  تكن  مل  اإن  الديانات 
زرع  حيال  املختلفة  الديانات  اأتباع  م�اقف  اإيجابية  من  الرغم  على  ولكن  وتعزيزها، 
االأع�شاء والتربعات، فهناك نق�س عاملي هائل )21( يف زرع االأع�شاء والكلى )22( على وجه 
التحديد؛ الأن العر�س ال ميكن اأن يغطي الطلب، زيادة على االأن�شطة غري امل�رضوعة وعمليات 

االجتار، مما قد يك�ن حجر عرثة يف امل��ش�ع )23( .
ونعلم اأن ال�رضيعة االإ�شالمية تكفل امل�شالح اخلم�س )24( ومنها احلق يف احلياة )25( 
وبالتايل ينبغي ا�شتخدام كل ال��شائل املمكنة الإنقاذ حياة الب�رض وعالجهم )26( طاملا اأن 
اأن  اإن التربعات يجب  ال��شائل امل�شتخدمة هي مقب�لة قان�نيًا ومربرة، واختتمت بالق�ل 
تك�ن حرة بني امل�شلمني وط�عًا )27( ، كما ينبغي اأال يعامل االإن�شان اأع�شاءه ك�شلعة للبيع 
ولكن اإذا كانت هناك حاجة ما�شة، و�رضاء الع�ش� ه� ال�شبيل ال�حيد، ففي هذه احلالة ميكن 
اإذا كان هذا االأخري حمتاجًا  اإال  )28( على الرغم من خطاأ البائع،  �رضاوؤه )بحكم ال�رضورة( 
للغاية )29( واأ�شارت اإىل وج�ب وج�د نظام ل��شع مكافاأة منا�شبة من قبل احلك�مة ملنع 
االجتار باالأع�شاء الب�رضية )30( والكثري ي�افق على هذه الروؤية، وي�ؤكد ج�از نقل اأع�شاء من 

. W- (31) احلي�ان- حتى ول� كان خنزيرا
جميع الفروع االأربعة لليه�دية تدعم وت�شجع التربع باالأع�شاء واالأن�شجة، يف اليه�دية 
هناك مبداأ عام على اأن ت�فري »حياة لالإن�شان ياأخذ االأ�شبقية على جميع الق�انني االأخرى« 
مبا يف ذلك اأي تاأخري يف الدفن وت�شجع التربع لي�س فقط »الأجل الب�رضية«، ولكن اأي�شا »يف 

�شبيل اهلل« وذلك اأ�شمى تعبري عن التق�ى.
يف الب�ذية حيث هناك اعتقاد يف التنا�شخ، ميكن اأن تك�ن هناك اآراء مت�شاربة ح�ل 
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ما اإذا كان ا�شتخدام ع�ش� غري ب�رضي مينح االإن�شان اأو احلي�ان ميزة على هذا النح�، وترى 
الب�ذية اأن احلياة �شل�شلة مت�شلة، وال ينظر اإىل امل�ت ككارثة، ولكن جمرد تغيري يف ال�عي، 
ولذلك فاإن اإزالة االأجهزة واإنفاق م�ارد هائلة لتنا�شب هذه االأجهزة ج�شم املتلقي للحفاظ 
على احلياة )32( يبدو يف الب�ذية فعاًل من اأفعال ال�هم الذاتي، التي قد ت�شري اإىل جهل ه�ية 

املرء الروحية، وبالتايل ال تدين عملية زرع ونقل زرع االأع�شاء لكن ال تروج لها.
يف الهندو�شية اأي�شا، حيث وحدة ال�ج�د والفل�شفات، ال ي�جد اأي تعليق مبا�رض على 
مفه�م زرع االأع�شاء وا�شتخدام البقر ميكن اأن يثري م�شكلة مماثلة ال�شتخدام اخلنازير يف 

االإ�شالم واليه�دية.
وب�شكل  وجمم�عاتها،  لط�ائفها  الب�شيطة  االختالفات  من  الرغم  وعلى  امل�شيحية، 
اله�تي ر�شالة اخلال�س هي نف�شها ت�شجع اأي عمل من اأعمال االإيثار، مبا يف ذلك التربع 

باالأع�شاء �ش�اء من االأحياء اأو االأم�ات ما دام هذا القان�ن ال ينتهك كرامة االإن�شان.
ال حتظر الق�انني الدينية الهندية التربع باالأع�شاء وه� قرار فردي، وال ي�جد �شيء يف 
الديانة الهندو�شية ي�شري اإىل اأن اأجزاء من الب�رض، حيا اأو ميتا، ميكن اأن ت�شتخدم للتخفيف من 
معاناة الب�رض، لكن ال تقر التربع باالأع�شاء من اجلثث، وال�شعائر الدينية لي�شت هي ال�شبب 
ونق�س  احلرارة،  �شديد  واملناخ  والفقر،  النقل  و�شائل  نق�س  لها  ي�شاف  بل  لذلك،  ال�حيد 
اجلراحني املتخ�ش�شني يف عمليات الزرع والنقل- وكلها اأ�شا�شية يف احل�ش�ل عليها )33(.

حيث  واليابان،  ال�شني  مثل  املجتمعات  فاإن  االأخرى  الدينية  والنظم  الفل�شفات  يف 
لالإن�شان  جترد  بع�شهم  اعتقاد  يف  يك�ن  الدماغ  وخا�شة  امل�تى  من  االأع�شاء  ا�شتخراج 
اأما  باملثل،  اإليه  وينظر  ب�رضي  غري  جهاز  غر�س  يج�ز  ال  اأن  املمكن  فمن  اإن�شانيته،  من 
الك�نف��شي��شية تقليديًا ف�شد التربع باالأع�شاء، ولكن اإذا كان امل�ت )34( الدماغي ر�شميًا 
التربع باالأع�شاء، مع وج�ب  2000 الأغرا�س  ومعرتفًا به، كما حدث يف ك�ريا يف عام 

انعدام ال�رضر على اجل�شم كله.

املطلب الثالث - خماطر نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

الب�رضية  االأع�شاء  لزرع  املحتملة  احلي�انية  امل�شادر  هي  واخلنازير  الباب�ن  قردة 
الأ�شباب علمية، وقد اقرتحت القردة من قبل قلة من اجلراحني االأمريكيني الإثبات »الدليل 
اإجراء عملية زرع قلب لطفل ب�ا�شطة لي�نارد بايلي تلقت   1986 على املفه�م«، يف عام 
الكثري من الدعاية ال�شلبية ب�شبب املخاوف االأخالقية عن »التجارب« على امل�اليد اجلدد، 
الباب�ن  قل�ب  با�شتخدام  لالأطفال  احلي�انات  امل�شتمدة من  االأع�شاء  من  املزيد  ذلك  ومع 

يجري التخطيط لها حيث اأجريت اثنتان عام 1993 وف�شلت اأي�شا الأ�شباب غري معروفة.
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حالة  يف  لالإن�شان  االأجنبي  الطعم  جتارب  ت�رضيع  يف  االيدز  مكافحة  ن�شطاء  �شاعد 
التك�ين  يف  املخاطر  عالية  حماولة  يف  الباب�ن  عظم  نخاع  تلقى  باالإيدز  مري�س  وج�د 
املناعي، نخاع عظام القرد ف�شلت يف النم� ولكن املري�س ا�شتمد بع�س اال�شتفادة من نظام 
التكييف امل�شتخدم يف اإعداده لهذا االإجراء، لذلك ظل النخاع االأ�شلي للمري�س يعمل بكامل 
اإىل عدم  ا�شتنادا  الباحثني  انتقادات ق�ية وجهت للتجربة من طرف كثري من  طاقته لكن 
ل�ج�د  نتيجة  حتدث  التي  املعدية  االأمرا�س  خماطر  واإمكانية  مهمة  علمية  جدارة  وج�د 
اإليه وهذا االحتمال  اأن تنتقل  بع�س الفريو�شات تعي�س يف اع�شاء هذه احلي�انات وممكن 

ب�شيط جدا، ولكنه قد يحدث )35( .
مل يكن اال�شتخدام ال�ا�شع النطاق لالأع�شاء املهمة غري الب�رضية م�شتبعداً، وذلك اأ�شا�شا 
القردة،  طريق  عن  طبيعي  ب�شكل  املعدية  االأمرا�س  عن  الناجمة  اجل�شيمة  املخاطر  ب�شبب 
وحتى مع ظه�ر العالجات اخلل�ية مثل تلك امل�شتخدمة لعالج مر�شى »باركن�ش�ن« يبقى 
احتمال اخلطر اأكرب؛ لك�ن ه�ؤالء املر�شى من كبار ال�شن، فالدرا�شات جارية على املخاطر 

التي يتعر�س لها االأ�شخا�س من الفريو�شات الذاتية للخنزير )36( .

املطلب الرابع - بعض التجارب الدولية يف نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

 لقد اخترب ا�شتخدام اآالت خارجية حتت�ي على خاليا الكبد لعالج الف�شل الكبدي احلاد 
يف  والدواء  الغذاء  اإدارة  �شمحت  لذا  واعدة،  نتائج  وحقق  احلي�انات  من  عدد  درا�شات  يف 
اإجراءات غ�شيل  ال�رضيرية على  بالتجارب  اأوروبا  املعنية يف  وال�شلطات  املتحدة  ال�اليات 
كلى اخلنازير وعلى الكبد، واأظهرت التجارب مع بع�س النجاح يف »ك�شب ال�قت« ملر�شى 
الف�شل الكبدي الذين ينتظرون عملية زرع، ذلك اأن ا�شتخدام خاليا كبد اخلنزير بهذه الطريقة، 
الأنها ال ت�شبب اأي اآثار �شلبية، كما جرب بع�س االأطباء ا�شتخدام عظام من عج�ل �شغرية يف 

اإ�شالح اإ�شابات يف عظام مري�س )37( .
اإن اخلط�ط العري�شة لتنظيم زراعة االأع�شاء يف بريطانيا تتمثل، بالتقدم بطلب لهيئة 
انتظار  ال�شائدة يف  العملية مع املعتقدات واالأخالق  االأع�شاء ي��شح عدم تعار�س  زراعة 
بع�س  من  ت�جت  التي  الكثيفة  املناق�شات  رغم  ال�شحة«،  »وزارة  الطبية  الهيئة  م�افقة 
العلماء الذين اعتربوا امل�رضوع هدراً للمال، ويجب البحث عن م�شدر اآخر لالأع�شاء تفاديا 

لالإ�شابة مبا ال يقل عن 11 فريو�شا )38( .
اإن عملية زرع االأع�شاء الب�رضية يف احلي�ان اأو العك�س يف اأملانيا لي�س عيبًا والعمل 
اخلاليا  زرع  حظر  _على  فقط  لي�س  ي�رض_   )39( االأملاين  االأخالق  جمل�س  ولكن  بها،  جار 
اجلنينية الب�رضية يف ج�شم احلي�انات، بل اأي�شا على حظر زرع اخلاليا اجلنينية احلي�انية 
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الب�رضية يف  اأن يطال زرع اخلاليا  اأن املنع يجب  اأي�شا  االإن�شان، ويرى املجل�س  يف ج�شم 
املبي�س احلي�اين التي يهدف من ورائها احل�ش�ل على �شاللة من اجلينات الب�رضية )40( ، 
اأ�شط�رية ذات جينات  اأبقارا  2008 بهذه الطريقة  اأنتج باحث�ن �شنة  ففي بريطانيا مثال 
ب�رضية مما ت�شبب يف رد فعل على ال�شعيد العاملي، عك�س اأملانيا، فمثل هذه التجارب غري 

ممن�عة قان�نًا )41( .

املبحث الثالث - أسباب نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 
ما زال البحث عن نقل اأع�شاء احلي�ان وزرعها يف االن�شان يف تط�ر، والرتكيز احلايل 
يجري على ن�شبة النجاح، واإذا كان االأمر كذلك، فما مدى عالقته بال�شالمة الب�رضية، وذلك 
ب�شبب امل�شكالت املرتبطة بالرف�س وغريها من الع�امل الهيكلية وال�ظيفية، فزرع االأع�شاء 

�ش�ف يك�ن من اأ�شعب االإجراءات ورمبا لن يك�ن ناجحا.
ذلك نظرا للقي�د االأخالقية والت�رضيعات القان�نية والدينية التي تتحكم يف عمليات 
العلماء منذ �شن�ات عدة للبحث عن حل�ل لتجاوز هذه امل�شكلة  زراعة االأع�شاء، حيث بداأ 
واال�شتعا�شة عنها ببدائل اأ�شهل قب�اًل واأقل خطراً على االإن�شان، اإال اأن حماوالت العلماء زرع 
اأع�شاء حي�انية داخل االإن�شان وجتاوز حاجز االأجنا�س ما زالت ت�اجه مع�شالت �شحية 

واأخالقية وت�رضيعية )42( .

املطلب األول - البحوث العلمية وعملية النقل: 

ي�اجه املمار�س الطبي دائمًا حتديًا لي�س فقط ب�شاأن م�شاألة �شفاء املر�شى، ولكن اأي�شا 
العمر، ونتيجة لالأبحاث املتعددة، تكت�شف زمر خمتلفة ويتم حتديد ف�شائل  اإطالة  م�شاألة 
الدم واملخاطر املرتبطة بنقله والتي انخف�شت اإىل حد كبري بف�شل اجله�د املبذولة وبناء 
ا�شتبدال  اإمكانية  يف  النظر  اإىل  باالأطباء  حدا  مما  النقل،  عمليات  بداأت  النجاح  هذا  على 

االأع�شاء الب�رضية املعيبة باالأع�شاء ال�شحيحة من اجلثث )43( .
الي�م، وبعد �شن�ات و�شن�ات من التجربة، مل تعد اجلثث كعن�رض تربع، ولكن تعدى ذلك 
اإىل االأحياء )44( ثم احلي�انات، ويتم ذلك دون اأنانية )45( ، ومعناه خيار من اجلهة املانحة 

اأو اأ�رضته للتربع باالأع�شاء اأم ال ولي�س هناك تع�ي�س مايل للمتربع )اأو للعائلة( .
معمقة،  بطريقة  الب�رضي  التط�ر  يغري  قد  احلي�انية  االأع�شاء  زرع  جناح  احتمال 
فالفريو�شات االرجتاعية يف رواج كناقالت للجينات املك�كية اإىل املر�شى لعالج جمم�عة 
200 بروت�ك�ل �رضيري ب�رضي  اأكرث من  ال�راثية، حيث مت ت�شجيل  االأمرا�س  متن�عة من 
بيئة  تنتج  القهقرية  والفريو�شات  اخلنازير  واملزيج من خاليا  عليها،  ووفق  لنقل جينات 
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م�اتية لتنبيغ جينات اخلنازير من االرجتاع الذاتي، والعديد من الدرا�شات تدعم فكرة اأن 
هذا الفريو�س معد خلاليا االإن�شان، ونظريا، جينات اخلنازير املنبغة قد تندمج يف جينات 

االإن�شان عندما يتم اإ�شابة املتلقي بالفريو�س االرجتاعي املحلي للخنزير.

املطلب الثاني - الدواعي الطبية لعملية النقل: 

طبيا يحذر االأطباء من احتمال انتقال عدوى يف حالة نقل اأجزاء من ج�شم احلي�ان 
اإىل االإن�شان، كما ه� احلال يف عدوى االلتهاب الرئ�ي احلاد )�شار�س( القاتل، كذلك احلمى 
القالعية فاأكرب االأخطار التي �ش�ف ي�اجهها املري�س اكت�شابه لفريو�شات حي�انية ت�جد 
ببع�س  اخلاليا  يف  واخللط  العدوى  واحتمال  اأن�شجتها  يف  اأو  املزروعة  االأع�شاء  داخل 

وتاأثرياتها.
للندوة  ال�شابق  امل�شاعد  العام  االأمني  ال�هاب ن�ر ويل  الدكت�ر عبد  من جانبه يق�ل 
العاملية لل�شباب االإ�شالمي: »ال مانع من نقل االأع�شاء من احلي�ان لالإن�شان اإذا كان هناك 
جزء متعطل بج�شم االإن�شان وال ميكن عالجه اإال عن طريق اأع�شاء احلي�ان، فاإذا كان الع�ش� 
مت�افقا، ومل يرف�س من قبل ج�شم االإن�شان فهذا جيد جدا ول� تاأكد النجاح فذلك �ش�ف ي�فر 
ال�شيء الكثري...الأنه من املهم جدا املحافظة على حياة االإن�شان �ش�اء بنقل االأع�شاء له اأو 

ا�شتخدام التقنيات اجلديدة« )46( .
وي��شح الدكت�ر حممد عمر بادحدح، ا�شت�شاري اجلراحة مب�شت�شفى امللك فهد بجدة اأن 
اجل�شم الب�رضي يف اأغلب االأحيان يرف�س اأي �شيء غريب عنه، فاإذا كان هناك اإمكانية لزرع 
اأع�شاء احلي�انات فاإنها �ش�ف تك�ن نفعًا كبرياً و�شتحل م�شكالت كبرية وم�ؤرقة للمر�شى، 
فالتقبل حينئذ �شيك�ن بن�شب �شعيفة كما ه� احلال يف نقل الكلى، اإذ ال بد من التطابق يف 
امل�ا�شفات واالأن�شجة فامل�شكلة املطروحة هي يف تقبل اجل�شم الب�رضي للع�ش� احلي�اين اأو 

اخللية احلي�انية.

املطلب الثالث - احنالل القيم األخالقية وعالقته بعملية نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان:)74( 

االإح�شان وعدم  الرحمة،  الطب احلي�ي مثل  االأ�شا�شية الأخالقيات  االأخالق واملبادئ 
الفرد  من  كل  مل�شلحة  وذلك  املجال،  هذا  يف  تطبق  اأن  يجب  )وغريها(  والعدالة  االإيذاء 
امل�شائل  من  وغريها  واالقت�شادية  االأخالقية  امل�شائل  جتاهل  ميكن  ال  الأنه  واملجتمع، 

املرتبطة بهذا الن�ع من التكن�ل�جيا املتقدمة )48( .
قد يك�ن هناك �رضاع حمتمل، على �شبيل املثال، بني حق مري�س يحت�رض يف العالج 
وم�شائل  ق�شايا  فهي  العدوى،  من  معروف  غري  تهديد  لتجنب  املجتمع  وحق  فقط  املتاح 
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اأول�ية تن�شاأ عند حتديد كيفية ا�شتخدام امل�ارد ال�شحية واحلاجة اإىل االإجراءات العالجية 
املكلفة، خا�شة واأن اأخالق االإيثار والت�شحية والتعاون على اخلري من جملة اأخالق االإ�شالم 
ومبادئه العامة التي جاء بها للب�رضية، والأن م�شلحة احلي مقدمة على م�شلحة امليت )49( .
يتناول ال�شارع باهتمام وقع واأهمية الفتاوى التي جتيز نقل اأع�شاء احلي�ان لالإن�شان، 
على غرار ال�شارع امل�رضي، وذلك بعد اأن اأ�شدر الدكت�ر على جمعة مفتي اجلمه�رية )مت نفي 
ذلك من قبل املفتي نف�شه( فت�ى تبيح نقل اأع�شاء االإن�شان اإىل احلي�ان والتداوي باأجزائه 

�رضط اأن يك�ن هذا احلي�ان طاهراً وغري جن�س )50( .
اأع�شاء  ا�شتخدام  اأمكن  »اإذا  بادحدح:  عمر  حممد  الدكت�ر  يق�ل  ال�شابق،  ال�شياق  يف 
احلي�انات املحرم اأكلها كال�شباع وغريها فال اأرى اأن هناك م�شكلة يف ا�شتخدامها، فكثري 
اأع�شائها  نقل  اأمكن  فاإذا  وغريها،  العني  واأمرا�س  الكل�ي  الف�شل  من  يعان�ن  الب�رض  من 
فاإنه �ش�ف يك�ن نفعا كبريا للب�رضية فاالإن�شان اأعز واأكرم ما خلق اهلل يف الك�ن، واالأر�س 
جميعها م�شخرة لالإن�شان، ماوؤها واأر�شها وج�ها ونباتها وحي�انها، فاإذا ا�شتفاد االإن�شان 

من ذلك يف �شحته وعالجه فهذا �شيء حمم�د ومقب�ل« )51( .

املبحث الرابع - الوضع احلالي واملشاريع املستقبلية لعملية نقل أعضاء 
احليوان إىل اإلنسان: 

لتقارب االأن�شجة احلي�انية من اأن�شجة االإن�شان مت النظر يف اإمكانية زرعها يف االإن�شان 
فاإن ـال�شمبانزي يعدُّ اخليار االأمثل وذلك الأنها مماثلة حلجم خاليا االإن�شان وكذلك لت�افق 
مت  لذلك  باالنقرا�س  املهددة  احلي�انات  قائمة  يف  مدرج  ال�شمبانزي  اأن  اإال  الدم،  ف�شيلة 
البحث عن جهات مانحة اأخرى كقرد الرباح ومع ذلك فاإنها اأي�شا غري جيدة وتكمن امل�شكلة 

يف �شغر حجمها وندرة ف�شيلة دمها وط�ل فرتة احلمل وزيادة خطر انتقال االأمرا�س.
ويعتقد حاليا باأن اخلنازير هي اأف�شل جهة للتربع باالأع�شاء، حيث اأن خطر انتقال 
من  م�شجعة  نتائج  اأي�شًا  وهناك  وتط�ره،  االإن�شان  من�  لزيادة  وذلك  منخف�س  االأمرا�س 
االإن�شان  تقنية من� جلد  �ش�اء يف  ال�رضيرية على حد  والتجارب  احلي�انات  الدرا�شات على 

على طبقات من اخلاليا احلي�انية املغذية، ثم ا�شتخدام اجللد الإ�شالح احلروق )52( .

املطلب األول - اسرتاتيجيات نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

يف  الطبية  والبح�ث  لل�شحة  ال�طني  املجل�س  اأن�شاأ  عام2001،  املثال،  �شبيل  على 
ا�شرتاليا (NHMRC) جلنة عمل زرع ونقل االأع�شاء لتقدمي امل�ش�رة ب�شاأن الق�شايا العلمية 
لتق�مي  ت�جيهية  مبادئ  وو�شع  املجال  هذا  يف  بالبح�ث  املتعلقة  والتقنية  االأخالقية 
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املقرتحات ح�ل حماوالت زرع ونقل االأع�شاء احلي�انية اإىل االإن�شان والت�شاور على نطاق 
وا�شع مع املجتمع ح�ل هذه الق�شايا، ويف ج�يلية 2002، اأ�شدرت اللجنة ورقة مناق�شة 
بعن�ان: “ورقة م�رضوع املبادئ الت�جيهية واملناق�شة يف امل��ش�ع”، وكان الدور الرئي�س 
الإجراء  الت�جيهية  املبادئ  وم�رضوع  امل�شاألة  هذه  وجتاه  ب�شاأن  املجتمع  وعي  تعزيز  لها 

حماوالت نقل اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان.
وقدمت  املجتمعية  امل�شاركة  عال،  م�شت�ى  على  عززت،  العامة  امل�شاورات  وهكذا، 
معل�مات كبرية اإىل املجل�س عن وجهات نظر املجتمع ح�ل نقل وزرع االأع�شاء وق�شايا 
الرفق باحلي�ان واإمكانية نقل اأمرا�س جديدة من احلي�ان اإىل االإن�شان، اأما القلق فتمثل يف 

كيفية تنظيم عملية البحث يف هذا املجال.
واإجراء  اأثريت  التي  للق�شايا  ي�شتجيب  اأن  ينبغي  العمل  فريق  اأن  على  املجل�س  وافق 
زرع  نح�  املجتمع  دليل  �شميت-  اإ�شافية  ب�ثيقة  اأو�شت  امل�شاورات  من  اأخرى  ج�الت 
اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان- والتي ينبغي ت�افرها لت�شهيل الفهم العام كما اتفقت اأي�شا 
على اأنه ينبغي للجنة الت��شع لت�شمل ذوي اخلربة يف جمال رعاية احلي�ان ومراقبة االأمرا�س 
املعدية وتنظيم التجارب ال�رضيرية ثم اأن�شئت جلنة فرعية ح�ل ق�شايا احلي�انات مل�شاعدة 
فريق العمل ح�ل ق�شايا االأخالق، والرفق باحلي�ان وتنظيم ا�شتخدام احلي�انات يف بحث 

زرع االأع�شاء والق�شايا الرئي�شية التي يجب الت�شاور ب�شاأنها مع املجتمع )53( .

املطلب الثاني - آليات ووسائل نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

منها  نذكر  املجال،  هذا  يف  ت�جيهية  مبادئ  �شاغت  التي  املهمة  املنظمات  بع�س 
جمل�س اأوروبا، جمل�س ال�شحة يف ه�لندا، اللجنة ال�ش�يدية لزرع االأع�شاء، اللجنة الفرعية 
وزارة  جلنة  االأع�شاء،  لزرع  االأرجنتينية  ال�طنية  واللجنة  االأع�شاء،  لزرع  االإ�شبانية 
لتنظيم  امل�ؤقتة  الهيئة  املتحدة،  ال�اليات  يف  االأع�شاء  لزرع  الب�رضية  واخلدمات  ال�شحة 
اجل�انب  فرن�شا،  يف  االأع�شاء،  لزرع  االإيطالية  اللجنة  املتحدة  اململكة  يف  االأع�شاء  زرع 
االأخالقية حمل درا�شة من قبل اأخالقيات اللجنة ال�طنية الفرن�شية لالأخالقيات وتطبيقات 
التجارب ال�رضيرية وهي يف حاجة اإىل م�افقة من وكالة �شالمة املنتجات ال�شحية التابعة 
ل�زارة ال�شحة وامل�شكلة حديثا، يف اأملانيا اأن�شاأ املجل�س الطبي االأملاين جلنة الإعداد مبادئ 
ت�جيهية ب�شاأن زرع االأع�شاء، اأما يف كندا »ف�زارة ال�شحة » لها �شلطة تنظيم زرع االأع�شاء 

كتكن�ل�جيا جديدة.
حتى االآن ال ت�جد عملية زراعة ناجحة وهناك العديد من العقبات ال�شتجابة اجلهاز 
املناعي هذا الرد ب�شكل عام حمبط، وي�ؤدي يف النهاية اإىل رف�س فكرة زراعة االأع�شاء، ويف 
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بع�س احلاالت ت�ؤدي زراعة االأع�شاء اإىل ال�فاة الف�رية، وهناك اأن�اع عدة لرف�س اجلهاز 
املناعي وت�شمل: الرف�س القطعي ورف�س االأوعية الدم�ية والرف�س اخلل�ي واملزمن )54( ، 
وعليه مت الت�قف عن زراعة االأع�شاء ونقلها من احلي�انات اإىل االإن�شان ملدد معينة نقاًل عن 
التط�رات الدولية بهذا ال�شاأن ب��شاطة منظمة ال�شحة العاملية وال�كاالت الدولية وجميع 

الدول التي قامت بتجارب من هذا الن�ع خا�شة يف الدول الغربية املتط�رة.
الجدول )2(

جانب من زرع األعضاء باستخدام الخاليا أو األعضاء الرئيسية غير البشرية

مدة البقاء حيا بالع�صو م�صدر الع�صو احليواين عدد املتلقني ال�صنة

ي�مان كلى قرد 01 1910

 /  / 01 1913

لكل واحد 9 اأ�شهر كلى �شمبانزي )12( ، قرد )1(  13 63 /1964

اأقل من 60 ي�ما كلى باب�ن 06 1964

05 اأيام كلى باب�ن 01 1964

02 �شاعات قلب �شمبانزي 01 1964

04 اأ�شهر كلى �شمبانزي 02 1965

اأقل من 01 ي�م كبد �شمبانزي 01 1966

31 ي�ما كلى �شمبانزي 01 1966

اأقل من ي�م اإىل 09 اأيام كبد �شمبانزي/ باب�ن 02 1969

04 �شاعات قلب �شمبانزي 01 1969

03 اأيام كبد باب�ن 01 1970

اأقل من 01 ي�م كبد باب�ن 01 1970

ت�فيت اخلاليا خاليا مناعية لباب�ن مري�س باالإيدز 1995

المصدر: مجلس اوروبا تقرير عن حالة من الفن في ميدان زرع األعضاء، ص40.

املطلب الثالث - اآلراء التنظيمية والقانونية يف نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

احلي�ان  ورعاية  �شحة  قان�ن  قبل  من  منظم  احلي�انات  ا�شتخدام  مثال،  ه�لندا  يف 
الذي ين�س على اأن القيام باإجراءات التكن�ل�جيا احلي�ية، مبا يف ذلك التعديالت ال�راثية، 
يخ�شع للرتخي�س على اأ�شا�س حكم اأخالقي من قبل جلنة، والتي اقرتحت تعديل الق�انني 



183

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

ال�شتخدام االأن�شجة واالأع�شاء )55( واخلاليا من احلي�انات املعدلة وراثيا خارج ه�لندا.
اأوروبيا، هناك ت��شيات بال�شعي اإىل اتفاق داخل االحتاد فيما يتعلق بتطبيق االأنظمة 
املتعلقة باالأع�شاء املعدلة وراثيًا بالطريقة التي تتعامل حتديداً مع الق�شايا املحيطة بزرع 
االأع�شاء، حيث احلك�مات ينبغي اأن تعمل قبل بداية التجريب ال�رضيري، حلماية املر�شى 

وال�شحة العامة �شد املخاطر املرتبطة بزرع االأع�شاء.
هناك اأي�شا ت��شيات خمتلفة ب�شاأن ت�شمني متطلبات اجل�دة التي تنطبق على ق�انني 

االإنتاج ومتطلبات رقابة جتارة االأع�شاء مبعايري م�حدة يف جميع اأنحاء العامل.
ق�انني  على  املقبلة  الطبية  البح�ث  ت�شمني  وج�ب  على  ين�س  العلمي  االإحلاح 
م��ش�عات االإن�شان التي تغطي التجارب ال�رضيرية يف نقل االأع�شاء وزرعها، وهي دع�ة 
اأ�شا�شية لالإ�رضاف على هذه االأن�شطة )56( ب��شاطة جلان حملية اأخالقية طبية تعطي االإذن 
التي تنط�ي  البح�ث  �شلطة مراجعة بروت�ك�الت  ال�رضيرية مب�جب قان�ن مع  بالتجارب 

على زرع االأع�شاء لالإن�شان والهدف ه� ر�شد التط�رات يف هذا املجال )57( .
زرع  اإجراءات  تنظم  اأخالقية  اأو  قان�نية  اأو  تنظيمية  وثيقة  ت�جد  ال  االآن  غاية  اإىل 
اأع�شاء احلي�ان اإىل االن�شان يف جميع اأنحاء العامل، لكن اأفرج عن وثائق عدة مكت�بة يف 
ال�شن�ات القليلة املا�شية والتي ميكن اأن ت�شكل االأ�شا�س الإطار تنظيمي دويل يف هذا ال�شاأن، 
(PHS) املعنية  العامة يف ال�اليات املتحدة  ال�ثائق »ت�جيهات خدمة ال�شحة  ومن هذه 
)58( ، كما جند الت��شية  بق�شايا االأمرا�س املعدية يف زرع االأع�شاء )19 جانفي 2001( 
التي  ال�ثيقة  وكذا  االأوروبي،  االحتاد  يف  االأع�شاء  الدول  وزراء  للجنة   10  )2003( رقم 
اأعدت يف اأعقاب عقد امل�شاورة اال�شت�شارية ح�ل زرع االأع�شاء يف جنيف يف اأفريل 2005 
االأخالقية  واملبادئ  ال�شالمة  وج�انب  فعالية  ت�شمل  وغريها  املتن�عة  ال�ثائق  هذه  وكل 

واالأطر التنظيمية للزرع.
م�ازاة مع اإعداد اإطار تنظيمي مقب�ل ومطبق دوليًا، مثل التقرير الذي �شكل االأ�شا�س 
2004، والذي يعد  اعتمد �شهر ماي  الذي  العاملية،  ال�شحة  العامة ملنظمة  لقرار اجلمعية 
ال�شحيح«  االأع�شاء يف مكانها  االإجراءات و�شيا�شات زرع  اأوىل مهمة نح� م�اءمة  خط�ة 

)59( ، وتنفيذ مثل هذا القرار ميكن تلخي�صه يف ما )60(:

اإجراء جرد ملمار�شات زرع ونقل االأع�شاء احلي�انية يف كل دولة. ♦
ال�شماح بالنقل اإال اإذا كان هناك نظام رقابي فعال. ♦
تاأكد ال�شلطات التنظيمية من املخاطر واملنافع املحتملة الأي جتربة ب�شكل �شحيح  ♦
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قبل اإعطاء االإذن.
فيما  ♦ ال�شحيح،  مكانها  يف  االأوىل  الدرجة  من  التنظيمية  املعايري  اأن  من  التاأكد 

يتعلق باحلي�انات امل�شدر؛ واالإذن باالإجراءات، وامل�افقة االأخالقية؛ ...
التي قد ت�شكل خطراً حمتماًل  ♦ اأنظمة مراقبة فعالة وحتديد االأحداث  �شمان وج�د 

على ال�شحة العامة.
�شمان ال�شفافية ح�ل اأن�شطة زرع ونقل االأع�شاء. ♦
تقدمي اأف�شل رعاية لنجاحها وتقليل خماطر الف�شل. ♦
ا�شتخدام اخلاليا اجلذعية يف جتارب عالج خا�شة االأمرا�س القلبية وابتكار بديل  ♦

ال�شتن�شاخ االأجنة.
تعزيز ال�عي العام ب�شاأن التربع باالأع�شاء االإن�شانية. ♦

اخلامتة: 
هيمنة  هناك  كبرية،  ب�رضعة  يتحرك  االإن�شان  اإىل  احلي�ان  من  االأع�شاء  نقل  جمال 
واهتمام  كبرية  خط�رة  اأي�شا  وهناك  املجال،  هذا  على  امل�شلحة  اأ�شحاب  لبع�س  كبرية 
وا�شع بالن�شبة لبع�شهم االآخر، فالبح�ث الرئي�شية التي جتري االآن ح�ل هذا امل��ش�ع مت�ل 
وتنفذ من قبل �رضكات التكن�ل�جيا احلي�ية، وواحدة من االعتبارات يف املناق�شات احلالية 
ه� الدور الذي تق�م به هذه ال�رضكات يف حتديد الت�قيت، والتكن�ل�جيا وتط�ير زرع ونقل 

االأع�شاء ككل.
هناك فرق وا�شح يف نهج نقل وزرع االأع�شاء يف العامل، ففي دول على غرار االأوربية 
ال�رضيرية، ولذلك  التجارب  العلمية غري كافية لل�رضوع يف  القاعدة  باأن  منها هناك �شع�ر 
فهناك يف ال�قت احلا�رض فر�س حظر فعال اأما يف دول اأخرى كال�اليات املتحدة فالت�افق 
اإىل  اأو  نف�شه  احلي�ان  اإىل  �ش�اء  احلي�انات  على  التجارب  وهذه  املخترب  هذا  اأن  يف  يبدو 
لتقدم  ال�حيد  ال�شبيل  واأن  الرئي�شة،  امل�شائل  على  و�شافية  كافية  اإجابة  جتيب  ال  االإن�شان 

القاعدة العلمية ه� »امل�شي قدما بحذر« نح� التجارب ال�رضيرية.
جتارب زراعة اأع�شاء واأن�شجة احلي�ان اإىل االإن�شان مل تن�شاأ يف فراغ، بل هي النتيجة 
اأن احلل ملعظم امل�شكالت ال�شحية يف  الفقه الطبي مفادها  اأ�شا�شية يف  النهائية لفر�شية 
هذه  خط�رة  رغم  م�شى،  وقت  اأي  من  اأكرث  واالإنفاق  والبحث  التط�ير  يف  يكمن  املجتمع 

التجارب وردود الفعل ح�لها.
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وعالوة على ذلك، بدال من اال�شتبعاد الكلي ال�شتخدام الرئي�شيات غري الب�رضية، النهج 
حتقيقها،  تقريبا  امل�شتحيل  من  التي  امل�شت�يات  على  ال�شتخدامها  متطلبات  و�شع  ه� 
املبادئ  فبع�س  �شائكة  تك�ن  اأن  املرجح  من  ال�رضيرية،  التجارب  على  امل�افقة  وم�شاألة 

االأ�شا�شية التقليدية للم�افقة قد تتعر�س لالنتهاك )61( .
تك�ن  اأن  من  اأبعد  لكنها  روتينية،  اأكرث  الي�م  والنقل  الزرع  عمليات  اأ�شبحت  وقد 
التقدم  الرغم من هذا  اإىل حلها، وعلى  ت�شعى  التي  ال�شحية  امل�شكالت  االأمثل ملعظم  احلل 
متاأنية  درا�شة  تتطلب  االأخالقية  الق�شايا  من  عدداً  فاإن  الهائلة  ال�رضيرية  واالإمكانات 

م�شتقبال منها اإ�رضاك امل�شتفيدين و�رضكات التكن�ل�جيا احلي�ية واجلمه�ر العام.

النتائج: 
املتربع . 1 االأع�شاء  لزيادة عر�س  العامل  اأنحاء  وم�شتقباًل، يف  ثمة حاجة، حا�رضاً 

بها.
كثري من عالمات اال�شتفهام ال تزال عالقة ب�شاأن م��ش�ع نقل اأع�شاء احلي�ان.. 2
االأدلة غري كافية ال�شتنتاج للرد على املخاوف املحتملة من عمليات النقل.. 3
ال ميكن االعتداد بالتجارب ال�رضيرية رغم جناح بع�شها.. 4
زرع اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان يف جانب منه نظري اأكرث من اإجرائي.. 5
بع�س الدرا�شات الرائدة يف هذا املجال �شلبية اأكرث ب�شبب الدعاية ال�شلبية.. 6
التط�ر احلا�شل يف ال�قت احلا�رض يفتح االأب�اب الكت�شافات اأخرى يف هذا املجال.. 7
يبقى امل��ش�ع دائما ي�شطدم باالعتبارات الدينية واالجتماعية وحتى النف�شية.. 8

التوصيات: 
ج�انب . 1 على  لل�شيطرة  حك�ميا  مدع�مة  النطاق  وا�شعة  وطنية  هيئات  اإن�شاء 

امل��ش�ع.
اإر�شاء هيئة دولية تت�ىل التن�شيق بني الهيئات ال�شابقة.. 2
االأخذ بعني االعتبار الق�شايا االأخالقية املحيطة والن�س على حمايتها قان�نا.. 3
ر�شد جميع املخاوف امل�شرتكة واالختالفات بني الدول يف احلق�ق، والثقافات، . 4

والتقاليد الدينية يف اتفاقيات واجبة التطبيق.
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دعم الربامج ال�شحية وال�شيدالنية يف هذا املجال.. 5
تط�ير املناهج الدرا�شية خا�شة باجلامعات.. 6
م�شاعدة الطالب على التعلم عن اخليارات املهنية يف املجاالت ذات ال�شلة.. 7
اجراء بح�ث ودرا�شات يف هذا املجال وباللغة العربية.. 8
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لكن ت�فيت بعد �شهر ب�شبب العدوى.
تعرف عملية زرع ع�ش� حي�ان اإىل االإن�شان علميا بـ: Xenotransplantation، وكلمة . 8

xenos تعني يف الي�نانية “اأجنبي اأو خارجي”، انظر املعجم على الرابط: 
http:/ / www.merriam- webster.com/ dictionary/ xenos

- منتجات زرع االأع�شاء تخ�شع للتنظيم من قبل اإدارة االأغذية والعقاقري حتت الق�شم 
351 من قان�ن اخلدمة ال�شحية العامة يف ال�اليات املتحدة والقان�ن االحتادي لالأغذية 
واالأدوية وم�شتح�رضات التجميل، ووفقا لالأحكام القان�نية، منتجات زرع االأع�شاء تخ�شع 

ملراجعة وم�افقة اإدارة االأغذية واالأدوية، انظر: 
Tushar Samdani et al., Xenotransplantation, at: 



188

أ. السايح بوساحيةاآلفاق املستقبلية لنقل أعضاء احليوان إلى اآلدمي

http:/ / emedicine.medscape.com/ article/ 432418- overview, Updated: March 
27th 2012.

لالأع�شاء . 9 ال�رضيري  الزرع  بح�ث  ح�ل  مناق�شة  وورقة  الت�جيهية  املبادئ  م�رضوع 
احلي�انية، جمل�س ال�شحة ال�طنية والبح�ث الطبية، 2001، �س15.

و�شفت الكاتبة االأمريكية »دايل جانيت« زرع اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان، يف برنامج . 10
1998، بالب�شع، وطالبت  31 ج�يلية  ابي بي �شي بتاريخ  ح�اري �شيا�شي على قناة 

مبعاهدة دولية لي�س فقط حلظر هذا االإجراء ولكن اأي�شا حلظر هذا املجال من البحث.
الكتب . 11 دار  الب�رضية،  االأع�شاء  وزرع  نقل  بدوي،  حممد  اأحمد  انظر  التف�شيل  من  ملزيد 

امل�رضية، القاهرة )د �س ط( ، �س168 وما يليها، وحممد علي البار، امل�قف الفقهي 
واالأخالقي من ق�شية زرع االأع�شاء، ط1 دار القلم، دم�شق، 1994، �س137 وما يليها.

ن�رضة منظمة ال�شحة العاملية، 1999، 77 )1( .. 12
13 . Emanuele Cozzi et al, Xenotransplantation as a model of integrated

 multidisciplinary research Organogenesis journal, USA January- March
2009, 5 (1) pp.288–296.

اخلاليا واالأن�شجة الب�رضية: احلاجة الإطاٍر اأخالقي عاملي، ن�رضة منظمة ال�شحة العاملية . 14
.2010 88، ن�فمرب  872 جملة منظمة ال�شحة العاملية، املجلد   - 870  :88

من . 15 جمم�عة  اختيار  اإىل  ت�ؤدي  احلال  بطبيعة  املحاوالت  لهذه  التجريبية  الطبيعة 
االأ�شخا�س املر�شى جدا هكذا كان اأول متلق مري�س ايدز يف حالة متقدمة جدا والتهاب 
ال�اقع يف  لالأمر  ا�شت�شلم  للغاية، وهكذا  له مناعة جديدة ق�ية  �شبه نهائي كانت  كبد 

النهاية.
16 . Hoke F., as cross- species transplantation moves ahead, some scientists

call for caution restraint Scientist, August 1st 1995, p.09.
17 . Starzl TE et al., Donor cell chimerism permitted by immunosuppressive

 drugs: a new view of organ transplantation Immunology today, 1993, 14
(6) pp.326–332.

18 . Getty J., the tragic hypocrisy of “animal rights”, Wall St.journal, June 13th
1996, p.16.

قبل . 19 عا�س  الإن�شان  عظميا  هيكال  اكت�شف�ا  باحثني  اأن  االأمريكية  رويرتز  وكالة  اأعلنت 
اأربعة ماليني �شنة يظهر اأن الب�رض مل يتط�روا عن اأ�شالف ي�شبه�ن قرد ال�شمبانزي، ثم 
ال�شمبانزي احلديثة مل تتط�ر كثريا وه� ما ي�ؤكد  اأن  اعتقاد  النا�س لديهم  اأن  اأ�شافت 
اختالف االإن�شان عن القردة، نفيا لنظرية التط�ر، كمال عبيد، تاريخ الب�رضية واحللقة 



189

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

املفق�دة بني االأجيال، �شبكة النباأ املعل�ماتية، االأحد 25 �شبتمرب 2011.
�شان اأنط�ني� ق�شم علم الفريو�شات واملناعة، م�ؤ�ش�شة البح�ث الطبية احلي�ية، ال�اليات . 20

املتحدة االأمريكية احللقة 410، 2013، �س01 وما يليها.
االآذان، ن�رض . 21 اإىل  الكرمي ونقل االأع�شاء احلي�انية: انظر  القراآن  اإ�شماعيل،  كرمي ح�شنني 

 www.readandthik.com :ي�م 10 مار�س 2004، على امل�قع
مت اإجراء اأول عملية لزرع الكلى يف عام 1954 من قبل ديفيد هي�م يف ب��شطن على . 22

انظر  تنجح،  املحاولة مل  اأن  اإال  واحد من مر�شاه  الإنقاذ حياة  كلية جثة يف حماولة 
عبد الرحمن بدوي، م��ش�عة الفل�شفة، اجلزء الثاين مادة ديفيد هي�م، امل�ؤ�ش�شة العربية 

للدرا�شات والن�رض، بريوت، 1984، �س611.
قرار جممع الفقه االإ�شالمي بالهند، الندوة الفقهية الثانية، جامعة همدرد )دلهي( الفرتة . 23

2( ب�شاأن زراعة االأع�شاء.  /2( 3 1989 والقرار رقم  11 دي�شمرب   - 8  ،11  - 8
�شحر اليا�رضي، اآثار احلق يف احلياة لالإن�شان بني ال�رضيعة والقان�ن، 24 اأوت 2007، . 24

17 على الرابط:  :02  :18
http:/ / www.alhares.org/ site/ modules/ news/ article.php?storyid=1858

ال�رضيعة . 25 وم�قف  االإن�شان  اإىل  احلي�انات  من  االأع�شاء  نقل  اأحمد،  املنعم  عبد  ف�ؤاد 
االإ�شالمية، جامعة نايف العربية للعل�م االأمنية، الريا�س، 2005، �س12 وما يليها.

دي�ان . 26 االإ�شالمية،  وال�رضيعة  ال��شعية  النظم  بني  االإن�شان  حق�ق  حمبلي،  حم�د 
املطب�عات اجلامعية اجلزائر، 1995، �س100 - 101.

اأقرت خالل  التي  الطب،  االإ�شالمية الأخالقيات مهنة  املدونة  1981 �شدرت  - عام 
امل�ؤمتر الدويل االأول ح�ل الطب االإ�شالمي اأن الفرد ه� م�ش�ؤولية يتحملها املجتمع، والذي 
وهذا  باالآخرين  �رضر  اأي  اإحلاق  دون  و�شيلة  باأي  ال�شحية  احتياجاته  �شمان  عليه  يجب 
ي�شمل التربع ب�ش�ائل واأجهزة اجل�شم كفر�س كفاية والذي ه� واجب اإلزامي على املانحني 

بال�فاء نيابة عن املجتمع.
ال�رضيعة . 27 بني  مقارنة  درا�شة  القرنية:  نقل  اجلامعة،  ح�شن  ح�شني  املنعم  عبد  �شامي 

والقان�ن، ر�شالة لنيل دكت�راه يف الت�شنيف العام، كلية احلق�ق، جامعة بنها، 2008، 
�س100 - 103.

عقيل بن اأحمد العقيلي، حكم نقل االأع�شاء يف الفقه االإ�شالمي، مكتبة ال�شحابة، جدة، . 28
1992، �س75 وما يليها.



190

أ. السايح بوساحيةاآلفاق املستقبلية لنقل أعضاء احليوان إلى اآلدمي

- ي��شف القر�شاوي، فتاوى معا�رضة، ج2، ط1، دار القلم، الك�يت، 2001، �س530 
وما يليها.

اإىل ج�شم االإن�شان . 29 اأع�شاء احلي�ان  اأفتى بج�از نقل  اأن يك�ن  نفى الدكت�ر على جمعة 
وهي الفت�ى التي ن�شبتها اإليه بع�س ال�شحف امل�رضية، لكنه اأ�شار اإىل اأن هذا امل��ش�ع 
حاليا  وينظره  االأزهر  بجامعة  االأ�شتاذ  الكرمي  عبد  م�شطفى  للدكت�ر  درا�شة  يف  ورد 

جممع البح�ث االإ�شالمية التابع لالأزهر.
جالل الدين عبد الرحمن ال�شي�طي، االأ�شباه والنظائر يف ق�اعد وفروع فقه ال�شافعية، . 30

مطبعة م�شطفى البابي احللبي، م�رض، 1999، �س84 وما يليها.
الدكت�ر م�شطفى عبد الكرمي، االأ�شتاذ بجامعة االأزهر، تقدم بدرا�شة جتيز نقل اأع�شاء . 31

احلي�ان اإىل االإن�شان من اأجل التداوي لعم�م االأدلة الدالة على م�رضوعيته، حيث اأكد يف 
درا�شته اأنه يج�ز ا�شتعمال ع�ش� احلي�ان اأو جزء منه الإنقاذ حياة مري�س اأو امل�شاعدة 

على �شفائه، حتى ل� كان هذا احلي�ان خنزيرا، لكن ب�رضوط.
حممد ف�شل املراد واآخرون، مكافحة االجتار باالأ�شخا�س واالأع�شاء الب�رضية، جامعة . 32

نايف العربية للعل�م االأمنية، الريا�س، 2005، �س14 و16.
نقل اأع�شاء اخلنزير غري جائز �رضعا ل�شببني، االأول اأن اخلنزير جن�س العني، وال�شبب . 33

يف  التاأثري  اإىل  ي�ؤدى  اإن�شان  اإىل  حي�ان  من  ع�ش�  نقل  اأن  قرروا  االأطباء  اأن  الثاين 
طباع االإن�شان وت�رضفاته وحركاته مبا يتالءم مع هذا الع�ش�، انظر حممد ال�شقا عيد، 
 ،2011 30 ن�فمرب  االإ�شالمي، طبعة منقحة،  الفقه  ق�شايا طبية معا�رضة يف �ش�ء 

�س38 اإىل 42.
حممد علي البار، امل�قف الفقهي واالأخالقي من ق�شية زرع االأع�شاء، ط1، دار القلم، . 34

دم�شق، 1994 �س15 وما يليها.
�شهام ال�شالح، اأبحاث عن زراعة اأع�شاء حي�انية يف ج�شم االإن�شان بال�شع�دية، جريدة . 35

ال�رضق االأو�شط الريا�س، العدد 8756، االثنيـن 18 ن�فمرب 2002.
باأع�شاء احلي�ان مباح كالتداوي . 36 التداوي  اأن  اإىل  اأ�شار  الكرمي  الدكت�ر م�شطفى عبد 

ب�شائر املباحات وقال اأن التداوي بالنج�س مثل اخلنزير البد فيه من حتقق �رضطني، 
ما  ي�جد  ال  اأن  والثاين  املخت�شني،  االأطباء  ب�شهادة  احلاجة  اأو  ال�رضورة  االأول 
الـتـداوي  جمعة  حممد  ر�ش�ان  ال�شيد  انظر  للتف�شيل  طاهر،  ع�ش�  من  مقامه  يق�م 
جامعة  والقان�ن،  ال�رضيعة  كلية  مقارنة،  فقهية  درا�شة  والـنجا�شـات:  باملـحـرمـات 

االأزهر –فرع دمنه�ر- .



191

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

- انظر بالتف�شيل املبحث ال�شابع يف حكم نقل ع�ش� من حي�ان اإىل اآدمي: نقل وزراعة 
االأع�شاء، ق�شم االأبحاث ال�رضعية، دار االإفتاء امل�رضية، 28 فيفري 2009.

حميي الدين لبنية، قطع غيار حي�انية الأج�شام الب�رض، جملة العربي، العدد 434، جانفي . 37
1995 �س18 وما يليها.

التغيري يعزى . 38 تقرير هيئة اململكة املتحدة امل�ؤقتة لتنظيم زرع االأع�شاء اعتربت هذا 
اإىل عددا من التعديالت يف االإطار القان�ين، اللجان احلك�مية جلان اأخالقيات البح�ث، 

وترتيبات االإدارة ال�رضيرية واملهام على امل�قع: 
http:/ / webarchive.nationalarchives.gov.uk/ +/ www.dh.gov.uk/ ab/ Archive/ 
UKXIRA/ index.htm

التجارب ال�رضيرية على زرع االأع�شاء تقع حاليا حتت م�ش�ؤولية جلان اأخالقية حملية، . 39
التط�رات التنظيمية يف زرع االأع�شاء يف اأملانيا، منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية، 

.1998
جمل�س االأخالق االأملاين يعترب عملية زرع االأع�شاء الب�رضية يف احلي�ان اأو العك�س لي�س . 40

ي�شغل  الذي  كاتنه�زن،  مي�شائيل  ف�لف  يق�ل  كما  �شن�ات  منذ  بها  جار  والعمل  عيبا 
من�شب الناطق الر�شمي با�شم جمم�عة البحث ح�ل الكائن املختلط من اإن�شان وحي�ان 
»هل  ه�  كاتنه�زن  ي�شيف  املطروح  االإ�شكال  لكن  االأملاين،  االأخالق  ملجل�س  والتابع 
ه�ية  تغيري  درجة  ي�شل  االأع�شاء  زراعة  جمال  يف  تط�را  م�شتقبال  نت�ش�ر  اأن  ميكن 

االإن�شان اأو احلي�ان؟ «.
41 . J.Straßburger, The regulation of xenotransplantation in Germany and

 in the European Union, Xenotransplantation journal, Volume 15, Issue
no.05 September/ October 2008, pp.299–300.

العدد . 42 ال��شط،  احلي�انية: حل�ل ومع�شالت، جملة  االأع�شاء  زراعة  ل�شان،  اأب�  م�شطفى 
1997، �س25 وما يليها. اأفريل   14  ،272

اإزالة الع�ش� – دماغ– جراحيا واال�شتعا�شة عن ذلك ال�شخ�س املري�س يف . 43 عن طرق 
حت�شني احلالة ال�شحية للمتلقي.

يف ال�قت الراهن معظم االأع�شاء تتمثل يف الكلى ثم تليها اأجزاء من الف�س الكبدي.. 44
45 .M.Slabbert & F.D.Mnyongani, Law, religion and organ transplants De-

 partment of Jurisprudence, Unisa PRETORIA, N.Goolam Faculty of Law,
Rhodes University GRAHAMSTOWN, 2002, p.102.

كمال ب�زيدي، االأثر والبيان يف تاأكيد ج�از �رضعا نقل االأع�شاء وزرعها من اإن�شان اإىل . 46



192

أ. السايح بوساحيةاآلفاق املستقبلية لنقل أعضاء احليوان إلى اآلدمي

اآخر، الي�م الدرا�شي التح�شي�شي املجل�س العلمي للمركز اال�شت�شفائي اجلامعي بالبليدة 
)فرانتز فان�ن �شابقا( ، جريدة ال�رضوق الي�مي اجلزائرية، ي�م 02 دي�شمرب 2008.

يف . 47 ذلك  على  اأمثلة  وجند  ط�يلة  لفرتة  النا�س  فنت  قد  امل��ش�ع  هذا  اأن  ال�ا�شح  من 
اأ�شاطري من العديد من االأديان، رمبا واحدة منها هي تلك املتمثلة يف ترقيع لراأ�س فيل 

على جثة ال�شبي غاني�شا يف الهند القدمية انظر: 
Lesley A.Sharp, IMAGINING TRANSPECIES KINSHIP IN XENOTRANS-
PLANTATION sites: new series, vol.8 no.01, 2011, pp.21- 33.

منظمة ال�شحة العاملية، منرب ال�شحة العاملي، املجلد العا�رض، رقم 02، �س235 وما . 48
يليها.

اإبراهيم، اخلالف ح�ل نقل االأع�شاء وزراعتها والتربع بها ال . 49 اأمرية  عبدالر�شيد را�شد، 
يزال قائما، جملة ال�عي االإ�شالمي، وزارة االأوقاف وال�ش�ؤون االإ�شالمية، الك�يت، العدد 

2010، �س02 وما يليها. 03 �شبتمرب   ،532
هناء العلي، جدل يف م�رض ح�ل فت�ى جتيز نقل اأع�شاء، �شحيفة �شدى االلكرتونية، . 50

اآخر تعديل: 13 مار�س 2009 07: 03.
عمر امل�شباحي واآخرون، زراعة اأع�شاء احلي�ان يف ج�شم االإن�شان بني التحليل والتحرمي، . 51

http:/ / www.mriraq.com/ vb/ / showthread.php?t=473688 :على الرابط
احلادية . 52 ال�شنة   ،116 العدد  الفي�شل،  جملة  احلي،  اجللد  زرع  احلريتاين،  الرحمن  عبد 

ع�رض، 1987 �س76 - 77.
االإن�شان، دليل . 53 اإىل  اأع�شاء احلي�ان  اال�شرتالية ح�ل بحث زرع  العمل  انظر مقرر جلنة 

للمجتمع والت�شاور ب�شاأن زرع االأع�شاء، 2003، �س01 اإىل 04.
54 . MONICA ERE, E.TÎRZIU, A REVIEW OF CURRENT STRATEGIES TO

OVERCOME REJECTION IN XENOTRANSPLANT, LUCRĂRI STI-
 INIFICE MEDICINĂ VETERINARĂ VOL.43 2010, (1) TIMISOARAS,

pp.285- 288.

ي�رضي ر�ش�ان، ق�شية ا�شتن�شاخ اإن�شان، ط1، دار الب�شري للثقافة والعل�م، م�رض، 2000، . 55
�س18.

- ح�شني ف�شل اهلل واآخرون، اال�شتن�شاخ جدل العلم والدين واالأخالق، دار الفكر، دم�شق، 
1997، �س20.



193

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

ال�عي  اإ�شالمي، جملة  الب�رضية من منظ�ر  االأع�شاء  ا�شتن�شاخ  القر�شاوي،  ي��شف   -
االإ�شالمي، الك�يت، عدد 532، 03 �شبتمرب 2010، �س525.

يف بريطانيا مثال، الل�ائح اجلديدة ب�شاأن زرع االأع�شاء ال ت�يل اهتماما كاف للم�شاكل . 56
االأخالقية )والقان�نية( ال�ا�شعة التي اأثارتها هذه التقنية واأن التخلي عن هيئة وطنية 

مع ال�شلطة التنظيمية ال�شاملة يف هذا املجال ه� خطاأ، انظر: 
Sheila McLean and Laura Williamson, the demise of UKXIRA and the regu-
lation of solid-organ xenotransplantation in the United Kingdom, journal of 
Medical Ethics July 2007, 33 (7) , pp.373–375.

�شعد هاليل، ق�شايا فقهية معا�رضة زراعة االأع�شاء الب�رضية، جريدة االأهرام امل�شائي، . 57
م�رض، ال�شنة 22 العدد 7760، 26 اأوت 2012.

ح�ل . 58 الت�جيهية  املبادئ  املتحدة،  ال�اليات  يف  العامة  ال�شحة  خدمات  دائرة  �شلطة 
االأمرا�س املعدية يف ق�شايا زرع االأع�شاء، 2001، على الرابط:

www4.od.nih.gov/ oba/ sacx/ xenoguide01.pdf
59 .Sykes M, Sandrin M, Cozzi E, Rees MA., World Health Organization reso-

lution on xenotransplantation, Xenotransplantation11, 2004, pp.224–225.

يف االآونة االأخرية، امل�شاورة اال�شت�شارية ح�ل زرع االأع�شاء التي عقدت يف جنيف يف . 60
اأفريل 2005 �شدر بيان حيث تعريف دور كل دولة من الدول االأع�شاء ليك�ن على نح� 
ال�شحة  ا�شت�شارة منظمة  االأع�شاء  الدول  انظر: دور  �شم�ال، على وجه اخل�ش��س  اأكرث 
والتجارب  احلي�ان  اأع�شاء  لزرع  التنظيمية  املتطلبات  الثانية ح�ل  العاملي  العاملية 

ال�رضيرية، 17 - 19 اأكت�بر 2011، منظمة ال�شحة العاملية، جنيف، �ش�ي�رضا.
بني . 61 مقارنة  درا�شة  امل�ت-  مر�س  املري�س  ت�رضفات  ي��شف،  الغفار  عبد  حمم�د 

ال�رضيعة والقان�ن- ر�شالة لنيل الدكت�راه يف الت�شنيف العام، جامعة القاهرة، كلية 
احلق�ق، 1992، �س12 وما يليها.

- منظمة ال�شحة العاملية، زرع االأع�شاء غري الب�رضية: االآمال واله�اج�س، بيان �شادر 
عن امل�شاورة اخلا�شة بزرع االأع�شاء غري الب�رضية، 18 - 20 اأفريل 2005، �س01 و02.



194

أ. السايح بوساحيةاآلفاق املستقبلية لنقل أعضاء احليوان إلى اآلدمي

املصادر واملراجع: 

أوال- املراجع العربية: 
القاهرة، )د �س . 1 الب�رضية، دار الكتب امل�رضية،  اأحمد حممد بدوي، نقل وزرع االأع�شاء 

ط( .
جالل الدين عبد الرحمن ال�شي�طي، االأ�شباه والنظائر يف ق�اعد وفروع فقه ال�شافعية، . 2

مطبعة م�شطفى البابي احللبي، م�رض، 1999.
ح�شني ف�شل اهلل واآخرون، اال�شتن�شاخ جدل العلم والدين واالأخالق، دار الفكر، دم�شق، . 3

.1997
دي�ان . 4 االإ�شالمية،  وال�رضيعة  ال��شعية  النظم  بني  االإن�شان  حق�ق  حمبلي،  حم�د 

املطب�عات اجلامعية، اجلزائر 1995.
�شان اأنط�ني� ق�شم علم الفريو�شات واملناعة، م�ؤ�ش�شة البح�ث الطبية احلي�ية، ال�اليات . 5

املتحدة االأمريكية احللقة 410، 2013.
عقيل بن اأحمد العقيلي، حكم نقل االأع�شاء يف الفقه االإ�شالمي، مكتبة ال�شحابة، جدة، . 6

.1992
ال�رضيعة . 7 وم�قف  االإن�شان  اإىل  احلي�انات  من  االأع�شاء  نقل  اأحمد،  املنعم  عبد  ف�ؤاد 

االإ�شالمية، جامعة نايف العربية للعل�م االأمنية، الريا�س، 2005.
8 . 30 حممد ال�شقا عيد، ق�شايا طبية معا�رضة يف �ش�ء الفقه االإ�شالمي، طبعة منقحة، 

ن�فمرب 2011.
حممد علي البار، امل�قف الفقهي واالأخالقي من ق�شية زرع االأع�شاء، ط1، دار القلم، . 9

دم�شق، 1994.
عبد الرحمن بدوي، م��ش�عة الفل�شفة، اجلزء الثاين مادة ديفيد هي�م، امل�ؤ�ش�شة العربية . 10

للدرا�شات والن�رض بريوت، 1984.
حممد ف�شل املراد واآخرون، مكافحة االجتار باالأ�شخا�س واالأع�شاء الب�رضية، جامعة . 11

نايف العربية للعل�م االأمنية، الريا�س، 2005.
ي�رضي ر�ش�ان، ق�شية ا�شتن�شاخ اإن�شان، ط1، دار الب�شري للثقافة والعل�م، م�رض، 2000.. 12
ي��شف القر�شاوي، فتاوى معا�رضة، ج2، ط1، دار القلم، الك�يت، 2001.. 13



195

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

ثانيا- املراجع األجنبية: 
1. Emanuele Cozzi et al, Xenotransplantation as a model of integrated 

multidisciplinary research Organogenesis journal, USA January- March 
2009 5 (1) .

2. Francisco Ortega, Organ transplantation in the 21th century Landes 
Bioscience and Springer Science and Business Media, 2012.

3. Getty J., the tragic hypocrisy of “animal rights”, Wall St.journal, June 
13th 1996.

4. Hoke F., as cross- species transplantation moves ahead, some scientists 
call for caution restraint Scientist, August 1st 1995.

5. J.Straßburger, The regulation of xenotransplantation in Germany and 
in the European Union, Xenotransplantation journal, Volume 15, Issue 
no.05 September/ October 2008.

6. Lesley A.Sharp, IMAGINING TRANSPECIES KINSHIP IN 
XENOTRANSPLANTATION sites: new series, vol.8 no.01, 2011.

7. M.Slabbert & F.D.Mnyongani, Law, religion and organ transplants 
Department of Jurisprudence, Unisa PRETORIA, N.Goolam Faculty of 
Law, Rhodes University GRAHAMSTOWN.

8. MONICA ERE, E.TÎRZIU, A REVIEW OF CURRENT STRATEGIES 
TO OVERCOME REJECTION IN XENOTRANSPLANT, LUCRĂRI 
STIINIFICE MEDICINĂ VETERINARĂ VOL.43 2010, (1) TIMISOARAS.

9. Pig- to- human heart transplant slated to begin in 1996, Nature Medicine, 
1995 1.

10. Reemtsma K et al., Renal hetero xenotransplantation in man, Annals of 
surgery 1964.

11. Sheila McLean and Laura Williamson, the demise of UKXIRA and the 
regulation of solid-organ xenotransplantation in the United Kingdom, 
journal of Medical Ethics July 2007, 33 (7) .

12. Starzl TE et al., Donor cell chimerism permitted by immunosuppressive 
drugs: a new view of organ transplantation Immunology today, 1993, 14 
(6) .

13. Sykes M, Sandrin M, Cozzi E, Rees MA., World Health Organization 
resolution on xenotransplantation, Xenotransplantation11, 2004.



196

أ. السايح بوساحيةاآلفاق املستقبلية لنقل أعضاء احليوان إلى اآلدمي

ثالثا- املذكرات واألطروحات اجلامعية: 
ال�شيد ر�ش�ان حممد جمعة، الـتـداوي باملـحـرمـات والـنجا�شـات: درا�شة فقهية مقارنة، . 1

كلية ال�رضيعة والقان�ن جامعة االأزهر –فرع دمنه�ر- .
ال�رضيعة . 2 بني  مقارنة  درا�شة  القرنية:  نقل  اجلامعة،  ح�شن  ح�شني  املنعم  عبد  �شامي 

والقان�ن، ر�شالة لنيل دكت�راه يف الت�شنيف العام، كلية احلق�ق، جامعة بنها، 2008.
بني . 3 مقارنة  درا�شة  امل�ت-  مر�س  املري�س  ت�رضفات  ي��شف،  الغفار  عبد  حمم�د 

ال�رضيعة والقان�ن- ر�شالة لنيل الدكت�راه يف الت�شنيف العام، جامعة القاهرة، كلية 
احلق�ق، 1992.

رابعا - املقاالت العلمية: 
عبد الر�شيد را�شد، اأمرية اإبراهيم، اخلالف ح�ل نقل االأع�شاء وزراعتها والتربع بها ال . 1

يزال قائما، جملة ال�عي االإ�شالمي، وزارة االأوقاف وال�ش�ؤون االإ�شالمية، الك�يت، العدد 
.2010 03 �شبتمرب   ،532

احلادية . 2 ال�شنة   ،116 العدد  الفي�شل،  جملة  احلي،  اجللد  زرع  احلريتاين،  الرحمن  عبد 
ع�رض، 1987.

حميي الدين لبنية، قطع غيار حي�انية الأج�شام الب�رض، جملة العربي، العدد 434، جانفي . 3
.1995

العدد . 4 ال��شط،  احلي�انية: حل�ل ومع�شالت، جملة  االأع�شاء  زراعة  ل�شان،  اأب�  م�شطفى 
.1997 اأفريل   14  ،272

ال�عي . 5 جملة  اإ�شالمي،  منظ�ر  من  الب�رضية  االأع�شاء  ا�شتن�شاخ  القر�شاوي،  ي��شف 
االإ�شالمي، الك�يت، عدد 532، 03 �شبتمرب 2010.

خامسا - امللتقيات والندوات العلمية: 
امل�شاورة اال�شت�شارية ح�ل زرع االأع�شاء التي عقدت يف جنيف يف اأفريل 2005.. 1
ح�ل . 2 الثانية  العاملي  العاملية  ال�شحة  منظمة  ا�شت�شارة  االأع�شاء،  الدول  دور  بيان 

اأكت�بر   19  -  17 ال�رضيرية،  والتجارب  احلي�ان  اأع�شاء  لزرع  التنظيمية  املتطلبات 
2011، منظمة ال�شحة العاملية، جنيف، �ش�ي�رضا.



197

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

زرع االأع�شاء غري الب�رضية: االآمال واله�اج�س، بيان �شادر عن امل�شاورة اخلا�شة بزرع . 3
االأع�شاء غري الب�رضية، منظمة ال�شحة العاملية، جنيف 18 - 20 اأفريل 2005.

قرار جممع الفقه االإ�شالمي بالهند، الندوة الفقهية الثانية، جامعة همدرد )دلهي( الفرتة . 4
11 دي�شمرب 1989 والقرار رقم 3 )2/ 2( ب�شاأن زراعة االأع�شاء.  - 8  ،11  - 8

املدونة االإ�شالمية الأخالقيات مهنة الطب، التي اأقرت خالل امل�ؤمتر الدويل االأول ح�ل . 5
الطب االإ�شالمي 1981.

كمال ب�زيدي، االأثر والبيان يف تاأكيد ج�از �رضعا نقل االأع�شاء وزرعها من اإن�شان اإىل . 6
اآخر، الي�م الدرا�شي التح�شي�شي املجل�س العلمي للمركز اال�شت�شفائي اجلامعي بالبليدة 

)فرانتز فان�ن �شابقا( ، اجلزائر، 2008.

سادسا - البيانات التوجيهية والقرارات: 
اإدارة االأغذية واالأدوية االأمريكية، 1999 و2001.. 1
لالأع�شاء . 2 ال�رضيري  الزرع  بح�ث  ح�ل  مناق�شة  وورقة  الت�جيهية  املبادئ  م�رضوع 

احلي�انية، جمل�س ال�شحة ال�طنية والبح�ث الطبية، 2001، �س15.
دايل جانيت، زرع اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان، برنامج ح�اري �شيا�شي على قناة ابي . 3

بي �شي بتاريخ 31 ج�يلية 1998.
ن�رضة منظمة ال�شحة العاملية، 1999، 77 )1( .. 4
اخلاليا واالأن�شجة الب�رضية: احلاجة الإطاٍر اأخالقي عاملي، ن�رضة منظمة ال�شحة العاملية . 5

872 جملة منظمة ال�شحة العاملية، املجلد 88، ن�فمرب 2010.  - 870  :88
حكم نقل ع�ش� من حي�ان اإىل اآدمي: نقل وزراعة االأع�شاء، ق�شم االأبحاث ال�رضعية، دار . 6

االإفتاء امل�رضية 28 فيفري 2009.
التجارب ال�رضيرية على زرع االأع�شاء تقع حاليا حتت م�ش�ؤولية جلان اأخالقية حملية، . 7

التط�رات التنظيمية يف زرع االأع�شاء يف اأملانيا، منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية، 
.1998

قرارات جمل�س االأخالق االأملاين ح�ل زرع االأع�شاء الب�رضية يف احلي�ان اأو العك�س.. 8
منظمة ال�شحة العاملية، منرب ال�شحة العاملي، املجلد العا�رض، رقم 02.. 9



198

أ. السايح بوساحيةاآلفاق املستقبلية لنقل أعضاء احليوان إلى اآلدمي

سابعا - اجلرائد والصحف: 
�شهام ال�شالح، اأبحاث عن زراعة اأع�شاء حي�انية يف ج�شم االإن�شان بال�شع�دية، جريدة . 1

ال�رضق االأو�شط الريا�س، العدد 8756، االثنيـن 18 ن�فمرب 2002.
كمال ب�زيدي، االأثر والبيان يف تاأكيد ج�از �رضعا نقل االأع�شاء وزرعها من اإن�شان اإىل . 2

اآخر، الي�م الدرا�شي التح�شي�شي املجل�س العلمي للمركز اال�شت�شفائي اجلامعي بالبليدة 
دي�شمرب   02 ي�م  اجلزائرية،  الي�مي  ال�رضوق  جريدة  اجلزائر،   ، �شابقا(  فان�ن  )فرانتز 

.2008
مقرر جلنة العمل اال�شرتالية ح�ل بحث زرع اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان، دليل للمجتمع . 3

والت�شاور ب�شاأن زرع االأع�شاء، 2003.
�شعد هاليل، ق�شايا فقهية معا�رضة زراعة االأع�شاء الب�رضية، جريدة االأهرام امل�شائي، . 4

.2012 اأوت   26  ،7760 م�رض، ال�شنة 22 العدد 

ثامنا - مواقع اإلنرتنت: 
1. http:/ / en.wikipedia.org/ wiki/ Baby_Fae, accessed on February 26th, 

2014.
2. http:/ / optn.transplant.hrsa.gov
3. http:/ / www.merriam- webster.com/ dictionary/ xenos
4. http:/ / emedicine.medscape.com/ article/ 432418- overview, Updated: 

March 27th 2012.
5. www.readandthik.com 
6. http:/ / www.alhares.org/ site/ modules/ news/ article.php?storyid=1858
7. http:/ / webarchive.nationalarchives.gov.uk/ +/ www.dh.gov.uk/ ab/ 

Archive/ UKXIRA/ index.htm
8. http:/ / www.mriraq.com/ vb/ / showthread.php?t=473688
9. www4.od.nih.gov/ oba/ sacx/ xenoguide01.pdf

�شحيفة �شدى االلكرتونية، اآخر تعديل: 13 مار�س 2009 03: 07.. 10
�شبكة النباأ املعل�ماتية االأحد 25 �شبتمرب 2011.. 11



199

مقامات الزخمشرّي: رؤية وتأصيل

د.هارون الربابعة
د.نبيل حسنني
د.زياد أبو لنب

   تاريخ التسليم: 24/ 11/ 2014م، تاريخ القبول: 7/ 3/ 2015م.
     أستاذ مساعد/ جامعة البتراء/ عّمان/ األردن.

       أستاذ مساعد/ جامعة البتراء/ عّمان/ األردن.
         أستاذ مساعد/ جامعة البتراء/ عّمان/ األردن.



200
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ملخَّص:
احلمُد هلل رب العاملني، وال�شالُة وال�شالُم على املبع�ِث رحمًة للعاملني، �شيدنا حممد، 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد: 
فهذا بحٌث يف )مقاماِت الزخم�رضّي( بعن�ان: )مقامات الزخم�رضّي: الروؤية والتاأ�شيل( 
اأثر  املقامات، ونحّلَل مقدمتها وخطبتها، ونتحدث عن  بهذه  نعّرَف  اأْن  فيه  ، وقد حاولنا 
واحلذر،  والر�ش�ان،  املرا�شد،  وهي:  املقامات،  من  طائفٍة  بتحليِل  قمنا  فيها.ثّم  االعتزاِل 

والت�شليم، واملنذرة.وكاَن التحليل على النحو الآتي: 
تبنيُّ مدى ارتباط العن�ان بامل�شم�ن.. 1
تبنّي براعة اال�شتهالل فيها.. 2
ت��شيح الرتابط بني اال�شتهالِل واملنت واخلامتة.. 3
درا�شة لغة املقامات من حيث: . 4
ف�شاحة الكلمات. ♦
بالغة اجُلمل. ♦
تبنيُّ مدى منا�شبِة اللفظ للمعنى.. 5
تبنيُّ امل�شامني التي ا�شتملْت عليها املقامات.. 6
املح�شناِت البديعّيِة التي حتفل بها املقامات.. 7

اأفدنا يف كتابِة هذا البحِث من مقاماِت الزخم�رضّي ب�شكٍل رئي�س، ثّم من ر�شالِة  وقد 
ماج�شتري بعن�ان )مقامات الزخم�رضّي درا�شة حتليلية( .وتت�شُم هذه الر�شالة ب��ش�ح املنهِج، 
و�شعة اال�شتقراء.هذا، وقد اأفدنا اأي�شًا من م�شادر بالغية مثل: االإي�شاح للقزوينّي، وم�شادر 

نح�ّية، مثل: �رضح ابن عقيل، و�رضح االأ�شم�يّن، وا�شتاأن�شنا بها يف حتليل بع�س املقامات.
هذا، واهلل املرج�ُّ اأْن يك�َن يف هذا البحِث فائدٌة، فاإننا مل ناأُل جهداً يف البحِث والتحليل 
اإن كان خرياً فمن عند اهلل، واإْن كاَن غري ذلك فمن عند  يقال:  وكما  ا�شتطاعتنا-  –ح�شب 

اأنف�شنا، ون�شتغفر اهلل.



201

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

Maqamat Al- Zamakhshari: Analytical Study 

Abstract: 

This paper discusses Maqamat Al- Zamakhshari from an analytical 
perspective.The researchers tried to define these Maqamat, analyzed 
their introductions and the impact of (Al- Eatizal) on them; Maqamat of 
Almarashid, Alredhwan, Alhathar, Altaslim and Almonthera are analyzed 
and the following are found: 
1. the title and the text are correlated.

2. ingenuity of initiation.

3. Clarifying the correlation between the beginning, body and conclusion.

4. Studying the language of Al- Maqamat from two sides: 

 ♦ The eloquence of words.

 ♦ The eloquence of sentences.

5.  suitability between the word and its meaning.

6. contents that are included in Al- Maqamat.

7. figurative speeches that are included in Al- Maqamat.

In writing this paper, we depended mainly on »Maqamat Al- Zamakhshari,« 
and then on a thesis entitled with »Maqamat Al- Zamakhshari: An Analytical 
Study) because we think that this thesis has a clear message and approach.
In addition to that, we benefited in this analysis from the rhetorical sources 
such as »Al- Eidhah« by Al- Qaswini and the grammatical sources such as 
»Sharh Ibn Aqil.« 
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تعريف موجز بالعاّلمة الّزخمشري صاحب املقامات: 
لقد اأ�شبع العلماء ممن حّرروا يف ال�ّشري والرتاجم اأبا القا�شم الّزخم�رضّي درا�شة وبحثًا، 
غري اأّن هذا ال يعفينا من اأن نطّل اإطاللة �رضيعة على جانب من حياة هذا العامل الفّذ.وكما 

قيل: “ما ال ُيْدَرك كّله، ال ُيرتُك جلُّه”.
ه� اأب� القا�شم حمم�د بن عمر بن حمّمد بن عمر الّزخم�رضّي اخل�ارزمّي، كبري املعتزلة 
�رَض )قرية كبرية من قرى خ�ارزم( �شنة 467هـ، وت�يّف يف جرجانّية  يف ع�رضه، ولد يف َزخَمْ
ل يف الّنح�( ،  اأ�شهر م�ؤّلفاته: تف�شري )الك�ّشاف( ، وكتاب: )املف�شّ 538هـ.من  خ�ارزم �شنة 

ومعجم )اأ�شا�س البالغة( .)1( 
دارة من علماء ع�رضه، �شديد الّذكاء، مت�ّقد الّذهن، جّيد  لقد كان الّزخم�رضّي يف ال�شّ
القريحة، كثري احلفظ، اإمامًا يف اأفاننَي كثريٍة من املعرفة؛ عاملًا متفّننًا يف كّل علم، فقد كان 
اً، وفيل�ش�فًا متكّلمًا، ونح�ّيًا بارعًا، واأديبًا المعًا، ناظمًا وناثراً.وخري �شاهٍد على هذا  مف�رضِّ
اللغة  والقراءات.وعل�م  والفقه،  كالّتف�شري، واحلديث،  ال�رّضعّية  العل�م  الكثرية يف  ت�شانيفه 
اأربت م�ؤّلفاته  كاملعاجم، واالدب، والّنح�، والعرو�س، ف�شاًل عن علم الكالم واملنطق.وقد 
يف  حتمل  وكّلها  النرّيه،  اأفكاره  وخال�شة  اجَلنيَّة،  عقله  ثمرات  فيها  ترك  الّثالثني،  على 

طّياتها عل�مًا متنّ�عة، تدّل على تنّ�ع ثقافته.

الّتعريف مبقامات الزخمشرّي: 
الهمذايّن  الّزمان  بديع  كان  وقد  العّبا�شّي،  الّنرث  فن�ن  اأهّم  من  املقامات  فّن  ُيَعدُّ 
)املت�ّفى �شنة 398هـ( ه� اأّول من مّهد الّطريق وعّبده لظه�ر هذا الفّن، ثّم خلفه احلريرّي 
)املت�ّفى �شنة 516هـ( وكان اأو�شع ثقافة، واأحكم �شياغة، واأق�ى تعبرياً، ف��شل بهذا الفّن 
اإىل الّذروة، اإذ ال جند اأحداً ممن جاء بعده ا�شتطاع ان يحّلق معه يف االأفق الذي �شعد اإليه.

وبذلك ظّل احلريرّي االأديب املاهر الذي ال ُيبارى، وال ُيجارى يف هذا الفّن، وكانت مقاماته 
م�رضب املثل يف الف�شاحة والبيان.

اإذ  الفّن،  هذا  من  ن�شيب  الزخم�رضّي  عمر  بن  حمم�د  القا�شم  اأبي  للعاّلمة  كان  وقد 
اأن�شاأها  األفاظها.وقد  من  غُم�س  ملا  خمت�رٍض  ب�رضح  و�شفعها  مقاماته،  بتاأليف  فيه  اأ�شهم 
اإىل  اأْن تع�َد  –كما ي�رّضح يف مقّدمة مقاماته- تذكرًة لنف�شه، وردعًا لها عن  الّزحم�رضّي 
اأبا القا�شم( ، وهذه  �شالِف عهدها من الغ�ايِة وال�شالِل، ويبداأها بخطاِب الذاِت بق�ِلِه: )يا 
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ال�شمُة االأ�شل�بيُة تتكّرُر يف جميِع املقاماِت با�شتثناِء مقامٍة واحدٍة هي مقامُة الت�شليِم)2(. 
مناٍح  على  ت�شتمُل  كانت  واإْن  ال�عظ،  وه�  رئي�ٍس  م��ش�ٍع  ح�َل  املقامات  هذه  وتدوُر 

اجتماعّية و�شيا�شّية وغريها.
الهمذايّن،  الزمان  بديِع  لدى  عهدناه  عّما  املقامات  لهذه  البني�ّي  الن�شُق  يختلُف 
 ،  )3( العرب(  )اأياِم  ورَد يف مقامِة  ما  اإاّل  الق�ش�شّي  النمِط  تكاُد تخل� من  واحلريرّي، فهي 
فهي ت�شرُي اإىل عناويِن الق�ش�س دوَن اأْن ت�شرب اأغ�ارها، فال جِنُد فيها �شخ��شًا تتحرَّك، وال 
يجعلها  مّما  الق�ش�شّي،  الفن  مق�مات  من  تخل�  اأّنها  مكانًا.مبعنى  وال  زمانًا،  وال  اأحداثًا، 
تقرتُب من مفه�ِم )املقام( اأكرث من مفه�م املقامة.واملقام: ه� اأْن يق�َم اخلطيُب بني يدي 
اخلليفة لل�عِظ والتذكري، كما اأنها تختلف عن مقامات �شابقيه كاحلريرّي والهمذايّن باأّنها 
كانت تنح� منحى اجلّد يف جميعها، فال جند يف مقاماته هزاًل اأبداً؛ ولعّل ال�شبب يع�د اإىل 
ِجّدّية امل��ش�عات التي طرقها، كما اأّن وعظه كان �شادقًا نابعًا من القلب.فجاءت مقاماته 
ر�شالة من القلب اإىل القلب، والكالم اإذا خرج من القلب وقع يف القلب، واإن خرج من الل�شان 

مل يجاوز االآذان.
وت�صرتُك مقاماُت الزخم�رشيرّ مع املقامات البديعيرّة يف ال�صنعة اللفظية، ومن 

نعة ومميزاتها:  اأهمرّ خ�صائ�س هذه ال�صرّ
االلتزام بال�ّشجع يف املقامة كّلها.. 1
م�شت�ى . 2 املتينة يف  الق�ية  والعبارات  الكلمة،  م�شت�ى  املنّمقة يف  االألفاظ  انتقاء 
اجلملة.
االإكثار من املح�ّشنات البديعّية املختلفة، كاجلنا�س والّطباق وغريهما.. 3
االإكثار من االألفاظ الغريبة، والكلمات الّنادرة اال�شتعمال.. 4
واالأمثال . 5 ال�رّضيفة،  الّنب�ّية  واالأحاديث  الكرمي،  القراآن  من  والّت�شمني  االقتبا�س 

العربّية، واحِلكم، واالأ�شعار.

أهداف الّزخمشري من مقاماته: 

يهِدُف الزخم�رشيُّ من هذه املقامات اإىل ُجملٍة من الأغرا�ِس منها: 
تذكري نف�شه وردعها عن الع�دِة اإىل ّما كانت عليِه يف �شالِف عهدها )كما جاء يف . 1

اخلطبِة( .فقد كان ياأخذ نف�شه بال�شّدة حّتى تك�ن ت�بته ن�ش�حًا، كما كان يعظها ويذّكرها 
برحمة اهلل ور�ش�انه.
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اأوتي . 2 ح�ّس القارئ على العمل مبا فيها.ولذا جنده يف كّل مقاماته يّتجه بكل ما 
من ق�ة اإىل احل�ّس على عمل اخلري الذي ير�شي اهلل، واالبتعاد عن زخارف الدنيا الباطلة، 

وملّذاتها الّزائلة، التي ال ت�شاوي �شيئًا اإذا قي�شت بنعيم االآخرة الذي ال يزول.
ح�ّس القارئ على االنتباِه على طريقِة �شياغِتها، واأ�شل�ِب ف�شاحتها، حّتى ُيفيَد . 3

من ذلك يف حماكاة ذلك االأ�شل�ب.
اأمام االأئمة واالأّمة، عن اعتزاله �شالطني ع�رضه، وحّكام زمانه، . 4 االإعالن ال�ا�شح 

واالإقالع عن مدحهم، وال�ق�ف على اأب�ابهم اللتما�س العطايا والهبات.وا�شتثمار ال�قت مبا 
الح، والعلم الّنافع؛ لذلك جنده يف اآخر مقاماته يّتخذ على  ه� خري من هذا من العمل ال�شّ
الّنب�ّية املطّهرة، وما انبثق منهما من  القراآن الكرمي وال�شّنة  باأن يتفّرغ لتعّلم  نف�شه عهداً 

عل�م، وما يدور يف فلكهما من معارف.
اأّن الّزخم�رضّي – وه� الَعَلم البارز، والط�د ال�ّشامخ يف . 5 ويفهم من الهدف ال�ّشابق 

العلم واملعرفة- قد اأخذ على نف�شه عهداً باأن يطلب العلم، ويف هذا ر�شالة �شمنّية اإىل القارئ 
اأّنه علم فقد  ب�رضورة طلب العلم وتعّلمه، واأن املرء ال يزال عاملًا ما طلب العلم، فاإن ظّن 

جهل.
6 . ،  )4( النح�  مقاماِت:  هذا يف  ويظهُر  املتعددة،  امل��ش�عّية  معرفِتِه  اإظهاُر ج�انب 

والعرو�س )5( ، والق�ايف )6( ، والدي�ان )7( ، واأيام العرب )8( .
لذلك جند مقاماته متنّ�عة بني احلكمة، . 7 الح؛  وال�شّ �شبل اخلري  اإىل  القارئ  هداية 

وال��شايا، واالأدب، والّتاريخ.

مراحل كتابة املقامات: 
مّتت  حّتى  مراحل  بثالِث  مّرْت  قد  للّزخم�رضّي  �رضحها  مع  املقامات  هذه  اأّن  يبدو 
الأوليان  األفاظها؛  من  غم�س  ما  يف�رّض  م�جز  ب�رضح  م�شف�عة  مقامة  خم�شني  واأ�شبحت 

للمقامات نف�صها، والثرّالثة ل�رشحها: 
Ú  كتابِة على  باعثًا  كاَن  الذي  املنامّي  الهاتف  ذلك  �شمَع  عندما  االأوىل:  املرحلُة 

مقامة )الر�ش�ان( )9( واأتبعها مبقامات قالئل.
Ú  املرحلُة الثانيُة: عندما اأ�شيَب باملر�شِة الناهكِة التي اأ�شماها )املنذرة( )10( وكاَن

هذا باعثًا على اإمتاِم املقامات خم�شني مقامة.
Ú  ،املرحلُة الثالثة: عندما طلب منه طالُب علٍم لبيٌب جُمدٌّ اأْن ي�رضح غام�س الكلماِت
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ال�رضُح يطبُع مع  الزخم�رضّي.وال يزاُل  فحقق له طْلبته، فجاءْت املقاماُت م�رضوحًة ب�رضِح 
املقاماِت، كما جنُد يف طبعِة داِر الكتاِب العلمّيِة يف بريوت.

اخلطبة واملقدمة: 
جنُد  حني  ُخطبة.ويف  يتبعها  مبقدمٍة  تبداأُ  الزخم�رضّي  مقامات  جنَد  اأْن  العجيِب  من 
املقدمَة ت�رضُِّح اأّن الباعَث على الكتابِة طلٌب من اأحِد طالِب العلِم، جِنُد اأّن اخلطبَة ت�رضُِّح اأّن 
الباعث على اإن�شاء املقاماِت روؤيا منامّية، اأفزعت اأبا القا�شِم، وجعلتُه يتّم ما �شمعه من كالم 
اإىل مقامة كاملٍة اأتبعها بِب�شِع مقاماٍت، ثّم اأ�شابتُه املر�شُة الناهكُة فاأمّتها خم�شني مقامة.

ها الزخم�رضيُّ  اإّن نظرًة فاح�شًة ملقدمِة الكتاِب وُخطبِتِه ُتبنّيُ لنا اأّن اخلطبة قد خ�شّ
للحديِث عن املقاماِت نف�ِشها، بينما خ�ّس املقدمَة للحديِث عن �رضِح املقاماِت؛ الأّن من�شئ 
ما  كاتبها  ه�  املقاماِت  �شارَح  اأّن  ي�ؤّكُد  الزخم�رضّي.وما  وه�  واحٌد  و�شارَحها  املقاماِت 
الزخم�رضّي: »وقد ذكرُت حقيقته يف  الرابعة وال�شتني، وه� ق�ل  ال�شفحِة  جاَء يف حا�شيِة 

)الك�شاِف عن حقائِق التنزيل( « )11( و�شاحُب الك�شاِف ه� الزخم�رضّي.

مقدمُة الكتاب: )12( 
اأي�شًا،  ا�شِمِه، كما �رّضَح يف اخلطبِة  الكتاب بالت�رضيِح بذكِر  الزخم�رضّي مقدمة  يبداأُ 
وقد كانت هذه �شمة غالبًة على الكثري من كتِب الرتاِث، فيبداأُ امل�شنف كتابُه بق�له: »قاَل 
فالٌن، ويق�ُل فالن« )13( ، وهذا ما جندُه �رضيحًا يف خطبِة الزخم�رضّي، فبعَد احلمِد وال�شالِة 
على ر�ش�ِل اهلل، قاَل: »هذه مقاماٌت اأن�شاأها االإماُم فخر خ�ارزم اأب� القا�شم حمم�د بن عمر 

الزخم�رضّي« )14( .
اأن�شاأها  التي  للمقاماِت  لتقدمِي �رضحِه  ها  قد خ�شّ املقدمَة  اأّن هذه  الزخم�رضّي  ويبنّيُ 
الزخم�رضّي:  يق�ُل  نف�شها،  للمقاماِت  ال  املقاماِت  ل�رضِح  �شابقًا  اأ�رضنا  كما  فاملقدمُة  اأواًل، 
»فاأ�شعفتك اإىل طلبَك من بياِن ما اأ�شَكَل عليها من األفاِظ الن�شائِح ومعانيها« )15( ويظهُر يف 
اأّنها  اأّن الزخم�رضّي عّد مقاماِتِه ن�شائح، وهذا ي�ؤكُد ما ذكرناُه �شابقًا من  الن�ّس املقتب�س 

تقرتُب من مفه�ِم املقام اأكرث من مفه�ِم املقامِة.
وي�صريُ يف هذه املقدمِة اإىل طبقتنِي اجتماعيتنِي متغايرتنِي: 

Ú .االأوىل: تخ�ّس اأهل الف�شل والديانِة
Ú  ،الثانية: تخ�ّس الذيَن يح�شب�َن اأّنهم يح�شن�َن وال يح�شن�َن، وقد �شبههم باخلنازيِر

فهم ال يعمل�ن مبا يعلم�ن.
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كتاِبة  يف  امل�ؤلفنَي  بع�ُس  عليها  َدَرَج  عادٍة  اإىل  املقدمِة  يف  الزخم�رضّي  وي�شرُي 
م�شّنفاتهم، فال ير�ش�َن مل�شنَّفهم »اإاّل اأْن ُيْكَتَب بخٍط ر�شيٍق، وبقلٍم جليل، ويف ورٍق جياد، 
الطالِب  – باأ�شل�ِب ذكي- من هذا  )16( وكاأّنُه يطلُب  وال�شكِل«  بالنقِط  ُيخّط م�شب�طًا  واأْن 
له  والدعاِء  وتفخيِمِه،  املن�شئ  ا�شم  باإثباِت  عليِه  زائداً  النحِ�،  هذا  على  مقاماته  ُيْكرَم  اأْن 

بالر�ش�ان والرحمِة جزاء ما اأفاده من ف�ائد، ون�شحه من ن�شائح.
وقد اأ�شار الزخم�رضّي اإىل اأ�شل�بِه يف �شياغِة املقاماِت، بق�له: »واأّن تنبِّه من يدر�شه 
على م�اقِع النكِت فيها واللطائِف، وما روعَي يف مناظِمها من رائِع الرتتيِب، وتفهيمَك اأّن 

كلماِت ال�شجع م��ش�عٌة على اأْن تك�َن �شاكنَة االأعجاِز، م�ق�فًا عليها« )17( .
وت�شتمُل املقدمُة على اآراٍء نقدّية جديرة ٍبالتقديِر )18( ، ُخذ مثاًل ق�ل الزخم�رضّي: »لتعلم 
والتجني�س،  فيها،  الطباِق  بطلب  وتزيينها  االألفاِظ  حت�شنِي  من  البديَع  النا�ُس  �شماُه  ما  اأّن 
والت�شجيع، والرت�شيع، ال ميُلُح وال يرُبُع حّتى ي�ازي م�شن�ُعُه مطب�َعه، واإاّل فما قِلَق يف 
.فه� يرى   )19( اأماكِنِه ونبا عن م�اقِعه فمنب�ذ بالعراِء، مرف��ٌس عند اخلطباِء وال�ّشعراِء« 
اأّن الكالَم ال يك�ُن جمياًل مبجرِد ا�شتماِلِه على املح�شناِت البديعّيِة، بل ي�شرتُط اأْن ال ي�رضَف 
الكاتُب فيها، واأاّل يق�شدها لذاِتها بحيُث تختفي وراَء كثافِتها معاين االألفاظ ودالالتها.وقد 
اأفا�َس الزخم�رضّي يف احلديِث عن ال�شجِع واأهميِتِه، وطريقة ال�ق�ف عليه، وما يج�ُز فيِه من 

تغيري حّتى ي�شتقيَم للكاتِب ما يريُدُه من ت�افق الف�ا�شِل يف اأواخر اجُلمِل.
الن�ّس  يف  ق�ِلِه  يف  كما  الكرمِي،  بالقراآِن  الزخم�رضّي  تاأّثُر  املقدمِة  يف  ويظهُر 
�صقيٌم}  وهو  بالعراِء  {فنبذناُه  تعاىل:  بق�ِلِه  تاأثٌر  وه�  بالعراء«  »فمنب�ذ  ال�شابِق: 

.]145 ]ال�شافات: 
وي�شت�شهُد الزخم�رضّي يف املقدمة مبا ُيروى عن عي�شى- عليه ال�شالم- من ق�ِلِه: »ال 
يربُز  التي  باالإ�رضائيلياِت  تاأثره  هذا  يف  ويظهر   ،  )20( اخلنازير«  اأرجِل  حتَت  ّر  الدُّ َتطرح�ا 

اأثُرها يف ثقافِتِه.
اأثراً  نرى  ال  لكننا  اجُلمِل  ف�ا�شل  وت�افق  بال�شجِع،  حتفُل  اأّنها  املقدمِة  يف  ويالحُظ 
لل�شنعِة يف املقدمِة اإذا ما ق�شناها مبقاماِت الكتاِب وُخطبِتِه التي تظهُر فيها ال�شنعُة ب�شكٍل 

جلّي، وحتفُل باملح�شناِت البديعّية املختلفة.
ويختُم الزخم�رضّي مقدمة كتابه بالدعاِء لطالِب العلم الذي َنَفَذ الزخم�رضّي من خالِلِه 

اإىل خماطبِة القارئ.
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ُخطبُة الكتاِب: )21( 
اأ�شلفنا- وقد  – كما  اأنف�ِشها  للحديِث عن املقاماِت  الزخم�رضّي ُخطبَة كتاِبِه  خ�ّس 
ا�شتهلها بالب�شملِة، وحمد اهلل تعاىل، وال�شالة على نبيِّه حممد- �شلى اهلل عليه و�شلم- 
اإمتامها وهي  تقّدم- و�شنة  – وقد  املقامات  اإن�شائه هذه  �شبب  با�شِمِه، وذَكر  َح  ثّم �رضَّ

512 هـ. �شنة 
ويظهُر يف هذه اخلطبة النَّمط الق�ش�شّي ب�شكٍل جلّي، فه� يق�سُّ �شبب اإن�شاِء املقاماِت، 
وما كان عليِه يف �شالِف عهِدِه، وكيَف رَجَع اإىل ر�ِشِدِه، وذلَك الهاِتف املنامّي الذي �شّ�ت بِه: 
»يا اأبا القا�شِم، اأجٌل مكت�ب، واأمٌل مكذوٌب« )22( فالراوي ه� الزخم�رضّي الذي ميثُل اأي�شًا دوَر 
ِة بت�شل�شل، بل تبداأُ بذكِر الهاِتِف املناميِّ وا�شتيقاِظ الزخم�رضّي،  البطل، وال ُتْذَكر اأحداُث الق�شّ
ِة الناهكِة، واإق�شاِمِه اإْن �شفاه اهلل اأاّل يع�ُد اإىل  وكتابِته ب�شَع مقامات، ثّم اإ�شابِتِه باملر�شَ
�شاِلِف عهِدِه من مدٍح لل�شالطني واحلّكام اللتما�س العطايا والهبات.ويف هذه االإ�شارة دليل 
على تلَك االأحداث التي �شبقْت الروؤيا املنامّية، وال�شريِة التي كاَن عليها الزخم�رضّي يف بالط 
ال�شلطان.وبعَد اأن َي�شفى الزخم�رضّي من هذه املر�شة ينّفذ ما اأخذُه على نف�ِشِه، ويتمُّ مقاماِتِه 

خم�شني.
ن الزخم�رشيرّ ُخطبَته ذكَر منهِجِه يف املقامات الذي يقوُم على:  وي�صمرّ

انتقاء االألفاظ.. 1
 االهتمام بال�شجِع.. 2
ج�دة ال�شبك.. 3
اإيداعها املعاين التي تزيد امل�شتْب�رِض يف دين اهلل ا�شتب�شاراً )23( .. 4

اأبعاداً دينّية، و�شيا�شّية، واجتماعّية، �ش�ف ياأتي احلديث  وحتمُل اخُلطبُة يف طياِتها 
عنها يف مكاِنها يف هذه االأوراق.

واأب�اب  واحلديث،  القراءات،  الزخم�رضّي:  فيها  مَهَر  التي  العل�ِم  بع�َس  اخُلطبة  وُترِبُز 
اإىل  ق�شد  اأّنه  منه  يفهم  اأْن  مُيكُن  ما  اإىل  ُخطِبِه  ُجمِل  اإحدى  يف  الزخم�رضّي  ال�رضع.وي�شرُي 
بًا،  ِبها« )24( ، فَعدَّ نف�شه مقت�شِ االإيجاز واالخت�شار يف مقاماته بق�له: »والرّتحم على ُمْقَت�شِ

واقت�شاُب الكالِم: »اخت�شاُرُه وارجتاُلُه« )25( .
نف��ِس  يف  قب�اًل  ملقاماِتِه  اهلل  ُيلقَي  باأْن  لنف�شه  بالدعاِء  خطبته  الزخم�رضّي  وختَم 

العباد، واأن ي�شتنطق بها األ�شنة ال�شاحلني بالدع�ة الطيبة )26( .
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الراوي والبطل يف مقامات الزخمشرّي: 
العلمّية  الدقة  القا�شم الزخم�رضّي، لكّن  اأب�  الراوي يف هذه املقامات ه� جاُر اهلل  اإّن 
تق�شي اأْن ُنقرَّ باأّن اأّوَل �شارٍد يف هذه املقامات وراٍو لها ه� ذلك الهاِتف املنامّي الذي و�شَع 
مكذوب«  واأمل  مكت�ب  اأجٌل  القا�شم،  اأبا  »يا  بق�له:  املتمثلِة  املقامات  يف  االأوىل  اللبنات 
على  الزخم�رضّي  �شار  وقد  املقامات،  اإن�شاء  على  الباعَث  الكلماُت  هذه  كانت  وقد   ،  )27(

�َشَننها، والتزَم بتلَك الالزمة االأ�شل�بية الندائّية )يا اأبا القا�شم( يف جميع مقاماِتِه اإاّل مقامة 
)الت�شليم( )28( ، وبعد هذه اللبنات ت�شّلم الزخم�رضّي ِزمام ال�رضد اإىل نهاية املقامات.

اأما البطل يف هذه املقامات فه� الزخم�رضّي، واإْن كّنا منيل اإىل ا�شتبدال كلمة )امُلَتَلّقي( 
بكلمة البطل؛ الأّن هذه املقامات ال تق�م على الفن الق�ش�شّي.ولكّن الزخم�رضّي ا�شتطاَع اأْن 
اأن�شاأ  اأّنُه  الكتاِب  خطبة  يف  �رّضَح  حني  ففي  اجلمه�ر؛  خطاِب  اإىل  الذات  خطاب  من  ينفذ 
يف  واللجاج  الغفلِة  من  االأّول  ديدِنها  اإىل  الع�دِة  عن  لنف�شه  رادعًا  تك�َن  حتى  مقاماته 
ذلك  جملتهم  ومن  العلِم،  طالِب  اإىل  ويقّدُمها  الهدف  هذا  يطّ�ُر  املقدمِة  يف  جندُه  الباطل، 
الطالب الذي طلب اإليه اأْن يف�رض غام�شها، وي��شي ذلك الطالب اأاّل ميّكن من هذه املقامات 

اإال َمن ه� اأهٌل لذلك.
لقد بداأْت جميُع املقاماِت بخطاِب الذاِت با�شتثناِء مقامة )الت�شليم( )29( ؛ الأّنها تتحدُث 
عن اأح�اِل الّدنيا يف م�شائبها و�شدائدها، ولكْن ملاذا ا�شتخدَم الزخم�رضّي الكنية )اأبا القا�شم( 

يف خطاِبِه؟ يعوُد ذلك اإىل �صببني: 
Ú .اأولهما: اأّن الهاِتَف املنامّي ناداُه بالُكنية
Ú  واالآخر: اأّن الُكنيَة تدل على ت�قرِي ال�شخ�ِس واإجالِلِه، فكاأّن الزخم�رضّي اأراَد اأْن يذّكر

نف�شُه بال�شنِّ التي ه� فيها من ال�قاِر والهيبِة، حّتى تك�َن رادعًا له عن ال�ق�ِع يف املعا�شي 
واتباِع االأه�اء وال�شه�اِت.و�شّن الزخم�رضي يف ذلك ال�قت قد جتاوزت به حّد االأربعني- الأّن 
، و�شّن االأربعني هي �شّن  512هـ-  467هـ، واإمتام مقاماته كان �شنة  والدته كانت �شنة 
ْن  اأَ اأَْوِزْعِني  َرِبرّ  َقاَل  اأَْرَبِعنَي �َصَنًة  َوَبَلَغ  اأَ�ُصَدرُّه  َبَلَغ  اإَِذا  {َحَترّى  بل�غ االأ�شّد.يق�ل تعاىل: 
ِلْح ِل يِف  اُه َواأَ�صْ ا َتْر�صَ احِلً اأَ�ْصُكَر ِنْعَمَتَك اَلرِّتي اأَْنَعْمَت َعَلَيرّ َوَعَلى َواِلَدَيرّ َواأَْن اأَْعَمَل �صَ

يِنرّ ِمَن امْلُ�ْصِلِمنَي} ]�ش�رة االأحقاف: االآية 15[ ِتي اإِيِنرّ ُتْبُت اإَِلْيَك َواإِ ُذِررَّيرّ
وقد ُعهَد عن العرِب ا�صتخدامهم الُكنية للتكرمِي، كما ورد يف اأحِد �صواِهِد الأ�صموينرّ 

قول ال�صاِعر )30( : 
اللقب���ا ���واأَة  وال�صَّ ُب���ُه  اأَُلقِّ ول  لأكرم���ه       اأنادي���ِه  ح���نَي  اأُكني���ِه 
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وقد ا�شتتبَع هذه الالزمة االأ�شل�بّية )اأبا القا�شم( �شي�ع اأ�شل�ب الطلب املتمثل يف االأمر، 
والنهي.ولذلك خَلْت مقامُة )الت�شليم( من هذا االأ�شل�ب؛ الأّنها خلْت بدءاً من تلَك الالزمِة، وقد 
َعَدَل يف مقامة )الت�شليم( عن �شمري املخاطِب اإىل �شمرِي الغائِب؛ الأّنُه كاَن يتحدث عن حال 

امل�ؤمن يف �رّضائه و�رّضائه.
اأ�شل�ِب الطلِب و�شمائر اخلطاِب يف املقاماِت- ب�شكٍل  ويق�دنا هذا االأمر وه� �شي�ُع 
عاٍم – اإىل االإ�شارِة اإىل خل�ِّ خطبِة الكتاِب من �شمائر اخلطاِب التي عَدَل عنها الزخم�رضّي 
اإىل �شمائر الغائب، فتحدث عن نف�ِشِه ب�شمرِي الغائب، وكاأّنُه اأراَد اأْن ي�شِعرنا اأّن اأبا القا�شم 
الذي كاَن يجري يف اأذيال ال�شلطان �شخ�س اآخر غري اأبي القا�شم الزخم�رضّي التائب؛ لذلك 
م�شريِة  يف  التح�ل  نقطة  ما�شيِه.وتظهُر  من  يترّباأ  اأْن  اأراَد  وكاأّنُه  الغائب  �شمري  ا�شتخدَم 
الفا�شل بني �شريِتِه  الناهكُة، فهذه املر�شُة كانت احلدَّ  الزخم�رضّي عندما ت�شيُبُه املر�شُة 

االأوىل، �شريِة الغ�اية وال�شالل، و�شريته االأخرى، �شرية الهدى واال�شتقامة.

اعتزال الزخمشري يف مقاماِته: 
ذكر اأحُد الباحثنَي اأّن اأثر االعتزاِل وا�شٌح جلّي يف مقاماِت الزخم�رضّي، ومل يكتِف بهذا 
ْن مقاماِت  بل تعّداُه اإىل الت�رضيِح باأّن الزخم�رضّي كاَن يدع� اإىل االعتزاِل، فقال: »ومن يتمعَّ
الزخم�رضّي جّيداً ال ينتاُبُه )31( اأدنى �شّك يف اأّنها َحَ�ت جميع اأ�ش�ل املعتزلة« )32( وقال يف 
ا وا�شحًا يف مقاماِت  م��شٍع اآخر: »وبهذا يتبنّيُ اأّن هذا االأثر –االعتزال- جاء وج�ده ق�يًّ
الزخم�رضي لدرجِة الق�ل: اإّنُه جاء كذلك الإحياِء اآراِء واأفكار املعتزلة يف ث�ٍب اأدبّي جديد« 

. )33(

ونرى اأّن الباحث اأ�شاَب يف النتيجِة لكّنُه اأخطاأ يف اال�شتدالِل، فالزخم�رضّي –بال �شك 
ُمعتزيّل- ولكْن اإذا اأردنا اأْن نك�َن من�شفنَي فال يج�ُز اأْن ُنحّمَل الن�ش��س اأكرث مما حتتمُل 
اإىل  تعّداه  بل  باالعتزال،  يكتِف  مل  ه  اأنَّ فنّدعي  االأمر  يف  نبالغ  ثّم  باالعتزال،  عليه  فنحكم 
اإليه؛ فالك�شاف – مثاًل- يحفُل بح�ْشٍد من االآراِء االعتزالّية املبث�ثة يف ت�شاعيِفِه،  الّدع�ة 
االأمر الذي دعا ابن املنري اإىل اأْن َيُردَّ عليه يف كتاِبِه: )االنت�شاف من الك�ّشاف( املطب�ع يف 
ا وا�شحًا فيها، و�ش�َف  اأّن اأثر االعتزاِل جاَء ق�يًّ اف( .اأّما املقامات فال نرى  حا�شيِة )الك�شَّ

ن�رُد اأدلِة الباِحِث، ثّم نرّد عليها مبا نراه �ش�ابًا.
�صها يف نقطتني )34( :  لقد ا�صتدَل الباحُث بجملِة اأدلٍة نلخرّ

ما ورد يف املقاماِت من اإ�شارات اإىل اأ�ش�ِل املعتزلة، مثل: االأمر باملعروف والنهي . 1
عن املنكر يف مقامة )املرا�شد( )35( ، والت�حيد يف مقامِة )الت�حيد( )36( ، وال�عد وال�عيد 
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يف مقامِة )الت�قي( )37( .
( وه� ق�ل الزخم�رضّي: »واحتفظ مبا األقي اإليَك من باب . 2 ما ورد يف مقامِة )الت�شربُّ

الريا�شة من ج�هرة ابن ُعبيد؛ فاإّنه خرٌي لك من جمهرة ابن ُدريد« )38( ، ولعّل هذا اأ�رضُح 
االأدلِة واأق�اها؛ الأّن ابن عبيد ُمعتزيّل، وه� عمرو بن عبيد من �شي�ِخ امُلعتزلِة.)39( 

ت�شرتُك  اأمٌر  الباحث  ذكره  ما  الأّن  به؛  لالحتجاِج  م�شّ�غًا  اأرى  فال  االأول  الدليل  اأما 
وال�عد  والت�حيد،  املنكر،  عن  والنهي  باملعروِف  االأمر  من  جميعها  االإ�شالمّية  الفرُق  فيِه 
ُل خ�شي�شًة اعتزالّية، وال ن�شتطيُع اأْن جنزَم بهذا اإاّل اإذا وجدنا  وال�عيد.وه� بالتايل ال ي�شكِّ
يف املقاماِت من االأ�ش�ِل االعتزالية ما يخالُف ما عليه اأهل ال�شنِة واجلماعِة، مثل: املنزلة 
بني املنزلتني، وتخليد اأ�شحاِب الكبائر يف الناِر، واإنكار �شفات اهلل- تعاىل عن ذلك عل�اً 
النبّي  القيامة، واإنكار �شفاعة  ال�شمع، والب�رض، والكالم، واإنكاُر روؤية اهلل ي�م  كبرياً- مثل 

امل�شطفى – �شّلى اهلل عليه و�شّلم- ي�م القيامة.
ابن  )ج�هرة  بـ  ق�شده  ما  ال�رضِح  يف  نف�ُشُه  الزخم�رضّي  ح  و�شّ فقد  الثاين  الدليُل  اأّما 
ُت نف�شي ريا�شًة ل� اأردُتها على ترِك املاِء  عبيد( ، فهي حكمة البن عبيد يق�ل فيها: »لقد ُر�شْ
اإ�شالمّي رفيع ال  اأّن هذه الكلمة تدع� اإىل جُماهدِة النف�ِس، وه� ُخُلٌق  لرتكْته« )40( .وظاهٌر 
ا من خاَف مقاَم ربرّه ونهى النَّف�َس عن  يخت�ّس به مذهٌب دوَن مذهب، يق�ل تعاىل: »واأمرّ

الهوى فاإنرّ اجلنرّة هي املاأوى« ]الّنازعات: 40 - 41[.
ونكرِّر اأّننا ال ُنْنكُر اأنَّ الزخم�رضّي معتزيّل؛ بل ُنْنكُر اال�شتدالَل بن�ش��ٍس من املقاماِت 

ال تدلُّ على هذا االأمر �رضاحًة، ونحّملها اأكرث مما حتتمل.

حتليُل طائفٍة من مقاماِت الزخمشرّي: 

قمنا باختيار املقاماِت الآتية لتكوَن مو�صوعاً للتحليل، وهي: 
مقامة املرا�شد )41( .. 1
مقامة الر�ش�ان )42( .. 2
مقامة احلذر )43( .. 3
مقامة الت�شليم )44( .. 4
مقامة املنذرة )45( .. 5

و�شبب اختيار هذه املقامات بالتحديد اأنَّ مقامة )املرا�شد( )46( اأوىل مقامات الكتاب، 
وح�شِن  ال�شبِك،  ج�دِة  من  فيها  راأى  الزخم�رضّي  فكاأنَّ  الأهميِتِه،  ُيقدَّم  ال�شيَء  اأّن  ومعروٌف 
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در يف مقاماِتِه فابتداأ بها، مع اأّن  املعنى، وجماِل الت�ش�ير ما ي�ؤهلها اإىل احتالِل مكاِن ال�شَّ
مقامَة )الر�ش�ان( ت�شبقها زمنًا؛ الأّنها اأوىل مقاماِت الزخم�رضّي اإن�شاًء كما اأ�شار يف اخُلطبِة.

اإغفاءاِت  اإحدى  الزخم�رضيُّ يف  اأُِرَيُه  قد  )47( فقد كان مطلعها  )الر�ش�ان(  اأما مقامُة 
بب�شع  بعُد  فيما  اأتبعها  كاملة،  مقامة  اإمتاِمها  على  الباعَث  ه�  املطلع  هذا  وكاَن  الفجِر، 

مقاماٍت، وا�شتمر االأمُر حتى انتهت اإىل خم�شني مقامة، كما اأ�شار يف اخُلطبِة.
اأما مقامة )احلذر( )48( فِلما تتمّيُز به من بروِز املنهِج العقلّي يف املعاجلِة والتحليل، 
ومن َثّم االإقناع والتعليل، اإ�شافًة اإىل روعِة الت�ش�يِر فيها، وترابطها الع�ش�ّي وامل��ش�عّي 
ُنح�ُس مبا يق�ل، فالزخم�رضّي يطُلُب من  اأْن يجعلنا  الزخم�رضّي برباعِتِه  املتني، وا�شتطاَع 
تلَك  اأ�شابتُه، ففي  اأّن قطرة ماٍء مغلّي  اأو  اأطراِفِه،  َجْمرًة علقت ببع�ِس  اأن  اأْن يتخيل  نف�ِشِه 
اللحظة ين�شغُل عن كلِّ مالذِّ احلياِة، وال ي�شعى اإاّل اإىل اإيجاِد حّل يخّل�شُه مما ه� فيه.ويخل�ُس 
الذي ي�ؤمُن باجلنِة والناِر، وين�شغُل عن  االإن�شاِن  اال�شتدالِل على حماقِة  اإىل  من هذا املثِل 
الناِر الُكربى بَعَر�ٍس من الدنيا زائٍل.ويقارُن بني عذاِب جهّنَم واأمل اجلمرِة من حيُث ال�شّدة، 

واالأمل، ومدة االإيالم.
اأّنها تخل� من  الكتاِب يف  )49( فهي تختلُف عن جميِع مقاماِت  اأّما مقامُة )الت�شليم( 
الالزمِة االأ�شل�بيِة )يا اأبا القا�شم( ولعلَّ ال�شبب يف هذا اأنَّ املقامَة ال�شابقَة عليها )االعتبار( 
تتحدُث عن الدنيا وزوالها وتقّلبها باأهلها، وتاأتي بدايُة مقامِة )الت�شليم( بامل��ش�ِع نف�شه، 
فكاأّنها جاءت تابعًة لتلَك املقامة، ول� جّربَت اأْن تقراأَ املقامتنِي على اأّنهما مقامة واحدة 

لتاأّتى لك ذلك – واهلل اأعلم بال�ش�اب- 
خطبة  يف  الزخم�رضّي  اإليها  اأ�شار  فقد   )50( )املنذرة(  مقامُة  االأخريُة  املقامُة  اأّما   
ُز يف  ِة التي كانت نقطة التح�ل يف م�شريِة حياِتِه، وَيرْبُ الكتاب، واأ�شار فيها اإىل تلِك املر�شَ

هذه املقامة العن�رض الق�ش�شّي ب�شكٍل جلّي وا�شٍح.

عالقة العناوين باملضمون: 
الزخم�رضّي  الر�شد- يح�ّس  َمْر�َشد مبعنى  – واملرا�شد جمع   )51( )املرا�شد(  يف مقامة 
نف�شه على فعِل اخلرِي، واالقتداء بفاعليه، ونبذ ال�رض، واحلذر ممن يفعله ويراعيه، وقد ورد 
لفظ )املرا�شد( �رضاحة يف ق�ِل الزخم�رضّي: “وناغها بالتذكرة الهادية اإىل املرا�شد” )52(، 
من هذا يتبنّي اأّن ال�شلة وثيقٌة بني الُعن�ان وامل�شم�ن، ال من حيُث ذكُر العن�ان �رضاحًة يف 

الن�ّس فح�شب، بل مبا ا�شتملت عليه املقامُة من معاٍن كّلها ت�شّب يف باب الّر�شِد.
�شاعة  “وم�شقة  ق�له:  با�شمها يف  الزخم�رضّي  فقد �رّضح   )53( )الر�ش�ان(  مقامُة  اأّما 



212

د. هارون الربابعة / د. نبيل حسنني / د. زياد أبو لنب مقامات الزمخشرّي: رؤية وتأصيل

يتل�ها الر�ش�ان وغبطُة االأبد” )54(، واملقامُة بجملتها تدع� اإىل فعِل اخلري وترِك ال�رّض حّتى 
يف�َز االإن�شاُن بالر�ش�ان.

ذِّرًة  اأّما مقامُة )احلذر( )55( فهي واإْن مل ي�رّضح فيها بـ )احلذر( فقد جاءت بجملتها حُمَ
من عذاِب جهنم مبا فيها من �ش�ر خميفة، وا�شتدالل عقاليّن منطقّي ُمقِنع.

يح  ال�رضَّ امل�شدر  م�شتّقات  باأحد  فيها  الّت�رضيُح  جاء  فقد   )56( )الت�شليم(  مقامُة  اأّما 
جَتَلِب الق�شا” )87(  “الأّنُه م�شلِّم مِلُ �شليم( وه� ا�شم الفاعل )م�شلِّم( يف ق�ِل الزخم�رضّي:  )التَّ

ة على الر�شا بق�شاء اهلل والت�شليم له. وجاءت املقامُة حا�شّ
اأّما مقامة )املنذرة( )58( فه� يتحدث فيها عن املْر�شة الّناهكة التي اأيقظته من غفلِتِه، 
وكانت �شببًا الإعالِن ت�بِتِه، وقد �شّمى هذه املر�شة )املنذرة( الأّنها كانت نذير امل�ِت يف 
وقتها، وقد اأ�شار اإىل هذه الت�شميِة يف خطبة الكتاِب، فقال: “فلّما اأ�شيب...باملر�شِة الناهكِة 
التي �شماها املنذرة” )59( وقد اأ�شار الزخم�رضّي اإىل هذه املر�شِة يف مقامة )املنذرة( بق�له: 

اأْن َعرَّى عظاَمك واأْنَحَفَك” )60(. ك ب�رُضٍّ  “وم�شَّ
وخال�شُة الق�ِل اأّن املقامات ترتبُط مب�شم�ِنها �ش�اء من حيُث الت�رضيح بالُعن�ان يف 

بع�شها، اأم مبا ت�شتمُل عليه من معاٍن ت�شّب يف املعنى الذي ي�شرُي اإليه الُعن�ان.

براعُة االستهالل: 
و�شبِك  تراكيبهم،  ْ�ِغ  و�شَ األفاظهم  اختيار  يف  بالتاأّنق  يهتم�َن  الف�شحاَء  اأّن  ريَب  ال 
االآذاُن  به  اأِن�َشْت  فاإن  االأ�شماَع،  ي�شافُح  ما  اأّوُل  الأّنها  كالمهم؛  مطالِع  يف  ًة  خا�شّ ُجَمِلِهم، 
ْت عّما يليه.وفيما ياأتي بيان ت�افق هذا  مَّ طمعت يف اال�شتماِع اإىل ما يليه، واإْن َنَفَرْت منه �شَ

االأمر يف املقامات املختارة حمل البحث.
وال�رّض،  للخري  جميٍل  َمَثل  بذكِر  الزخم�رضّي  ا�شتهلَّها  فقد   )61( )املرا�شد(  مقامُة  اأّما 
ف�رضب مثاًل للخرِي تفاَح لبنان امل��ش�ف بح�شِن الطعِم والرائحة، كيفما قلبته دعاَك اإىل 

ْهَته نهاَك عن مل�شِه )62(. ْعدان اأّنى وجَّ نف�شه، و�رضب مثاًل لل�رّض َح�َشَك ال�شَّ
اأّما مقامُة )الر�ش�ان( )63( فقد ا�شتهلَّها مبا اأُرَيُه يف اإحدى اإغفاءات الفجِر، وه�: “يا 

اأبا القا�شِم، اأجل مكت�ب، واأمل مكذوب” )64(.
 وا�شتهلَّ مقامة )الت�شليم( )65( مبطلِع يربز فيه عن�رض الت�ش�يق اإىل اال�شتماِع اإىل ما 

يليه، وه� ق�له: “جديدان يبلى بتنا�شخها كل جديد” )66(.
 وبداأ مقامة )احلذر( )67( بتمهيد عقلّي ت��ّشل به لل��ش�ِل اإىل مطل�ِبِه، وه� احلذر من 

َم. نار جهنَّ
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اأّما مقامة )املنذرة( فال جند فيها تلك الرباعة التي راأيناها يف املقامات ال�ّشابقة؛ فقد 
ْنِعِه وف�شله الغامر” )68( فهي ت�شلح اأْن تك�ن يف و�شط  بداأها بق�له: “َفْيَئُتك اإىل اهلل من �شُ

املقامة ال يف اأولها.
األفاِظِه  ج�دة  يف  يقت�رض  مل  الزخم�رضّي  اإّن  نق�ل:  اأْن  االإن�شاِف  من  فاإّن  هذا،  ومع 

ق فيها على حدود املطلع، بل تعّداُه اإىل جميِع اأجزاِء املقامِة من اأولها اإىل اآخرها. والتاأنُّ

الرتابط بني االستهالِل واملنِت واخلامتِة: 
�شكل حلقات،  املقامة جاءت على  اأْن  الذكر جند  �شالفِة  املقاماِت  ُكلِّ مقامٍة من  يف 
ترتبط فيها ُكلُّ حْلقة باأختها، بحيث ت�شكل يف جمم�عها �شل�شلة مرتابطة، وكالًّ متكاماًل، 
تتجلى فيه الَ�حدة الع�ش�ية يف اأبهِج �ش�رة، وت�شيع يف اأرجائه وحدُة امل��ش�ع يف اأجلى 

معنى.
الذكر، حني  �شالف  املثل  بذلك  الزَّخم�رضيُّ  ي�شتهّلها  مثاًل-   –)69( )املرا�شد(  فمقامة 
اإىل  تاأتي املقامة داعية  ثّم  ال�ّشعدان،  اأنَّ مثل اخلري وال�رض كمثل تفاح لبنان وح�شك  يذكر 
فعِل اخلري وترِك ال�رّض، وحما�شبِة النف�ِس حتى ت�شتقيم على طاعِة اهلل، وم�شاحبة املتقني، 
وخمالفِة ال�شاّلني امُل�شّلني، واحلذِر من �رضورهم، ويختم مقامته مبدِح املتقني، واالإ�شادِة 

مباآثرهم، وح�سِّ النف�ِس على التاأ�شي بهم، وااللتحاق بق�افلهم.
وكذلك احلاُل يف املقامات املتبقيِة، فقد ا�شتهَلّ مقامة )الر�ش�ان( )70( بذكر اأْن خري 
تها،  االأعماِل قليل، و�رضها كثري، واأّن مرارة املع�شية اأ�شدُّ من لذِتها، ولذَة الطاعة األذُّ من م�شقَّ

ثّم ي�ّبُخ نف�شه على اإ�رضارها على املع�شية، وختَم املقامَة بالتن�يِه بف�شِل العقِل.
وبداأت مقامة )الت�شليم( )71( بذكر تعاقب الليِل والّنهاِر، وما حتمُلُه احلياُة من �شعادٍة 
و�شقاء، وجاء املنُت ليبنّيَ م�قَف امل�ؤمن من امل�شيبِة، ويقارنه مب�قِف الفا�شِق الذي يفّ�ُت 
على نف�شِه ن�اَل اأجر ال�شرِب، فيجعل امل�شيبة م�شيبتني، ويختم املقامة بطائفٍة من االأ�شعاِر 

التي ُتبنّيُ ِعظَم ث�اِب ال�شرِب على امل�شيبِة.
ِر  اأّما مقامُة )املنذرِة( )72( فا�شتهلها مبا انتهت اإليه حاُلُه من الرُبِء وال�شفاِء، وتذكُّ
الِل، وكيَف اأ�شابُه املر�س، وجعلُه  ف�شِل اهلل عليِه، ُثمَّ اأخذ ي�شرتجُع ما كاَن عليِه من ال�شّ
النقمُة نعمًة، وامِلحنُة منحًة.وختَم املقامَة  يعلُن ت�بته، وينتهي عّما كان عليِه، فكانْت 

“ُربَّ �شارٍة نافعٌة” )73(. بطائفٍة من االأ�شعاِر عن نعمِة امل�شائِب واالأدواء، وكما قيل: 
االأعتى  االأخروّي  العذاب  اال�شتدالل على  اإىل  التي ذهب فيها   )74( اأّما مقامُة )احلذر( 
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واالأ�شّد ب�رضب املثل احل�شّي من العذاب الّدني�ّي االأدنى.
وباجلملة فاإن هذه اللحمة يف الّن�شيجني الرّتكيبّي والّداليل، ت�ؤّكُد ما قلناُه �شابقًا من 

الرتابط الع�ش�ّي وامل��ش�عّي يف كلِّ مقامٍة من املقامات املختارة.

لغُة املقامات )فصاحُة الكلمات وبالغة اجُلمل( : 
اأّن الف�شاحَة خا�شًة �شفٌة للمفرد، فيقاُل )كلمٌة  ذكر اخلطيُب القزوينيُّ يف االإي�شاِح 
ح �رضوط ف�شاحة املفرد، وبالغة اجلملة بق�له: “اأّما  ف�شيحٌة( ، وال ُيقاُل )كلمٌة بليغة( ، وو�شّ
ف�شاحُة املفرِد فهي خل��شه من تنافر احلروف، والغرابة، وخمالفِة القيا�ِس اللغ�ّي”)75(. 
مع  والتعقيد،  احلروف  وتنافر  التاأليِف  �شعف  من  خل��شه  فهي  الكالم  ف�شاحُة  »اأّما 
ف�شاحتها« )76(، “وقيل: ف�شاحُة الكالم هي خل��شه مما ُذِكر، ومن كرثِة التَّكرار، وتتاُبِع 

االإ�شافاِت” )77(.
َ لنا ما ياأتي:  ولو طبقنا املقايي�س ال�صالفِة الذكِر لتبنيرّ

اأولً- من حيُث ف�صاحُة الألفاظ:  ♦
األفاُظ املقاماِت ف�شيحٌة، وي�ؤخُذ عليِه ب�شعُة ماآخذ، مثل ق�لِه: »فعليَك باخلرِي اإْن اأردَت 
الرُّف�َل يف مطاِرِف العزِّ االأَقَع�س« )78(.ف��شَف الِعّز باالأقع�س؛ والَقَع�ُس )79( �شفة للمتكرب ال 
تنا�شُب مقامة )املرا�شد( ومقامها.وكذلك ق�له يف خطبة الكتاب: “واإلقاِء ال�رضا�رض على ما 
يقت�شيِه ما اأبرمه من امليثاِق” )80(.وال�رضا�رُض، هي: ما تفرَّق وانت�رض من الهّم )81(، ويف هذه 
اأُخذت  الكلمة �شع�بٌة يف النطِق، وثقٌل على ال�ّشمِع، وهي �شبيهٌة بكلمِة )م�شت�زشراٍت( التي 
على امرئ القي�ِس يف ق�له: “غدائره م�شت�زشراٍت اإىل الُعال” )82(.وكذلك احلاُل يف ق�ِلِه: »فما 
االإرقال«)83(، وترقل مبعنى ت�رضع.وق�له: »ويقتال ت�ش�ر تلَك  ُكّل هذا  اأْن ترقل  ُعذرَك يف 
االأح�ال«)84(.ويقتاُل مبعنى: يحتكم على االآخرين، والذي منعه من ا�شتخداِم يحتكم ورودها 
يف اجلملِة ال�شابقِة للجملِة امل�شت�شهِد بها، وهي ق�له: »فاإنَّ اأدنى ما يحتكُم عليه تب�رضُّ تلَك 

احلال«)85(.
ثانياً- من حيث بالغة اجلمل:  ♦

بِك، ت�شاوي اجلملة اأُخَتها يف الط�ِل اأو الق�رض، اإال ما َنَدر،  اإّن اجلمل بال �شك، جيدُة ال�شَّ
وقد يعدل يف بع�س جملِه عن اأ�شل�ٍب اإىل اآخر تاأ�ّشيًا باأ�شل�ب القراآِن الكرمِي يف بع�ِس االآياِت، 
بق�له:         ا  تاأ�شيًّ بالالم،  خاِلف  فعّدى   )86( العادين}  ُطرُِق  بنياِت  عن  {وخالْف  كق�ِلِه: 
{ودعاَك  63[ وكذلك ق�له:  االآية:  الن�ر،  اأمره} ]�ش�رة  يخالفون عن  الذيَن  {فليحذر 
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اإىل مفع�ِلِه مبا�رضًة، كق�ِلِه  ا�شتجاَب  الفعَل  )87(، فقد عّدى  فا�صتجْبَته}  الإ�رشاف  داعي 
]ال�ش�رى:  ف�صِلِه}  من  ويزيدهم  ال�صاحلاِت  وعملوا  اآمنوا  الذيَن  {وي�صتجيُب  تعاىل: 
26[، مع ج�اِز تعديه بالالم، كق�ِلِه تعاىل: {ا�صتجيبوا لربكم من قبِل اأْن ياأتَي يوٌم ل 

مردرّ له من الل} ]ال�ش�رى: 47 [.
لكّننا مع هذا جنُدُه يف بع�س االأحياِن يعدل عن االأف�شِح اإىل الف�شيِح، كق�له يف خامتِة 
مقامِة املرا�شد: {فع�صيَت بف�صِل الل تنجو} )88( واالأف�شُح يف ع�شى اقرتان خربها بـ”اأْن” 

كم اأْن يرَحَمُكْم} ]�ش�رة االإ�رضاء: االآية8[ يق�ُل ابن مالك)89(:  كق�ِلِه تعاىل: {ع�صى ربُّ
وك�ُنُه بدون )اأْن( بعد )ع�شى( نزٌر و )كاد( االأمُر فيه ُعِك�شا

اإال يف   ) )اأنَّ اأّنُه ال يتجّرُد �شمريها من  الب�رضيني  “ومذهُب جمه�ِر  ابن عقيل:  يق�ُل 
ال�شعر، ومل يرْد يف القراآِن اإال مقرتنًا بـ )اأْن( ” )90(

وكذلَك ق�ُلُه: {وهْب اأنرّ اأحداً من املالئكِة والثقلني ل يراَك})91(، يق�ُل )حممد حميي 
الدين عبد احلميد( : »واعلم اأي�شًا اأّن الغالَب على )َهْب( اأّن يتعّدى اإىل مفع�لني �رضيحني، 
كما يف البيت ال�شاهد، وقد يدُخُل على )اأّن( امل�ؤّكدة ومعم�ليها، فزَعَم ابن �شيدَة واجلرمّي 
اأّنُه حلٌن، وقال االأثباُت من العلماِء املحققني: لي�س حلنًا؛ الأنه واقٌع يف ف�شيِح العربّية.وقد 
ُروَي من حديِث عمر: »هْب اأنَّ اأبانا كان حماراً، وه� مع ف�شاحِتِه قليل« )92(، فاالأ�شلُم اإذن 

اأْن يق�َل: »هْب اأحداً...» حّتى يخرَج من اخلالَف.
اأن  عامٌل  الق�شا،  ملجتلِب  م�شّلم  الأّنُه  »ذاَك  الت�شليم:  مقامة  يف  الزَّخم�رضي  ق�ُل  اأّما 
ولي�س  جائٌز  فهذا  املمدود،  فق�رض  )انق�شاء(  و  )الق�شاء(  يق�شُد  اْنِق�شا«،  اإىل  ذلك  حملَّ 
دعاء:  يف  فيقاُل  املمدود،  ق�رض  »يج�ُز  الغاليينّي:  يق�ُل  املّد؛  االأ�شُل  كاَن  واإْن  بخطاأ، 
دعا، ويف �شفراء: �شفرا، ويقبح مّد املق�ش�ر، فيقبُح اأْن يقال يف ع�شا: ع�شاء، ويف غنى، 
ِغناء« )93(.اإذْن فلي�س يف ق�رض املمدود خروجًا على القيا�س، بل ه� م�افق له، خالفًا ملا 

يراه بع�س الباحثني )94(.
ثالثاً- منا�صبة اللفظ للمعنى:  ♦

يف  وذكر  واملعنى،  اللفظ  بني  املنا�شبة  راعى  اأّنه  كتابه  خطبة  يف  الزخم�رضّي  ذكر 
مقدمة الكتاب �رضورة م�افقة مطب�ِع الكالم مل�شن�ِعِه حّتى يك�َن بليغًا، و�شاأ�شرُي يف هذه 
الر�ش�ان: »وعمل خريه يقطر،  اأمثلٍة قليلٍة تدلُل على هذا؛ فقد قاَل يف مقامِة  اإىل  ال�شط�ِر 
و�رضه ي�شيُل« )95(، فعرّب عن اخلرِي بـ )يقطر( لقلِتِه، وعن ال�رض بـ )ي�شيل( لكرثِتِه.وكذلك ق�له: 
»وخال�س املتقني« )96(، ومل يقل )خالط( الأّن املخالطَة تك�ُن باالأبداِن، اأّما املخال�شُة فتزيُد 
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الّدالني،  الهادين  جادِة  يف  “وام�ِس  الل�شاِن.وق�له:  و�شدِق  القلِب  بطهارِة  املخالطِة  على 
ة( ؛ الأّن طريق احلّق  وخالف عن بنّياِت طرق العادين ال�شالني” )97(؛ فطريق الهادين )جادَّ
واحدة ال تتعدد.اأّما العادون فلهم )ُبَنّياُت طرق( ؛ الأّن طرق ال�شالل متعددة ومت�شعبة.ول� 
َوَزّنا بع�س االألفاظ التي ينتقيها الزخم�رضّي مبيزان اجلماِل الت�ش�يرّي، واجلْر�س امل��شيقّي 
ل�جدنا لها وزنًا كبرياً، كق�ِلِه يف جماهدِة النف�ِس: »ناِغها« )98(  واملناغاُة ُت�شتخدُم للطفِل، 

فانظر كيَف اختار هذه ال�ش�رَة ليدل على �رضورِة اأخِذ النف�ِس باللنِي، حّتى تتِعظ وتلني.
امُلح�شناُت البديعّية يف مقامات الّزخم�رضّي: 

نات االأخرى،  اأ�شاَر الزخم�رضيُّ يف مقدمِة كتاِبِه وُخطبتِه اإىل اهتماِمِه بال�شجِع واملح�شِّ
بحيث ال تطغى على املعنى، بل ي�افُق امل�شن�ُع املطب�ع، واأمثلة هذا املح�ّشنات ظاهرة يف 

املقامات كّلها، ومن هذه الأمثلة التي تبدرّت يف املقامات: 
ال�شْجع: وه� “ت�افق الفا�شلتني يف احلروِف االأخرية من النرِث” )99(.. 1
لزوم ما ال يلزم: وه� “اأْن يجيء قبَل حرِف الروّي اأو ما يف معناه مبا لي�س مبالزِمه . 2

يف التقفيِة، وُيْلَتَزُم يف بيتني اأو اأكرث من ال�شعر، اأو يف فا�شلتني اأو اأكرث من النرث” )100(.
ًا بال�ّشعر، بل ه� عاّم يف ال�شعر والّنرث. فلزوم ما ال يلزم لي�س خا�شّ

اجلنا�س: ويظهُر يف املقامات اجلنا�ُس الناق�س بخالِف التام؛ فاإّنه ال يكاُد يذكُر، . 3
وقد ن�ّس علماُء البالغِة على اأّن اجلنا�َس التاَم ال يك�ُن له وج�ٌد يف كالِم الف�شحاِء اإال اإذا جاء 

عفَ� اخلاِطر، اأو دوَن اأْن ي�ؤثر يف تغيري املعنى.ومن اأمثلِة اجلنا�ِس الناق�س يف املقامات: 
 )الداّلني( و )ال�شالني( )101( -
 )حرف( و )طرف( )102( -
و )ُمِلم( و )ُمِهم( )103(. -
الّطباق: ويظهر ب��ش�ح يف مقامة )الت�شليم( )104(، ومن اأمثلِتِه فيها: . 4
 )وما الّدهُر اإاّل اأم�ٌس وي�ٌم وغْد، وما العي�ُس اإال �شنٌك ورَغْد(  -
 )فذو اللبِّ َمن جعل لّذاِتِه كاأو�شاِبْه، و�شّ�ى بني حاَلَتْي ُعر�ِشِه وُم�شاِبْه(  -
 )فاإذا اعَتَ�َره النَّعيُم والب��ْس، مل ُيْعَتَقْب عليِه التَّهّلُل والعب��ْس(  -

واللّذات  والّرغد،  وال�شنك  والغد،  والي�م  االأم�س  بني  جلّي  ب�شكٍل  ظاهر  فالطباق 
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واالأو�شاب، والعر�س وامُل�شاب )امل�شيبة( ، والتهّلل والعب��س، والنعيم والب�ؤ�س.
ْ�شيع: وه� »ت�ازن االألفاظ، مع ت�افق االأعجاز اأو تقاربها« )105(.وقد اأ�شار اإليه . 5 الرتَّ

الزخم�رضّي يف املقدمة، ومن اأمثلِتِه: 
نف�شهااإىلدعتكقلبتهاكيفمالبنانكتفاحاخلريخ�شال
مل�شهاعنَنَهْتكوّجهتهااأّنىال�ّشعدانكح�شك ال�رّضخ�شال

املقابلُة: وهي: » اأْن ُي�ؤتى مبعَنَينْي مت�افقني اأو معاٍن مت�افقة، ثّم ي�ؤتى مبا يقابل ذلك 
على الرتتيب« )106(.وميثُلُه املثاُل ال�شابق )الرت�شيع( خرَي متثيل.

مضامني املقامات: 

البعد  اأما  و�شيا�شّية؛  واجتماعّية،  دينّية،  متن�عة،  اأبعاداً  الزخم�رضّي  مقاماُت  حتمُل 
الدينّي فه� جلّي ال يحتاُج اإىل ت��شيٍح، فمقامُة املرا�شِد )107( تدع� اإىل فعِل اخلرِي، ومقامة 
الر�ش�ان )108( تدع� اإىل لزوِم الطاعِة، وترِك املع�شية، ومقامة احلذر )109( حُتّذُر من عذاِب 
 )111( املنذرة  ومقامُة  وقدره،  اهلل  لق�شاِء  الت�شليِم  اإىل  تدع�   )110( الت�شليم  ومقامة  جهنَّم، 
عن  االإقالِع  اإىل  وتدع�  نعمًة،  تك�ُن  قد  النقمَة  واأّن  االإن�شاِن،  على  اهلل  نعمة  عن  تتحّدُث 

املعا�شي.وهذه امل�شامني م�شامني دينّية.
االأوىل:  الطائفتنِي،  تينَك  يف   )112( املرا�شد  مقامِة  يف  فيتمثُل  االجتماعّي  البعد  اأّما 
ركبهم.والثانية:  يف  ال�شري  على  نف�شه  وح�ّس  مبدحهم،  مقامته  خَتَم  وقد  املتقني،  طائفة 
�ّي.اأّما يف  ال�شَّ ال�رضاط  بل، ويتنكب�َن عن  ال�شُّ َق من  تفرَّ يّتبع�ن ما  الذيَن  ال�شالني  طائفة 
مقامِة الت�شليم )113( فتظهُر طائفتاِن اأُخريان، طائفُة امل�ؤمن ال�شابر على م�شيبِتِه، املنتظر 
اجلزاء من اهلل، والثانية: طائفة الفا�شق اجلازع الذي يجمُع اإىل م�شيبِتِه الدني�ّية م�شيبة 
دينية تتمثُل يف تف�يِتِه ث�اَب ال�شرِب على امل�شيبة.وحتفُل مقدمُة الكتاِب )114( بذكِر طائفٍة 
ّهُهم باخلنازيِر لعدِم انتفاعهم بالعلِم، وجاءت ُخطبُة الكتاِب)115(حمذِّرًة من  من النا�ِس �شبَّ

اأولئَك النَّفر الذين يتعلم�ن العلم لينال�ا به َعَر�شًا من الّدنيا.
ويظهُر البعد ال�شيا�شّي جليًا يف خطبِة الكتاِب)116( حنَي ينتقُد جمتمعاِت ال�شالطنِي، 

فياأخذ على نف�شه عهداً بن�ده ما ياأتي: 
اأْن ال يطرق اأب�اب ال�شالطني وال اأع�انهم.. 1
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اأال ينظم ال�شعر فيهم واأال ميدحهم.. 2
اأْن يتنّزَه عن اأم�الهم، وُي�شقط ا�شمه من الدي�ان )117(.. 3

تق�ُم على  واأن حياتهم حياة جاهلّية  اأكُلُه،  �شحٌت ال يج�ُز  ال�شالطني  اأم�ال  َعدَّ  وقد 
النهِب وال�شلِب، ويف هذا اأ�شُد النقِد لهم، يق�ل: »واأّن يعّنَف نف�شه حتى تقيَء ما ا�ْشَتْطَعَمْت يف 

ذلك فيما خال لها من �َشْبي جاهليَّتها« )118(.
ومع هذا فيظُل البعد الدينّي ه� ال�ّشائَد، اإذ يغطي على البعدين ال�شيا�شّي واالجتماعّي، 

ل. ن، وتاأمُّ فال نكاُد نتبّينهما اإال بعد ط�ِل متعُّ

اخلالصُة: 
بعد هذا التطواِف يف مقامات الزخم�رشيرّ نخل�س اإىل النتائج الآتية: 

يختلُف الن�شُق البني�ّي ملقاماِت الزخم�رضّي عّما عهدناه لدى بديِع الزمان الهمذايّن . 1
واحلريرّي؛ فهي تكاُد تخل� من الفن الق�ش�شّي، مما يجعلها تقرتُب من مفه�ِم )املقام( و 

)امل�اعظ( اأكرث من مفه�م املقامة الذي عهدناُه عند بديِع الزمان الهمذايّن.
مرت مقاماُت احلريرّي ب�رضحها بثالِث مراحل حّتى ا�شت�ْت على �ش�قها، وجاءت . 2

على هذه الهيئة التي بني اأيدينا.
)اخلطبة( . 3 وخ�ّس  املقامات،  �رضح  عن  للحديث  )املقدمة(  الزخم�رضّي  �س  خ�شّ

للحديث عن املقامات نف�شها.
الزخم�رضّي معتزيّل بال �شك، ولكّن ن�ش��س املقامات ال ُت�شعُفنا يف اال�شتدالِل على . 4

اعتزاله ب�شكل �رضيٍح.
ترتبُط . 5 اإذ  وا�شخ؛  ب�شكل  املقامات  يف  وامل��ش�عّية  الع�ش�ّية  ال�حدتان  تتجّلى 

واخلامتة  باملنت  وامُل�ْشَتَهلُّ  بامل�شم�ن،  الُعن�ان  ويرتبط  وثيقًا،  ارتباطًا  باأختها  املقامة 
ب�شكل وثيق يف املقامة ال�احدة.

 تت�شُم املقامُة بف�شاحِة االألفاِظ، وبالغِة املعاين، ويتنا�شُب فيها اللفُظ مع املعنى . 6
ب�شكٍل وا�شٍح.

نعة.. 7 اأثر ال�شّ اأو  حتفل املقامات باملح�ّشنات البديعّية، دون اأن يظهر فيها الّتكّلف 
وقد جاء هذا االأثر من�شجمًا مع املنهج الذي اختّطه لنف�شه، واأف�شح عنه يف املقّدمة.
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ت�شتمُل املقاماُت على اأبعاٍد دينّية، واجتماعّية، و�شيا�شّية، ولكْن يظلُّ البعد الدينّي . 8
ط�ِل  بعد  اإال  نتبّينهما  نكاُد  فال  واالجتماعّي،  ال�شيا�شّي  البعدين  يغطي  بحيُث  ال�ّشائد  ه� 

متعن.
اإّنُه نعم امل�ىل ونعم الن�شري. اأْن يك�ُن البحُث مفيداً، واأْن ينفع به  واأخرياً، ن�شاأُل اهلل 

واحلمُد هلل الذي بنعمِتِه تتّم ال�شاحلات
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فحني يتكلم على بع�س مناحي اإعجاز القراآن الكرمي يق�ل: “ ونظرُت يف �شالمِة �َشْبِكِه 
ف، ومتانِة ن�شجه املف�َّف،  امل�شتغَرب، و�شال�شِة مائه امل�شتعذب، ور�شانة نظِمِه امُلر�شَّ
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ملخص: 

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل دور معايري املراجعة الدولية يف تر�شيد احلكم املهني 
املراجعة  عملية  كفاءة  زيادة  اإىل  احلاجة  من  الدرا�شة  اأهمية  وتنبع  احل�شابات،  ملراجعي 
املراجعة  عملية  متطلبات  لت��شيح  ات�شال  اأداة  املراجعة  معايري  تعدُّ  حيث  وجناعتها، 
للمراجع  املهني  احلكم  تر�شيد  اإن  حيث  املراجعة،  عملية  من  جميعها  امل�شتفيدة  للجهات 
ينعك�س على كفاءة عملية املراجعة وجناعتها.ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحثان 
ت ا�شتبانة مك�نة من )6( حماور اعتماداً على االإطار  املنهج ال��شفي التحليلي، حيث �شممِّ
النظري و الدرا�شات ال�شابقة، وزعت على املراجعني العاملني مبكاتب املراجعة يف قطاع 

ت )67( ا�شتبانة �شاحلة للتحليل. غزة ، واُ�شرتدَّ
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الكفاءة املهنية تعدُّ من اأهم الع�امل امل�ؤثرة على ج�دة 
احلكم املهني للمراجع، و ت�شاهم املتابعة الدقيقة واالإ�رضاف و الرقابة و التدريب والفح�س 
و الت�ظيف و الرتقية يف التقليل من درجة املخاطرة وعدم التاأكد، وبالتايل تر�شيد احلكم 

ال�شخ�شي للمراجع.
برت�شيد  الباحثني  اهتمام  �رضورة  اأهمها  من  عدة  ت��شيات  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت 
احلكم املهني للمراجع و االهتمام مبدخل معايري املراجعة حتى تقل فج�ة الت�قعات بني 
املراجعني و امل�شتخدمني مع اإلزام املراجع باال�شتفادة قدر االإمكان من املداخل االأخرى 

لرت�شيد احلكم املهني للمراجع لبث الثقة يف نف��س م�شتخدمي الق�ائم املالية.
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The Role of International Auditing Standards 
In The Rationalization of the Professional Judgment 

of the Auditors- (An Empirical Study) 

Abstract: 
The study aims to identifying the role of the International Auditing 

Standards in the rationalization of the professional judgment of the Auditors.
The importance of this study stems from the need to increase the efficiency 
and effectiveness of the auditing process since the auditing standards 
are considered as a communication tool to clarify the auditing process 
requirements for all departments benefiting from the auditing process.The 
rationalization of the personal judgment of the auditor is reflected on the 
efficiency and effectiveness of the auditing process.The researcher adopted 
the descriptive analytical approach.The Study population consisted of the 
auditors working in the chartered auditing offices registered in the Auditors 
Association in the Gaza- Strip.The number of auditors amounted to (75) 
auditors.(67) Questionnaires were recovered.The results of the study showed 
that the professional efficiency is considered of the most important factors 
affecting the quality of the personal judgment of the auditor.The close following 
up, supervision, monitoring, training, examining, employing and promotion 
contribute to the reduction of risk and uncertainty and consequently to the 
rationalization of the auditors personal judgment.

The study made several recommendations, the most important of which 
is the interest of the researchers in the rationalization of the auditor›s 
personal judgment and their interest in the auditing standards.The 
standards as well as obliging the auditor to benefit from other entrances to 
rationalize the auditor’s personal judgment to help build trust among the 
users of financial statements.
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مقدمة: 
انطالقا من االأهمية الق�ش�ى الأهمية املعايري الدولية يف عملية تر�شيد احلكم ال�شخ�شي 
البيانات  خالل  من  املعايري  هذه  تاأثري  ودرجة  قراراته  على  اإنعكا�شها  ومدى  للمراجع 
املتاحة واالإجراءات االإدارية، قدم الباحثان يف هذه الدرا�شة دور معايري املراجعة الدولية 

يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند اأداء عملية املراجعة.

أوال - مشكلة الدراسة: 
 IFAC»” The International تعد املعايري ال�شادرة عن االحتاد الدويل للمحا�شبني 
نظراً   ، املهنية  املنظمات  عن  ال�شادرة  املعايري  اأهم  من   Federation of Accountants
الأنها �شادرة عن اأكرب جتمع دويل على م�شت�ى العامل، حيث اإن هذه املعايري تركت حيزاً 
املعايري  هذه  درا�شة  اإىل  الباحث  دعا  مما   ، بالعم�مية  تت�شف  للمراجع  املهني  للحكم 
للتعرف على دورها يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع ، وال�ش�ؤال الرئي�س للدرا�شة يتمثل يف 
ما مدى م�صاهمة معايري املراجعة الدولية يف تر�صيد احلكم املهني ملراجع 

احل�صابات؟ 
ومنه تتفرع الأ�صئلة الفرعية الآتية: 

ما مدى م�شاهمة الكفاءة املهنية للمراجعني يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع ؟  ●
ما مدى م�شاهمة تخطيط عملية املراجعة يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة االأهمية الن�شبية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة كفاية اأدلة االإثبات يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة نظام الرقابة الداخلية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●
ما مدى م�شاهمة حتديد املخاطرة يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع؟  ●

ثانيا - أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�شة من الهدف الذي ت�شعى اإليه، كما تنبع اأهميتها اأي�شًا من املجال 
الذي تناولته، وهم املراجع�ن العامل�ن يف مكاتب املراجعة يف القطاع الذي يعدُّ من اأهم 
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القطاعات يف فل�شطني، وعليه فاإن اأهمية الدرا�شة تع�د اإىل اإظهار دور املعايري الدولية يف 
تر�شيد احلكم املهني، وكيفية تط�يره، االأمر الذي ينعك�س بدوره ب�شكل اإيجابي على تط�ير 
االأداء، وزيادة م�شت�ى ال�شفافية يف خمرجات العمل، مما يدعم ثقة امل�شتخدمني،حيث تعترب 
معايري املراجعة اأداة ات�شال لت��شيح متطلبات عملية املراجعة للجهات امل�شتفيدة جميعها 
من عملية املراجعة، وبالتايل ينعك�س على كفاءة عملية املراجعة وجناعتها ،ونتيجة لندرة 
الدرا�شات امليدانية يف هذا املجال يف فل�شطني فرمبا ت�شاهم هذه الدرا�شة يف خلق احلافز 

للقيام بدرا�شة اأخرى مرتبطة بامل��ش�ع.

ثالثأ - أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�صة ب�صكل عام اإىل: 
التعرف اإىل دور معايري املراجعة الدولية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.. 1
التعرف اإىل مدى م�شاهمة الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.. 2
التعرف اإىل مفه�م و اأهمية احلكم ال�شخ�شي واهم املداخل امل�شتخدمة لرت�شيده.. 3
التعرف اإىل اأهم الع�امل امل�ؤثرة يف ج�دة احلكم املهني.. 4

رابعأ - فرضيات الدراسة: 

اعتمد الباحثان يف اإجابتهما على م�صكلة الدرا�صة واأهدافها بالفر�صية الآتية: 
اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄ االأوىل: ال ت�جد عالقة ذات داللة  الرئي�شة  الفر�شية 

)0.05( بني معايري املراجعة الدولية وتر�شيد احلكم املهني للمراجع، و يتفرع من الفر�شية 
الرئي�شية االأوىل الفر�شيات الفرعية االآتية: 

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 1
الدولية، يعزى اإىل م�شت�ى الكفاءة املهنية وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 2
الدولية، يعزى اإىل تخطيط عملية املراجعة وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 3
الدولية، يعزى اإىل االأهمية الن�شبية وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 4
الدولية، يعزى اإىل نظام الرقابة الداخلية، وتر�شيد احلكم املهني للمراجع.
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ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 5
الدولية، يعزى اإىل م�شت�ى كفاية اأدلة االإثبات و تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة )0.05( بني معايري املراجعة . 6
الدولية، يعزى اإىل درجة املخاطرة و تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄ الثانية: ال ت�جد فروق ذات داللة  الرئي�شة  الفر�شية 
املهني  احلكم  تر�شيد  يف  املراجعة  معايري  دور  ح�ل  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابة  يف   )0.05(
ملراجع احل�شابات، تعزى للمتغريات ال�شخ�شية االآتية: )اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، والتخ�ش�س 

العلمي، وامل�شمى ال�ظيفي، وعدد �شن�ات اخلربة( .

خامسا - منهجية الدراسة: 
تدعم  منطقية  نتائج  اإىل  للت��شل  و  التحليلي،  ال��شفي  املنهج  الباحثان  ا�شتخدم 
الدرا�شة  جمتمع  من  االأولية  البيانات  جلمع  ا�شتق�شاء  قائمة  اأُعدت  الدرا�شة،  فر�شيات 
املتمثل يف مراجعي احل�شابات املزاولني ملهنة مراجعة احل�شابات، و امل�شجلني فعليًا يف 
جمعية مدققي احل�شابات الفل�شطينية بقطاع غزة ، وُحلِّلت هذه البيانات با�شتخدام الربنامج 
االإح�شائي (SPSS)، و ا�شتخدام االختبارات االإح�شائية املنا�شبة بهدف ال��ش�ل لدالالت 

ذات قيمة، وم�ؤ�رضات تدعم م��ش�ع الدرا�شة.

سادسا - الدراسات السابقة: 

درا�شة )مو�صى ، 2013( ، بعن�ان: »اإجراءات املراجعة التحليلية و دورها يف تر�شيد 
اإجراءات  بني  العالقة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف   « للمراجع  ال�شخ�شي  احلكم 
اإن  بينهما، حيث  امل�اءمة  الأهمية  ونظراً   ، للمراجع  ال�شخ�شي  واحلكم  التحليلية  املراجعة 
�شعف الرتابط بينهما قد ي�ؤدي اإىل �شدور تقرير من قبل املراجع ال يعرب عن ال�اقع احلقيقي 
وال�شحيح للمن�شاة حمل املراجعة، وبالتايل ي�دي اإىل �شدور قرارات غري �شليمة من قبل 
اإجراءات  دور  عن  ال�ش�ء  ت�شليط  اإىل  تهدف  الدرا�شة  هذه  فان   ، التقارير  هذه  م�شتخدمي 
ج�دة  خاللها  من  حُت�شن  والتي  للمراجع،  ال�شخ�شي  احلكم  تر�شيد  يف  التحليلية  املراجعة 
اأ�شل�ب  اإىل  باالإ�شافة   ، املايل  التحليل  اأ�شاليب  على  الدرا�شة  اعتمدت  وقد  املهني،  االأداء 
�رضورة  اإليها:  ت��شلت  التي  النتائج  اأهم  ومن  االنحدار،  حتليل  اأ�شل�ب  و  االجتاه  حتليل 
التزام املراجع مبعايري املراجعة املتعارف عليها، وبذل العناية املهنية الالزمة واالجتهاد 
اأثناء الفح�س و�رضورة ا�شتخدام االأ�شاليب الريا�شية واالإح�شائية واملالية يف عملية  يف 
اليها  ت��شلت  التي  الت��شيات  اأهم  ومن  ال�شخ�شي،  حكمه  تر�شيد  يف  لت�شاعده  املراجعة 
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ال�شخ�شي  املراجع لرت�شيد حكمه  التحليلية من قبل  االإجراءات  ا�شتخدام  الدرا�شة: �رضورة 
عند تق�مي االأدلة و�رضورة قيام املنظمات واجلامعات باإجراء الندوات والدورات التدريبية 
ل�رضح اأهمية ا�شتخدام االأ�شاليب الريا�شية واالإح�شائية واملالية يف عملية املراجعة ودورها 

يف تر�شيد احلكم ال�شخ�شي.
اإطار  يف  احل�شابات  مراقبة  مهنة  هند�شة  »اإعادة  بعن�ان:   ،  )2011  ، )احمد  درا�شة 
تكن�ل�جيا املعل�مات- درا�شة ا�شتطالعية لبيان اآراء عينة خمتارة من مراقبي احل�شابات 
يف العراق” هدفت هذه الدرا�شة اإىل اإعادة هند�شة مهنة مراقبة احل�شابات يف اإطار تكن�ل�جيا 
املعل�مات ، اإ�شافة اإىل بيان مدى م�شاهمة تكن�ل�جيا املعل�مات يف تر�شيد احلكم املهني 
ملراجع احل�شابات ، وقد وزع )100( ا�شتبانة على مراجعي احل�شابات يف دي�ان الرقابة 
املالية و مكاتب املراجعة ، وقد اعتمدت الدرا�شة على االأ�شل�ب ال��شفي التحليلي ل��شف 
متغريات الدرا�شة وحتليلها، واختبار فر�شياتها ، ومن اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها: اأن 
للخربة دوراً كبرياً يف اإجناز االأعمال ،اإ�شافة اإىل م�شاهمة تكن�ل�جيا املعل�مات يف م�شاعدة 
، كذلك  املالية  الق�ائم  راأي فني ح�ل مدى عدالة  واإبداء  تر�شيد احلكم املهني،  املراجعني 
القدرة على تاأكيد الثقة يف نظم املعل�مات ،كذلك متكني املراجع من تاأدية عمله ب�رضعة 
احلكم  تر�شيد  ت�شاعد يف  والتي من خاللها  ال�رضورية،  املعل�مات  ت�فري  عالية من خالل 
ال�شخ�شي ، ومن الت��شيات التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: �رضورة التزام مراجعي احل�شابات 
ات  باملعايري املهنية وتكن�ل�جيا املعل�مات، و بذل العناية املهنية الالزمة يف اأداء املهمَّ

امل�كلة لهم ، والتزامهم بالقيم االأخالقية وامل�اثيق الدولية يف اأداء مهماتهم.
اأداء املحا�شبني واملراجعني  ، بعن�ان: »تر�شيد   )2010، مناعي  و  )العماري  درا�شة 

للتقليل من خماطر االإنحراف يف اإنتاج وت��شيل املعل�مات املحا�شبية »
يف  املحا�شبية  املعل�مات  جل�دة  الق�ش�ى  االأهمية  بيان  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
واملحا�شبني  املراجعني  اأداء  تر�شيد  �رضورة  من  ت�ؤخذ  والتي   ، االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شة 
 )614( ُوزِّعت  وقد   ، ال�شليمة  بالكيفية  عليهم  االإ�رضاف  و  ال�شحيح  الت�جيه  وت�جيههم   ،
الدرا�شة  واعتمدت   ، واالأكادمييني  امل�شتثمرين  و  املراجعني  و  املحا�شبني  على  ا�شتبانة 
على االأ�شل�ب ال��شفي التحليلي ل��شف متغريات الدرا�شة وحتليلها، و اختبار فر�شياتها 
، ومن اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: اأن املحا�شب واملراجع اجلزائري ال ينق�شه 
ال�رضكات  اأن  ، كذلك تبني  التحفيز و احلماية املهنية  التك�ين بقدر ما ينق�شه  اأو  التاأهيل 
اجلزائرية، وبخا�شة املدرجة بال�ش�ق املايل ملتزمة حتمًا منذ بداية عام 2010م بتطبيق 
معايري املحا�شبة الدولية ، ومن اأهم الت��شيات التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: حث املحا�شبني 
اإىل تطبيق النظام  واملدققني بالتك�ين والتاأهيل امل�شتمر واال�شتعداد مبا ي�شمن االنتقال 
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املايل واملحا�شبي الذي طبِّق منذ بداية 2010 ، و مبا يجعل امل�ؤ�ش�شات تق�م باإعداد ق�ائمها 
املالية وفقًا ملعايري املحا�شبة الدولية، كذلك حث امل�شتثمرين واملالك على امل�شاهمة يف 
عملية حت�شري و�شائل النجاح مبا يف ذلك متطلبات نظامها املحا�شبي جلعله مت�افقًا مع 
معايري املحا�شبة الدولية و بالتايل ت�شجيع املحــا�شبني واملدققيــــن على التطبيق ال�شليم 
للنظـــام اجلديــد ، كــذلك حتفيز املــراجعيــن واملحا�شبني و اإقحامهم يف عمليــة االإ�رضاف 
املحا�شبة  معايري  بتطبيق  ومرافقتها  امل�ؤ�ش�شات  ،مل�شاعدة  االأولية  التطبيق  مرحلة  على 

الدولية.
املعل�مات يف  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام  بعن�ان: »مدى   ،  )2008 عالم،  )حمدان،  درا�شة 
ذات  اأدلة  على  احل�ش�ل  على  ذلك  واأثر  فل�شطني،  يف  االلكرتوين(  التدقيق  التدقيق(  عملية 
“ هدفت  املالية  الق�ائم  للمدقق ح�ل مدى عدالة  الفني املحايد  الراأي  ج�دة عالية تدعم 
هذه الدرا�شة اإىل قيا�س مدى ا�شتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات يف عملية التدقيق االإلكرتوين 
يف فل�شطني من حيث املجاالت التي ي�شتخدم فيها مدقق احل�شابات اخلارجي تكن�ل�جيا 
حيث،  من  التدقيق  واأن�شطة  جماالت  خمتلف  يف  له  اال�شتخدام  مدى  وتق�مي  املعل�مات، 
التخطيط، والرقابة، والت�ثيق، واأثر ذلك على التدقيق االإلكرتوين واالأدلة، وقد ُوزِّعت )85( 
ا�شتبانة على مكاتب املراجعة ، وقد اعتمدت الدرا�شة على املنهج ال��شفي التحليلي ل��شف 
متغريات الدرا�شة وحتليلها، و اختبار فر�شياتها ، حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن املدققني 
اإىل حد دون  والت�ثيق  والرقابة  التخطيط  االإلكرتوين يف  التدقيق  ي�شتخدم�ن  فل�شطني  يف 
ال��شط، كما اأن ا�شتخدام التدقيق االإلكرتوين ي�شاهم يف م�شاعدة مراجع احل�شابات يف تر�شيد 
حكمه وال��ش�ل اإىل حكم مهني ، ومن اأهم الت��شيات التي ت��شلت اإليها الدرا�شة: �رضورة 
قيام اجلهات املنظمة للمهنة مبتابعة ا�شتخدام مكاتب التدقيق الأ�شل�ب التدقيق االلكرتوين 

من خالل �شن الت�رضيعات التي تدعم هذه االأنظمة.
درا�شة )ح�صني ، 1997( ، بعن�ان: »حتديد وقيا�س اأثار اخلربة املهنية و هيكل املعرفة 
اإىل  الدرا�شة  » هدفت هذه  املحاكاة  با�شتخدام حتليل  للمراجعني  ال�شخ�شية  االأحكام  على 
التعرف اإىل قيا�س اأثر اخلربة على احلكم ال�شخ�شي للمراجع واتخاذ القرارات ، وقد اعتمدت 
اختبار  و  وحتليلها،  الدرا�شة  متغريات  ل��شف  التحليلي  ال��شفي  االأ�شل�ب  على  الدرا�شة 
القاهرة و اجليزة، ومن  ا�شتبانة على مكاتب املراجعة يف  فر�شياتها، وقد وزعت )270( 
اإذا  اإال  ال�شخ�شي ال يك�ن حكمًا مهنيًا  اأن احلكم  الدرا�شة:  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  اأهم 
 ، ال�شخ�شي كافة  �شدر عن مراجع ذي م�شت�ى خربة مهنية مالئمة الإجناز مراحل احلكم 
وبالتايل فاإن اخلربة املهنية ذات عالقة طردية مع احلكم ال�شخ�شي ، ومن اأهم الت��شيات 
الالزمة  املعرفة  التمرين  حتت  املراجعني  امتالك  �رضورة  الدرا�شة:  اإليها  ت��شلت  التي 
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تدريبية  دورات  على  املراجعني  ح�ش�ل  ب�رضورة  الدرا�شة  اأو�شت  ،كذلك  املهمة  الجناز 
الدرا�شة  اأو�شت  ،كذلك  العمل املهني  لبدء ممار�شة  ال�رضورية  اأجل تزويدهم باملعرفة  من 
ب��شاطة  املراجعة  و  املحا�شبة  مهنة  بتنظيم  املخت�شة  املهنية  املنظمات  قيام  ب�رضورة 
اإ�شدار ن�رضات ملعايري املراجعة ، حيث حتاول هذه االإر�شادات �رضح الغم��س الذي ي�جد 

يف بع�س هذه املعايري وتف�شريها.
 An Experimental Study of Internal Control :بعن�ان ، )Ashton, 2011( درا�شة
Judgment«” هدفت هذه الدرا�شة اإىل درا�شة تاأثري اخلربة على احلكم ال�شخ�شي للمراجع 
الدرا�شة  اعتمدت  وقد   ، مراجعًا   36 العينة  و�شملت   ، الداخلية  الرقابة  نظام  تق�مي  عند 
اخلربة  م�شت�ى  بني  ارتباط  ي�جد  ال  انه  اإىل  وت��شلت   ، التحليلي  ال��شفي  االأ�شل�ب  على 

واالختالف يف االأحكام ال�شخ�شية للمراجعني.
«The Effects of Au- :بعن�ان ،),Agoglia,et al Hatfield, Brazel 2009(  ررا�شة
اإلقاء  اإىل  الدرا�شة  «dit Review Format on Review Team Judgments هدفت هذه 
هذه  تبني  حيث   ، املراجعة  ج�دة  على  وتاأثريها  العمل  ورقة  ج�دة  اأهمية  على  ال�ش�ء 
الدرا�شة كيف ت�ؤثر طريقة مراجعة ورقة عمل املراجعة على اأحكام فريق املراجعة من خالل 
تاأثريها على قدرة املراجع على تق�مي ق�شايا اجل�دة وتفاعلها مع ال�ثائق التي ت�فرها 
على  الدرا�شة  اعتمدت  ،وقد  املراجعة  مكاتب  يف  مراجعًا   60 العينة  العمل،و�شملت  اأوراق 
املنهج ال��شفي التحليلي ،ومن اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها: اأن اأحكام املراجعني هي 
يف النهاية متاأثرة ب�شكل املراجعة املت�قعة من معديها، وت�شري حتليالت ال��شائط اإىل اأن 
تاأثري طريقة املراجعة على اأحكام املراجعة تعدل الفج�ة يف تق�مي ج�دة ال�ثائق.وخا�شة 
ال�ثائق  للتحديد والتع�ي�س عن  العبء على املراجعني  اأنه يف املراجعة االلكرتونية فاإن 
املنخف�شة اجل�دة يك�ن اأكرب ب�شفة عامة، مما ي�ؤدي غالبًا اإىل اأحكام اأقل ج�دة للمرجعني 
من حال املراجعة وجهًا ل�جه.وت�شري هذه النتائج اإىل اأن اأثر طريقة املراجعة ميكن اأن ميتد 
اإىل حكم املراجع عن طريق تاأثريه على وثائق ورقة عمل املعد والفج�ة يف تق�مي ج�دة 
ال�ثائق الناجتة عن ذلك.وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن اأثر طريقة املراجعة ا�شتمر خالل عملية 
ج�دة  فاإن  ل�جه،  وجهًا  للمراجعة  وبالن�شبة  املراجعة،  فريق  اأحكام  على  واأثر  املراجعة، 
ت�قعها  التي  العمل  اأوراق  من  كبري  ب�شكل  اأقل  كانت  اال�شتمرارية  على  املراجعني  اأحكام 

املعدون واملراجعة الكرتونية.
«Experience And Auditors Selection of Rele- :بعن�ان )Davis,1996(  ررا�شة
«vant Information For preliminary Control Risk Assessments هدفت هذه الدرا�شة 
اأثر اخلربة املهنية للمراجعني على عملية البحث عن املعل�مات املالئمة لتقدير  اإىل بيان 
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خطر الرقابة ، و تاأثري ذلك على ج�دة تقدير اخلطر، ومن اأجل حتقيق هدف الدرا�شة اأجريت 
الدرا�شة  ، وقد اتبعت  ، و )27( مراجعًا غري خبري  جتربة �شارك فيها )37( مراجعًا خبرياً 
املنهج ال��شفي التحليلي ، وت��شلت الدرا�شة اإىل جمم�عة من النتائج: اأبرزها ميل اخلرباء 
التباع مدخل اأ�شا�شي للبحث عن املعل�مات و ه� الرتكيز على اخل�شائ�س العامة مل�قف 
معني ، وا�شتخدامها يف اختيار الع�امل املالئمة لتقدير هذا امل�قف ، على العك�س من ذلك 

فاإن املراجعني املبتدئني ال يتبع�ن مدخاًل معينًا الختيار الع�امل املالئمة.
The Benefits of New Technolo-» :بعن�ان ، )Fischer, M , J , 1996(  ررا�شة
ا�شتخدمت   «gies As A Source of Audit Evidence: An Interpretive Field Study
اأن�اع جديدة من  هذه الدرا�شة املنهجية التف�شريية لدرا�شة املنافع املتحققة من ا�شتخدام 
ال�شت  التدقيق  �رضكات  على  ميدانية  بدرا�شة  قامت  التدقيق، حيث  عملية  التكن�ل�جيا يف 
الكربى يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، حيث ركزت الدرا�شة على جميع منهجيات التدقيق 
التدقيق، وكان  التي قامت بح��شبة عملية  تلك  تبنت طرقًا حديثة، ومل تقت�رض على  التي 
الهدف االأ�شا�شي لهذه الدرا�شة تقدمي كفاءة املنهجيات احلديثة امل�شتخدمة وجماعتها من 
اأن دور تكن�ل�جيا املعل�مات يف عملية  الدرا�شة  التدقيق الكربى، وقد بينت  قبل �رضكات 

حت�شني كفاءة التدقيق ال ميكن اإنكاره، وبالتايل ينعك�س ذلك على قرارات املراجعني.
سابعا - اإلطار النظري: 

أوال- دور معايري املراجعة الدولية يف ترشيد احلكم الشخصي للمراجع: 
املراجعة  فمعايري  مبهمته،  قيامه  اأثناء  يف  املعايري،  مراعاة  املراجع  على  ينبغي 
الدولية ن�شاأت لتح�شني ج�دة االأداء املهني و حتقيق قدر من الت�افق و االت�شاق يف االأحكام 
ال�شخ�شية للمراجعني والعمل على رفع م�شت�ى املهنة و االإرتقاء بها ، ويعد ت�افر معايري 
االأداء املهني يف املراجعة من اأهم املق�مات الرئي�شة الأداء عملية املراجعة بدرجة عالية 
من الكفاءة والفعالية.وميكن اإبراز هدف معايري املراجعة الدولية واأهميتها من خالل تقليل 
التباين والت�شارب يف االأداء املهني لدى املراجعني لتحقيق م��ش�عية البيانات واالإف�شاح 

قدر االإمكان )فايد، ، 1992( .
ومن اأهم هذه املعايري: 

املعرفة باإعمال املن�صاة:  ●
ا للمعرفة باأعمال من�شاأة العميل «SA301» فاأوجبت  خ�ش�شت املعايري معياًرا خا�شً
على املراجع احل�ش�ل على معل�مات تتعلق بطبيعة اأعمال املن�شاأة والهيكل التنظيمي لها، 
وعن ن�شاط العميل ومدى تاأثره باالأح�ال االقت�شادية والتط�رات التكن�ل�جية، واأثر ذلك 
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على عملية املراجعة.
 : )IFAC,1998( وت�صتخدم هذه املعرفة للم�صاعدة على ما ياأتي

تك�ين حكم �شخ�شي عن مدى �شالمة وعدالة ال�شيا�شات املحا�شبية ومدى كفاية . 1
االإف�شاح.

تق�مي مدى معق�لية التقديرات املحا�شبة.. 2
حتديد اأم�ر الفح�س التي حتتاج اإىل عناية خا�شة.. 3
حتديد االأحداث واملعل�مات التي يك�ن لها تاأثري مهم على الق�ائم املالية.. 4
تق�مي مدى معق�لية البيانات واالإي�شاحات املقدمة من االإدارة.. 5
تقومي نظام الرقابة الداخلية ومدى اإمكانية العتماد عليه ●

حدد معيار املراجعة الدول ”ISA 400” نقاطاً عدة عند التقومي املبدئي لنظام 
الرقابة الداخلية IFAC( ,1998( وهي: 

اأوجبت املعايري على املراجع درا�شة النظام املحا�شبي ون�احي الرقابة املتعلقة به . 1
للح�ش�ل على تاأكيد كاٍف مبدى كفاية هذا النظام واإن جميع املعل�مات احل�شابية كافية، 
وقد ُحلِّلت حتى يتمكن من التق�مي املبدئي، وحتديد ن�احي الكفاءة والفعالية التي ميكن 

االعتماد عليها عند قيامه باملراجعة.
تركت اأ�شل�ب ت�شجيل املعل�مات املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للحكم ال�شخ�شي . 2

للمراجع، ومن اأمثلة هذه االأ�شاليب خرائط التدفق وق�ائم اال�شتق�شاء.
االلتزام . 3 مدى  طبيعة  حتديد  عند  عدة  ع�امل  على  للمراجع  املهني  احلكم  يت�قف 

وت�قيتها واجراءاتها.
ا لإ�رشاف على اأعمال امل�صاعدين:  ●

اهتمت املعايري الدولية مب��ش�ع االإ�رضاف على اأعمال امل�شاعدين، وقد تطرقت له يف 
عدد من املعايري.

هذا  ين�س   «ISA220» املراجعة  عملية  اأداء  ج�دة  على  بالرقابة  اخلا�س  فاملعيار 
املعيار يف فقرته ال�شاد�شة على: 

يك�ن�ا  اأن  املراجعة،  ات  مهمَّ على  املكتب  م�ظفي  تخ�شي�س  املراجع  على  “يجب 
اإليهم”  الفنية املطل�بة عند تنفيذهم للعمل امل�شند  على درجة عالية من اخلربة والكفاءة 



238

دور معايير املراجعة الدولية في ترشيد احلكم املهني
للمراجعني في قطاع غزة - »دراسة تطبيقية«

د. علي النعامي
أ. أحمد كمال مرجتى

 (IFAC,1998)

الأ�صخا�س  الرابعة ع�رشة على: يجب على  فقرته  نف�صه يف  املعيار  ن�س  كما 
الذين لديهم مهمة الإ�رشاف على اأعمال امل�صاعدين عمل الآتي: 

مراقبة تقدم العمل وذلك التاأكد من االآتي: . 1
اأن امل�شاعدين لديهم املهارة والكفاءة للقيام باالأعمال امل�كلة اإليهم. -
اأن امل�شاعدين متفهم�ن ت�جيهات املراجع. -
اأن العمل اأُدي وفقًا لربنامج وخطط املراجعة. -
خالل . 2 من  تتبني  التي  املهمة،  واملراجعة  املحا�شبة  مب�شكالت  التامة  املعرفة 

املراجعة وتق�مي مدى تاأثريها وتعديل برنامج املراجعة وفقا لذلك.
فريق . 3 بني  ال�شخ�شي(  )احلكم  ال�شخ�شية  النظر  ب�جهة  املتعلقة  اخلالفات  حل 

املراجعة.
توثيق اأعمال املراجعة:  ●

تعرف اأوراق العمل باأنها: ال�شجالت التي ُتعدُّ عن طريق املراجع لالإجراءات املطبقة اأو 
االختبارات امل�ؤداة اأو املعل�مات التي يتم احل�ش�ل عليها اأو اال�شتنتاجات التي يتم الت��شل 

اإليها. )لطفي، 1990( .
وقد طالبت معايري املراجعة الدولية ب�رضورة ت�ثيق اأعمال املراجعة، وخ�ش�شت له 
معياراً خا�شًا ”ISA 230 ”، واعترب ت�ثيق اأعمال املراجعة �شمن امل�شئ�ليات التي يجب على 

مراجع احل�شابات االلتزام بها كما ياأتي: 
 : )IFAC,1998( ن�س املعيار يف فقرته اخلام�صة وال�صاد�صة وال�صابعة على الآتي

يجب اأن تك�ن اأوراق العمل متكاملة ومف�شلة، حتى يتمكن املراجع من فهم عملية . 1
املراجعة وا�شتيعابها.

يجب اأن ت�شجل اأوراق العمل عملية التخطيط للمراجعة، وطبيعة اإجراءات املراجعة . 2
ال�اجب القيام بها وت�قيتها ومداها، والنتائج التي مت الت��شل اإليها.كما يجب اأن تت�شمن 
اأوراق العمل االأم�ر التي تتطلب من املراجع حكمًا �شخ�شيًا على ما ت��شل اإليه بهذا ال�شاأن.

اإن مدى الت�شجيل الذي يجريه املراجع يت�قف على احلكم ال�شخ�شي له، ولي�س من . 3
والنتائج  واالعتبارات  اأوراق عمله املالحظات  املراجع يف  يثبت  اأن  العملي  اأو  ال�رضوري 

التي ت��شل اإليها كلها.
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ثانيا- احلكم املهين: 

تاأ�ش�شت معظم النظريات االقت�شادية واالجتماعية على افرتا�س االإن�شان الرا�شد، اأي 
الذي ميتلك قدرات مثالية ينتج عنها ت�رضفات منطقية، ولكن يبدو اأن ذلك االفرتا�س نظري، 
ذلك الأن ت�رضفات االإن�شان ال تك�ن ر�شيدة اإال بت�افر عدد من االعتبارات من بينها علمه 
ومعرفته الكاملة بجميع احلقائق واالحتماالت املتعلقة مب��ش�ع الت�رضف، وهذا االعتبار 

ال يت�افر يف معظم االأحيان.
املق�صود برت�صيد احلكم ال�صخ�صي يف املراجعة:  ●

يت�شح اأن م�شطلح » الرت�شيد » ي�شتخدم يف جماالت متعددة، ويختلف املعنى املق�ش�د 
به من جمال الآخر.ففي جمال االإنفاق واال�شتهالك يق�شد به االقت�شاد فيما ينفقه اأو ي�شتهلكه 

الفرد.
اأف�شل  على  وقع  قد  االختيار  يك�ن  اأن  بالرت�شيد  يق�شد  القرارات  اتخاذ  جمال  ويف 
البدائل، والذي يحقق اأق�شى املنافع املمكنة باأقل التكاليف، ومبعنى اآخر اأن يتفادى �شياع 

املكا�شب نتيجة اأح�شن البدائل االأخرى )ال�شريازي، ، 1973( .
املحددة  - املعل�مات  �ش�ء  يف  املنفعة  تعظيم  �شل�ك  به  ويق�شد  ال�شخ�شي:  الر�شد 

واملتاحة لالإن�شان، واآخذاً يف االعتبار القي�د املختلفة التي قد حتد من قدرة االإن�شان على 
خا�س  م��ش�عي  اأحدهما  عاملني:  يف  ال�شخ�شي  الر�شد  يتحدد  وبذلك  االأمثل،  االختيار 
التي  االأخرى  بالع�امل  �شخ�شي وه� خا�س  والثاين  املعل�مات ودقتها و�شدقها،  بت�فري 

ت�ؤثر على متخذ القرار )دروي�س، 1978( .
اأهمية تر�صيد احلكم ال�صخ�صي يف املراجعة:  ●

يعدُّ احلكم املهني عن�رًضا �رضورًيا يف العل�م الطبيعية واالجتماعية على حد �ش�اء، 
ب�جهة  املعل�مات  م�شتخدمي  الإخبار  ك��شيلة  ال�شخ�شية  االأحكام  على  املراجع�ن  وي�ؤكد 

نظرهم يف مدى عدالة الق�ائم املالية )�شامي، 1987( .
تعمل  ق�اعد  وج�د  اإىل  احلاجة  نتيجة  للمراجع  املهني  احلكم  تر�شيد  اأهمية  وتظهر 
على تر�شيده، ويرى اأحد الباحثني اأنه من ال�رضوري لتحقيق الكفاءة والفعالية عند تطبيق 
اأن يك�ن ممار�س املهنة على دراية باالأبعاد  �شليمة  معايري املحا�شبة واملراجعة ب�ش�رة 

. (Gibbins 1983) املختلفة للحكم ال�شخ�شي
الإبراز  الفر�شة  واإتاحة  املرونة  حيث  من  ال�ا�شحة  مميزاته  التقدير  لهذا  كان  واإذا 
الكفايات، وحتمل م�شئ�لية العمل كاملة، فاإن مثل هذا القدر الكبري من التقدير ال�صخ�صي 
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يوؤدي اإىل عدد كبري من ال�صعوبات اأهمها )�صاهني، 1987( : 
�شع�بة مقارنة االأداء وبالتايل وج�د اأكرث من احتمال بديل للتعرف اإىل احلاالت  -

املمثلة تبعًا الختالف التقدير ال�شخ�شي.
�شع�بة احلكم اأحيانا على كفاءة االأداء مهنيًا وق�شائيًا. -
�شع�بة تدريب االأع�شاء اجلدد للمهنة، حيث اإن التدريب يتطلب وقتًا ط�يال ومراقبة  -

للزمالء قبل اكت�شاف اخلربة الالزمة للتقدير ال�شخ�شي امل�شتقل.
من  عالية  درجة  حتقيق  على  يعمل  للمراجع  ال�شخ�شي  احلكم  تر�شيد  فاإن  وبالتايل 
االت�شاق والت�افق يف االأحكام ال�شخ�شية للمراجعني واإمكانية الرقابة الفعالة وتق�مي ج�دة 

هذه االأحكام اإذا ما تعر�س للم�شاءلة القان�نية )�شاهني،1987( .
باأعمال  قيامه  عند  املراجع  على  يجب   “ اأنه:  فريى  الكتاب  اأحد  الراأي  هذا  وي�ؤيد 
املراجعة واإ�شدار اأحكامه ال�شخ�شية اأن تك�ن اأحكامه مت�افقة مع زميله الذي لديه القدر 

. (Mautz,1986) نف�شه من املعل�مات والبيانات

مفهوم احلكم الشخصي يف املراجعة: 

فيما ياأتي اأهم املفاهيم املتعلقة باحلكم ال�شخ�شي من خالل اآراء الكتاب والباحثني: 
اأن احلكم ال�شخ�شي يعرب عنه باالإدراك االإن�شاين، اأو ال�شع�ر االإن�شاين الفردي اأو باخلربة 

. (Johnson, 1980).االإن�شانية
كما يعرَّف باأنه راأي الأ�شخا�س لديهم خربة ومعرفة يف جمال معني، ويتطلب القيام 

. (, 1984 Gibbins) مبزاولة اأعمالهم، واالعتماد على هذه اخلربة واملعرفة
على  والقيا�س  االجتهاد  على  يرتكز  املراجع  جانب  من  متب�رض  اإدراك  باأنه  ويعرَّف 
اأو  ات  واملهمَّ امل�شكالت  يف  ت�شتخدم  املتميزة  العلمية  واخلربة  العلمي  والتاأهيل  ال�ش�ابق 
امل��ش�عات املتعلقة بالتقدير اأو احلكم التي ت�اجه املراجع، مل�شاعدته يف اتخاذ القرارات 

املنا�شبة ( اأحمد، 1994( .

ثامنا - جمتمع الدراسة: 
يتك�ن جمتمع الدرا�شة من مراجعي احل�شابات جميعها يف مكاتب املراجعة، وعددهم 
ُوزِّعت  الدرا�شة،  جمتمع  ل�شغر  نظرا  ال�شامل  احل�رض  اأ�شل�ب  اُ�شتخدم  وقد  مراجعًا،   )75(
ت )67( ا�شتبانة اأي بن�شبة بلغت %89. اال�شتبيانات على جمتمع الدرا�شة جميعه، واُ�شرتدَّ
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تاسعا - أداة الدراسة: 
اأُعدت ال�صتبانة على النحو الآتي: 

اإعداد ا�شتبانة اأولية من اأجل ا�شتخدامها يف جمع البيانات واملعل�مات.. 1
ُعر�شت اال�شتبانة على جمم�عة من املحكمني الذين قام�ا بدورهم بتقدمي الن�شح . 2

واالإر�شاد وتعديل ما يلزم اأو حذفه.
اإجراء درا�شة اختباريه ميدانية اأولية لال�شتبانة.. 3
ت�زيع اال�شتبانة على جمتمع الدرا�شة بهدف جمع البيانات الالزمة للدرا�شة، ولقد . 4

ُق�شمت اال�شتبانة اإىل ق�شمني كما ياأتي: 
Ú .الق�شم االأول: يتك�ن من البيانات ال�شخ�شية ملجتمع الدرا�شة، ويتك�ن من 5 فقرات
Ú  ال�شخ�شي احلكم  تر�شيد  يف  الدولية  املراجعة  معايري  دور  تتناول  الثاين  الق�شم 

ملراجع احل�شابات.
وقد اُ�صتخدم �صلم ليكرت كما ياأتي: 

معار�س جداًمعار�سحمايدم�افقم�افق جداًالت�شنيف
غري م�افق ب�شدةغري م�افقحمايدم�افقم�افق ب�شدةالدرجة

صدق اإلستبانة: 

�شدق اال�شتبانة يعني التاأكد من اأنها �ش�ف تقي�س ما اأُعدت لقيا�شه )الع�شاف، 1995: 
كما يق�شد بال�شدق: » �شم�ل اال�شتبانة للعنا�رض التي يجب اأن تدخل يف التحليل   ،  )429
كلها من ناحية، وو�ش�ح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تك�ن مفه�مة لكل من 

ي�شتخدمها« )عبيدات واآخرون 2001، 179( .

ثانيا- ثبات اإلستبانة: 

تكرر  ل�  تقريبا  واحدة  �شتك�ن  االإجابة  اأن  من  التاأكد  فيعني  الدرا�شة  اأداة  ثبات  اأما 
تطبيقها على االأ�شخا�س ذاتهم يف اأوقات خمتلفة )الع�شاف، 1995( .وقد اأجرى الباحثان 
الن�شفية،  التجزئة  العينة اال�شتطالعية نف�شها بطريقتني هما: طريقة  الثبات على  خط�ات 

ومعامل األفا كرونباخ.
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 :Split- Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية

االأ�شئلة  ومعدل  الرتبة  الفردية  االأ�شئلة  معدل  بني  بري�ش�ن  ارتباط  معامل  اإيجاد  مت 
حت معامالت االرتباط با�شتخدام معامل ارتباط �شبريمان  حِّ الزوجية الرتبة لكل بعد، وقد �شُ

براون للت�شحيح (Spearman- Brown Coefficient) ح�شب املعادلة االآتية: 
معامل الثبات = 

حيث ر معامل االرتباط وقد بني جدول رقم )14( يبني اأن هناك معامل ثبات كبرياً 
ن�شبيًا لفقرات اال�شتبيانة مما يطمئن الباحثني على ا�شتخدام اال�شتبانة بكل طماأنينة.

 :Cronbach′s Alpha طريقة ألفا كرونباخ

ا�شتخدم الباحثان طريقة األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اال�شتبانة كطريقة ثانية لقيا�س 
على  الباحث  يطمئن  مما  مرتفعة،  الثبات  معامالت  اأن   )15( اجلدول  بني  وقد  الثبات، 

ا�شتخدام اال�شتبانة بكل طماأنينة.

حتليل البيانات واختبار الفرضيات: 

الفر�صية الفرعية الأوىل: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
احلكم  وتر�شيد  املهنية  الكفاءة  م�شت�ى  اإىل  يعزى  الدولية،  املراجعة  معايري  )0.05( بني 

املهني للمراجع.
مت ا�شتخدام اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول، والذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر االأول )م�شت�ى الكفاءة املهنية للمراجعني( مرتبة تنازليًا 

ح�شب ال�زن الن�شبي كما ياأتي: 
الجدول )1( 

استجابا	 المستبينين حول مستوى الكفاءة المهنية للمراجعين وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
ت�شاهم الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني من خالل 
االإملام الكاف باملبادئ و ال�شيا�شات و الطرق املحا�شبية 

املقررة ر�شميا.
4.390.54987.7620.6860.000

2 ر

1 + ر
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

2
ي�شاعد اإملام املراجع بالق�انني و الل�ائح املرتبطة باملهنة 

4.310.58386.2718.4470.000على متكني املراجع من تر�شيد احلكم املهني.

3
 و�شع برامج تدريب متخ�ش�شة من خالل الهيئات العلمية و 
اجلمعيات املهنية يزود املراجعني باخلربات والتجارب مما 
يزيد من القدرة على اتخاذ قرارات باأحكام �شخ�شية �شليمة.

4.190.72383.8813.5220.000

4
ت�شاهم الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني من خالل 

4.090.71281.7912.5250.000االت�شال امل�شتمر بني املراجعني و املدربني لتبادل اخلربات.

5
يتم ربط مزاولة املهنة باجتياز اختبارات كفاءة متنح يف 

نهاية مدة التدريب مع اإعطاء �شهادة ر�شمية مبزاولة املهنة 
ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني.

3.970.73879.4010.7610.000

6
ت�شاهم الكفاءة املهنية يف تر�شيد احلكم املهني من خالل 

4.120.74982.3912.2300.000اال�شتفادة من ج�انب املعرفة االأخرى.

7
التاأهيل العلمي و اخلربة العملية للمراجع وح�ش�له على قدر 

كبري من اال�شتقاللية و االأمانة وامل��ش�عية ي�شاهم يف تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع.

4.430.63388.6618.5270.000

8
تط�ير االأ�شاليب املتعلقة باكت�شاف الغ�س و االأخطاء من 

خالل برامج التدريب امل�شتمر ي�شاعد يف تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع.

4.130.77682.6911.9580.000

4.210.44084.1022.3980.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

الفر�صية الفرعية الثانية: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
احلكم  وتر�شيد  املراجعة  عملية  تخطيط  اإىل  يعزى  الدولية  املراجعة  معايري  بني   )0.05(

املهني للمراجع.
اآراء  يبني  الذي   )19( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  ال�احدة  للعينة   t اختبار  اُ�شتخدم 
اأفراد عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر الثاين )تخطيط عملية املراجعة( مرتبة تنازليًا ح�شب 

ال�زن الن�شبي كما ياأتي: 
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الجدول )2( 
استجابا	 المستبينين حول تخطيط عملية المراجعة وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
حتديد برنامج املراجعة واإجراءات تق�شيم العمل بني 

4.130.64982.6914.3090.000امل�شاعدين ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني.

2
حتديد حدود اإخت�شا�شات كل �شخ�س من امل�شاعدين 
ح�شب درجة تعقيد املهمة وح�شب م�ؤهالتهم و ح�شب 

م�شت�ى اخلربة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني.
4.120.72982.3912.5740.000

3
الت�جيه و االإ�رضاف و التن�شيق بني عمل الفريق ي�شاهم يف 

4.220.59984.4816.7380.000تر�شيد احلكم املهني.

4
التخطيط ال�شليم لنطاق و ت�قيت اإجراءات املراجعة ت�شاهم 
يف التقليل من ال�شغ�ط التناف�شية و بالتايل تر�شيد احلكم 

املهني للمراجع.
4.130.69482.6913.3780.000

5
الفهم الكايف لطبيعة ن�شاط املن�شاأة ي�شاهم يف التقليل 
من ال�شغ�ط التناف�شية وبالتايل تر�شيد احلكم املهني 

للمراجع.
4.090.64581.7913.8260.000

6
اإ�شتخدام برامج م�شممة وفقًا لدرجة تعقد املهمة ي�شاهم 
يف التقليل من ال�شغ�ط التناف�شية وبالتايل تر�شيد احلكم 

املهني للمراجع.
3.880.89677.618.0400.000

7
حتديد اأتعاب املراجع مقدمًا عند قب�ل التعاقد مع العميل 

ي�شاهم يف التقليل من ال�شغ�ط التناف�شية و بالتايل 
تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

3.790.86275.827.5090.000

4.050.42881.0720.1570.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

الفر�صية الفرعية الثالثة: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
)0.05( بني معايري املراجعة الدولية يعزى اإىل االأهمية الن�شبية، وتر�شيد احلكم ال�شخ�شي 

للمراجع
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )20( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر الثالث )االأهمية الن�شبية( مرتبة تنازليًا ح�شب ال�زن الن�شبي 

كما ياأتي: 
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الجدول )3( 
استجابا	 المستبينين حول األهمية النسبية وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
ظروف املن�شاأة و ال�شناعة التي تنتمي اإليها املن�شاأة و 

الظروف البيئية التي تعمل ت�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 
عند تقييم مدى كفاية اإجراءات املراجعة.

3.970.85279.409.3170.000

2
درجة تاأثري خماطر املراجعة على نطاق و اإجراءات املراجعة 

ت�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني عند تقييم مدى كفاية اإجراءات 
املراجعة .

3.840.73076.729.3690.000

3
تاأثري التحريفات غري اجل�هرية لل�شنة ال�شابقة على االأهمية 

4.010.80780.3010.2940.000الن�شبية للعام احلايل ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

4
االعتماد على اأكرث من م�ؤ�رض لالأهمية الن�شبية عند التقييم 

3.930.85878.518.8240.000ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

5
حتديد م�شت�يات االأهمية الن�شبية للبن�د �ش�اء باأ�شل�ب كمي 
اأو غري كمي ت�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني عند تقييم مدى 

كفاية اإجراءات املراجعة.
3.750.87674.936.9700.000

3.900.55577.9713.2450.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

الفر�صية الفرعية الرابعة: ال ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى داللة  ◄
احلكم  وتر�شيد  الداخلية  الرقابة  نظام  اإىل  يعزى  الدولية  املراجعة  معايري  بني   )0.05(

املهني للمراجع
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )21( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر الرابع )نظام الرقابة الداخلية( مرتبة تنازليًا ح�شب ال�زن 

الن�شبي كما ياأتي: 
الجدول )4( 

استجابا	 المستبينين حول نظام الرقابة الداخلية وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
الفهم الكايف لهيكل نظام الرقابة الداخلية ي�شاهم يف تر�شيد 

4.280.62385.6716.8660.000احلكم املهني للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية 
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

2
التحديد ال�ا�شح مل�شئ�ليات املراجع عن النظام املحا�شبي 

ونظام الرقابة الداخلية ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.

4.300.60385.9717.6150.000

3
مدى اعتماد املراجع على نظام الرقابة الداخلية يف 

ال�شن�ات ال�شابقة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني عند 
تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.

4.060.85181.1910.1970.000

4
مدى �شالمة االأدوات الرقابية امل�شتخدمة يف املن�شاأة 

ومنا�شبتها حلجم املن�شاة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية.

4.180.69583.5813.8930.000

5
مدى تاأثري درا�شة نظام الرقابة الداخلية على ت�قعات 

املراجع عن اكت�شاف االأخطاء اجل�هرية ي�شاهم يف تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية 

4.120.72982.3912.5740.000

4.190.44683.7621.8190.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

م�شت�ى  ◄ عند  اإح�شائية  داللة  ذات  عالقة  ت�جد  ال  اخلام�صة:  الفرعية  الفر�صية 
داللة )0.05( بني معايري املراجعة الدولية يعزى اإىل م�شت�ى كفاية اأدلة االإثبات و تر�شيد 

احلكم املهني للمراجع.
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )22( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�شة يف فقرات املح�ر اخلام�س )كفاية اأدلة االإثبات( مرتبة تنازليًا ح�شب ال�زن 

الن�شبي كما ياأتي: 
الجدول )5( 

استجابا	 المستبينين حول كفاية أدلة اإلثبا	 وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1
مدى م��ش�عية اأدلة االإثبات ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني 

4.220.62384.4816.0720.000للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية اأدلة االإثبات.

2
تكلفة وت�قيت احل�ش�ل على اأدلة االإثبات مقارنة بالعائد 

املت�قع ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم 
مدى كفاية وفعالية اأدلة االإثبات 

4.010.74980.3011.0980.000
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

3
�شل�ك املراجع عند تقدير مدى كفاية اأدلة االإثبات ت�شاهم يف 
تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم مدى كفاية وفعالية 

اأدلة االإثبات.
3.870.83377.318.5070.000

4
مدى االإرتباط بني القرائن و احل�ش�ل عليها من م�شادر 

خمتلفة ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم 
مدى كفاية و فعالية اأدلة االإثبات 

4.130.60082.6915.4650.000

5
االأهمية الن�شبية للبن�د املحا�شبية حمل الفح�س ت�شاهم يف 

تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند تقييم مدى كفاية و فعالية 
اأدلة االإثبات.

4.060.73681.1911.7840.000

6
ت�فري اإر�شادات وا�شحة للحكم على مدى كفاية و فعالية 

اأدلة االإثبات وو�شائل احل�ش�ل عليها ي�شاهم يف تر�شيد احلكم 
املهني للمراجع.

4.010.78880.3010.5420.000

4.050.42781.0420.1890.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

م�شت�ى  ◄ عند  اإح�شائية  داللة  ذات  عالقة  ت�جد  ال  ال�صاد�صة:  الفرعية  الفر�صية 
احلكم  تر�شيد  و  املخاطرة  درجة  اإىل  يعزى  الدولية  املراجعة  معايري  بني   )0.05( داللة 

املهني للمراجع.
اُ�شتخدم اختبار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة يف اجلدول )23( الذي يبني اآراء اأفراد 
الن�شبي  ال�زن  تنازليًا ح�شب  )املخاطرة( مرتبة  ال�شاد�س  الدرا�شة يف فقرات املح�ر  عينة 

كما ياأتي: 
الجدول )6( 

استجابا	 المستبينين حول المخاطرة وترشيد الحكم المهني

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

1

املتابعة الدقيقة واالإ�رضاف و الرقابة و التدريب والفح�س 
و الت�ظيف و الرتقية ت�شاهم يف التقليل من درجة 

املخاطرة و عدم التاأكد و بالتايل تر�شيد احلكم املهني 
للمراجع.

4.210.66484.1814.9090.000
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املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

2
اأهمية اخلطاأ بالن�شبة الإختبارات املراجعة ت�شاهم يف 

التقليل من درجة املخاطرة و عدم التاأكد و بالتايل تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع.

3.850.80377.018.6770.000

3

تقييد خماطر االإكت�شاف حتى ميكن من خاللها التحكم 
يف االأخطار احلتمية و اأخطار الرقابة ت�شاهم يف التقليل 
من درجة املخاطرة وعدم التاأكد و بالتايل تر�شيد احلكم 

املهني للمراجع.

3.840.80976.728.4570.000

4
ا�شتخدام اأ�ش�س م��ش�عية لتقييم التقديرات املحا�شبية 

ي�شاهم يف التقليل من درجة املخاطرة و عدم التاأكد 
وبالتايل تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

4.210.70884.1813.9790.000

5
ا�شتخدام اأ�شاليب كمية لتقدير اأخطار املراجعة ي�شاهم يف 

التقليل من درجة املخاطرة و عدم التاأكد و بالتايل تر�شيد 
احلكم املهني للمراجع.

3.780.77575.528.1970.000

6
حتديد احلد املقب�ل لالأخطاء امل�شم�ح بها و التي ي�شاأل 

3.940.85178.819.0480.000عنها املراجع ي�شاعد يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع.

3.970.48379.4016.4480.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 و درجة حرية “ 66” تساوي 2.0

النتائج والتوصيات: 

أوال- النتائج: 

ومن اأهم النتائج التي تو�صل اإليها الباحثان ما ياأتي: 

ميكن اال�شتفادة من املداخل املختلفة لرت�شيد احلكم املهني للمراجع . 1
اأظهرت الدرا�شة اأن معايري املراجعة الدولية تركت اأم�راً عامة بهدف ت�فري قدر من . 2

املرونة للمراجع عند تف�شري بع�س االأم�ر، مما اأدى اإىل �شي�ع بع�س املمار�شات املحا�شبية 
املختلفة، و بالتايل اختالف االأحكام ال�شخ�شية للمراجعني.

تبني اأن م�شت�ى الكفاءة املهنية للمراجع ت�ؤثر اإيجابًا يف ج�دة احلكم املهني عند . 3
م�شت�ى داللة )α= 0.05( و مبت��شط ح�شابي 4.21 ووزن ح�شابي 84،10 % .
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التن�شيق بني فريق عمل املراجعة . 4 اأن تخطيط عملية املراجعة و االإ�رضاف و  تبني 
ي�شاهم يف تر�شيد احلكم املهني للمراجع عند م�شت�ى داللة )α= 0.05( ، و مبت��شط ح�شابي 

.%  81،01 4،05 ووزن ن�شبي 
احلكم . 5 ج�دة  يف  اإيجابًا  ي�ؤثر  للبن�د  الن�شبية  االأهمية  م�شت�ى  حتديد  اأن  تبني 

املهني ملراجع احل�شابات عند م�شت�ى داللة )α= 0.05(  و مبت��شط ح�شابي 3،90 ووزن 
ن�شبي 80  %.

مل�شئ�ليات . 6 ال�ا�شح  والتحديد  وتق�ميه،  الداخلية  الرقابة  نظام  درا�شة  اأن  تبني 
تر�شيد  ي�شاهم يف  الداخلية  الرقابة  لنظام  الكايف  الفهم  و  املحا�شبي  النظام  املراجع عن 
ووزن   4،19 و مبت��شط ح�شابي    )α= 0.05( داللة  م�شت�ى  عند  للمراجع  املهني  احلكم 

ن�شبي 83،58 %.

ثانيا - التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحثني يو�صيان مبا ياأتي: 
�رضورة اهتمام الباحثني برت�شيد احلكم املهني للمراجع و االهتمام مبدخل معايري . 1

املراجعة كاأهم املداخل لرت�شيد احلكم ال�شخ�شي للمراجع.
اإجراء املزيد من الدرا�شات التطبيقية اخلا�شة بتط�ير دور معايري املراجعة حتى . 2

ميكن تر�شيد احلكم املهني للمراجع.
كيفية . 3 و  املعايري  اإىل  للتعرف  امل�شتمر  والتعليم  للتدريب  برامج  ت�افر  �رضورة 

تطبيقها.
�رضورة تط�ير معايري املراجعة مع االأخذ يف االعتبار جماالت التط�ير املقرتحة . 4

حتى تقل فج�ة الت�قعات بني املراجعني و امل�شتخدمني.
قدر . 5 باال�شتفادة  املراجع  اإلزام  مع   ، باملعايري  االإلزام  عن�رض  حتقيق  على  العمل 

االإمكان من املداخل االأخرى لرت�شيد احلكم املهني للمراجع، لبث الثقة يف نف��س م�شتخدمي 
الق�ائم املالية ، كذلك اإ�شفاء مزيد من امل�شداقية على عمل املراجع.

تخطيط . 6 عمليات  مبراجعة  ومكاتبها  املراجعة  �رضكات  يف  العليا  االإدارة  اإلزام 
وتط�ير معايري املراجعة الدولية مل�اكبة املتغريات البيئية املحيطة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
ر�شالة . 1 املراجعة،  يف  ال�شخ�شي  احلكم  لنظرية  مقرتح  اإطار   )1994( اأ�شامة  اأحمد، 

دكت�راه، كلية جتارة ب�ر�شعيد، جامعة قناة ال�ش�ي�س، �س 15.
ر�شالة . 2 املراجعة،  يف  ال�شخ�شي  احلكم  لنظرية  مقرتح  اإطار   )1994( اأ�شامة  احمد، 

دكت�راه ، كلية جتارة ب�ر�شعيد، جامعة قناة ال�ش�ي�س، �س15 جملة املجتمع العربي 
للمحا�شبني القان�نيني، 

احمد ، حممد )1995( تط�ير مناذج تقدير املخاطرة يف عملية املراجعة ، جملة اأفاق . 3
اجلديدة ، جامعة املن�فية ، العدد الثالث.

تكن�ل�جيا . 4 ظل  يف  احل�شابات  مراقبة  مهنة  هند�شة  اإعادة   )2011( منهل  احمد، 
املعل�مات، ر�شالة ماج�شتري ، جامعة امل��شل، العراق.

العماري ومناعي )2010( ، “تر�شيد اأداء املحا�شبني واملراجعني للتقليل من خماطر . 5
لالقت�شاد  العلمية  املجلة  املحا�شبية”،  املعل�مات  وت��شيل  اإنتاج  يف  االنحراف 

والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني �شم�س، اجلزء الرابع، القاهرة- م�رض.
التدقيق . 6 عملية  يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام  “مدى   )2008( عالم  حمدان، 

عالية  ذات ج�دة  اأدلة  على  احل�ش�ل  ذلك يف  واأثر  فل�شطني،  االلكرتوين( يف  )التدقيق 
اجلامعة  جملة  املالية”،  الق�ائم  عدالة  مدى  ح�ل  للمدقق  املحايد  الفني  الراأي  تدعم 

االإ�شالمية، املجلد ال�شاد�س ع�رض، العدد االأول، فل�شطني.
فاعلية . 7 ل�شمان  كميا  املراجعة  خماطر  تقدير  مناذج  تط�ير   ،  )1996( ،حممد  حماد 

جامعة  التجارة،  كلية  التجارية،  للدرا�شات  امل�رضية  العلمية  املجلة  املراجعة”، 
املن�ش�رة، العدد االأول، �س92.

فعالية . 8 ل�شمان  كميا  املراجعة  خماطر  مناذج  تط�ير   ،  )1995( على  حممد  حماد، 
املراجعة ، ، �س121

حماد ،حممد علي )1996( ” نح� من�ذج فعال لل�فاء مبتطلبات املعيار الثاين للعمل . 9
امليداين”، املجلة امل�رضية للدرا�شات التجارية، كلية التجارة، جامعة املن�ش�رة، العدد 

الثاين، �س225
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�شحروري، حمم�د، )1999( مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي يف البن�ك االأردنية، . 10
ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة اآل البيت، االأردن، �س26.

م��شى، علي )2013( “اإجراءات املراعة التحليلية ودورها يف تر�شيد احلكم ال�شخ�شي . 11
للمراجع”، املجلة اجلامعة، جامعة الزاوية، العدد اخلام�س ع�رض، املجلد الثاين �س114.

ثانياً- املراجع االجنبية: 
1. Abdolmohamadi And Wright, (1987) «An Examination Of Effects Of 

Experience And Task Complexity an Audit Judgment », The Accounting 
Review ,1987.

2. Michael Gibbins, M.(1984) proposition About the psychological 
professional judgment In Puplic Accounting,«- Journal of Accounting 
Research.

3. Agoglia, etal Hatfield, Brazel, (2009) , “The Effects of Audit Review 
Format on Review Team Judgments”, Journal of Accounting Research.

4. AICPA, (1987) An Introduction To Article Intelligence And Expert Systems 
,A management Advisory Services Special Report ,New York.

5. American Institute Of Certificate Public (1988) Accountants ,Statement 
Of Auditing Standards No.56, Analytical Procedures.New York, AICPA.

6. Ashton H.R., (2011) An Experimental Study Of Internal Control Judgment, 
» Journal Of Accounting Research, P.14.

7. Berstein, L., (1967) «The Concept of Materiality«, The accounting Review, 
,p.89.

8. Biggs, and Mach (1984) , Auditor Information An Audit Scopes Decision« 
,Journal Of Accounting research.

9. Boatsoman And Rebortson, (1974) ,«policy capturing on selected 
materiality judgment,« the accounting review.

10. Davis, Tom, (1996) , “Experience and Auditors Selection of Relevant 
Information for Preliminary Control Risk Assessments”, The Accounting 
Review.

11. Einhorn H, And Hogarth (1975) ,«Behavioral Decision theory process of 
judgment and choice » The Accounting Review, January
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12. Fischer, M, J, (1996) , “The Benefits of new Technologies as a Source of 
Audit Evidence: An Interpretive Field Study”.Accounting Review.

13. Gibbins,M., (1983) «Easing The Tension Between Professional Judgment 
And Standards«, CPA Magazine, the conidian institute of charter 
accountants.

14. Guy D., al, Auditing, (1990) Ed., Harcourt Brace Jovonvik Inc., New 
York,1990.

15. International Federation Of Accountants IFAC Hand Book 1998: 
Technical Pronouncements, New York, 1998.
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امللخص: 
تهدف الدرا�شة اإىل التعرف اإىل مرتكزات نظام تق�مي االأداء واأهدافه مب�ؤ�ش�شة ت�ش�يق 
االأداء  تق�مي  نظام  فاعلية  تق�مي  اإىل  باالإ�شافة  »نفطال«،  وت�زيعها  البرتولية  املنتجات 
الباحثان  ا�شتخدم  الغر�س  الدرا�شة، و لهذا  االإنتاجية بامل�ؤ�ش�شة حمل  وجدواه يف حت�شني 
على  وزعت  ا�شتبانة  اأعدت  حيث  البحث،  طبيعة  ملالءمته  نظراً  التحليلي  ال��شفي  املنهج 
العينة  هذه  »نفطال«،  وت�زيعها  البرتولية  املنتجات  ت�ش�يق  مب�ؤ�ش�شة  العمال  من  عينة 
مك�نة من )90( عاماًل مق�شمة اإىل ثالث فئات هي: فئة الكفاءات البالغ عددهم )15( ، فئة 

التقنيني البالغ عددهم )30( و فئة املنفذين البالغ عددهم )45( .
و من اأهم النتائج التي مت الت��شل اإليها اأن عملية تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال تتمح�ر 
ح�ل ن�شبة اإجناز االأهداف امل�شطرة يف برامج العمل، كما اأ�شارت غالبية عينة البحث بعدم 
االأحيان  اأغلب  يف  يك�ن  فالتق�مي  امل��ش�عية،  لغياب  وذلك  التق�مي  نتائج  عن  ر�شاهم 
على اعتبارات �شخ�شية بني االإدارة و االأفراد و بني الروؤ�شاء املبا�رضين و االأفراد، فغياب 
اأداء االأفراد ي�ؤدي اإىل حتطيم الروح املعن�ية، وه� ما يك�ن لديهم  امل��ش�عية يف تق�مي 
و  اأدائهم  م�شت�ى  على  ينعك�س  بدوره  هذا  و  اأعمالهم  اأداء  يف  الالمباالة  و  االإهمال  تعمد 

اإنتاجيتهم.
يت�شم  واأن  م��ش�عيًا،  االأداء  تق�مي  يك�ن  كاأن  الت��شيات  ببع�س  الدرا�شة  واختتمت 
خا�س  نظام  وج�د  �رضورة  اإىل  باالإ�شافة  العاملني،  االأفراد  جلميع  بالن�شبة  بالعدالة 
بتظلمات العمال ملمار�شة حقهم يف التظلم اإذا كان هناك �شع�ر بالظلم من نتيجة التق�مي.

الكلمات املفتاحية: التقييم، االأداء، تق�مي اأداء االأفراد.
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The Role of Performance Appraisal in Improving the Productivity 
of the National Company of Commercialization and Distribution 

of Petroleum Products (NAFTAL)

Abstract:  

This study aims to determine the foundations and objectives of the 
performance appraisal system in the National Company for Commercialization 
and Distribution of Petroleum Products (NAFTAL) and to evaluate the 
effectiveness and feasibility of this system in improving the productivity of 
the company.For this purpose, the descriptive analytical approach has been 
used due to its relevance with the nature of this search, in which a survey 
has been carried out on different employees of the company.Those employees 
taken as samples were 90 divided into three categories: competencies (15) , 
technicians (30) and laborers (45) .

According to this study, the performance appraisal process in NAFTAL 
is based on the completion ratio of the objectives underlined.Most of the 
individuals have shown their dissatisfaction of the evaluation results due to the 
lack of objectivity.Evaluation, according to them, is often based on personal 
considerations between the administration or the direct superiors and the 
individuals.This lack of objectivity in evaluating the individuals’ performance 
leads to a demoralization, and consequently make them deliberately neglect 
their tasks.This in turn influence their performance and productivity.

The study ended with some recommendations such as the emphasis 
on objectivity and justice of evaluation of the workers.Moreover, a special 
system for the laborers’ complaints have to be established.

Keywords: evaluation, performance, individuals’ performance 
evaluation.
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املقدمة: 
يخ�شع غالبية العاملني �شن�يا لعملية تق�مي اأدائهم ال�شابق، و قد ت�شتغرق عملية تق�مي 
بينما  ر�شمي،  ب�شكل غري  تتم  و  الدقائق  تتجاوز خم�س  ال  اأداء م�ظف معني فرتة ق�شرية 

ت�شتغرق لدى بع�شهم االآخر فرتة ط�يلة قد تتجاوز االأ�شب�ع، ومتر بالعديد من اخلط�ات.
و ينظر جميع العاملني اإىل عملية التق�مي على اأن لها بع�س التاأثريات املبا�رضة يف 
حياتهم العملية، اإذ ينجم عنها زيادة يف الراتب اأو عالوة اأو ترقية اإىل وظيفة اأعلى، اأو عق�بة 
يف بع�س االأحيان، اأو الدخ�ل يف دورة تدريبية من اأجل اكت�شاب معارف و مهارات جديدة 

متكنهم من اأداء االأعمال ب�شكل اأف�شل من ال�شابق.

1.مشكلة الدراسة: 
لقد اأ�شبح تق�مي اأداء االأفراد العاملني يف امل�ؤ�ش�شات الناجحة عن�رضاً اأ�شا�شيًا يف تر�شيد 
ا�شتخدام امل�ارد الب�رضية مبا ي�فره من بيانات عن اأداء االأفراد، هذه البيانات التي ت�ؤدي 
االأكفاء وم�شاعدة  العمال  االإبقاء على  االإدارية املالئمة مثل  القرارات  اتخاذ كثري من  اإىل 
االأفراد مت��شطي الكفاءة على التقدم والرقي، كما ت�شاعد نتائج التق�مي يف التعرف على من 
ي�شتحق املكافاأة نتيجة ملجه�داته املبذولة يف العمل، و من ثم رفع الكفاءة االإنتاجية يف 

امل�ؤ�ش�شة.
مما دفع اإىل طرح الإ�صكالية الرئي�صية الآتية: 

اإىل اأي مدى ي�صاهم تقومي اأداء الأفراد يف حت�صني الإنتاجية مبوؤ�ص�صة 
ت�صويق املنتجات البرتولية وتوزيعها »نفطال«؟ 

و تتفرع هذه الإ�صكالية الأ�صا�صية اإىل الت�صاوؤلت الفرعية الآتية: 
ما املق�ش�د بتق�مي االأداء؟  ●
ما اأهداف تق�مي االأداء وغاياته؟  ●
مب�ؤ�ش�شة  ● االأفراد  اأداء  تق�مي  يف  امل�شتخدمة  الطريقة  وما  االأداء؟  تق�مي  طرق  ما 

نفطال؟ 
هل نق�ِّم من اأجل ت�شحيح م�شكالت قائمة، اأو من اأجل حتديد املكافاآت، اأو من اأجل  ●

حت�شني االإنتاجية؟ 
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كيف ي�شاهم تق�مي االأداء يف حت�شني االإنتاجية مب�ؤ�ش�شة نفطال؟  ●

2.أهمية الدراسة: 
الراهن الذي متر به امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية  لل��شع  اأهميتها نظراً  الدرا�شة  ت�شتمد هذه 
اجلزائرية، والتي ت�شتدعي االهتمام بتق�مي اأداء االأفراد، الذي يعد يف ال�قت احلا�رض جزءاً 
اأ�شا�شيًا من منهجية اإدارة اجل�دة ال�شاملة التي متثل املنهج املعا�رض يف اإدارة املنظمات، 
و هي منهجية ت�ؤكد على �رضورة اال�شتمرار يف حت�شني و تط�ير اأداء العاملني من خالل ما 

تظهره نتائج تق�مي اأدائهم.

3.أهداف الدراسة: 
ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

التعرف اإىل اأهمية وظيفة تق�مي اأداء االأفراد. ♦
تقدمي املعرفة العلمية يف طرق تق�مي اأداء االأفراد. ♦
التعرف اإىل واقع عملية تق�مي اأداء االأفراد يف م�ؤ�ش�شة نفطال. ♦
من  ♦ اال�شتفادة  وكيفية  االأداء،  تق�مي  نظام  ح�ل  وت��شيات  نتائج  اإىل  ال��ش�ل 

تطبيقاته من اأجل تعظيم مكا�شبه �ش�اء بالن�شبة للم�ؤ�ش�شة اأم العاملني.

4.الدراسات السابقة: 
�شنعر�س يف هذا العن�رض بع�س الدرا�شات ال�شابقة ذات العالقة مب��ش�ع تق�مي اأداء 

االأفراد، و من بني هذه الدرا�صات ما ياأتي: 

أ.الدراسات العربية: 

اأداء  لرفع  كاأداة  االأفراد  اأداء  تق�مي   « بعن�ان:   )2004( مو�صي  النا�رش  عبد  درا�شة 
املنظمات » هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل مدى م�شاهمة تق�مي اأداء االأفراد يف تنمية 
املنظمات وتط�يرها، و من اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة اأن جناح اأي منظمة يف 
حتقيق اأهدافها يعتمد بدرجة كبرية على اأداء االأفراد العاملني بها، فان وج�د نظاٍم ر�شمي 
حتقيق  يف  النظام  هذا  جناح  و  �رضوريًا،  اأمراً  اأ�شبح  املنظمات  بهذه  االأفراد  اأداء  لتق�مي 
االأهداف املرج�ة منه يتحقق اإذا حظي هذا النظام بقب�ل االأفراد العاملني و بدعم االإدارة 

العليا واإ�رضافها.
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درا�شة مو�صى حممد اأبو حطب )2009( بعن�ان: » فاعلية نظام تق�مي االأداء و اأثره 
هدفت   « اخلريية  املري�س  اأ�شدقاء  جمعية  على  درا�شية  حالة  العاملني  اأداء  م�شت�ى  على 
العاملني  اأداء  اأثره على م�شت�ى  اإىل فاعلية نظام تق�مي االأداء و  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه 
يف جمعية اأ�شدقاء املري�س اخلريية، و ذلك من خالل التحقق من مدى فاعلية نظام تق�مي 
االأداء بالتعرف اإىل اأف�شل الطرق وال��شائل امل�شتخدمة لعملية التق�مي واأثرها على حت�شني 
داللة  ذات  عالقة  هناك  اأن  الدرا�شة  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  اأهم  من  و  العاملني،  اأداء 
اإح�شائية بني فعالية نظام تق�مي االأداء وكل من التحليل ال�ظيفي، واملعايري امل�شتخدمة، 

واأ�شاليب التق�مي امل�شتخدمة، والتغذية الراجعة، ومهنية نظام التق�مي، وم�شت�ى االأداء.
كما بينت الدرا�شة اأن عملية التحليل ال�ظيفي يف اجلمعية ال ُتراجع ب�شكل دوري، و اأن 

املعايري امل�شتخدمة لتق�مي االأداء يف اجلمعية قليلة.
درا�شة كامل حممد عمران )2007( بعن�ان: » تق�مي اأداء العاملني يف �رضكة ال�شناعات 
اأداء العاملني من وجهة  االلكرتونية �شريونيك�س » هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة م�شت�ى 
نظر امل�رضفني عليهم، وهل يتعلق هذا االأداء ببع�س املتغريات، ولتحقيق ذلك بنيت ا�شتمارة 
قيا�س علمية تقي�س اأداء العاملني يف ال�رضكة، بلغ عدد العاملني يف خط االإنتاج الذين اأجريت 
عليهم عملية القيا�س )111( عاماًل وعاملة، وت��شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج اأهمها: 

امل�شت�ى  - بزيادة  االلكرتونية  ال�شناعات  �رضكة  يف  العاملني  اأداء  م�شت�ى  يزداد 
التعليمي للعاملني.

يزداد م�شت�ى اأداء العاملني يف �رضكة ال�شناعات االلكرتونية بزيادة مقدار االأجر  -
ال�شهري.

التكرمي  - بزيادة  االلكرتونية  ال�شناعات  �رضكة  يف  العاملني  اأداء  م�شت�ى  يزداد 
املادي و املعن�ي للعاملني.

درا�شة زاوي �صورية و تومي ميلود )2010( بعن�ان: » دور نظام معل�مات امل�ارد 
التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت   « امل�ؤ�ش�شة  يف  الب�رضية  امل�ارد  اأداء  تق�مي  يف  الب�رضية 
اإىل مدى اإ�شهام نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية يف تق�مي اأداء امل�ارد الب�رضية، ومن اأهم 
النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة اأنه لك�شب ر�شا العاملني وزيادة اأدائهم والتحكم فيهم 
ات التي تق�م بها اإدارة  عملت امل�ؤ�ش�شة على ت�شيري هذه امل�ارد ب�شكل فعال من خالل املهمَّ
امل�ارد الب�رضية فيها، من حتفيز العاملني واإ�شباع حاجاتهم، واإر�شاء ثقافة التعاون و العمل 
اجلماعي فيهم، و االإ�شغاء القرتاحاتهم واأفكارهم، وتزويدهم باملعارف و املهارات، والتي 
تعدُّ نتائج م��ش�عية لعدالة عملية تق�مي االأداء، م�شتخدمة نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية 
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و�شيلة لرت�شيد قراراتها وحت�شني ن�شاطاتها.وبالتايل فان نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية 
ات املفرت�س به تاأديتها،  يف امل�ؤ�ش�شة يحتاج دائما اإىل تط�ير حتى يتمكن من حتقيق املهمَّ

ويجعل عملية تق�مي اأداء امل�ارد الب�رضية اأكرث فعالية.
اأثر  بعن�ان: »   )2012( الطراونة  زياد يو�صف املع�رش و جمدولني ع�رشي  درا�شة 
م��ش�عية نظام تق�مي االأداء يف الثقة التنظيمية درا�شة تطبيقية على املعلمني واملعلمات 
يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك يف االأردن » هدفت هذه الدرا�شة اإىل حتليل 
اأثر م��ش�عية نظام تق�مي االأداء يف الثقة التنظيمية لدى املعلمني و املعلمات يف مديريات 
رئي�شة  نتيجة  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  و  االأردن،  يف  الكرك  حمافظة  يف  التعليم  و  الرتبية 
م�شت�ى  و  االأداء  تق�مي  نظام  م��ش�عية  الأبعاد  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ت�ش�رات  اأن  مفادها 

الثقة التنظيمية يف املديريات التي اأجريت عليها الدرا�شة كانت مت��شطة ب�شكل عام.
درا�شة �صامي علي اأبو الرو�س و خالد ما�صي اأبو ما�صي )2011( بعن�ان: « مدى 
درا�شة  العاملني  اأداء  تق�مي  عملية  كفاءة  رفع  مبتطلبات  الفل�شطينية  اجلامعات  اهتمام 
ميدانية على اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة – فل�شطني« هدفت الدرا�شة اإىل التعرف 
اإىل مدى اهتمام اجلامعات الفل�شطينية يف قطاع غزة مبجم�عة من متطلبات رفع كفاءة 
عملية تق�مي اأداء العاملني مثل تط�ير املعايري و النماذج والتغذية الراجعة و اإجراء التظلم 
و مقابلة ما بعد التق�مي والتدريب، و كذلك الث�اب والعقاب اأثر التق�مي، وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�شة اأن م�شت�ى اهتمام اجلامعات الفل�شطينية بقطاع غزة مبتطلبات رفع كفاءة عملية 
فروق  وج�د  عدم  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  كما  عالية،  ولي�شت  متدنية  العاملني  اأداء  تق�مي 
ذات داللة اإح�شائية بهذا اخل�ش��س بني اجلامعات الفل�شطينية تعزى اإىل متغريات اجلن�س، 

والعمر، ون�ع ال�ظيفة، وامل�ؤهل العلمي، و�شن�ات اخلربة.

ب.الدراسات األجنبية: 

غري  و  االإ�رضافيني  امل�ظفني  اجتاهات   « بعن�ان:   Noaimee )2002( درا�شة 
الدرا�شة  االإ�رضافيني نح� تق�مي االأداء يف القطاع احلك�مي مباليزيا »، حيث تك�نت عينة 
من )460( م�ظفا من امل�رضفني و )920( من امل�ظفني غري امل�رضفني اختريوا من �شبع 
وزارات، و ذلك للتعرف اإىل حقيقة اجتاه كل من املجم�عتني حيال نظام تق�مي االأداء، و من 
اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�شائية بني مت��شط  اإليها الدرا�شة  اأهم النتائج التي ت��شلت 
اجتاهات امل�ظفني امل�رضفني و غري امل�رضفني يف جميع املجاالت، كما بينت الدرا�شة اأن 
النظام احلديث لتق�مي االأداء يف نظام اخلدمة املدنية يف ماليزيا ما زال يفتقر اإىل املعايري 

امل��ش�عية، و اأن كال املجم�عتني االإ�رضافية و غري االإ�رضافية تف�شالن التق�مي ال�شن�ي.
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االأداء  تق�مي  اأثر   « بعن�ان:   Gbadamosi G.& Al- qahtany M.d.(2005) درا�شة 
على االلتزام التنظيمي: درا�شة ميدانية يف دولة بت�ش�انا »، هدفت الدرا�شة اإىل اكت�شاف اأثر 
نتائج تق�مي اأداء م�ظفي القطاع العام يف دولة بت�ش�انا على االلتزام التنظيمي، ومن اأهم 
النتائج التي ت��شلت لها الدرا�شة وج�د عالقة ايجابية ذات داللة اإح�شائية بني عدم ارتياح 

امل�ظفني لتق�مي اأدائهم وبني االإميان ب�رضورة هذا التق�مي.

5.منهجية الدراسة: 
حتقيقا لهدف الدرا�شة التي ا�شتخدم فيها املنهج ال��شفي التحليلي، فقد مت االعتماد 
اأ�شل�ب امل�شح  على م�شارين االأول نظري و الثاين ميداين، فقد ا�شتخدم يف امل�شار النظري 
املكتبي، و لقد مت االطالع على الكتب و املراجع و امل�شادر، و الدرا�شات ال�شابقة املت�افرة 
ذات العالقة مبتغريات الدرا�شة، و ذلك لبناء اخللفية النظرية مل��ش�ع الدرا�شة، اأما امل�شار 
حتليلها  على  العمل  و  البيانات  جلمع  للدرا�شة،  اأداًة  ا�شتبانة  فيه  فا�شتخدمت  امليداين 

اإح�شائيا لل��ش�ل اإىل اإجابات تتعلق باأ�شئلة الدرا�شة.

6.جمتمع الدراسة وعينتها: 
البرتولية  املنتجات  ت�ش�يق  م�ؤ�ش�شة  يف  العاملني  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تك�ن 
 )90( عددها  بلغ  ب�شيطة  ع�ش�ائية  عينة  على  الدرا�شة  اأجريت  حيث  »نفطال«،  وت�زيعها 
التقني�ن   ، عاماًل، و ق�شمت هذه العينة اإىل ثالث فئات هي: الكفاءات البالغ عددهم )15( 

البالغ عددهم )30( ، واملنفذون البالغ عددهم )45( .
وقد ُجمعت املعل�مات من خالل ا�شتبانة كاأداة للدرا�شة، ُوزِّعت على اأفراد العينة.

7.حدود الدراسة: 
املختلفة مت حتديد جمال  جوانبها  وفهم  البحث  باإ�صكالية  الإحاطة  اأجل  من 

الدرا�صة وفقا لالأتي: 
Ú  م�ؤ�ش�شة على  امليدانية  بالدرا�شة  للقيام  املكاين  املجال  اخت�رض  املكاين:  املجال 

ت�ش�يق املنتجات البرتولية وت�زيعها »نفطال«.
Ú  ت�زيع عملية  كانت  فقد  للدرا�شة  الزماين  املجال  يخ�س  فيما  الزماين:  املجال 

اال�شتبانة مب�ؤ�ش�شة ت�ش�يق املنتجات البرتولية وت�زيعها »نفطال« خالل �شنة 2012.
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أوالً- مفهوم تقويم األداء وأهميته ودوره يف حتسني اإلنتاجية: 

عملية  فه�  الب�رضية  امل�ارد  اإدارة  عملية  من  اأ�شا�شيًا  ن�شاطًا  االأداء  تقيم  يعد 
م�شتمرة تهدف اإىل تقرير مدى تالءم الفرد ون�ع العمل الذي ميار�شه بامل�ؤ�ش�شة للحكم 
الفرد  التي تخ�س  القرارات  اأجل اتخاذ  العملية االإنتاجية، ومن  على مدى م�شاهمته يف 

ال�ظيفي. وم�شريه 
العاملني �صيتم حتديد امل�صطلحات امل�صكلة  اأداء  التطرق ملفهوم تقومي  قبل 

له و هي: 
Ú  االأفراد: ويق�شد باالأفراد العن�رض الب�رضي املتاح للمنظمة اأي كل العاملني بها �ش�اء

كان�ا دائمني اأم م�ؤقتني، روؤ�شاء اأم مروؤو�شني، و قد اأ�شبح ينظر لالأفراد يف املنظمات على 
اأنهم اأهم م�اردها بحيث تت�قف كفاءة هذه املنظمات وفاعليتها على كفاءة هذا العن�رض، 
اأن حتقيق  اإىل  اإىل درجة جعلت كثرياً من اخلرباء و املمار�شني يف جمال االإدارة ي�شريون 
اأو  الطبيعية  امل�ارد  امتالكها  اإىل جمرد  ي�شتند  احلديثة ال  املنظمات  التناف�شية يف  امليزة 
املالية اأو التكن�ل�جية فح�شب، بل ي�شتند يف املقام االأول على قدرتها على ت�فري ن�عيات 
خا�شة من االأفراد متكنها من تعظيم اال�شتفادة من بقية امل�ارد املتاحة.)م��شي، 2004 

- 2005، �س 14( 
Ú  �االأداء: ي�شري االأداء اإىل »درجة حتقيق و اإمتام املهام املك�نة ل�ظيفة الفرد، و ه

يعك�س الكيفية التي يحقق اأو ي�شبع بها الفرد متطلبات ال�ظيفة«.)ح�شن، 2003، �س209( 
كما يعرف االأداء باأنه: »امل�شت�ى الذي يحققه الفرد العامل عند قيامه بعمله من حيث 

كمية العمل املقدم من طرفه وج�دته«.)حمداوي، 2004، �س123( 
كما يعرف االأداء باأنه: » �شل�ك عملي ي�ؤديه فرد اأو جمم�عة من االأفراد، اأو م�ؤ�ش�شة، 
اأهداف  اأو  اأجل عمل لتحقيق هدف  اأعمال و ت�رضفات و حركات مق�ش�دة من  ويتمثل يف 

حمددة«.)املبي�شني، و جرادات، 2001، �س49( 
Ú  التق�مي: ميكن تعريف التق�مي باأنه تقدير قيمة ال�شيء اأو كميته بالن�شبة اإىل معايري

�شاحلًا  للتق�مي،  اخلا�شع  العمل  على  امل��ش�عي  احلكم  ه�  التق�مي  من  الهدف  و  حمددة 
اأو فا�شاًل، وذلك بتحليل املعل�مات املتي�رضة عنه، و تف�شريها يف �ش�ء  اأو فا�شداً، ناجحًا 

الع�امل و الظروف التي من �شاأنها اأن ت�ؤثر على العمل.)م��شي، مرجع �شابق، �س14( 
مفهوم تقومي الأداء: . 1

الفرد واإمتامها، وه�  ات املك�نة ل�ظيفة  اإىل درجة حتقيق املهمَّ االأداء  ي�شري مفه�م 
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لب�س  ال�ظيفية، وغالبا ما يحدث  الفرد متطلباته  بها  ي�شبع  اأو  التي حتقق  الكيفية  يعك�س 
وتداخل بني االأداء واجلهة، فاجلهة ت�شري اإىل الطاقة املبذولة، اأما االأداء فيقا�س على اأ�شا�س 
اأداء الفرد داخل امل�ؤ�ش�شة بجه�ده التي تبداأ بالقدرات  النتائج التي حققها الفرد، ويتحدد 
للعالقة  نتاج  اأنه  على  اإليه  ينظر  اأن  ميكن  االأداء  اأن  هذا  ويعني  ات،  واملهمَّ الدور  واإدراك 
 ،2000 )ح�شن،  “املهمات”(  الدور  واإدراك  والقدرات،  )اجلهد،  من  كل  بني  املتداخلة 
املهمة،  الأداء  الفرد  يبذلها  التي  والعقلية  اجل�شمانية  الطاقة  اإىل  اجلهد  وي�شري   ، �س216( 
اأو  الدور  اإدراك  وي�شري  ال�ظيفة،  الأداء  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  القدرات فهي اخل�شائ�س  اأما 
املهمة اإىل االجتاه الذي يعتقد الفرد اأنه من ال�رضوري ت�جيه اجله�د يف العمل من خالله، 
ميكن  والتي  الفرد  �شيطرة  نطاق  خارج  الع�امل  من  جمم�عة  فهناك  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
واالإ�شاءة،  العمل،  االجتماعية، وحميط  الظروف  اأمثلتها  ومن  اأدائه  م�شت�ى  على  ت�ؤثر  اأن 
وال�ش��شاء، وترتيب االآالت، ونطاق االإ�رضاف...الخ، لذلك فاإن حت�شني اأداء الفرد ه� حم�شلة 

جله�د وع�امل كثرية تبذلها االإدارة واالأفراد لبل�غ م�شت�يات مر�شية من االأداء.
فاإن كان االأداء ه� االأثر ال�شايف الناجت عن تفاعل هذه الع�امل، والتي تعك�س م�شت�ى 
معينًا من اإجناز الفرد فاإن مفه�م تق�مي االأداء ي�شري اإىل: »العملية التي مب�جبها ُيقا�س اأداء 
للفرد و�شل�كه  الفعلي  االإجناز  ال�ظيفة يف �ش�ء  العاملني طبقًا ملهمات وواجبات  االأفراد 
معرفة  على  ي�شاعد  ومبا  وتط�يره،  يقدمه  الذي  االإجناز  لتح�شني  ا�شتعداده  ومدى  واأدائه 
وذلك  الثانية  وم�اجهة  االأول  تعزيز  على  والعمل  اأدائه،  وال�شعف يف طريق  الق�ة  ج�انب 

ل�شمان حتقيق فاعلية امل�ؤ�ش�شة االآن ويف امل�شتقبل«.)عقيلي، 1991، �س166( 
هناك تعاريف اأخرى لتقومي اأداء العاملني، نذكر منها: 

»ه� نظام ر�شمي لقيا�س التاأثري يف خ�شائ�س الفرد االأدائية وال�شل�كية وتق�ميها،  -
و  الفرد  الإفادة  امل�شتقبل  يف  ال�شل�ك  و  االأداء  نف�س  تكرار  احتمالية  اإىل  التعرف  وحماولة 

املنظمة و املجتمع«.)الهيتي، 2005، �س 199( 
كفاءة  - بقيا�س  تعنى  التي  العملية  »تلك  باأنها:  االأداء  تق�مي  عملية  تعرف  كما 

العاملني و �شالحيتهم واجنازاتهم و �شل�كهم يف عملهم احلايل للتعرف اإىل مقدرتهم على 
حتمل م�ش�ؤولياتهم احلالية وا�شتعدادهم لتقلد منا�شب اأعلى م�شتقبال«.)ن�رض اهلل، 2002، 

�س 196( 
وم�شت�اه  - اأُجنز  ما  م��ش�عية حلجم  قيا�س  »عملية  باأنه:  االأداء  تق�مي  يعرف  كما 

باملقارنة مع املطل�ب اإجنازه كمًا ون�عًا«.)�شاوي�س، 2005، �س 87( 
كما يعرف اأي�شا باأنه: » تقرير دوري يبني م�شت�ى اأداء الفرد و ن�ع �شل�كه مقارنة  -
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ج�انب  معرفة  على  امل�شئ�لني  ي�شاعد  فه�  وواجباتها،  به  املن�طة  ال�ظيفة  مهمات  مع 
ال�شعف و الق�ة يف ن�شاط ذلك الفرد، و الهدف املن�ش�د من ذلك ه� معاجلة ال�شعف اإن وجد 

و تدعيم ج�انب الق�ة اأي�شا«.)�شالح، 2004، �س 137( 
» يق�شد بتق�مي اأداء العاملني قيا�س مدى قيام العاملني بال�ظائف امل�شندة اإليهم  -

و حتقيقهم لالأهداف املطل�بة منهم، و مدى تقدمهم يف العمل و قدرتهم على اال�شتفادة من 
فر�س الرتقية و زيادة االأج�ر«.)ثابت، 2001، �س87( 

» تق�مي االأداء ه� قيا�س االأعمال التي تتم اأو متت، و يتم القيا�س ب�ا�شطة املعايري  -
الرقابية التي تقررت، و تعترب عملية قيا�س االأداء من اأهم العمليات، الأنه بدونها ال ميكن 

القيام بعملية الرقابة«.)�شم�شان، 2001، �س57( 
 p 32) ، :ومن خالل التعاريف ال�صابقة الذكر ميكن اأن ن�صتخل�س النقاط الآتية

1998، (Moulinier

اإن تق�مي اأداء العاملني ه� جمع البيانات التي ت�شاهم يف حتديد م�شت�ى اأداء الفرد  -
للعمل املكلف به بهدف قيا�س االإجناز الفعلي للفرد.

اإن تق�مي االأداء ه� عملية خمطط لها م�شبقا. -
اإن تق�مي االأداء ه� عملية ايجابية ال ي�شعى من خاللها فقط اإىل الك�شف عن نقاط  -

حتقيق  اإىل  �شعيه  اأثناء  الفرد  ج�شدها  التي  الق�ة  بنقاط  يهتم  اأي�شا  واإمنا  للفرد  ال�شعف 
االأهداف.

اإن تق�مي االأداء يتطلب وج�د معايري اأو اأ�شا�س يقارن به للحكم على هذا االأداء. -
مثل  - للفرد  املهني  بامل�شري  متعلقة  قرارات  عليها  تبنى  االأداء  تق�مي  نتائج  اإن 

الرتقية، النقل، الف�شل، ...الخ.
لذلك يجب ت�فر امل��ش�عية يف التق�مي.

اأهمية تقومي اأداء الأفراد ودوره يف حت�صني الإنتاجية: . 2
عملية  فه�  الب�رضية  امل�ارد  اإدارة  عمل  من  اأ�شا�شيًا  جزءاً  العاملني  اأداء  تق�مي  يعدُّ 
م�شتمرة تهدف اإىل تقرير مدى تالوؤم الفرد ون�ع العمل الذي ميار�شه يف امل�ؤ�ش�شة، وبالتايل 
ا�شتخال�س معل�مات واقعية و�شادقة عن �شل�كه واأدائه تعك�س مدى م�شاهمة الفرد داخل 

االإنتاجية.
تعّد عملية تق�مي اأداء العاملني عملية �رضورية ال غنى عنها الأية منظمة ت�شعى للتط�ر 
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و التميز يف االأداء، و يرتتب على تق�مي االأداء قرارات كثرية يف جمال اإدارة امل�ارد الب�رضية 
فالعمال  عنهم،  اال�شتغناء  اأو حتى  للرتقية،  وا�شتحقاقهم  العمل،  العاملني يف  تثبيت  مثل 
عنا�رض اإنتاجية وو�شائل لتحقيق غايات تنظيمية البد للتنظيم من التاأكد من قدرتهم على 

القيام باملهمات املطل�بة منهم.)القري�تي، 2010، �س187( 
ميكن ملعل�مات تق�مي االأداء اأن ت�فر املعل�مات التي ت�شتخدم كمدخالت لتحديد كل 
اأم امل�ؤ�ش�شة، فعلى �شبيل املثال ميكن  من االحتياجات التدريبية �ش�اء على م�شت�ى الفرد 
االإدارة، وهذه املعل�مات  الق�ة يف  ال�شعف ونقاط  االأداء يف حتديد نقاط  ا�شتخدام تق�مي 
ميكن ا�شتخدامها فيما بعد لتحديد االحتياجات التدريبية، فيجب اأن يقدم تق�مي االأداء خطة 

ت��شح اخلط�ط العري�شة لالحتياجات التدريبية.)حم�د، و اخلر�شة، 2010، �س 152( 
و ميكن تلخي�س اأهداف التقومي ب�صكل عام على النحو الآتي: )القري�تي، مرجع 

�شابق، �س 188( 
ت�زيع العمل على العاملني ح�شب قدراتهم و مهاراتهم.. 1
ت�فري االأ�ش�س امل��ش�عية لرتقية اأو عدم ترقية العاملني.. 2
االنتباه مل�ؤ�رضات عدم الكفاءة يف العمل.. 3
حت�شني عملية اختيار العاملني.. 4
اكت�شاف العاملني امل�ؤهلني ل�شغل وظائف قيادية.. 5

اإن وج�د نظام لتق�مي االأداء يف امل�ؤ�ش�شة يعد �رضورة ملحة ملا يحققه لها من ف�ائد 
)ال�شيد،  االآتية:  اجل�انب  يف  االأهمية  هذه  تتجلى  كما  االإنتاجية،  الكفاءة  رفع  يف  ت�شاهم 

 )305 2010، �س 
الك�شف عن فج�ة االأداء بني االأهداف العامة للم�ؤ�ش�شة و االأهداف اخلا�شة بالعمل. -
و�شع معدالت لالأداء من اأجل ال��ش�ل اإىل تقارير تق�مي االأداء، وحتديد امل�شت�ى  -

املطل�ب الأداء العامل.
التي  - املرتدة  املعل�مات  على  احل�ش�ل  خالل  من  الب�رضي  العن�رض  كفاءة  قيا�س 

تعك�س ج�انب الق�ة يف اأدائه و القابلة للتح�شني.

ثانيا- طرق تقويم أداء األفراد: 

ببحث  التق�مي  طريقة  مثل  خمتلفة  طرق  ت�شتخدم  بامل�ؤ�ش�شة  االأفراد  اأداء  لتق�مي 
الت�زيع  وطريقة  العاملني،  بني  املزدوجة  املقارنة  وطريقة  الرتتيب،  وطريقة  ال�شفات، 
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االإجباري، ...الخ، و�ش�ف يتم التعر�س اإىل اأهم هذه الطرق: 
طريقة تقومي الأداء ببحث ال�صفات: . 1

تعتمد هذه الطريقة على حتديد عدد من ال�شفات اأو اخل�شائ�س التي يفرت�س اأن تت�افر 
يف الفرد، وُيعطى الفرد تقديراً معينًا بح�شب ت�افر تلك ال�شفة، وتعطى لكل �شفة درجة اأدنى 
، جتمع  )5 مثال(  ال�شفة  ت�افر هذه  اأعلى متثل  )0 مثال( ودرجة  الفرد  انعدامها يف  متثل 
الدرجات املمن�حة وميثل جمم�عها م�شت�ى اأداء الفرد مقارنة باالآخرين، وميكن ت��شيح 

هذه الطريقة يف اجلدول االآتي لتق�مي ثالثة اأفراد: )ال�شرييف، 2007، �س 220( 
الجدول )1( 

يوضح طريقة تقويم األداء ببحث الصفا	

الفرد »ج«الفرد »ب«الفرد »اأ«ال�صفات

- التعاون مع الزمالء.
- العالقة مع املروؤو�شني.

- العالقة مع الروؤ�شاء.
- الدقة يف امل�اعيد.

- ال�رضعة يف اإجناز االأعمال.

- القدرة على حل امل�شكالت.
- القدرة على التفاهم.

2
3
4
5
1
2
1

3
2
5
5
3
2
1

5
3
2
1
0
4
4

182119املجم�ع )7x5 �شفات( = 35

المصدر: (السلمي، 1985، ص332) 

اإن هذه الطريقة �شهلة التطبيق اإال اأنه يعاب عليها عدم ابتعادها عن الذاتية يف اأثناء 
التق�مي، فقد يك�ن ال�شخ�س القائم بعملية التق�مي متحيزا لبع�س االأفراد يف امل�ؤ�ش�شة وقد 
تك�ن اجتاهاته خمالفة الجتاهاتهم، مما ي�ؤثر على تق�ميه لهم وبالتايل فطريقة ال�شفات 

ال ميكنها اأن تعك�س حقيقة اأداء االأفراد بامل�ؤ�ش�شة.
طريقة املقارنة املزدوجة بني العاملني: . 2

يف هذه الطريقة يق�شم االأفراد اخلا�شع�ن لعملية التق�مي اإىل اأزواج بحيث ُي��شع كل 
م�ظف مع م�ظف اآخر يف �شكل ثنائية ويقارن بينهما، ثم ي�ؤخذ الفرد ال�شابق نف�شه ويقّ�م 
مع �شخ�س اآخر يف ثنائية جديدة وهكذا، فاإن كان لدينا خم�شة اأفراد خا�شعني للعملية فاإنه 
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يتم تقييم الفرد وليكن اأ مع الفرد ب، ثم الفرد اأ مع ج ثم اأ مع د ثم اأ مع هـ، ونف�س العملية 
مع الفرد ب.

الثنائية  املقارنات  عدد  فاإن  للتقييم  خا�شعني  �شخ�س   N لدينا  كان  فاإذا 
.

( )
2

1−NN
تك�ن 

ففي املثال ال�شابق �شيك�ن لدينا 5 )5 - 1( / 2= 10 مقارنات.
الفرد ه�  فيها  التي ذكر  املرات  يتم ح�رض عدد  املقارنات  االنتهاء من جميع  وبعد 
االأف�شل من ال�شخ�س االآخر ويتم الرتتيب يف التق�مي على هذا االأ�شا�س.)العزاوي، و ج�اد، 

378( ، وي��شح لنا اجلدول التايل هذه الطريقة:  2010، �س 
الجدول )2( 

يوضح تقويم األداء باستعمال طريقة المقارنة المزدوجة بين العاملين

الرتتيبعدد املرات التي ذكر فيها اأنه الأح�صن يف عملية املقارنةالفرد

اأ
ب
ج
د
هـ

3
4
0
2
1

2
1
5
3
4

المصدر: (السلمي، مرجع سابق، ص335) 

من اجلدول يت�شح اأن العامل ب ه� االأف�شل يف التق�مي.
اأنها مملة وت�شتغرق وقتا ط�ياًل،  اأنه يعاب عليها  اإال  اإن هذه الطريقة �شهلة التطبيق 
فل� كان عدد االأ�شخا�س 30 �شخ�شًا، فاإن عدد املقارنات �ش�ف تك�ن 435 مقارنة، كما 
اأن هذه الطريقة ال ت�شلح الأغرا�س الرتقية وو�شع نظام االأج�ر واحل�افز، لذلك فاإنها ال تعدُّ 

كافية لتق�مي اأداء االأفراد بامل�ؤ�ش�شة.
طريقة التوزيع الإجباري: . 3

امل�ؤ�ش�شة حتت�ي كل  االإدارة بتحديد جمم�عات معينة يف  الطريقة تق�م  ح�شب هذه 
منها على ن�شبة من االأفراد وما على امل�رضف اإال و�شع االأفراد ال�اقعني حتت ت�رضفه �شمن 

هذه املجم�عات مع احرتام الن�شب املحددة لها.
ويطلب من املقيم اأن يقيم اأداء االأفراد وفق ت�زيع حمدد اإجباري، وبالتال يق�صمهم 

اإىل جمموعات على النحو الآتي: 
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الثالثة  املجم�عة  جيد،  اأداوؤها  الثانية  املجم�عة  ممتاز،  اأداوؤها  االأوىل  املجم�عة 
اأداوؤها مر�س، املجم�عة الرابعة اأداوؤها مقب�ل، املجم�عة اخلام�شة اأداوؤها �شعيف، وت�زع 

ن�شبة االأفراد على املجم�عات كما يلي: 
 ،%  40 الثالثة  املجم�عة   ،%  20 الثانية  املجم�عة   ،%  10 االأوىل  املجم�عة 
املجم�عة الرابعة 20 %، واملجم�عة اخلام�شة 10 %، فاإذا كان عدد االأفراد اخلا�شعني 
لعملية التق�مي 40 فردا، فاإن املج�عة االأوىل ت�شم 4 اأ�شخا�س والثانية 8 اأ�شخا�س والثالثة 

4 اأ�شخا�س. اأ�شخا�س واخلام�شة   8 16 �شخ�س والرابعة 
فالعدد املحدد ال ميكن جتاوزه وه� العيب الذي مييز هذه الطريقة، ذلك اأنه من املمكن 
جداً اأن جند �شمن االأفراد اخلا�شعني للتق�مي 5 اأ�شخا�س ذوي اأداء ممتاز، وبالتايل فاإننا 
نحرم ال�شخ�س اخلام�س من هذه املرتبة، وي��شع يف رتبة اأقل وبالتايل فان هذه الطريقة 
قد تك�ن �شببا يف اأخطاء ال تعك�س فعليا م�شت�ى اأداء االأفراد.)ال�شيد، مرجع �شابق، �س 327( 

طريقة الختيار الإجباري: . 4
املدير  حتيز  م�شكلة  التق�مي  طرق  م��ش�عية  من  حتد  التي  البارزة  امل�شكالت  من 
تاأثره مب�شت�ى  اأعلى مما ي�شتحق�نه ب�شبب  االأفراد بحيث ُيعط�ن تقديراً  عند تق�ميه الأداء 
ا�شتخدمت  امل�شكل  �شخ�شية، وملعاجلة هذا  ب�شب عالقات  اأو  كفاءتهم يف جماالت حمددة 

طريقة االختبار االإجباري، والتي تعترب مبثابة تط�ير لطريقة الت�زيع االإجباري.
التي ت�شف  العبارات  اأن يرتب جمم�عة من  الطريقة يطلب من املقيم  ومب�جب هذه 
وتعطى  ال�ظيفة،  الأداء  منه  املطل�بة  وامل�ش�ؤوليات  وال�اجبات  للمهام  الفرد  اأداء  كيفية 
الب�رضية  اإدارة امل�ارد  االأوزان وبعد ترتيبه لها تق�م  اأوزانا لعبارات ال يعرف املقيم هذه 

بتطبيق االأوزان وح�شاب الدرجة التي ي�شتحقها الفرد.)عبد النبي، 2010، �س207( 
بع�س الجتاهات احلديثة يف تقييم اأداء الأفراد: . 5

نظرا الأهمية تق�مي اأداء االأفراد، ولتقليل درجة االأخطاء وال�شع�بات املرتبطة بالطرق 
ال�شابقة فقد تط�رت طرق واأ�شاليب جديدة لتق�مي االأداء ومن بني هذه الطرق: 

طريقة الرتتيب على االأ�شا�س ال�شل�كي )الطريقة الرتبية للتطابق ال�شل�كي( . -
طريقة االإدارة باالأهداف. -
طريقة الرتتيب على الأ�صا�س ال�صلوكي:. 6

 Behaviorally Anchored Rating Scales )BARS(

غالبا ما ي�شار اإىل هذه الطريقة مبخت�رض (BARS) ، وقد ط�رت من قبل كل من »�شميث 
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ال�ظيفة  ال�شل�ك املطل�ب الأداء  اأ�شا�س  االأفراد على  1963، وترتكز يف تق�مي  وكندل« يف 
بنجاح واالفرتا�س االأ�شا�شي لها ه� اأن ال�شل�ك االأف�شل ي�ؤدي حتمًا اإىل االأداء الفعال.

لتطبيق هذه الطريقة نق�م بتحديد وت�شميم اأعمدة لكل �شفة اأو �شل�ك م�شتقى من واقع 
العمل الفعلي بحيث تك�ن هذه ال�شفات اأو ال�شل�كيات مرتبطة مبتطلبات العمل االأ�شا�شية، 
ولي�شت �شفات عامة، اإ�شافة اإىل ذلك فاإنه يتم ت��شيح وتف�شري امل�شت�يات املختلفة لهذا 
ال�شل�ك ودرجة فاعليته كاأن يك�ن اأداء ممتازاً، جيد جدا، جيد، مقب�ل، ...الخ.)ال�شامل، 2009، 

�س 247 - 248( 
وي��شح لنا اجلدول االآتي اأمن�ذجا لتطبيق هذه الطريقة.

الجدول )3( 
نموذ	 الترتيب على األساس السلوكي لتقييم إجراءا	 االستقبال من قبل سكرتير مدير عام.

العبارات ال�صلوكيةالدرجة

ممتاز )( 
جيد ) ( 

مت��شط )( 
مقب�ل )( 

�شعيف )( 
غري مقب�ل )( 

حتليل ودرا�شة امل�قف لتفادي الزائرين غري املرغ�ب فيهم من قبل املدير.
معرفة الزائرين واملراجعني غري املخطط لهم وت�شخي�شهم وت�جيههم للدائرة املنا�شبة.

حتديد جداول العمل وم�اعيد الزيارات.
يف بع�س االأحيان يرتك الزائرون يف انتظار املدير ملدة ط�يلة دون مربر.

يرحب بالزبائن وه� يدخن اأو ياأكل.
غيابات كثرية واإهمال للزبائن.

المصدر: (عباس، و علي حسين، 1999، ص 206) 

على املق�ِّم اأن يقراأ قائمة العبارات التي ت�شف ال�شل�ك عند كل درجة، بعد ذلك نق�م 
اأو  العملية لكل بعد  الفرد وتتكرر هذه  التي تالئم �شل�ك  العبارات  اأمام   (X) ب��شع عالمة 
اأو �شم كل القيم  �شل�ك وظيفي، ويف االأخري يتم احل�ش�ل على تق�مي كلي من خالل جمع 

التي و�شعت العالمة (X) اأمامها.
اإن العيب االأ�شا�شي يف ا�شتخدام هذه الطريقة ه� ط�ل ال�قت واجلهد الالزم لتطبيقها 

كما تتطلب �شفات اأو �شل�كيات متعددة لكي يك�ن التق�مي م��ش�عيًا.
طريقة الإدارة بالأهداف: . 7

اأداء  م  يق�َّ حيث  النتائج  اأ�شا�س  على  الطريقة  لهذه  وفقا  االأداء  تق�مي  عملية  تعتمد 
الطريقة  هذه  فاإن  ولذلك  االإجناز،  كيفية  اأ�شا�س  على  ولي�س  اأُجنز  ما  اأ�شا�س  على  االأفراد 
حتديد  يتم  االأداء،  مراجعة  والثانية  االأهداف  حتديد  االأوىل  اأ�شا�شيتني،  خط�تني  تت�شمن 
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وفقا  واقعية  االأهداف  هذه  تك�ن  اأن  ويجب  ومروؤو�شه  الرئي�س  بني  مقبلة  لفرتة  االأهداف 
يف  اأما  للقيا�س،  قابلة  تك�ن  واأن  منهم،  ُتقبل  واأن  ومهاراتهم،  العاملني  االأفراد  لقدرات 
اخلط�ة الثانية فيقّ�م االأداء وفقا ملا ُحدِّد من االأهداف وما ُحّقق من النتائج وكذا ت�شجيل 
التايل يبني  امل�شتهدف واجلدول  واالأداء  الفعلي  االأداء  االنحراف بني  االنحرافات ويح�شب 

من�ذجا لهذه الطريقة.)بربر، 2008، �س 185( 
الجدول )4( 

تقييم األداء باستعمال طريقة اإلدارة باألهداف

النحرافم�صتوى الأداء الفعليم�صتوى الأداء امل�صتهدفالأهداف املحددة

%10.00014.0004عدد ال�حدات املباعة من ال�شلع

%502550عدد العمالء اجلدد

%102050�شكاوى الزبائن من الب�شائع املبيعة

%100.000105.0005تكاليف الرتويج و االإعالن

عدد الطلبات امللباة من ال�شلع خالل7 اأيام من تاريخ 
%2002000ا�شتالمها

%5420عدد الدورات التجريبية التي اأجريت بنجاح

المصدر: (عباس، و علي حسين، مرجع سابق، ص 263) 

ثالثا: تقويم أداء األفراد مبؤسسة تسويق املنتجات البرتولية وتوزيعها »نفطال« 
تقدمي موؤ�ص�صة نفطال: . 1

املر�ش�م  مب�جب  وت�زيعها  البرتولية  املنتجات  لتكرير  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  اإن�شاء  مت 
�ش�نا  �رضكة  على  املتزايد  ال�شغط  لتخفي�س   1981 اأفريل   6 ب  امل�ؤرخ   101  /80 رقم 
طراك، التي كانت تق�م بكل املهمات االقت�شادية من بحث وا�شتك�شاف، وتنقيب، واإنتاج، 
وا�شتغالل، وتكرير وت�زيع للداخل واخلارج للمنتجات البرتولية، ف�شال عن البحث العلمي، 

خا�شة يف البرت وكيمياء.
تكرير  �شناعة  عن  م�ش�ؤولة  لتك�ن   ،1982 جانفي   1 يف  الن�شاط  ميدان  دخلت  وقد 
الت�زيع،  ن�شاط  عن  التكرير  ن�شاط  ف�شل  مت   1987 عام  ويف  وت�زيعها،  البرتولية  امل�اد 

وذلك مب�جب املر�ش�م رقم 87/ 189 الذي ت�شكلت مب�جبه م�ؤ�ش�شتان هما: 
م�ؤ�ش�شة نفتك: اأوكلت لها مهمة تكرير امل�اد البرتولية.. 1
م�ؤ�ش�شة نفطال: اأوكلت لها مهمة ت�زيع املنتجات البرتولية وم�شتقاتها وت�ش�يقها . 2
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�شمن تزويد ال�ش�ق ال�طني باحتياجاته منها.
مع العلم اأن اأ�شل رمز امل�ؤ�ش�شة NAFTAL يرجع اىل: 

Ú يق�شد به النفط :NAFT

Ú ALGERIE احلرفان االأوالن لكلمة اجلزائر :AL

ليحمل الرمز يف طياته معنى »نفط اجلزائر«
مهمات موؤ�ص�صة نفطال:  ♦

البرتولية وت�زيعها ب�شفة  الرئي�شة مل�ؤ�ش�شة نفطال هي ت�زيع املنتجات  اإن املهمة 
عامة و اأهم املنتجات التي ت�ش�ق هي: االإطارات املطاطية، غاز البرتول املميع، املذيبات، 

ال�شمع.
ولها مهمات اأخرى ت�صعى اإىل حتقيقها وهي: 

تنظيم وظيفة الت�ش�يق للمنتجات البرتولية وتط�يرها. -
تخزين املنتجات البرتولية ونقلها وت�زيعها يف كامل الرتاب ال�طني. -
احلر�س على اال�شتعمال العقالين للم�اد الطاق�ية . -
تط�ير هياكل التخزين والت�زيع ل�شمان تغطية الرتاب ال�طني. -
�شمان �شيانة كل التجهيزات التي يف ح�زتها. -
تتجاوز  - التي  املخططات  وكذلك  ومراقبتها  ال�شن�ية  املخططات  تطبيق  متابعة 

البرتولية  املنتجات  ا�شتعمال  فيها  مبا  ال�ش�ق  حاجيات  تغطية  اإىل  تهدف  والتي  ال�شنة، 
وا�شتهالكها.

مبا�رضة درا�شات ال�ش�ق كلها مبا فيها ا�شتعمال املنتجات البرتولية وا�شتهالكها. -
احلر�س على اإدخال درا�شات ال�ش�ق ال�طنية كلها للمنتجات البرتولية. -
تط�ير قدرات العمال عن طريق الرتب�شات والتك�ين امل�شتمر. -
احلر�س على حت�شني الكميات املنتجة ومراقبتها. -
الهيكل التنظيمي ملوؤ�ص�صة نفطال:  ♦

ميكن ت��شيح الهيكل التنظيمي مل�ؤ�ش�شة ت�ش�يق و ت�زيع املنتجات البرتولية »نفطال« 
من خالل ال�شكل االآتي: 
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الهيك���ل التنظيم���ي لمؤسسة نفط���ال: 

 

المصدر: مصلحة الموارد البشرية

نظام تقومي الأداء مبوؤ�ص�صة نفطال:  ♦
اإدارة امل�ارد الب�رضية حيث تبنى  اأحد ال�ظائف االأ�شا�شية يف  اأداء االأفراد  يعد تق�مي 
عليه قرارات ذات اأهمية كبرية لتنمية اأداء االأفراد ومن ثم حت�شني م�شت�ى االإنتاجية فعلى 
م  اأ�شا�س نتائج التق�مي حتدد قرارات الرتقية اأو النقل اأو الف�شل اأو التدريب، ويف �ش�ئه تق�َّ

فاعلية اأن�شطة االختبار والتعيني والتدريب...الخ.

الرئي�س املدير العام 

اللجنة التنفيذية 

اللجنة املديرية 

املديرية التنفيذية الأنظمة 
املعل�مات واالإجراءات

املديرية التنفيذية 
املالية

املديرية التنفيذية 
االإ�شرتاتيجية

املديرية املركزية
لل�ش�ؤون االجتماعية الثقافية 

مديرية االإعالم والعالقات
 العم�مية 

املديرية املركزية
مراقبة ومراجعة احل�شابات

املديرية املركزية
للبحث والتط�ير

مديرية االأمن الداخلي 
حلماية االأمالك والتط�ير 

مديرية 
االإدارة العامة

فرع 
الت�ش�يق

فرع 
ال�ق�د

امل�شت�شارون

رئي�س امل�رضوع

املديرية 
التنفيذية 

للم�ارد الب�رضية

فرع 
الن�شاطات الدولية

املديرية 
التنفيذية 
ال�شناعي 

املحيط

فرع الغاز
GPL 
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ونظرا الأهمية هذا الن�شاط يف ت�جيه اأداء االأفراد نح� امل�شت�يات االأح�شن، �شيتم التطرق 
اإىل عر�ٍس لتقنيات ومرتكزات تق�مي االأداء وحتليلها مب�ؤ�ش�شة نفطال، مربزين فاعلية هذا 

الن�شاط وتق�مي جدواه يف حت�شني االإنتاجية بامل�ؤ�ش�شة حمل الدرا�شة.
على  النظام  هذا  ويق�م  الب�رضية  م�اردها  اأداء  لتق�مي  نظامًا  نفطال  م�ؤ�ش�شة  تبني 

جمم�عة من املرتكزات واالأهداف كالتايل: 
مرتكزات واأهداف نظام تقومي الأداء مبوؤ�ص�صة نفطال: . 2

يرتكز نظام تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال على جمم�عة من املبادئ تتمثل فيما ياأتي: 
ارتكاز تق�مي االأداء على وترية املعل�مات والعالقات امل�شتمرة بني العامل اخلا�شع  -

للتق�مي ورئي�شه املبا�رض.
تتمح�ر عملية التق�مي ح�ل ن�شبة اإجناز االأهداف امل�شطرة يف برامج العمل. -
التغذية العك�شية لنتائج التق�مي مبا ي�شمن يف امل�شتقبل حتقيق الفاعلية وتنمية  -

اأداء االأفراد.
التق�مي امل��ش�عي والعادل لالأداء. -

باالإ�شافة اإىل هذه املرتكزات فاإن نظام تق�مي االأداء يهدف اإىل حتقيق جمم�عة من 
االأهداف: 

حت�شني ن�عية اأداء االأفراد وخا�شة الكفاءات. -
مكافاأة جمه�دات العمال واملنفذين تبعا للنتائج املحققة يف �ش�ء التقييم. -
ج�  - خلق  اأجل  من  وم�شاعديهم  امل�شئ�لني  بني  والتعاون  واحل�ار  الرتابط  اإقامة 

تعاوين وحتقيق التزام جميع االأفراد باإجناز اأهداف امل�ؤ�ش�شة وحتفيزهم على ذلك.
حتديد االأفراد ذوي الكفاءات العالية، والتي يجب ترقيتها الإدارة مهام امل�ؤ�ش�شة. -
تقنية تقومي الأداء مبوؤ�ص�صة نفطال: . 3

 تتم عملية التقييم مب�ؤ�ش�شة نفطال باالعتماد على تقنيتني اأ�شا�شيتني وهما: 
املحادثة، وملء ا�شتمارة تقييم.

Ú  املحادثة: تعد املحادثة تقنية من تقنيات تق�مي االأداء وهي ح�ار منظم يتم مرة
واحدة ب�شكل ر�شمي خالل فرتة برنامج العمل الفردي بني الفرد اخلا�شع للتق�مي ورئي�شه 
املبا�رض )القائم بعملية التقييم( وذلك بهدف حتفيز الفرد على حت�شني اأدائه، كما يت�شمن 
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هذا احل�ار ثالثة عنا�رض اأ�شا�شية هي: 
مدى و�ش�ح االأهداف املنتظر حتقيقها من طرف العامل اخلا�شع للتق�مي. -
مدى حتقيق االأهداف. -
ا�شتخراج النتائج. -
Ú  ا�شتمارة التق�مي: ت�شمل ا�شتمارة التق�مي على املعل�مات االأ�شا�شية لعملية التق�مي

والتي يتم ملئها مرة واحدة عند نهاية فرتة التق�مي وتتمثل املعل�مات فيما ياأتي: 
الجدول )5( 

استمارة تقييم أداء األفراد لمؤسسة نفطال

الثالثي الأول معايري التقييم 
1er Tri

الثالثي الثاين 
2er Tri

الثالثي الثالث 
3éme Tri

الثالثي الرابع
4éme Tri 

كمية العمل: 5/ 
ج�دة العمل: 5/ 

امل�اظبة: 3/ 
ال�شل�ك: 2/ 

املجم�ع: 15/ 
اإم�شاء الرئي�س املبا�رض 

اإم�شاء رئي�س ثم اإدارة امل�ارد الب�رضية 
تاريخ الت�ظيف 

المصدر: وثائق المؤسسة

ترجمة نتائج تقومي الأداء ملوؤ�ص�صة نفطال:  ♦
ترتجم نتائج تق�مي اأداء االأفراد مب�ؤ�ش�شة نفطال اإىل قرارات تهدف مبجملها اإىل تنمية 

اأداء االأفراد وحت�شينه، وهذه القرارات تتمثل فيما ياأتي: 
مكافاأة االأفراد على جمه�داتهم. -
اإعادة  - اأو  اإتقان،  اأو  اأو تدريب،  الفرد، ترقية،  اأجل مكافاأة على  القرارات من  اتخاذ 

التاأهيل.
ت�جيه ت�بيخات اأو اإنذارات اإىل االأفراد اأو معاقبتهم. -
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مكافاأة القوى العاملة: 
ترتجم نتائج تق�مي االأداء مل�ؤ�ش�شة نفطال اإىل مكافاآت مالية على �شكل منحة املردودية 
 The) (The individual performance incentive) ومنحة املردودية اجلماعية  الفردية 

. (collective performance incentive

Ú  :)The individual performance incentive( الفردية  املردودية  منحة 
تهدف عالوة املردود الفردي اإىل حت�شني اإنتاجية االأفراد وت�شجيعهم على العمل، والتق�مي 
يك�ن �شهريًا وتدفع كل ثالثة اأ�شهر، كما حت�شب على اأ�شا�س املعايري املحددة يف ا�شتمارة 

التق�مي، وت�شل ن�شبة هذه املنحة اإىل 15% من االأجر القاعدي.
Ú  :)The collective performance incentive( اجلماعية  املردودية  منحة 

تهدف عالوة املردود اجلماعي اإىل حت�شني االإنتاجية ملجم�عة من العمال، وت�شدد �شهريًا 
ح�شب معايري ومقايي�س حتدد �شن�يًا بقرار داخلي للم�ؤ�ش�شة وحتدد ن�شبتها الق�ش�ى ب %35 
االأهداف  من  انطالقًا  الن�شبة  هذه  حتديد  كيفية  امل�ؤ�ش�شة  اإدارة  حتدد  القاعدي،  االأجر  من 
املحققة واالأهداف املخططة مع االأخذ بعني االعتبار نتيجة املحا�شبة ل�شنة، وانطالقا من 

هذا التق�مي حُتدَّد ن�شبة املردودية اجلماعية كما هي م��شحة يف اجلدول االآـي: 

ن�صبة املردودية اجلماعية م�صتوى اجناز الأهداف 

%90 فاأكرث

%85 اإىل 89%

%80 اإىل 84%

اقل من 80%

35%
30%
25%
20%

يتم  واجلماعية،  الفردية  املردودية  مبنحة  واملتعلقة  ال�شابقة  القرارات  اإىل  اإ�شافة 
هذه  وتتمثل  للفرد  املهني  بامل�شري  تتعلق  قرارات  اإىل  التق�مي  نتائج  ترجمة  كذلك 

القرارات فيما ياأتي: 
التعيني. -
اإعادة التعيني. -
الرتقية. -
Ú  املن�شب اأو  ال�ظيفة  احتالل  خالله  من  يرتجم  الذي  الفعل  ه�  التعيني  التعيني: 
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من طرف االأجري، ويف �ش�ء نتائج التق�مي واإذا اأثبت ال�شخ�س اخلا�شع للتق�مي كفاءته يف 
احتالل من�شبه ميكن للم�ؤ�ش�شة حترير قرار تعيينه النهائي يف من�شبه.

Ú  مبن�شب مرتبطة  ات  مبهمَّ القيام  من  الفرد  متكن  عدم  حالة  يف  التعيني:  اإعادة 
عمله ميكن للم�ؤ�ش�شة اإعادة تعيينه يف من�شب جديد معادل لقدراته اجل�شمية والفكرية ح�شب 
االإمكانية املت�افرة لدى امل�ؤ�ش�شة، وميكن اأن يك�ن املن�شب اجلديد ذا تاأهيل وراتب اأقل من 

ذلك املن�شب القدمي.
Ú  الرتقية: الرتقية هي التنقل من م�شت�ى تاأهيلي اإىل اآخر حيث اإن املن�شب اجلديد

احل�افز  زيادة  ذلك  وي�شاحب  وال�شالحيات،  امل�ش�ؤوليات  و  ال�اجبات  يف  زيادة  يت�شمن 
املادية و املعن�ية، وترتبط الرتقية ب�: 

�شغ�ر من�شب العمل. -
ا�شتحقاق املرت�شح للمن�شب. -

نالحظ اأن نظام تق�مي االأداء بامل�ؤ�ش�شة يرتكز على مبادئ واأهداف ت�شاهم يف حت�شني 
�ش�ئها  يف  يتحدد  معل�ماتيًا،  م�شدراً  تعدُّ  االأداء  تق�مي  نتائج  اأن  نالحظ  كما  االإنتاجية، 
قرارات تتعلق بالزيادات يف االأج�ر واملتمثلة يف منح املردودية الفردية واجلماعية، كما 
تعدُّ هذه النتائج اأ�شا�شية لتحديد ا�شتحقاق الفرد لرتقيٍة اأو نقل اأو ف�شل اأو عق�بة...الخ اأي 
حتديد احل�افز املادية و املعن�ية، وال �شك يف اأن االأخذ بهذه القرارات ي�شاهم م�شاهمة فعالة 
اأن  اإىل  االأفراد بامل�ؤ�ش�شة وترقيته، وي�شري هذا  اأداء  االإنتاجية من خالل تنمية  يف حت�شني 

امل�ؤ�ش�شة متيل اإىل االأ�شاليب العلمية الإدارة امل�ارد الب�رضية.
الإنتاجية  ♦ حت�صني  يف  وجدواها  الأداء  تقومي  نظام  فاعلية  تقومي 

نفطال:  مبوؤ�ص�صة 
حمل  للم�ؤ�ش�شة  االأداء  تق�مي  نتائج  �ش�ء  يف  تتخذ  التي  القرارات  بجملة  االأخذ  اإن 
االأفراد  اأداء  تنمية  خالل  من  االإنتاجية  حت�شني  اإىل  ي�ؤدي  تطبيقها  على  والعمل  الدرا�شة 
اأن يتم تق�مي مدى جدوى وفاعلية هذا النظام  اأنه من ال�رضوري  اإال  بامل�ؤ�ش�شة وتط�يره، 
يف حت�شني االإنتاجية للم�ؤ�ش�شة، و لهذا الغر�س �شتتم درا�شة مدى م�شاهمة هذا النظام يف 
ل ردود اأفعال االأفراد ونظرتهم اإىل  حتقيق الر�شا ال�ظيفي لالأفراد، اأي بعبارة اأخرى �شُت�شجَّ
عدالة هذا النظام وم��ش�عيته، وقد طرحت جمم�عة من الت�شاوؤالت على عينة البحث وقد 

كانت االإجابة كما يلي: 
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الجدول )6( 
أثر نظام تقويم األداء على الرضا الوظيفي لألفراد بمؤسسة نفطال

الت�صاوؤلت
العدد

كل العينة املنفذونالتقنيون الكفاءات

%العدد%العدد%العدد%العدد

كيف ترى 
النظام 

املتبع يف 
تقييم اأدائك 

746.661136.661328.883134.44منا�شبة 

853.331963.333271.115965.55غري منا�شبة 

15100301004510090100املجم�ع

هل اأنت 
را�س عن 

نتائج 
التقييم 

6401343.331124.443033.33را�س 

9601756.663475.556066.66غري را�س 

15100301004510090100املجم�ع

المصدر: تفريغ استمارة البحث 

من خالل اجلدول ال�صابق ميكن ا�صتنتاج ما ياأتي: 
بلغ عدد  االأداء غري منا�شب وقد  املتبع يف تق�مي  النظام  اأن  البحث  اأفادت عينة  لقد 
الذين اأجاب�ا بعدم التنا�شب 59 فرداً من اإجمايل عينة البحث التي بلغت 90 فرداً اأي ن�شبة 
الكفاءات  % من فئة   53.33 ن�شبة  اأن  اال�شتق�شاء جند  % وبالتدقيق يف نتائج   65.55
و63.33 % من فئة التقنيني و71.11  % من فئة املنفذين اأجاب�ا باأن نظام تق�مي االأداء 

غري منا�شب.
كما بلغت ن�شبة الذين اأجاب�ا باأن نظام تق�مي االأداء منا�شب 34.44 % من اإجمايل 
حجم العينة وقد وزع عدد الذين اأجاب�ا بذلك على 46.66 % من فئة الكفاءات و36.66 

% من فئة املنفذين. % من فئة التقنيني و28.88 
كما اأ�شارت اأغلبية عينة البحث اإىل عدم ر�شاهم عن نتائج التق�مي، وقد بلغ عدد الذين 
الذين  اأما عدد  البحث،  اإجمايل حجم عينة  % من   66.66 وبن�شبة  فرداً   60 بذلك  اأجاب�ا 
% من حجم   33.33 ن�شبة  اأي  فرداً   30 عددهم  بلغ  فقد  التق�مي  لنتائج  بقب�لهم  اأجاب�ا 

العينة.
ويرجع اأفراد عينة البحث اإىل عدم ر�شاهم عن نتائج التق�مي اإىل غياب امل��ش�عية 
واالأفراد  االإدارة  بني  �شخ�شية  اعتبارات  على  االأحيان  غالبية  يف  يك�ن  التق�مي  اإن  حيث 
وبني الروؤ�شاء املبا�رضين واالأفراد، وي�ؤدي غياب امل��ش�عية يف التق�مي اإىل حتطيم الروح 
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اأعمالهم  اأداء  االإهمال والتباط�ؤ والالمباالة يف  االأفراد تعمد  املعن�ية، وه� ما يك�ن لدى 
اعتقاداً منهم اأن االأداء اجليد ال يقابل بالتق�مي العادل وامل��ش�عي، وه� ما ينعك�س بالطبع 

على م�شت�ى اأدائهم واإنتاجيتهم.
باالإ�شافة اإىل هذا فاإن اعتماد نظام تق�مي االأداء على معايري حمددة وقليلة الغياب 
الكلي وال�شبه الكلي اإىل املعايري ال�شل�كية يف التق�مي واالرتكاز على املعايري الكمية فقط، 
اأداء  يجعل عملية التق�مي تنحرف عن االأهداف االأ�شا�شية لها، وهي حتديد نقاط الق�ة يف 
اأن  وال�شك  ت�شحيحها،  على  والعمل  ال�شعف  نقاط  وحتديد  تنميتها،  على  والعمل  االأفراد 
االنحراف يف حتقيق هذين الهدفني ي�ؤثران تاأثرياً مبا�رضاً على اأداء االأفراد ومن ثمَّ اإنتاجية 

امل�ؤ�ش�شة.

اخلالصة: 
اأ�شبحت عملية تق�مي االأداء من امل�شائل التي �شكلت اهتمامًا متزايداً يف امل�ؤ�ش�شات 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  ت�شكلها  اأ�شبحت  التي  ال�ظيفية  املكانة  على  ذلك  انعك�س  املعا�رضة، 
اإدارة امل�ارد الب�رضية، فاأ�شبحت وظيفة متخ�ش�شة لها ق�اعد و اأ�ش�ل، يت�ىل القيام بها 
متخ�ش�ش�ن حمرتف�ن، ت�شتند على مقايي�س علمية و م��ش�عية حم�رها �شبط اأداء امل�ارد 

الب�رضية وت�جيهها نح� امل�شت�يات املرغ�بة.

نتائج الدراسة: 
من اأهم النتائج التي مت التو�صل اإليها: 

تتمح�ر عملية تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال ح�ل ن�شبة اجناز االأهداف امل�شطرة يف . 1
برنامج العمل.

يهدف نظام تق�مي االأداء مب�ؤ�ش�شة نفطال اإىل حتديد االأفراد ذوي الكفاءات العالية . 2
التي يجب ترقيتها الإدارة مهمات امل�ؤ�ش�شة.

لغياب . 3 وذلك  التق�مي،  نتائج  عن  ر�شاهم  بعدم  العينة  اأفراد  غالبية  اأ�شارت 
امل��ش�عية، حيث اإن التق�مي يك�ن يف غالبية االأحيان على اعتبارات �شخ�شية بني االإدارة 

و االأفراد و بني الروؤ�شاء املبا�رضين واالأفراد.
ي�ؤدي غياب امل��ش�عية يف تق�مي اأداء االأفراد اإىل حتطيم الروح املعن�ية، و ه� ما . 4

يك�ن لديهم تعمد االإهمال و الالمباالة يف اأداء اأعمالهم، وهذا بدوره ينعك�س على م�شت�ى 
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اأدائهم و اإنتاجيتهم.
فعالية . 5 ح�ل  املعل�مات  على  مب�جبها  نح�شل  التي  العملية  ه�  االأداء  تق�مي  اإن 

العاملني يف ال�حدات االإنتاجية والتي يتم يف �ش�ئها اتخاذ كثري من القرارات التنظيمية، 
لذا فاإن نتائج عملية تق�مي االأداء تعد امل�ؤ�رض الذي يبني مدى القدرات واالإمكانات العملية 
التي ميتلكها االأفراد يف ال�حدة االإنتاجية، والذي يعك�س بدوره قدراتهم على حتقيق االأهداف 

املر�ش�مة بكفاءة وفاعلية.
يعد نظام تق�مي االأداء الفعال اأداة االإدارة التي تتمكن ب��شاطتها من اتخاذ قرارات . 6

دقيقة تتعلق بنقل العامل اأو ا�شتمراره يف مكان عمله اأو ترقيته، كما اأنه يعد من االأنظمة 
التي ت�شاعد على تهيئة الظروف املنا�شبة لرفع الكفاءة االإنتاجية.

التوصيات: 

وفقا للنتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإننا نو�صي مبا ياأتي: 
�رضورة وج�د نظام تغذية راجعة يتبع عملية تق�مي االأداء حتى يتمكن العامل�ن . 1

اأداء  اأدائهم الذي بدوره يك�شف عن نقاط ال�شعف والق�ة يف  اإىل نتائج تق�مي  من التعرف 
االأفراد لعملهم.

اأداء . 2 قيا�س  على  قادرة  ووا�شحة  م��ش�عية  تك�ن  بحيث  االأداء  معايري  تط�ير 
العاملني و ال ت�ؤدي اإىل تدخل الع�امل ال�شخ�شية بحيث تعك�س طبيعة اأداء كل وظيفة حتى 

ت�شاهم يف تط�ير الفرد و امل�ؤ�ش�شة.
�رضورة العمل على اأن يك�ن الهدف من نظام تق�مي االأداء تط�يريًا وبنائيًا اأكرث من . 3

ك�نه هدفًا ُيحا�شب من خالله العامل من اأجل مكافاأته اأو معاقبته.
اإذا كان . 4 التظلم  العمال ملمار�شة حقهم يف  �رضورة وج�د نظام خا�س بتظلمات 

هناك �شع�ر بالظلم من نتيجة التق�مي.
وربطها . 5 واملعن�ية،  املادية  واحل�افز  املكافاآت  نظام  وحت�شني  وتطبيق  تفعيل 

حت�شني  ثم  ومن  وتط�ره  االأداء  م�شت�ى  تقدم  اإىل  ي�ؤدي  بدوره  وهذا  االأداء  تق�مي  بعملية 
اإنتاجية امل�ؤ�ش�شة.

اإ�شعار اخلا�شعني لعملية التقييم ب�رضورة هذه العملية واأهميتها، وحماولة اإ�شفاء . 6
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ن�ع من اجلدية على تطبيق هذا النظام.
اأجل . 7 من  وت��شيفها،  العمل  منا�شب  جميع  بتحليل  القيام  امل�ؤ�ش�شة  على  يجب 

حتديد م�ش�ؤوليات وواجبات كل وظيفة يف جميع امل�شت�يات �ش�اء االإدارية اأم ال�ظيفية يف 
امل�ؤ�ش�شة، و يتم من خاللها بناء معايري لالأداء تت�شم بالعدل و امل��ش�عية و الدقة و تاأخذ 

بعني االعتبار اجل�انب الفعلية يف اأداء العمل.
عنها . 8 ت�شفر  التي  الت��شيات  مبتابعة  مكلفة  خا�شة  جهة  اأو  جلنة  اإن�شاء  �رضورة 

يخدم  مبا  الالزمة  االإدارية  االإجراءات  و  القرارات  اتخاذ  يف  وا�شتخدامها  التق�مي،  نتائج 
امل�شار ال�ظيفي للعاملني ويط�ره.

اإنتاجية . 9 زيادة  ثم  ومن  اأداء،  اأف�شل  اإىل  لل��ش�ل  العمل وحت�شينها  ت�فري ظروف 
امل�ؤ�ش�شة، الأن العامل وحده غري قادر على حتقيق اأداء اأح�شن دون ت�افر ال��شائل و االأدوات 

الالزمة لتنفيذ مهمات وظيفته.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

اأب� الرو�س �شامي علي، و اأب� ما�شي خالد ما�شي )2011( : »مدى اهتمام اجلامعات . 1
على  ميدانية  درا�شة  العاملني  اأداء  تقييم  عملية  كفاءة  رفع  مبتطلبات  الفل�شطينية 
)�شل�شلة  االإ�شالمية  اجلامعة  جملة  فل�شطني«،  غزة-  قطاع  يف  الفل�شطينية  اجلامعات 

الدرا�شات االإن�شانية( : املجلد التا�شع ع�رض، العدد االأول، 1179 - 1212.
اأب� حطب م��شى حممد )2009( : »فاعلية نظام تقييم االأداء و اأثره على م�شت�ى اأداء . 2

اأ�شدقاء املري�س اخلريية«، ر�شالة ماج�شتري غري  العاملني حالة درا�شية على جمعية 
من�ش�رة يف اإدارة االأعمال، اجلامعة االإ�شالمية بغزة.

بربر كامل )2007( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية اجتاهات و ممار�شات«، الطبعة االأوىل، دار . 3
املنهل اللبناين، بريوت.

ثابت زهري )2001( : »كيف تقيم اأداء ال�رضكات و العاملني«، دار قباء للطباعة و الن�رض، . 4
القاهرة.

اجلامعية، . 5 الدار   ،» م�شتقبلية(  )روؤية  الب�رضية  امل�ارد  »اإدارة   :  )2003( راوية  ح�شن 
االإ�شكندرية- م�رض.

االإ�شكندرية- . 6 اجلامعية،  الدار  الب�رضية«،  امل�ارد  »اإدارة   :  )2000( رواية حممد  ح�شن 
م�رض.

قاملة- . 7 جلامعة  الن�رض  مديرية  الب�رضية«،  امل�ارد  »اإدارة   :  )2004( و�شيلة  حمداوي 
اجلزائر.

حم�د خ�شري كاظم، و اخلر�شة يا�شني كا�شب )2010( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية«، الطبعة . 8
الثالثة، دار امل�شرية للن�رض، عمان- االأردن.

زاوي �ش�رية، و ت�مي ميل�د )2010( : »دور نظام معل�مات امل�ارد الب�رضية قي تقييم . 9
اأداء امل�ارد الب�رضية يف امل�ؤ�ش�شة«، جملة كلية االآداب و العل�م االإن�شانية واالجتماعية 

جامعة حممد خي�رض ب�شكرة- اجلزائر: العدد ال�شابع.
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ال�شامل م�ؤيد �شعيد )2009( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية مدخل ا�شرتاتيجي تكاملي«، الطبعة . 10
االأوىل، دار اإثراء للن�رض، عمان- االأردن.

ال�شلمي علي )1985( : »اإدارة االأفراد والكفاءة االإنتاجية«، مكتب غريب.. 11
االقت�شادية . 12 املتغريات  ظل  يف  الب�رضية  امل�ارد  »اإدارة   ،  )2010( اأمني  معني  ال�شيد 

العاملية احلالية«، الطبعة االأوىل.
�شاوي�س م�شطفى )2005( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية«، دار ال�رضوق، عمان- االأردن.. 13
�شم�شان اأحمد حممد �شالح )2001( : »ق�شايا اإدارية«، مركز درا�شات جامعة القاهرة.. 14
احلامد . 15 دار  و حتليل«،  الب�رضية- عر�س  امل�ارد  »اإدارة   :  )2004( فالح  �شالح حممد 

للن�رض و الت�زيع، عمان- االأردن.
ال�شرييف حممد )2007( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية«، الطبعة االأوىل، دار الفكر اجلامعي، . 16

االإ�شكندرية.
عبا�س �شهيلة حممد، و علي ح�شني علي )1999( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية«، دار وائل . 17

للن�رض.
زمزم . 18 دار  االأوىل،  الطبعة  الب�رضية«،  امل�ارد  »اإدارة   :  )2010( اأحمد  حممد  النبي  عبد 

للن�رض، عمان- االأردن.
يف . 19 االإ�شرتاتيجية  »ال�ظائف   :  )2010( ح�شني  عبا�س  ج�اد  و  اهلل،  عبد  جنم  العزاوي 

اإدارة امل�ارد الب�رضية«، الطبعة العربية، دار اليازوري، عمان- االأردن.
عقيلي عمرو و�شفي )1991( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية«، م�ؤ�ش�شة زهران، االأردن.. 20
عمران كامل حممد )2007( : »تق�مي اأداء العاملني يف �رضكة ال�شناعات االلكرتونية . 21

�شريونيك�س«، جملة جامعة دم�شق: املجلد23، العدد االأول، 189 - 241.
القري�تي حممد قا�شم )2010( : »ال�جيز يف اإدارة امل�ارد الب�رضية«، الطبعة االأوىل، دار . 22

وائل للن�رض، عمان- االأردن.
امل�جه . 23 االإداري  »التدريب   :  )2001( حممد  اأ�شامة  جرادات  و  حممد،  عقلة  املبي�شني 

باالأداء«، املنظمة العربية للتنمية االإدارية.
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نظام . 24 م��ش�عية  »اأثر   :  )2012( ع�رضي  جمدولني  الطراونة  و  ي��شف،  زياد  املع�رض 
تقييم االأداء يف الثقة التنظيمية درا�شة تطبيقية على املعلمني و املعلمات يف مديريات 
االأعمال:  اإدارة  االأردنية يف  املجلة  االأردن«،  الكرك يف  التعليم يف حمافظة  و  الرتبية 

املجلد8، العدد الرابع، 624 - 652.
اأداء املنظمات«، جملة . 25 لرفع  االأفراد كاأداة  اأداء  : »تقييم   )2004( النا�رض  م��شي عبد 

العل�م االإن�شانية جامعة حممد خي�رض ب�شكرة- اجلزائر: العدد ال�شاد�س.
م��شي عبد النا�رض )2004 - 2005( : »نظام مقرتح لتقييم اأداء االأفراد يف امل�ؤ�ش�شات . 26

عنابة-  خمتار  باجي  جامعة  من�ش�رة،  غري  دكت�راه  ر�شالة  العم�مية«،  االقت�شادية 
اجلزائر، ق�شم العل�م االقت�شادية.

للن�رض . 27 وائل  دار  االأوىل،  الطبعة  الب�رضية«،  امل�ارد  »اإدارة   :  )2002( حنا  اهلل  ن�رض 
والت�زيع، عمان- االأردن.

الهيتي خالد عبد الرحيم )2005( : »اإدارة امل�ارد الب�رضية- مدخل ا�شرتاتيجي«، الطبعة . 28
الثانية، دار وائل للن�رض و الت�زيع، عمان- االأردن.

ثانياً - املراجع األجنبية: 
1. Gbadamosi G.& Al- qahtany M.d.(2005) : « The influence of performance 

appraisal on organizational commitment: the case of Botswana «, 
university of sharjah journal for pure & applied sciences, vol.(2) , no.(3) 
, october.

2. Moulinier René (1998) : » l'évaluation du personnel «، top: édition، paris.
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أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

ملخص: 
التح�يلية اخلا�شة مبدينة  ال�شناعات  ا�شتخدام �رضكات  الدرا�شة مبعرفة مدى  ُتعنى 
للبحث  الدرا�شة مب�شكلة  اأدائها.وحددت  اأجل تق�مي  الت�ش�يقي االلكرتوين من  عنابة املزيج 
كان ن�شها: »�شعف اإدراك �رضكات ال�شناعات التح�يلية الأهمية الدور الذي ت�ؤديه عملية 
تبني فل�شفة املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين«.واعتمدت الدرا�شة على عدد من الفر�شيات اأهمها: 
وج�د عالقة ذات داللة اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء ل�رضكات 
الت�ش�يقي  املزيج  يف  متثل  نظري  جانب  على  الدرا�شة  ا�شتملت  التح�يلية.وقد  ال�شناعات 
ا�شتبانة الختبار الفر�شيات بعد املعاجلة  االإلكرتوين واأبعاد تق�مي االأداء، كما مّت ت�شميم 
اال�شتنتاجات  عدد من  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  SPSS.وقد  برنامج  على  اعتماداً  االإح�شائية 
ال�رضكات  ي�شاعد  معياراً  اأو  م�ؤ�رضاً  اعتماده  ميكن  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  اأنَّ  اأهمها، 
يف تق�مي اأدائها، وب�شكل دوري من حيث مدى ر�شا الزبائن عن منتجاتها وقابليتها على 
اأن  اأهمها �رضورة  الت��شيات  اإىل عدد من  الدرا�شة  اأق�شى ربح ممكن.كما ت��شلت  حتقيق 
تك�ن االإدارة يف ال�رضكات اأكرث تفاعلية مع الزبائن، ك�ن هذا االأخري لي�س �شلبيا، ً وميكنه 

التفاعل يف كل حلظة مع عرو�س ال�رضكة واقرتاحاتها.
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 The Impact of e- Marketing Mix in the Performance Appraisal of 
the Business Organizations: Field Study on a Variety of 
Private Industrial Manufacturing Companies in Annaba

Abstract: 

This study investigates to how extent the e- marketing mix is used in 
the performance appraisal of private industrial manufacturing companies 
in Annaba.The problem is of the weak awareness of these companies of 
the role of adopting the e- marketing mix philosophy.Many hypotheses 
are used in this study such as the existence of a statistically significant 
relationship between the e- marketing mix and the performance evaluation 
of the industrial manufacturing companies.There is, in this paper, a study 
of the theoretical side of e- marketing mix and the performance appraisal 
dimensions, and a survey has been established to test this based on SPSS.
The results of the study showed that e- marketing mix as an indicator or 
criterion helps companies evaluate their performance periodically in terms 
of customer satisfaction and the possibility to achieve the maximum possible 
profit.The researcher recommends the necessity of more interaction between 
the companies and the clients.
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مقدمة: 
ي�شهد العامل الي�م ث�رة هائلة يف م�شمار تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال، حيث اأحدثت 
هذه الث�رة الن�عية تغريات وحت�الت ج�هرية يف كل جزء من اأجزاء االأعمال دون ا�شتثناء، 
ومن املالحظ اأّن ال�اقع االأكرب لهذه الث�رة يجد اأ�شداءه يف ميدان الت�ش�يق، اإذ تت�شارع خطى 
املنظمات على اختالف اأن�اعها الإعادة هند�شة وظائف الت�ش�يق التقليدية، وعنا�رض مزيجه 
الت�ش�يق  ا�شرتاتيجية  اإىل  الهائلة.وبالرج�ع  الث�رة  هذه  و�شغ�ط  ومتطلبات  يتنا�شب  مبا 
التي تعني حتديد االأ�ش�اق امل�شتهدفة وارتباطها باملزيج الت�ش�يقي وحتليلها، لتحقيق ر�شا 
الزب�ن يف تلك االأ�ش�اق ومن ثم حتقيق م�شت�يات معق�لة من الربحية، اآخذين بعني االعتبار 
على  تق�م  االلكرتوين  الت�ش�يق  ا�شرتاتيجية  جتعل  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اأّن 
اال�شتجابة لهذه البيئة وتغرياتها، لكي يتم التع�يل عليها، والذي يتطلب ت�افر بنية حتتية 
مادية ومعرفية معينة، االأمر الذي ال يت�افر بالقدر الالزم والكايف يف ال�رضكات اجلزائرية 
على امل�شت�يات كافة، �ش�اء البنية التحتية ال�شلبة اأم الناعمة اأم امل�ارد الب�رضية امل�ؤهلة 
للعمل وفق هذه التكن�ل�جيا.وبناء على ما تقدم تاأتي هذه الدرا�شة للتعرف اإىل اأثر املزيج 
عنابة. مبدينة  اخلا�شة  التح�يلية  ال�شناعات  �رضكات  اأداء  تق�مي  يف  االإلكرتوين  الت�ش�يق 
�شنق�م  الغاية  هذه  الدرا�شة.لتحقيق  متغريي  بني  االرتباط  عالقة  عن  البحث  وبالنتيجة 
الثاين  والق�شم  النظري،  للجانب  االأول  الق�شم  خ�ش�س  اأق�شام:  ثالثة  اإىل  امل��ش�ع  بتق�شيم 
الدرا�شة،  فر�شيات  واختبار  النتائج،  ومناق�شة  حتليل  ملعاجلة  امليداين  للجانب  خ�ش�س 

ال�شيء الذي ي�شمح بعر�س اال�شتنتاجات والت��شيات يف الق�شم الثالث.

مشكلة الدراسة: 
تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف �شعف اإدراك �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة 
وذلك  االإلكرتوين،  الت�ش�يقي  املزيج  فل�شفة  تبني  عملية  ت�ؤديه  الذي  الدور  الأهمية  عنابة، 
ابتداء من مرحلة ت�شميم املنتج واإنتاجه، وانتهاء مبرحلة الرتويج وت�شعري وت�زيع املنتج، 
مع املحافظة على م�شت�ى الن�عية واجل�دة املطل�بة يف حتقيق النجاح املايل والتناف�شي 
لالإجابة على  الدرا�صة  �صعت هذه  ال�صدد  ال�ش�ق.ويف هذا  لل�رضكة، وتدعيم بقائها يف 

الت�صاوؤلت الآتية: 
مب تتمثل فل�شفة الت�ش�يق االإلكرتوين، وما العنا�رض ال�اجب ت�فريها لنجاحه؟  ●
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الت�ش�يقي  ● املزيج  عنا�رض  على  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ت�ؤثر  كيف 
املتعارف عليها؟ 

املزيج  ● يف  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام  نح�  االإدارة  اجتاهات  ما 
الت�ش�يقي؟ 

ما الع�امل التي ت�ؤثر على اجتاهات االإدارة نح� ا�شتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات  ●
واالت�شال يف املزيج الت�ش�يقي؟ 

أهمية الدراسة: 
االأعمال  منظمات  ت�شعى  التي  امل�ش�ؤولية  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�شة  هذه  ت�شتمد 
لقيادتها، والتي تتمثل يف اكت�شاب القدرة علي تلبية حاجات الزبائن وتطلعاتهم بال�شكل 
املنا�شب، ال�شيء الذي يعد اأ�شا�شًا مهمًا يف جناح املنظمات وتط�رها.فالدرا�شة ت�شعى اإىل 
اإبراز طبيعة العالقة وج�هرها بني املتغري امل�شتقل »املزيج الت�ش�يقي االلكرتوين« واملتغري 

املعتمد »تق�مي االأداء«، وكذلك بيان اأثر كل منها على االآخر.

أهداف الدراسة: 
تتمثل الأهداف يف: 

التعرف اإىل املرتكزات االأ�شا�شية للمزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين، وال�شعي اإىل حتقيق  ♦
الرتابط والتمازج الفكري بني متغريات امل��ش�ع.

التي  ♦ اإىل اجتاهات االإدارة يف املنظمات االأعمال املدرو�شة نح� الع�امل  التعرف 
ت�ؤثر يف املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين.

اتباع هذه املنظمات ال�شرتاتيجية متكاملة فيما تتعلق  ♦ ال�ش�ء على مدى  ت�شليط 
باملزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين.

فرضيات الدراسة: 
ترتكز الدرا�صة على الفر�صيات الآتية: 

عند  ♦ اأداء  وتق�مي  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  بني  معن�ية  ارتباط  عالقة  ت�جد 
م�شت�ى معن�ية 0،05.

عند  ♦ االأداء  وتق�مي  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  بني  معن�ي  تاأثري  عالقة  ت�جد 
م�شت�ى معن�ي 0،05.
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ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعا لن�ع اجلن�س عند م�شت�ى  ♦
معن�ية 0،05.

ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطات اإجابات العينة تبعا للخربة العملية عند م�شت�ى  ♦
معن�ية 0،05.

منهج الدراسة: 
كل  وفهم  امل��ش�ع  بج�انب  االإحاطة  بهدف  ال��شفي  املنهج  على  الدرا�شة  تعتمد 
مك�ناته واأبعاده، باالإ�شافة اإىل اأنها تت�شمن قدراً من التف�شري للبيانات واحلقائق التي يتم 
جتميعها.واُ�شتخدم امل�شح امليداين باعتباره اأكرث املناهج امل�شتخدمة يف جماالت الدرا�شات 
الت�ش�يقية، وه� و�شيلة متكن من جمع بيانات ح�ل جمتمع البحث لدرا�شة واقعه، من خالل 
)واثق  والفرعية  الرئي�شية  املتغريات  بني  والتاأثري  االرتباط  لعالقة  االإح�شائي  اال�شتدالل 
�شربي ي�شغ، 2006، 24( .اعتمد يف جمع البيانات على النتائج التي مت الت��شل اإليها من 
خالل االأبحاث والدرا�شات املن�ش�رة يف الدوريات واملجالت العلمية ذات ال�شلة مب��ش�ع 
 likert الدرا�شة.وقد اُ�شتخدمت ا�شتبانة خا�شة لهذه الدرا�شة، كما اعتمد على مقيا�س ليكارت
اخلما�شي )اتفق ب�شدة، اتفق، حمايد، ال تفق، ال اتفق ب�شدة( .وملعاجلة البيانات ا�شتخدمت 
ومعامل  االرتباط  معامل  ا�شتخدم  كما  احل�شابي،  واملت��شط  املئ�ية  والن�شب  التكرارات 

.ANOVA و t- test االنحدار و
جمتمع الدراسة: 

عدد  بلغ  عناية،  ل�الية  ال�رضائب  مبفت�شية  اخلا�شة  اجلبائية  البيانات  واقع  من 
�رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة التي تق�م بن�شاطات اقت�شادية خمتلفة 58 �رضكة 
يف املنطقة.وبعد القيام بالبحث اال�شتطالعي ات�شح اأن 6 �رضكات فقط التي تطبق املزيج 
امل�شربات  و�رضكة  حمب�بة،  الغذائية  العجائن  )�رضكة  يف  واملتمثلة  االإلكرتوين  الت�ش�يقي 
الغذائية SIPA، و�رضكة ت�شنيع االأكيا�س البال�شتيكية AZATIS، و�رضكة احلليب وم�شتقاته 
 ، )PROTUIL LINDEGAZ، و�رضكة انتاج احلديد  املائدة، و�رضكة انتاج الغاز ال�شناعي 

وبذلك تك�ن ن�شبة ال�رضكات التي مت ا�شتج�ابها10 % كما ه� مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )1( 

توزيع شركا	 الصناعا	 التحويلية الخاصة وفق النشاط االقتصادي بمدينة عنابة.

العدد امل�صتجوبالعدد الكليالن�صاط القت�صادي

233ال�شناعات الغذائية

61�شناعة احلديد
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العدد امل�صتجوبالعدد الكليالن�صاط القت�صادي

131�شناعة البال�شتيك

40�شناعة ال�رق

40قن�ات ال�رضف ال�شحي

40ال�شناعات ال�شيدالنية

41�شناعات اأخرى

586املجموع

ت�شم  الت�ش�يقي،  املزيج  بن�شاط  ُتعنى  م�شالح  امل�شتج�بة  ال�رضكات  لدى  تت�افر 
مبختلف  يق�م�ن  الذين  كلهم  امل�ظفني  ي�شمل  الدرا�شة  اأق�شام.فمجتمع  وروؤ�شاء  م�ظفني 
الن�شاطات التي حتقق هذه املهمة.وُوزِّعت ا�شتبانة على املكلفني مبنا�شب اإدارية يف ق�شم 
االنتاج وق�شم الت�ش�يق، ومت ا�شتبعاد امل�ظفني العاديني غري املكلفني باأي من�شب اإداري.

وقد ا�شرتدت 42 ا�شتبانة �شاحلة للتحليل كما ه� مبني يف: 
الجدول )2( 

عدد المستجيبين حسب القسم والشركة

ال�رشكات
العدد امل�صتجيب

املجموع
ق�صم الت�صويقق�صم النتاج

437حمب�بة

SIPA347

336املائدة

AZATIS336

PROTUIL347

LINDEGAZ459

202242املجموع

حدود الدراسة: 
تقت�رض الدرا�شة على �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة كقطاع اأ�شا�شي، �شمن  ♦



290

أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

قطاع ال�شناعات التح�يلية العاملة يف مدينة عنابة، وهذا على م�شت�ى املنطقة ال�شناعية 
برحال وج�رض ب��شي.

هذه  ♦ على  القائمني  لت�ج�س  املايل  االأداء  يف  البحث  يف  الدرا�شة  هذه  تق�م  ال 
ال�رضكات من البحث العلمي، وبالتايل فاإنها مل ت�شتخدم البيانات املالية امل�شتخرجة من 

الق�ائم املالية.

القسم األول- اإلطار النظري للدراسة: 

أوال- املزيج التسويقي اإللكرتوني: 

1 - 1: الت�صويق الإلكرتوين، املفهوم والفاعلية:  ◄
بتخطيط  املتعلقة  العمليات  مبجم�عة  االأعمال  منظمات  يف  الت�ش�يق  وظيفة  ُتعنى 
املفاهيم املتعلقة بالت�شعري وتنفيذها والرتويج والت�زيع لالأفكار وال�شلع واخلدمات، وذلك 
لتحقيق عمليات التبادل باجتاه اإر�شاء االأفراد ومقابلة اأهداف املنظمة.ويرى فيليب ك�تلر 
 )2008 الغني،  عبد  )عمر  رئي�شة  اأن�اع  ثالثة  اإىل  الت�ش�يق  ت�شنيف  اأنه ميكن   Ph.Kotler
التقليدية  الت�ش�يق  ب�ظائف  يرتبط  الذي   External Marketing اخلارجي  الت�ش�يق  فنجد 
Internal Market- والت�ش�يق الداخلي. Mix Marketing  تت�شميم وتنفيذ املزيج الت�ش�يقي
ing الذي يعنى بالعاملني للعمل كفريق ي�شعى الإر�شاء العمالء واتباع حاجاتهم ورغباتهم.
وال�شلع  اخلدمات  ج�دة  اأن  على  يركز  الذي   Interactive Marketing التفاعلي  والت�ش�يق 

املقدمة للعمالء تعتمد على ج�دة التفاعل والعالقة بني البائع وامل�شرتي.
وهنا اأ�شار حممد عبد العظيم اأحمد اإىل اأن مفه�م الت�ش�يق االلكرتوين ي�شتخدم كمرادف 
للت�ش�يق التفاعلي، مادام هذا االأخري يعرب عن العمليات اخلا�شة باتباع احلاجات والرغبات 
االإن�شانية املتعلقة باملعل�مات واخلدمات واملنتجات.ويتم اإ�شباع تلك احلاجات من خالل 
التبادل االلكرتوين لنمط ا�شتهالك كل فرد على حده )حممد عبد العظيم اأحمد، 2005، 16( 
واالأكرث  واالأرخ�س  واالأ�رضع  االأو�شع  الت�ش�يقية  القناة  يعد  االإلكرتوين  فالت�ش�يق  .وعليه 
املتجر  ب�شبب  املادي  املتجر  ومن  الرقمي،  الف�شاء  ب�شبب  ال�ش�قي  املكان  من  تفاعلية 
االفرتا�شي، ومن الت�شعري الثابت اإىل الت�شعري الديناميكي، ومن االإعالن التقليدي بكل اأن�اعه 
اإىل االأنرتنت القناة االأكرث �شم�لية.ويرى  ب�شبب االإعالن االإلكرتوين، ومن القن�ات املحلية 
Michel Badoc (M ,Badoc ,1999 ,74) اأن الت�ش�يق االإلكرتوين يتطلب متغريات ت�شاف 
والتكن�ل�جيا،  املعل�مة،  وهي  القيادية  املفاتيح  تعد  والتي  الت�ش�يقي،  املزيج  ملتغريات 
واالأفراد.فهذه االأخرية تعد م�شدراً لتط�ر عمالء جدد اأو عرو�س جديدة با�شتخدام االأنرتنت 
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وغريها من ال��شائل التكن�ل�جية التفاعلية خللق واإحداث ح�ار بني املنظمة وم�شتهلكني 
ا�شرتاتيجية جديدة  الت�ش�يق يف تط�ير  معينني.واال�شتفادة من اخلربة واخلرباء يف جمال 
الت�ش�يق  من  اأ�رضع  ب�شكل  احلالية  والغايات  االأهداف  حتقيق  من  متكن  وف�رية  وناجحة 
وبا�شتثمار  ق�شري  وقت  يف  كبرية  بدرجة  االأعمال  ومن�  الت��شع  اإىل  باالإ�شافة  التقليدي، 
اأقل لراأ�س املال )علي م��شى، 2007، 128( ، وحتى تنجح عملية الت�صويق الإلكرتوين 
اأن يتوافر فيها عدد من العنا�رش منها  وتكون عملية ناجحة وفاعلة، فاإنه ينبغي 

)يو�صف اأحمد اأبو فارة، 2004، 138( .
حتقيق منفعة الزب�ن، ت�شعى املنظمة اإىل تقدمي منفعة كافية ووا�شحة من خالل  -

طرح املنتج عرب االأنرتنت، اإذ يرتتب على م�شت�ى هذه املنفعة قرار الزب�ن بتكرار اأو عدم 
تكرار عملية ال�رضاء، فاملنظمة العاملة على االأنرتنت ت�شعى لتحقيق التميز من خالل تقدمي 

. differentiation منافع فريدة ومتميزة اإىل زبائنها
حتقيق التكامل مع جميع اأن�شطة االأعمال االإلكرتونية، يجب على املنظمة حتقيق  -

هذه  تنعك�س  بحيث  االإلكرتونية،  االأعمال  اأن�شطة  وبقية  االإلكرتوين  الت�ش�يق  بني  التكامل 
االأن�شطة يف كل من مرحلة من مراحل عملية الت�ش�يق االإلكرتوين )مرحلة االإعداد، واالت�شال، 

والتبادل، ومرحلة ما بعد البيع( .
القدرة على عر�س حمت�يات وخدمات املتجر االإلكرتوين يف �ش�رة فاعلة، ينبغي  -

عر�س حمت�يات املتجر وخدماته املختلفة �شمن م�قع ال�يب (Web site) ب�ش�رة تالئم 
امل�شتخدمة  االأ�شاليب  عن  خمتلفة  ب�ش�رة  ويك�ن  االإلكرتونية،  لالأعمال  اجلديدة  الطبيعة 
يف ميدان االأعمال التقليدية.فاللج�ء اإىل ا�شتن�شاخ االأ�شاليب التقليدية ونقلها وتبنيها يف 

اأن�شطتها الت�ش�يقية عرب االأنرتنت ي�قعها يف هف�ات ونقاط �شعف متعددة.
البناء الب�شيط واالبتكاري مل�قع املتجر االإلكرتوين، ينبغي بناء املتجر االإلكرتوين  -

واملعل�مات  البيانات  على  احل�ش�ل  عملية  الزب�ن  على  ت�شهل  وابتكارية،  ب�شيطة  ب�ش�رة 
ثالثة  بني  الت�افق  حتقيق  يتطلب  االأمر  هذا  وحتقيق  والتفاعل،  التبادل  عمليات  واإجراء 

عنا�رض مرتابطة وهي )زينب �شطيبة، 2009، 79( : 
االإمكان  - قدر  االخت�شار  مع  املعل�مات  من  والالزم  الكايف  القدر  وت�فري  عر�س 

حفاظًا على الزب�ن وحتقيقًا لل�رضعة.
ت�فري املعل�مات الدقيقة التي يبحث عنها الزب�ن ح�رضاً. -
حتقيق التنظيم اجليد ل�شفحات م�قع ال�يب. -
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1 - 2: املزيج الت�صويقي اللكرتوين:  ◄
ال ي�جد اتفاق حمدد وتق�شيم م�حد لعنا�رض املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين بني الباحثني 
التقليدية  العنا�رض  من  تتك�ن  باأنها  يرى  من  فهناك  االإلكرتونية،  االأعمال  ميدان  يف 
االأربعة نف�شها مع اختالف يف املمار�شات والتطبيق.اإال اأنه ميكن ترجيح الراأي الذي يرى 
 Retailing التجزئة  لعنا�رض مزيج جتارة  االإلكرتوين تط�راً  الت�ش�يقي  املزيج  يف عنا�رض 
الزب�ن، وامل�قع، والرتويج، وال�شعر، والت�شنيف وت�شميم  Mix، والذي يتك�ن من خدمات 
املتجر، وقد قدم الباحثان Mc Intyre&Kalyanam مزيجا للت�ش�يق االإلكرتوين يتك�ن من 
والت�زيع،  والرتويج،  وال�شع،  وت�شنيفه،  واملنت�ج  الزب�ن،  وخدمات  ال�يب،  م�قع  ت�شميم 
والتخ�شي�س، واخل�ش��شية، واالأمن واملجتمعات االفرتا�شية )مقري زكية، 2008، 196( 
، وال�شكل االآتي ي��شح تط�ر عنا�رض املزيج الت�ش�يقي من التقليدي اإىل االإلكرتوين مروراً 

مبزيج جتارة التجزئة.
الشكل )1( 

مقارنة بين عناصر المزيج التسويقي

المصدر: (شيروف فضيلة، 2010، 103) 

ت�شميم امل�قع
خدمات الزب�ن

املنت�ج وت�شنيفه 
ال�شعر 
الرتويج
الت�زيع 

التخ�شي�س 
اخل�ش��شية

االأمن
املجتمعات

املزيج الت�صويقي 
اللكرتوين

ت�شميم املتجر
�شمان الزب�ن

امل�قع 
الرتويج 
ال�شعر 

الت�شنيف

مزيج جتارة 
التجزئة

املزيج الت�صويقي 
التقليدي

املنت�ج
ال�شعر

الت�زيع
الرتويج
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الت�صويقي  ◄ املزيج  عنا�رش  على  والت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري   :3
التقليدي: 

من  نابع  وحتديدها  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  عنا�رض  تق�شيم  يف  االختالف  اإن 
املتعامل  ومن  التقليدي،  الت�ش�يقي  املزيج  لعنا�رض  عليه  متفق  م�حد  تق�شيم  وج�د  عدم 
به، اأن عنا�رض املزيج الت�ش�يقي هي اأربعة عنا�رض، ويتوزع تاأثري تكنولوجيا املعلومات 

والت�صال على هذه العنا�رش كالآتي: 
املنتج: ظهر املنتج مبفه�مه ال�ا�شع على اأنه: »جمم�عة من املنافع التي يح�شل  ♦

عليها العميل الإ�شباع حاجاته، وهذه املنافع ت�شمل املنافع املادية، املعن�ية وغريها )فريد 
ال�شحن، 2002، 23( .فتعريف املنتج املدعم بالت�ش�يق العادي واملنتج املدعم بالت�ش�يق 
االإلكرتوين واحد، اأو باالأحرى فاإن املفه�م يف كلتا احلالتني، واإن اختلف يف املظهر، فاإنه 
مت�شابه اإىل حد كبري يف اجل�هر اإال يف بع�س اخل�شائ�س، فاملنت�ج نف�شه �ش�اء كان �شلعة اأم 
خدمة اأم فكرة …، لكن اأوجه االختالف تظهر جلية يف تلك ال�شفات واملميزات التي يتف�ق 
فيها بكل جدارة املنتج االإلكرتوين عن املنتج العادي، وهذا ب�شبب متتع االأول مبزايا وف�ائد 
االأنرتنت وتكن�ل�جيا املعل�مات وكل ما تقدمه هذه االأخرية من حت�شينات يف طرق االإنتاج 
واأ�شاليبه من �رضعة وج�دة....، وما يحمله من مالحظات وم�ا�شفات تقدم بطلبها الزبائن 
يف حد ذاتهم، واأهم خا�شية يف منت�ج الت�ش�يق االإلكرتوين هي اإيجاد قيمة عالية للزب�ن 
)اخلن�شاء �شعادي، 2006، 77( .وت�صعى ال�رشكات اإىل ا�صتخدام التقنيات التمكينية يف 

املجالت الآتية: 
الت�شميم  - اأ�شاليب  من  بداًل  احلا�ش�ب،  با�شتخدام  اخلدمات  وتقدمي  ال�شلع  ت�شميم 

ات. التقليدي، حيث ت�جد العديد من الربجميات اجلاهزة واملف�شلة للقيام بهذه املهمَّ
اإنتاج ال�شلع وتقدمي اخلدمات با�شتخدام احلا�ش�ب اأي�شا، باالإ�شافة اإىل االأ�شاليب  -

 Virtual Reality Virtual Factary، وال�اقع االفرتا�شي  االأخرى مثل: امل�شنع االفرتا�شي 
والطلب االت�شايل، اأو عن بعد عرب االنرتنت واالك�شرتانت....

اأو�شاع املنتجات  - احل�ش�ل على معل�مات ف�رية ويف ال�قت احلقيقي نف�شه، عن 
والعالمات التجارية، واحل�ش�س ال�ش�قية، وذلك من خالل �شبكة االت�شاالت املتط�رة.

القيام بالبح�ث اخلا�شة بال�ش�ق وامل�شتهلكني و�شل�ك ال�رضاء، حيث اأ�شبح احل�ش�ل  -
على بيانات ومعل�مات تف�شيلية حمدثة عن الن�شاطات والفعاليات الت�ش�يقية اأمراً �شهال.

االختبار  - ي�شمى من�ذج  اإىل ما  والتط�ير  والبحث  املنتجات اجلديدة  يلجاأ مديري 



294

أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

ال�ش�قية،  باحل�شة  للتنب�ؤ  واالإتقان  الدقة  يف  غاية  اأداة  يعد  والذي  اجلديد،  للمنتج  القبلي 
وعمل درا�شات اجلدوى االقت�شادية للمنتجات، والتعرف اإىل مرحلة املنتج يف دورة حياته.

اأ�شبح باإمكان امل�شرتين عرب االأنرتنت القيام مبقارنة ال�شلع واملنت�جات املعرو�شة  -
على خط Online، مما يتيح لهم فر�شة البحث عن اأف�شل العرو�س )حميد الطائي واخرون، 

. )339  ،2007
الت�صعري: يعرف ال�شعر على اأنه: »قيا�س لقيمة ال�شلعة بح�شاب املت��شط االجتماعي  ♦

للجهد املبذول» (Pierre Desmet ,2002,165) ، ي�ؤ�رض التعريف اإىل اأن ال�شعر عبارة عن 
املبذول  ال�شلعة ومت��شط اجلهد  ياأخذ قيمة  فال�شعر  بالنق�د،  اأو خدمة  �شلعة  ن�شبة مبادلة 
اإنتاجها بعني االعتبار، فه� بهذا املعنى ي��شح العالقة بني ال�شلعة من جهة والنق�د  يف 
باعتبارها قيمة االأ�شياء من جهة ثانية، وقد �شاهمت تكن�ل�جيا املعل�مات يف اإحداث ث�رة 
اإجناز  حيث ميكن  واإجراءاتها،  واأ�شاليبها  االأ�شعار، وديناميتها،  حقيقية يف جمال هيكل 

ذلك بالآتي )ب�صري العالق، 2003، 150( 
ربط الت�شعري بال�ش�ق امل�شتهدفة واملكانة التناف�شية واملنتج. -
درا�شة ا�شرتاتيجية الت�شعري البديلة وتفح�شها. -
درا�شة تكاليف الت�شنيع والت�زيع وعالقتهما بالطلب على املنتج. -
اختيار ال�شعر االأمثل باال�شتناد اإىل اال�شرتاتيجية االأف�شل وكذا التكاليف ومنحنى  -

مرونة ال�شعر.
التحكم بالتغريات ال�شعرية املفاجئة وتقدير الطلب على املنتجات، وبالتايل حتديد  -

االأ�شعار املنا�شبة.
كا�شتخدام  - االأنرتنت،  خالل  من  الت�شعري  يف  االإبداعية  الطرق  ا�شتخدام  تنامي 

. (Fluid Pricing) تطبيقات الت�شعري املرن اأو الر�شيق
واملكان  ♦ املنا�شب  بال�قت  ُمتاحًا  املنتج  جعل  يف  اأداة  الت�زيع  يعد  التوزيع: 

املنا�شب والكمية املنا�شبة، وبتايل يتكامل الت�زيع املادي للمنتج بخ�ش��شية مع الت�ش�يق 
 :  )296 االإلكرتوين من خالل )ثامر البكري، 2006، 

القدرة على جعل عمليات الطلب مربجمة حا�ش�بيا ومنتظمة. -
ال�رضعة يف عمليات االي�شال مقابل تخفي�س كلف عمليات الت�زيع و�شعف الكفاءة  -

يف االجناز.
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اإىل  - التخزين  ي�شاهم يف تخفي�س م�شت�ى  الذي  امل�شتهلك  التجهيز وخدمة  �رضعة 
احلد االأدنى.

اإيجاد عالقة عمل مغلقة مع �شل�شلة املجهزين الذين تتعامل معهم ال�رضكة. -
وقد اأ�شافت االأنرتنت اإمكانية ربط ال�رضكات بالعمالء على اأ�شا�س فردي اأو جماعي، 
وكنتيجة لهذا التط�ر تعاظمت اإمكانية اإحداث حت�ل يف نظم القيمة Value Systems، ومن 
املالحظة اأن اأبرز تاأثريات تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال على الت�زيع، اأنها اأ�شهمت يف 
تقلي�س دور ال��شطاء التقليدين واأهميتهم، ولكن ال يعني اأبدا اإلغاء دور ال��شطاء يف العملية 
الت�ش�يقية، ك�نهم ي�شهل�ن عملية ان�شياب املنتجات من امُلنِتج اإىل الزب�ن، وبالتايل حتقيق 

كل من املنفعة املكانية والزمنية، ال�شكلية واحليازية )ب�شري العالق، 2003، 43( .
من  اأكرث  اأو  واحدة  ترجيح  اإىل  احلالية متيل  الجتاهات  فاإن  ال�صدد،  هذا  ويف 

الحتمالت الآتية: 
اإحداث ن�ع من امل�اءمة بني قن�ات الت�زيع التقليدية وقن�ات الت�زيع املبتكرة،  -

اإما با�شتخدام كل منها على حدة اأو جعلهما يكمالن بع�شهما بع�شًا.
وهي  -  ،Cybermediaries االإلكرتونية  املعرفة  ب��شائط  ي�شمى  ما  اإىل  اللج�ء 

منظمات افرتا�شية تت�اجد يف ال�ش�ق الرقمي لت�شهيل عملية التبادل بني املنتجني والزبائن 
من خالل تلبية حاجات كل منها.

القن�ات �شمن نظام ت�زيع متكامل ي�شع يف االعتبار طبيعة  - اعتماد جميع هذه 
واالإمكانيات  العمالء  وطبيعة  ال�ش�ق،  يف  املنتج�ن  يطرحها  التي  واخلدمات  املنتجات 

املتاحة لكافة اأطراف عملية التبادل.
اإن االأ�ش�اق االإلكرتونية تتاألف من قن�ات غري مادية ومعل�ماتية )افرتا�شية( ، وتتاألف 
�شل�شلة قيمتها االفرتا�شية من ن�شاطات غري خطية، كما اأن وظائف هذه القناة غري مرتبة 
عزل  يف  ت�شاهم  التي  املنخف�شة  التن�شيق  لتكاليف  نتيجة  وهذا  متعاقبة،  اأو  مت�شل�شلة  اأو 
الت�زيع املادي عن ال�ظائف التي يق�م بها و�شيط معل�مات االأنرتنت، االأمر الذي ي�شاعد 
قناة  ب�ج�د  يتم  االإلكرتونية  االأ�ش�اق  فهيكل  املادي،  الت�زيع  و�شائط  عدد  تقلي�س  على 

مادية خطية اأق�رض، مدعمة بعمليات غري خطية ت�فرها منظمات ال��شاطة املعل�ماتية.
ت�شعى  ♦ التي  االأخرية  هذه  الت�ش�يقية،  االت�شاالت  ج�هر  الرتويج  يعد  الرتويج: 

تعد  ك�نها  اجلمه�ر،  مع  واالجتماعي  االإن�شاين  التفاعل  تعزيز  اإىل  خاللها  من  املنظمة 
ج�هراً ل�شبكة من املعل�مات املتناقلة بني طريف عملية التبادل، الهادفة يف اأ�شا�شها اإىل 
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اإ�شباع واإر�شاء حاجات امل�شتهلك ورغباتهم، وحتديد حجم وات�شاع ال�ش�ق احلايل واملحتمل 
م�شتقبال للمنظمة، ويعرفها Fill Chris اأنها »العمليات االإدارية القائمة على ح�ار تفاعلي مع 
اجلمه�ر امل�شتهدف، من خالل تنظيم �شل�شلة من الر�شائل امل�جهة نح� املجاميع املختلفة 
 (Fill chris,1999,14) «منهم وتط�يرها وتق�ميها، باجتاه خلق مكانة املنظمة يف اأذهانهم
االت�شاالت  مفه�م  لتحديد  اأ�شا�شية  عنا�رض  ثالثة  �شمل  اأنه  التعريف  هذا  من  واملالحظ   ،

الت�ش�يقية هي: 
و�شائل  - عرب  امل�شتهدف  اجلمه�ر  مع  االت�شال  عملية  تنظيم  معناه  يف  احل�ار، 

االت�شال املتاحة للمنظمة، باجتاه خلق ا�شتجابة ملا تقدمه املنظمة من �شلع اأو خدمات.
عملية  - خالل  من  املنظمة  حتققه  الذي  االإيجابي  التاأثري  اأي  الذهنية،  املكانة 

االت�شال باالآخرين، عندما ترت�شخ الر�شالة يف ذهنية امل�شتلم لها.
خالل  - من  املتحققة  الر�شالة  م�شتلم  من  االإيجابي  الفعل  رد  وهي  اال�شتجابة، 

االت�شال الت�ش�يقي )ثامر البكري، 2009، 68( .
املعل�مات  بتكن�ل�جيا  تاأثراً  الت�ش�يقي  املزيج  عنا�رض  اأكرث  من  ه�  فالرتويج 
واالت�شال، لدرجة اأنه اأ�شبح يطلق عليه الت�ش�يق املبا�رض Direct Marketing، والذي ي�شري 
العمالء  من  واال�شتجابات  االت�شاالت  من  �شل�شلة  ت�لد  التي  كافة  ال��شائل  ن�شاطات  اإىل 
لدعم  وحي�ية  اأ�شا�شية  مبهمات  املعل�مات  تكن�ل�جيا  وت�شطلع  واملرتقبني،  احلاليني 
ال�شخ�شي،  والبيع  واالإعالن،  الدعاية  مثل:  وتفعيلها  التقليدية  الرتويجي  املزيج  عنا�رض 
وتن�شيط املبيعات، لدرجة اأنها باتت حتِدث تغيرياً ج�هريًا يف اجتاهاتها واآلياتها وو�شائل 
 ،2007 واآخرون،  الطائي  )حميد  �ش�اء  حد  على  واجلمه�ر  باالأفراد  للتاأثري  ا�شتخدامها، 
اأبرز و�شائل الرتويج اجلديدة جند: اإعالن الربيد املبا�رض، واإعالن اال�شتجابة  344( ، ومن 
املبا�رضة، واالإعالن عرب االأجهزة النقالة، واالإعالن ح�شب الطلب، والدفع مقابل امل�شاهدة، 

وبرامج ال�الء املدعمة بتكن�ل�جيا املعل�مات، واالت�شاالت الت�ش�يقية التفاعلية.

ثانيا - تقـــويم األداء: 

◄ Miller & Bro- مفهوم تقومي الأداء يف منظمات الأعمال: يعرف االأداء ح�شب   
وا�شتغاللها  والب�رضية  املالية  للم�ارد  امل�ؤ�ش�شة  ا�شتخدام  لكيفية  »انعكا�س  اأنه:  على   mily
بكفاءة وفعالية، ب�ش�رة جتعلها قادرة على حتقيق اأهدافها« )عداي احل�شني، 2000، 231( 
ا�شتعمال  يف  الطريقة  هما:  رئي�شيني  عن�رضين  على  مرتكز  التعريف  اأن  �شبق  مما  .نالحظ 
م�ارد املنظمة، ونق�شد عامل الكفاءة، والنتائج املحققة من ذلك اال�شتخدام، وتعني بذلك 
»اإ�شدار  اأنه:  االأداء على   D.Kaisergruber & J.handrieu الفعالية.ويعرف كل من  عامل 
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حكم على ال�رضعية االجتماعية لن�شاط معني»، فاالأداء وفق هذا املنظ�ر مرتبط بفعل ومعرفة 
اجتماعية، مبا يق�د اإىل اكت�شاب قب�ل اجتماعي لالأن�شطة التي تق�م بها املنظمة اإىل جانب 
االأداء»  .ول�شمان ما ي�شمي »بت�ازن   )218  ،2010 الداوي،  )ال�شيخ  ال�رضعية االقت�شادية 
متداخلة  �شل�شلة  ي�جد  مما  االأداء،  عملية  على  الت�شيري  اأدبيات  اإ�شقاط  يتم  املنظمة  داخل 
وتق�مي  االأداء،  ومتابعة  االأداء،  وت�شيري  االأداء،  تخطيط  يف  تتمثل  العمليات  من  ومتفاعلة 
االأداء، وحت�شني االأداء، ومتكني القائمني باالأداء وتع�ي�شهم، وهذا كله يندرج �شمن مفه�م 
اإدارة االأداء الذي ت�شعى املنظمة من خالل تبنيه اإىل حتقيق االأهداف التي اأن�شاأت من اأجلها، 
ومن اأهم تلك االأهداف �شد فج�ة االأداء التي تعد مبثابة امل�شكلة احلقيقية لالإدارة، و�شد هذه 
الفج�ة ميكن اأن يتحقق باأ�شل�بني، اأحدهما اإيجابي حمقق للهدف وه� االأداء الفعلي لي�شل 
اإىل االأداء امل�شتهدف، والثاين �شلبي وه� تخفي�س اأداء امل�شتهدف ليتعادل مع االأداء الفعلي 

)ال�شيخ الداوي، 2010، 223( .
وبالرج�ع اإىل تق�مي االأداء، جنده اأ�شا�س عمل اإدارة االأداء، فيق�شد به: »جميع العمليات 
وكفاءة  املتاحة  امل�ارد  بني  تربط  التي  العالقة  م�شت�ى  لتحديد  ترمي  التي  والدرا�شات 
املذك�رة خالل فرتات  العالقة  درا�شة  تط�ر  مع  االقت�شادية،  ال�حدة  قبل  من  ا�شتخدامها 
زمنية متتابعة، اأو فرتة زمنية حمددة عن طريق اإجراء املقارنات بني ما ه� متحقق فعال 
وما ه� م�شتهدف، واملتحقق من االأهداف باال�شتناد اإىل مقيا�س ومعايري معينة‹‹ )جميد 
الكرخي، 2010، 31( .كما ُعرفت عملية تق�مي االأداء باأنها: »العملية التي ب�ا�شطتها تقدم 
االإدارة وبجميع م�شت�ياتها املعل�مات ح�ل اأداء االأن�شطة داخل املنظمة، والتي من خاللها 
(Blach-  تتم احلكم على االأداء ب�ا�شطة املعايري امل�ج�دة يف امل�ازنات واخلطط واالأهداف»

. er and all, 1999,723)

2 - 2: اأهداف تقومي الأداء ومزاياه: ت�شتهدف عملية تق�مي االأداء حتقيق ما ياأتي  ◄
)جميد الكرخي، 2010، 32(  

يف  - املدرجة  باالأهداف  مقارنة  االقت�شادية  ال�حدة  اإجناز  م�شت�ى  على  ال�ق�ف 
خطتها االإنتاجية.

حتديد م�ش�ؤولية كل مركز اأو ق�شم يف ال�حدة االقت�شادية عن م�اطن اخللل وال�شعف  -
العملية  اأق�شام  ق�شم من  اإنتاجية كل  قيا�س  وذلك من خالل  به،  ي�شطلع  الذي  الن�شاط  يف 
االإنتاجية، وحتديد اإجنازاته �شلبًا اأو اإيجابا، االأمر الذي من �شاأنه خلق مناف�شة بني االأق�شام 

باجتاه رفع امل�شت�ى اأداء ال�حدة.
ال�ق�ف على مدى كفاءة ا�شتخدام امل�ارد املتاحة بطريقة ر�شيدة حتقق عائداً اأكرب  -



298

أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

بتكاليف اأقل بن�عية جيدة.
يهدف تق�مي االأداء اإىل تر�شيد القرارات االإدارية من خالل تزويد االإدارة بالبيانات  -

الالزمة عن نتائج تق�مي اأداء ج�انب االأن�شطة املختلفة )�ش�ادي، 2005، 61( .
ي�شاعد على اإيجاد ن�ع من املناف�شة بني االأق�شام واالإدارات واملنظمات املختلفة،  -

وهذا بدوره يدفع املنظمة اإىل حت�شني م�شت�ى اأدائها )احل�شيني، 2000، 233( .
تعك�س عملية تق�مي االأداء درجة امل�اءمة واالن�شجام بني االأهداف واال�شرتاتيجيات  -

املعتمدة لتنفيذها، وعالقاتها بالبيئة التناف�شية للمنظمة.
البيئة  - اإطار  �شمن  للمنظمة  اال�شرتاتيجي  املركز  االأداء  تق�مي  عملية  ت��شيح 

القطاعية التي تعمل فيها، وبالتايل حتدد االآليات وحاالت التغيري املطل�بة لتح�شني املركز 
اال�شرتاتيجي لها.

ت�شهيل حتقيق تق�مي �شامل لالأداء على م�شت�ى االقت�شاد ال�طني، وذلك باالعتماد  -
على نتائج التق�مي االأدائي لكل م�رضوع، ف�شناعة، فقطاع و�ش�ال للتق�مي ال�شامل اأعاله.

ال�شاملة  ◄ العملية  االأداء �شمن  تق�مي  عملية  تندرج  الأداء:  تقومي  اأنواع   :3  -  2
للن�شاط برمته يف ال�حدة االقت�شادية، ومن ثم ميكن حتديد االأن�اع التالية من تق�مي االأداء: 

تق�مي االأداء املخطط: يراد به درا�شة مدى حتقيق املنظمة لالأهداف املخطط لها من  -
الفعلية  وال�شيا�شات امل��ش�عية مع امل�ؤ�رضات  ال�اردة باملخطط  خالل مقارنة امل�ؤ�رضات 
خالل فرتات زمنية حمددة، فتظهر التط�ر احلا�شل يف االأداء الفعلي، وت��شح االنحرافات 
واالأخطاء التي حدثت يف عملية التنفيذ مع تف�شري امل�شببات واملعاجلات الالزمة لها )جميد 

الكرخي، 2010، 43( .
تق�مي االأداء الفعلي: يق�شد به تق�مي كفاءة امل�ارد املتاحة املادية منها والب�رضية،  -

امل�ارد يف  ت�ظيف هذه  وم�شت�اه يف  االأداء  وتاأثري درجة  الفعلية،  االأرقام  وذلك مبقارنة 
العملية االإنتاجية، من خالل حتليل امل�ؤ�رضات الفعلية لل�شنة املالية ومقارنتها مع االأرقام 
املثيلة،  االقت�شادية  ال�حدات  حققته  ما  مع  مقارنتها  وكذلك  ال�شابقة،  لل�شن�ات  الفعلية 

خالل ال�شنة املالية املعينة وال�شن�ات ال�شابقة.
تق�مي االأداء املعياري: واملق�ش�د به مقارنة النتائج الفعلية مع القيم املعيارية. -

قتها ال�حدة مع  وي�جد ق�شمان من املقارنات، الق�شم االأول يعنى مبقارنة النتائج التي حقَّ
نتائج معيارية و�شعت لتك�ن مقيا�شًا للحكم على النتائج الفعلية، من حيث اإنها مر�شية 
واملعدالت  الن�شب  مع  الفعلية  واملعدالت  الن�شب  مقارنة  فيه  فيتم  الثاين  الق�شم  اأما  ال،  اأم 
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املعيارية.
تق�مي االأداء العام: يتم من خالله التطرق جل�انب الن�شاط يف ال�حدة االقت�شادية  -

التق�مي. عملية  يف  جميعها  واملعيارية  والفعلية  املخططة  امل�ؤ�رضات  وا�شتخدام  جميعها، 
ومن خالل اإعطاء اأوزان الأن�شطة ال�حدة- وهذا من منظ�ر االإدارة العليا- جتعلها ترجح بني 
ن�شاط واآخر، وبا�شتخدام هذه الرتجيحات وم�ؤ�رضات النتائج املخططة والفعلية واملعيارية، 

يتم الت��شل اإىل درجة التق�مي ال�شامل الأداء ال�حدة االقت�شادية.
2 - 4 مقايي�س الأداء ومراحل تقوميه:  ◄

2 - 4 - 1 مقايي�س الأداء: يعد االأداء مراآة املنظمة يف حتقيق االإنتاجية العالية، 
ب�رضط اأن يك�ن ذلك مقرونًا بر�شا الزبائن، واال�شتئثار بح�شة �ش�قية جيدة ت�شتطيع ت�فري 
وعدم  بالتقلب  تت�شف  م�شتقرة  غري  بيئة  يف  تعمل  االأعمال  منا�شب.فمنظمات  مايل  عائد 
اال�شتقرار، وال �شيما يف جمال تقانة املعل�مات واالت�شاالت، ف�شال عن اأن اأغلب منظمات 
االأعمال تتجه حاليًا نح� االقت�شاد املعريف، فاإن ذلك ي�شت�جب وق�ف املنظمة على م�شت�ى 
اأدائها للك�شف عن اإمكاناتها وقدراتها التناف�شية وم�قعها يف ال�ش�ق.ولقيا�س م�شت�ى االأداء 
يف�شل ا�شتخدام مقايي�س مركبة، الأنها تك�ن اأكرث دقة وم��ش�عية من املقايي�س الفردية، 
فنم�ذج بطاقات   ،  )72  ،2010 الفار�س،  )�شلمان  اأهداف عدة  فهي تعرف مبقدار حتقيق 

العالقات املت�ازنة يف قيا�س االأداء لـ (Kaplan & Narton) يحدد اأربعة حماور هي: 
املح�ر املايل، ويعك�س االأهداف املالية مثل العائد والربحية. -
ال�شيطرة  - الت�شغيلية والقدرة يف  الن�شاطات  اأداء  الداخلية، ويعك�س  العمليات  حم�ر 

عليهما.
حتقيق  - على  املنظمة  وقدرة  ورغباتهم  الزبائن  حاجات  ويعك�س  الزبائن،  حم�ر 

ر�شاهم )الزبائن الداخلي�ن، الزبائن اخلارجي�ن( .
القدرات  - يف  تنمية  اإحداث  على  املنظمة  قدرة  مدى  ويعك�س  والنم�،  التعلم  حم�ر 

اأي بعبارة  التط�ير يف هياكلها وثقافتها،  واإحداث  للعاملني وم�شت�ى مهاراتهم،  الفكرية 
اأخرى القدرة على اإحداث االإبداع املنظمي.

2 - 4 - 2: مراحل تقومي الأداء: متر عملية تق�مي االأداء مبراحل عدة تتلخ�س يف: 
اأهمية  - االأكرث  العنا�رض  على  الرتكيز  يتم  وهنا  تق�ميه:  املراد  الن�شاط  حتديد 

وغايتها  واأهدافها  املنظمة  ر�شالة  تنفيذ  اإن  حيث  للقيا�س،  اإخ�شاعه  يتم  ن�شاط  كل  يف 
اأهداف االأداء والرتكيز  القيام بالعديد من االأن�شطة املتكاملة، وال بد من حتديد  ي�شتدعي 
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)فالح  وم��ش�عي  ثابت  ب�شكل  قيا�شها  ويجب  عملية،  كل  يف  داللة  العنا�رض  اأكرث  على 
. ح�شني، 2006، 212( 

و�شع  - يتم  وغايتها  واأهدافها  املنظمة  ر�شالة  من  انطالقا  االأداء:  معايري  و�شع 
معايري لالأداء، ال�شتخدامها يف قيا�س امل�شت�ى املحدد من قبل االإدارة كنم�ذج لتق�مي 
التعبري  وميكن  الفعلي،  االأداء  بها  يقارن  اأن  ميكن  كنقاط  ت�شتخدم  واملعايري  االأداء، 
وميكن  معينة،  زمنية  مدة  خالل  حتقيقها  واملطل�ب  قبل  من  املخططة  باالأهداف  عنها 
ت�شنيف املعايري امل�شتخدمة يف عملية التق�مي على النح� االآتي )عبد اللطيف تركمان، 

 : )135  ،2007
املعايري الكمية: ت�شتخدم االأرقام املطلقة للتعبري عنها مثل حجم االأرباح... -
املعايري الن�عية: ت�شتخدم الن�شب للتعبري عنها مثل درجة والء العمالء... -
املعايري الزمنية: مثل و�شع جدول زمني لتنفيذ م�رضوع جديد. -
معايري التكلفة: مثل اأج�ر املديرين، تكلفة نظام احلا�شب... -
مرحلة  - تاأتي  االأهداف  قيا�س  بها  �شيتم  التي  املعايري  حتديد  بعد  االأداء:  قيــا�س 

الفعلي  االأداء  متثل  التي  املعل�مات  جمع  عملية  هي  اخلط�ة  هذه  وج�هر  االأداء،  قيا�س 
للن�شاط، وعند مقارنتها باملعايري امل��ش�عة لقيا�س االأداء يتم الت��شل اإىل حكم م��ش�عي 

ودقيق ميكن االعتماد عليه.
مقارنة االأداء الفعلي باملعايري امل��ش�عة: فمن خالل مقارنة االأداء الفعلي باالأداء  -

التغريات  مبعرفة  اإغالقها  على  العمل  ونحاول  بينهما،  الفج�ة  حتديد  ن�شتطيع  املرغ�ب، 
الداخلية واخلارجية للمنظمة.ففي هذه اخلط�ة يتم التعرف على االختالف بني االأداء الفعلي 

واملخطط، وهل هذا االختالف ذو اأهمية ويجب ت�شحيحه اأو ميكن قب�له.
اتخاد اجراءات ت�شحيحية: من خالل تزويد االإدارات التخطيطية واجلهات امل�ش�ؤولة  -

عن املتابعة باملعل�مات والبيانات التي متخ�شت عن عملية التقييم، واال�شتفادة منها يف 
ر�شم اخلطط القادمة وزيادة فعالية املتابعة والرقابة.

القسم الثاني - اجلانب امليداني للدراسة: 

اأول- حتليل خ�صائ�س عينة الدرا�صة: لقد ا�شتخدم االإح�شاء ال��شفي ال�شتخراج  ◄
�شت النتائج يف اجلدول االآتي:  التكرارات والن�شب املئ�ية ل��شف عينة الدرا�شة، حيث خُلِ
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الجدول )3( 
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

الن�صبة املئوية % املجمعةالن�صبة املئوية %التكرارم�صتوى املتغرياملتغري

اجلن�س
54.8 %54.8 %23ذكر

100 %45.2 %19اأنثى

100 %42املجموع

العمر

35.7 %35.7 %2015 اىل 30 �شنة

69 %33.3 %3114 اىل 40 �شنة

85.7 %16.7 %417 اىل 50 �شنة

100 %14.3 %6اكرب من 50 �شنة

100 %42املجموع

امل�ؤهل العلمي

38.1 %38.1 %16دبل�م مهني

85.7 %47.6 %20لي�شان�س

100 %14.3 %6ماج�شتري )ما�شرت( 

- - دكت�راه

100 %42املجموع

اخلربة العملية

26.2 %26.2 %11اأقل من 5 �شن�ات

54.8 %28.6 %512 اىل 10 �شن�ات

69.1 %14.3 %116 اىل 15 �شنة

78.6 %9.5 %164 اىل 20 �شنة

100 %21.4 %9اأكرث من 20 �شنة

100 %42املجموع

تبني من اجلدول )3( اأن معظم من قام بتعبئة اال�شتبانة تقل اأعمارهم عن 40 �شنة، 
 31 40 �شنة فاأكرث فبلغت ن�شبتهم  اأعمارهم  الذين ترتاوح  % اأما   69 وقد بلغت ن�شبتهم 
يتميزون  الدرا�شة  عينة  امل�شتجيبني من  من  االأكرب  الن�شبة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  %.وت�شري 
اجلدول  بيانات  وت��شح  الدرا�شة،  يتنا�شب مع حماور  وهذا  الدرا�شية،  معل�ماتهم  بحداثة 
اأن ن�شبة الذك�ر ممن قام�ا بتعبئة اال�شتبانة بلغت 54.8 % اأما ن�شبة االإناث فبلغت 45.2  
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% من الذين قام�ا بتعبئة اال�شتبانة من   47.6 اأن ن�شبة  من اجلدول  كذلك  %.واملالحظ 
حملة اللي�شان�س، يليهم حملة الدبل�م املهني بن�شبة 38.1 % ثم حملة املاج�شتري )ما�شرت( 
14.3 %.وهذا يدل على اأن وظيفة االنتاج ووظيفة الت�ش�يق ت�شتقطب ذوي الكفاءات نظراً 
الأهميتها.باالإ�شافة اإىل ذلك تظهر بيانات اجلدول اأن 73.8 % من امل�شتجيبني من عينة 
الدرا�شة تزيد خربتهم العملية عن 5 �شن�ات، وهذا ي�شفي الدقة على نتائج الدرا�شة نظرا لدقة 

املعل�مات املجمعة عن طريق هذه الفئة من امل�شتجيبني.
ثانيا- عر�س نتائج الدرا�صة:  ◄

 Alpha )2 - 1: اختبار ثبات املفردات و�صدقها: لقد اُ�شتخدم اختبار )كرونباخ الفا
Cronbach لقيا�س مدى ثبات اأداة القيا�س حيث بلغت قيمة األفا: 

عدد املفرداتاألفا كرونباخ

0,93931

نالحظ اأن قيمة معامل األفا كرونباخ ت�شاوي 0،939، وبالتايل فهي جيدة؛ الأنها اأعلى 
من القيمة املقب�لة 0،6.وبالرج�ع ملعامل ال�شدق فه� يربز اأن املقيا�س يقي�س ما و�شع 

لقيا�شه، ويح�شب عن طريق ح�شاب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، ويعرف ب�شدق املحك.
�شدق املحك =0.939       =0،969

واملالحظ اأن �شدق املحك قيمته مرتفعة، مما يدل على اأن املقيا�س جيد للدرا�شة.
وحتليل  وت�صخي�صها  الإلكرتوين  الت�صويقي  املزيج  متغريات  و�صف   :2  -  2

النتائج: 
لتحديد اجتاه اإجابات عينة الدرا�شة مت االعتماد على املعايري االآتية، املت��شط املرجح 
املئ�ية.كما  والن�شبة  املعياري،  واالنحراف  الدرا�شة،  حماور  من  حم�ر  لكل  لالإجابات 
ا�شتخدم يف القيا�س �شلم ليكارت اخلما�شي للحكم على اجتاه ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة، 

واملبني يف: 
الجدول )4( 

معيار الحكم على االتجاه

من 4.21 اىل 5من 3.41 اىل 4.2من 2.61 اىل 3.4من 1.81 اىل 2.6من 1 اىل 21.8 املت��شط املرجح

اتفق ب�شدةاتفقحمايدال اتفقال اتفق ب�شدةاالجتاه

√
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الجدول )5( 
المحور I: الُمنتج االلكتروني

I املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

امُلنتج
االلكرتوين

ت�شعى املنظمة ل�رضاء م�شتلزماتها يف عملية 
حمايد2,91,00858االنتاج عرب �شبكة االنرتنت.

تعتمد املنظمة على �شبكة االنرتنت يف احل�ش�ل 
على بع�س التجهيزات التي تتطلبها عملياتها 

املختلفة يف مرحلة االنتاج.
اتفق3,450,96869

تتميز عملية تط�ير املنتجات يف املنظمة 
باملرونة من خالل اال�شتجابة للمعل�مات التي 

ترد اليها خالل مرحلة التط�ير.
حمايد3,380,79567.6

ت�شاهم تكن�ل�جيا املعل�مات يف ت�رضيع وتق�شري 
اتفق3,860,97777.2مدة ت�شميم و تط�ير املنتج اجلديد.

ت�شمم املنتجات با�شتخدام احلا�ش�ب من خالل 
الربجميات اجلاهزة واملف�شلة للقيام بهذه 

املهام.
اتفق3,740,88574.8

تعد االأنرتنت وتكن�ل�جيا املعل�مات و كل ما 
تقدمه من حت�شينات يف طرق االنتاج وا�شاليبه 

من الع�امل التي ت�ؤدي للج�دة والتكلفة 
املنخف�شة.

اتفق3,930,77878.6

اتفق3,540,594770.8املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

املنتج  اأثر  على  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابات  مت��شطات  اأن   )5( اجلدول  من  يت�شح 
االإلكرتوين تراوحت بني )2.9 – 3.93( ، هذه النتيجة ت�شري اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�شة 
حلجم التحديات التي ت�اجهها، واملتمثلة يف زيادة املناف�شة املحلية والعاملية التي ترمي 
تكن�ل�جيا  اإىل  اللج�ء  عرب  ذلك  م�اجهة  عليها  وترتب  جميعها،  ال�رضكات  على  بظاللها 
وتط�يره  املنتج  لتح�شني  العاملني  جه�د  ت�شافر  من  متكنها  التي  واالت�شال،  املعل�مات 
ب�شكل مت�ا�شل لتلبية رغبات العمالء املتغرية با�شتمرار، كما ميكنها من تخفي�س التكاليف 
عرب التح�شني امل�شتمر.وفيما يتعلق باالجتاه العام جند اتفاقًا بداللة املت��شط احل�شابي الذي 
بلغ 3.54 واالنحراف املعياري 0.5947، وهذه النتيجة ت�شري اإىل اأن اأثر املنتج االإلكرتوين 
التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، كبري من وجهة نظر  ال�شناعات  اأداء �رضكات  يف تق�مي 

اأفراد عينة الدرا�شة بن�شبة 70.8 %.
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الجدول )6( 
 المحور II: التسعير اإللكتروني

II املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الت�شعري
االإلكرتوين

ت�شاعد تكن�ل�جيا املعل�مات املنظمة على ربط 
الت�شعري بال�ش�ق امل�شتهدفة واملكانة التناف�شية 

واملنتج.
حمايد3.291.06665.8

تتيح االنرتنت اختيار ال�شعر االمثل باال�شتناد اىل 
اال�شرتاتيجية االف�شل وكذا التكاليف ومنحنى 

املرونة.
حمايد3.121.08762.4

ت�شعى املنظمة ال�شتخدام الطرق االبداعية يف 
الت�شعري من خالل االنرتنت كا�شتخدام تطبيقات 

الت�شعري املرن.
حمايد2.930.86758.6

ت�شاعد تكن�ل�جيا املعل�مات املنظمة على 
حمايد3.311.02466.2ت�رضيع عملية اتخاذ وتنفيذ قرار الت�شعري.

تلجاأ املنظمة الربجميات الأغرا�س حتليلية تخ�س 
حمايد3.240.87864.8ان�شطتها مبا يف ذلك ا�شرتاتيجيات الت�شعري.

حمايد3.170.77763.4املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

يت�شح من البيانات ال�اردة يف اجلدول )6( وج�د حياد ح�ل اأثر الت�شعري االإلكرتوين 
اأداء منظمات االعمال.ففي املح�ر الثاين من املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين تبنّي  يف تق�مي 
مئ�ية  ون�شبة   ،  )3.31  –  2.93( بني  تراوح  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات  مت��شط  اأن 
اإدراك  م�شت�ى  انخفا�س  اإىل  النتيجة  هذه  وت�شري   ،  )%  66.2  -  %  58.6( بني  تقع 
اأفراد عينة الدرا�شة الأهمية املتغري، ويع�د ذلك اإىل �شعف تبني متغريات املح�ر من قبل 
متيزه  اإىل  اإ�شافة  الثبات،  وعدم  باملرونة  يت�شف  االإلكرتوين  الدرا�شة.فالت�شعري  جمتمع 
باالنخفا�س، ويع�د ذلك للتناف�س ال�شديد بني ال�رضكات العار�شة على امل�اقع املخ�ش�شة.
وبالرج�ع ل�اقع �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، جندها ال تلجاأ كثرياً 
لهذا الن�ع من الت�شعري لعدم قدرتها على التناف�س يف جمال ن�شاطها على م�شت�ى ال�ش�ق 
االفرتا�شي، باالإ�شافة اإىل ذلك اأن ال�ش�ق املحلي غري م�شبع اأي ما ميكنها من تغطية جزء 
متغري  فقرات  جلميع  العام  باالجتاه  يتعلق  حمليا.وفيما  امل�ج�دة  ال�ش�قية  الفج�ة  من 
يعني  0.777، مما  وبانحراف معياري   3.17 احل�شابي  املت��شط  بلغ  االإلكرتوين  الت�شعري 
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اأن اأفراد عينة الدرا�شة لديهم اجتاه حمايد بن�شبة 63.4 % على اأثر الت�شعري االلكرتوين يف 
تق�مي اأداء �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة.

الجدول )7( 
المحورIII: التوزيع اإللكتروني

III املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الت�زيع
االإلكرتوين

ت�شتخدم املنظمة تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت 
حمايد3,241,22664.8يف ت�زيع منتجاتها من خالل القن�ات االلكرتونية.

تلجاأ املنظمة للت�زيع االإلكرتوين من اجل تقلي�س 
حمايد3,311,07066.2دور واهمية ال��شطاء التقليديني.

ت�شعى املنظمة من خالل تكن�ل�جيا املعل�مات 
واالت�شال اىل جعل عمليات الطلب مربجمة حا�ش�بيا 

ومنتظمة وكذلك ت�رضيع عمليات االي�شال.
اتفق3,50,96970

تلجاأ املنظمة ل��شطاء املعرفة االلكرتونية لت�شهيل 
حمايد3,261,10665.2عملية االت�شال مع الزبائن.

تق�م بت�فري املهارات والتقنيات التي تك�ن قادرة 
اتفق3,431.10768.6على حتقيق فعالية وكفاءة عملية التبادل االلكرتوين

حمايد3,340,83566.8املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

يت�شح اجلدول )7( اأن مت��شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة تراوحت بني )3.24 
اإىل  النتيجة  وت�شري هذه   ،  )%  70 – %  64.8( ترواحت بني  وبن�شبة مئ�ية   ،  )3.5 –
انخفا�س م�شت�ى اإدراك اأفراد عينة الدرا�شة الأهمية املتغري، ويع�د ذلك اإىل �شعف تبني 
اأفراد  اإدراكًا من طرف  اأّن هناك  الدرا�شة، مع ذلك جند  متغريات املح�ر من قبل جمتمع 
عمليات  جلعل  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اإىل  اللج�ء  يخ�س  فيما  الدرا�شة  عينة 
املهارات  وت�فري  االإي�شال،  عمليات  ت�رضيع  وكذلك  ومنتظمة،  حا�ش�بيًا  مربجمة  الطلب 
وكفاءتها. االإلكرتوين  التبادل  عملية  فعالية  حتقيق  على  قادرة  تك�ن  التي  والتقنيات 
احل�شابي  املت��شط  بلغ  فقد  االإلكرتوين،  الت�زيع  فقرات  جلميع  العام  لالجتاه  وبالن�شبة 
0.835، ون�شبة مئ�ية 66.8 %.وت�شري هذه النتيجة اإىل وج�د  3.34 وانحراف معياري 
التح�يلية  ال�شناعات  �رضكات  اأداء  تق�مي  يف  االإلكرتوين  الت�زيع  اأثر  ح�ل  حمايد  اجتاه 

اخلا�شة مبدينة عنابة.
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الجدول )8( 
المحور IV: الترويج اإللكتروني

IV املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الرتويج
االإلكرتوين

تتفاعل املنظمة مع زبائنها عرب االنرتنت من 
حمايد2,981,27859.6خالل احل�ارات املبا�رضة.

ت�شعى املنظمة لن�رض العديد من االعالنات عرب 
Web sites.اتفق3,51,19470م�اقع ال�يب

ت�شتخدم املنظمة ا�شل�ب الربيد االلكرتوين 
يف االت�شال الرتويجي من اجل زيادة فعالية 

وكفاءة االأداء لرجال البيع.
اتفق3,691,02473.8

تتبنى املنظمة مفه�م الت�ش�يق املبا�رض لبناء 
اتفق3,951,01179عالقة ق�ية مع امل�شتهلك.

اإن جناح احلملة الت�ش�يقية للمنظمة يعتمد على 
املنتج و ذكاء القائمني عليه من الداخل مما 

ي�ؤدي اىل عدم حتمل تكاليف غري ج�هرية.
اتفق3,980,84279.6

اتفق3,610,78372.2املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

على  الدرا�شة  عينة  الأفراد  اتفاق  وج�د   )8( اجلدول  يف  ال�اردة  البيانات  تك�شف 
 –  2.98( بني  تراوحت  ح�شابية  مبت��شطات  االإلكرتوين،  الرتويج  حم�ر  فقرات  معظم 
النتيجة ت�شري اإىل اإدراك  .فهذه   )%  79.6  -%  59.6( بني  ما  مئ�ية  ون�شبة   ،  )3.98
اأفراد عينة الدرا�شة الأهمية املتغري، وذلك من منطلق اأن االهتمام بالتكن�ل�جيا احلديثة 
يف االت�شاالت يجعلها اأكرث دقة يف التعامل مع العمالء، من خالل رفع كفاءة العاملني 
ج�هرية. غري  تكاليف  ال�رضكات  هذه  يجنب  مما  االإلكرتوين،  الت�ا�شل  على  بالتدريب 

معياري  بانحراف   3.61 احل�شابي  املت��شط  بلغ  فقد  العام،  االجتاه  يخ�س  وفيما 
اأن اأثر الرتويج االإلكرتوين يف  اإىل  %، وت�شري هذه النتيجة   72.2 0.783 ون�شبة مئ�ية 
نظر  وجهة  من  كبري  عنابة،  مبدينة  اخلا�شة  التح�يلية  ال�شناعات  �رضكات  اأداء  تق�مي 

الدرا�شة. عينة  اأفراد 
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2 - 3 و�صف متغريات تقومي الأداء وت�صخي�صها وحتليل نتائجها: 
الجدول )9( 

المحورI: الربحية

I املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الربحية

تق�م املنظمة مبقارنة النفقات الت�ش�يقية 
باملبيعات املحققة من اجل حتقيق الربحية 

اخلا�شة.
حمايد3,381,12567.6

ت�شتخدم املنظمة حتليل االنتاجية الت�ش�يقية 
لعنا�رض املزيج الت�ش�يقي بغية تعزيز اثرها على 

الربحية.
حمايد3,380,85467.6

ت�شعى املنظمة للح�ش�ل على ف�ائد تناف�شية 
وحت�شني ربحيتها من خالل اال�شتغالل االمثل 

ملك�نات تكن�ل�جيا املعل�مات.
اتفق3,641,07472.8

تتبنى املنظمة فل�شفة ادارة املعرفة لزيادة 
اتفق3,480,96969.6الع�ائد املالية.

ان تقليل تكاليف الهدر واالنتاج املعيب 
وتكاليف �ش�ء التعامل مع التقانا وو�شائل العمل 

ي�ؤدي باملنظمة اىل زيادة قاعدة ربحتيها.
اتفق3,711,19574.2

اتفق3,510.72470.2املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

من اجلدول )9( يت�شح وج�د اتفاق ح�ل م�شم�ن الفقرات الثالث االأخرية، فمت��شطاتها 
احل�شابية تراوحت بني )3.48 – 3.71( وبن�شبة مئ�ية ما بني )69.6 % - 74.2 %( ، 
مما يدل على ق�ة تبني اأفراد عينة الدرا�شة للمتغريات.اأما بالن�شبة للفقرة االأوىل والثانية، 
ومن واقع اجلدول تبنيَّ وج�د اجتاه حمايد حيث اإن املت��شط احل�شابي قدر بـ 3.38 لكليهما 
بانحراف معياري )1.125 – 0.854( ، ون�شبة مئ�ية 67.6 % لكل من الفقرتني، وهذا 
الت�ش�يقية  النفقات  مقارنة  ح�ل  كاٍف  ت�ش�ر  لديهم  لي�س  الدرا�شة  عينة  اأفراد  اأن  مفاده 
االإلكرتوين، وذلك  الت�ش�يقي  الت�ش�يقية لعنا�رض املزيج  باملبيعات، وكذا حتليل االنتاجية 
راجع لغياب هذه املمار�شات على م�شت�ى ال�رضكات.وفيما يتعلق باالجتاه العام كان هناك 
اتفاق بداللة املت��شط احل�شابي البالغ 3.51 واالنحراف املعياري 0.724، مما يدل على اأن 
املتغري وا�شح الأفراد عينة الدرا�شة، والتي متتلك ت�ش�راً ح�ل اأهمية متغري الربحية قدرت 

.% ن�شبته املئ�ية 70.2 
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الجدول )10( 
المحور II رضا الزبون

II املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

ر�شا الزب�ن

ت�شعى املنظمة اىل جعل الزب�ن نقطة ارتكاز 
اتفق4,170,53783.4لعملياتها وطريقها اىل التف�ق والتميز.

تعتمد املنظمة يف ادارة العالقة مع الزبائن على 
تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال لتحقيق مفه�م 

الزب�ن راأ�س املال وبالتايل ان�شاء قيمة للزب�ن.
اتفق3,641,12272.8

تعمل املنظمة على تعزيز التفاعل مع الزبائن 
من خالل االنرتنت ال�شتقطاب املعل�مات 

وا�شتغاللها.
حمايد3,31166.2

ترتكز املنظمة على نظام ت�زيع متكامل ي�فر 
اتفق3,620,98772.4على الزب�ن عناء التنقل والبحث والتق�شي.

تق�م املنظمة بطرح منتجاتها باأ�شعار ير�شى 
اتفق3,930,80878.6عنها الزب�ن مقابل ح�ش�له على ال�شلعة.

اتفق3,730,67874.6املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

والتي  املح�ر  فقرات  معظم  م�شم�ن  ح�ل  اتفاق  وج�د   )10( اجلدول  من  يت�شح 
مت��شطاتها احل�شابية تراوحت بني )3.62 – 4.17( ون�شبة مئ�ية بني )72.4 % - 83.4 
%( ، مما يدل على ق�ة تبني اأفراد عينة الدرا�شة للمتغريات.اأما بالن�شبة للفقرة الثالثة من 
املح�ر فكان اجتاهها حمايداً، حيث اإن املت��شط احل�شابي قدر بـ 3.31 وانحراف معياري 
1 ون�شبة مئ�ية 66.2 %، وهذا يعني اأن اأفراد عينة الدرا�شة لي�س لديهم ت�ش�ر كاٍف، فيما 
وا�شتغاللها  املعل�مات  ال�شتقطاب  االنرتنت  خالل  من  الزبائن  مع  التفاعل  تعزيز  يخ�س 
املت��شط  بداللة  اتفاق  هناك  كان  فقد  العام  االجتاه  بخ�ش��س  ر�شاهم.اأما  حتقيق  بغية 
احل�شابي الذي بلغ 3.73 وانحراف معياري 0.678، مما يدل على اأن املتغري وا�شح الأفراد 
املئ�ية  ن�شبته  قدرت  الزب�ن،  ر�شا  متغري  اأهمية  ح�ل  ت�ش�راً  متتلك  التي  الدرا�شة،  عينة 

.%  74.6

ثالثاً - قياس عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة: 
يلي  فيما  �شيتم  اال�شتبانة،  الدرا�شة على فقرات  اأفراد عينة  ا�شتجابات  ُحلِّلت  اأن  بعد 

حتليل العالقة بني متغريات الدرا�شة الختبار الفر�شية االأوىل كما ه� حمدد م�شبقًا.
االإلكرتوين،  الت�ش�يقي  املزيج  بني  اإح�شائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  ت�جد  ال   :H0
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وتق�مي االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.
H1: ت�جد عالقة ارتباط ذات داللة اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االلكرتوين، وتق�مي 

االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.    
الجدول )11( 

معامل االرتباط الكلي

معامل الرتباط الكلي

تقومي الأداء

0,826املزيج الت�صويقي اللكرتوين

Sig0,000 الدللة

N42

نالحظ من اجلدول )11( وج�د عالقة ارتباط طردية ذات داللة اإح�شائية بني املتغري 
معامل  بلغ  اإذ  االأداء»،  »تق�مي  املعتمد  واملتغري  االإلكرتوين»  الت�ش�يقي  »املزيج  امل�شتقل 
الت�ش�يقي  باملزيج  الدرا�شة  عينة  اهتمام  اأن  على  يدل  وهذا   ،  )0،826( بينهما  االرتباط 
االلكرتوين اأدى اإىل حت�شني االأداء.ومبا اأن Sig=0.000 اأ�شغر من α=0.05، عليه نرف�س 
الفر�شية العدمية H0 ونقبل الفر�شية ال�ج�دH1، اأي وج�د عالقة ذات داللة اح�شائية بني 

املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0.05.
رابعا: حتليل اأثر املزيج الت�صويقي الإلكرتوين وتقومي الأداء واختباره: تت�شمن  ◄

هذه الفقرة اختبار الفر�شية الرئي�شة الثانية التي ن�شها كاالآتي: 
H0: ال ت�جد عالقة اأثر ذات داللة اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي 

االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.
وتق�مي  االلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  اإح�شائية بني  داللة  ذات  اأثر  ت�جد عالقة   :H1

االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.
الجدول )12( 

تقدير معلما	 نموذ	 االنحدار البسيط

 م م�صتقل

م تابع

Constantاملزيج الت�صويقي اللكرتوين F
املح�صوبة

F اجلدولية عند 
م�صتوى )40, %5( 

R2 معامل 

التف�صري BA

0,6360,87486,1244.080,683تق�مي االأداء

اأكرب من قيمة  86،124، وهي  الب�شيط بلغت  F املح�ش�بة لنم�ذج االنحدار  اإن قيمة 
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%، وهذا يعني ثب�ت   95 % وبدرجة ثقة   5 4.08 مب�شت�ى معن�ية  البالغة  F اجلدولية 
وا�شحة  القاعدة  وبالتايل  املذك�ر،  املعن�ية  م�شت�ى  عند  املقدر  االنحدار  معن�ية من�ذج 
هي رف�س فر�شية العدم H0 وقب�ل فر�شية ال�ج�د H1، مبعنى ت�جد عالقة اأثر ذات داللة 

اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء.
ونالحظ اأن قيمة R2 معامل التف�شري 0،683، اأي ن�شبة ما يف�رضه املزيج الت�ش�يقي  ♦

الباقية  الن�شبة  اأما   ،% االأداء تبلغ  68.3  التي تطراأ على حتقيق  التغريات  االإلكرتوين من 
فتع�د مل�شاهمة متغريات اأخرى غري داخلة يف النم�ذج.

2 - 5: اختبار فرق املتو�صطني t- test لكل اإجمال حمور من حماور الدرا�صة  ◄
على نوع اجلن�س.

H0: ال ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعًا لن�ع اجلن�س عند م�شت�ى 
معن�ية 0،05.

H1: ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعًا لن�ع اجلن�س عند م�شت�ى 
معن�ية 0،05.

الجدول )13( 
t- test اختبار فرق المتوسطين

املحور
 Levene’s test

t Sig )2 tailed(
FSig

0,998- 0,1030,7500.002املنتج االلكرتوين

0,1050,7471.4320,160الت�شعري االلكرتوين

0,886- 0 .0,2360,630145الت�زيع االلكرتوين

0,0050,9420.6920,493الرتويج االلكرتوين

من االختبار االأول Levene يت�شح وج�د داللة للمحاور االأربعة، حيث قيمة الداللة 
اخلا�شة بكل حم�ر هي على الرتتيب: 0،75 و 0،747 و 0،630 و 0،942 وجميعها اأكرب 
لداللة  االعتماد  يعني  واالإناث، مما  الذك�ر  ل�ج�د جتان�س بني  اإىل  ي�ؤ�رض  0،05، مما  من 
اختبار t على قيمة Sig 2tailed، فنجد احتماالت املعن�ية الختبار t للفرق بني املت��شطني 
هي على الرتتيب: 0،998 و0،160 و0،886 و0.493، والتي بدورها ت�ؤكد قب�ل فر�شية 
العدم H0 مبعنى عدم وج�د فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعًا لن�ع اجلن�س.
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من  ◄ حمور  اإجمال  لكل   ANOVA الأحادي  التباين  حتليل  اختبار   :6  -  2
حماور الدرا�صة ح�صب اخلربة العملية 

العملية عند  العينة تبعا للخربة  اإجابات  H0: ال ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطات 
م�شت�ى معن�ية 0،05.

عند  العملية  للخربة  تبعًا  العينة  اإجابات  مت��شطات  بني  معن�ية  فروق  ت�جد   :H1
م�شت�ى معن�ية 0،05.

الجدول )14( 
تحليل التباين األحادي حسب الخبرة العملية

الدللة FSigاملحور

1,4010,253املنتج االإلكرتوين

3,4320,018الت�شعري االإلكرتوين

1,5470,209الت�زيع االإلكرتوين

1,2610.303الرتويج االإلكرتوين

، وعليه   F (ANOVA) اختبار  با�شتخدام  )14( مقارنة املت��شطات  ي��شح اجلدول 
يت�شح عدم وج�د داللة بالن�شبة للمحاور التالية: املنتج االإلكرتوين، والت�زيع االإلكرتوين، 
والرتويج االإلكرتوين، حيث قيم الداللة لهذه املحاور كاالآتي: 0،253، 0،209، 0.303، 
فر�شية  نقبل  بالتايل  معن�ية،  فروق  وج�د  عدم  على  يدل  ومما   0،05 من  اأكرب  وهي 
0.05، و  العدم.اأما حم�ر الت�شعري االإلكرتوين فقيمة الداللة قدرت بـ 0.018 وهي اأقل من 
اإجابات العينة  بالتايل نرف�س فر�شية العدم مبعنى ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطات 

العملية. تبعا للخربة 
من   LSD اختبار  نطبق  معن�ي  تاأثري  له  اخلربة  م�شت�يات  من  زوج  اأي  ولتحديد 
 11 ومن  �شن�ات  اإىل10   5 )من  الثنائية  اأن  فنالحظ  البعدية،  املقارنات  اختبارات 
 10 اإىل   5 )من  للثنائية  بالن�شبة  وكذلك   ،0،014 هي  الداللة  قيمة  �شنة(   15 اإىل 
مما   0،05 من  اأقل  وكلتاهما   ،0،002 هي  الداللة  قيمة  �شنة(   20 من  واأكرث  �شن�ات 

معن�ياتهما. على  يدل 
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 )J( اخلربة العملية )I( الدللةاخلربة العملية

5 اىل 10 �شن�ات اأقل من 5 �شن�ات
 من 11 اىل 15 �شنة
 من 16 اىل 20 �شنة
 اأكرث من 20 �شنة 

0.099
0.014
0.135
0.002

القسم الثالث - االستنتاجات والتوصيات: 

اأول: ال�صتنتاجات: من خالل مطالعاتنا لنتائج الدرا�شة ن�شتنتج ما ياأتي:  ♦
وج�د اهتمام بتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال، وكل ما تقدمه من حت�شينات من . 1

عنابة،  اخلا�شة مبدينة  التح�يلية  ال�شناعات  واأ�شاليبه، من طرف �رضكات  االإنتاج  طرف 
وتخفي�س  اجل�دة  حت�شني  يف  مل�شاهمته  راجع  وهذا   ،  )%78.6  ( املئ�ية  الن�شبة  قدرت 
التكلفة، كما اأ�شارت النتائج اإىل عدم �شعي ال�رضكات ل�رضاء م�شتلزماتها يف عملية االإنتاج 
عرب �شبكة االأنرتنت، ويعزى ذلك اإىل وج�د بدائل اأخرى لالت�شال طغت على ممار�شتها يف 

هذا املجال.
يدل . 2 وهذا  االإلكرتوين،  الت�شعري  اجتاه حمايد ملح�ر  الدرا�شة وج�د  نتائج  اأظهرت 

على اأّن �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، ت�يل اأهمية لعملية الت�شعري 
االإلكرتوين، ولكن لي�س ب�شكل كبري جداً، وهذا راجع لعدم قدرتها على التناف�س من خالل هذا 
الن�ع من الت�شعري على م�شت�ى ال�ش�ق االفرتا�شي، الذي يتميز مبرونة االأ�شعار وانخفا�شها، 
االأمر الذي يجعلها تهتم بال�ش�ق املحلي الذي يتميز يف اأغلب االأحيان بعدم االإ�شباع، ل�ج�د 

فج�ات ت�ش�يقية ميكن لهذه ال�رضكات اأن تغطي جزءاً منها.
كما بينت نتائج الدرا�شة وج�د اجتاه حمايد ملح�ر الت�زيع االإلكرتوين على م�شت�ى . 3

�رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، ولكن جندها تهتم جيدا بتكن�ل�جيا 
اإىل  اإ�شافة  الطلب مربجمة حا�ش�بيًا ومنتظمة،  التي جتعل عمليات  املعل�مات واالت�شال 
ت�فريها للمهارات التي تك�ن قادرة على حتقيق فعالية وكفاءة عملية التبادل االإلكرتوين.

ي�ؤدي . 4 واالت�شال  املعل�مات  بتكن�ل�جيا  االهتمام  زيادة  اأّن  اإىل  النتائج  اأ�رضت 
بالتدريب  العاملني  كفاءة  رفع  خالل  من  وجناعته،  الرتويجي  االأداء  كفاءة  زيادة  اإىل 
على الت�ا�شل االإلكرتوين، مما يجنب �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة 
تكاليف غري ج�هرية، كما بينت النتائج عدم تفاعل ال�رضكات ب�شكل جيد مع زبائنها عرب 
مع  للت�ا�شل  اأخرى  بدائل  اإىل وج�د  ذلك  ويعزى  املبا�رضة،  احل�ارات  االنرتنت من خالل 
الزبائن، على غرار الهاتف الثابت واملحم�ل، تكفل هذه املهمة يف اإطار املعامالت املحلية.
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اأظهرت النتائج اأّن االأهمية الن�شبية ملح�ر الربحية قدرت بـ 70.2 %، وهذا راجع . 5
ل�شعي �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، للح�ش�ل على ف�ائد تناف�شية 
التكاليف اخلفية.يف  املعل�مات، وتقليل  االأمثل ملك�نات تكن�ل�جيا  اال�شتغالل  من خالل 
حني بينت الدرا�شة غياب بع�س املمار�شات على م�شت�ى هذه ال�رضكات، فيما يخ�س مقارنة 

النفقات الت�ش�يقية باملبيعات، وحتليل اإنتاجية املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين.
اأو�شحت النتائج وج�د ت�ش�ر جيد ل�رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة . 6

عنابة، ح�ل حم�ر ر�شا الزب�ن بن�شبة مئ�ية 47.6 %، ويرجع ذلك لك�ن هذه ال�رضكات 
الزب�ن راأ�س املال، وبالتايل  الزب�ن نقطة ارتكاز لعملياتها، لتحقيق مفه�م  ت�شعى جلعل 
الزبائن  مع  جيد  ب�شكل  تتفاعل  ال  ال�رضكات  اأّن  النتائج  اأظهرت  كما  للزب�ن،  قيمة  اإن�شاء 
من خالل االنرتنت ال�شتقطاب املعل�مات وا�شتغاللها لتحقيق ر�شاهم، ويعزى ذلك لل�ش�ق 
املحلية غري امل�شبعة، فمعظم منتجات ال�رضكات جتد طريقها للزب�ن دون تعر�شها للمناف�شة 

ال�شديدة، االأمر الذي رجع بال�شلب على عملية اال�شت�شعار البيئي.
اأ�شفرت النتائج اخلا�شة بتحليل عالقة االرتباط بني املتغريات عن ا�شتنتاج مفاده، . 7

وج�د عالقة ارتباط م�جبة ذات داللة اح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي 
االأداء، اإذ بلغ معامل االرتباط )0.826( .

بني . 8 اإح�شائية  داللة  ذات  اأثر  عالقة  وج�د  اإىل  االإح�شائي  التحليل  نتائج  اأ�رضت 
املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء.

اإجابات . 9 مت��شط  معن�ية بني  فروق  ت�جد  ال  اأنه   ،t- test اختبار  نتائج  اأو�شحت 
العينة تبعًا لن�ع اجلن�س.

اأثبتت نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي ANOVA، اأنه ال ت�جد فروق معن�ية . 10
تبعًا مل�شت�ى اخلربة العملية بالن�شبة للمحاور االآتية: املنتج االإلكرتوين، والت�زيع االإلكرتوين، 

والرتويج االإلكرتوين.اأما حم�ر الت�شعري االإلكرتوين فقد ثبت وج�د فرق معن�ي.
ثانيا- التو�صي��ات:  ♦
نظرا لك�ن الزب�ن واع ومتعلم، ويهتم بج�دة املنتجات التي تقدمها له �رضكات . 1

عملية  جلعل  ت�شعى  اأن  االأخرية  هذه  فعلى  عنابة،  مبدينة  اخلا�شة  التح�يلية  ال�شناعات 
خالل  اإليها  ترد  التي  للمعل�مات  اال�شتجابة  خالل  من  باملرونة  تتميز  املنتجات  تط�ير 
مرحلة التط�ير، حتى حتقق له اأق�شى درجات االإ�شباع والر�شا، من خالل العمل على ت�فري 

اأكرب قدر ممكن من املنافع مقارنة بالقيمة املدف�عة حتى ي�شعر الزب�ن بالر�شا.
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زيادة االهتمام بالت�شعري االإلكرتوين ملا له من ف�ائد على املركز التناف�شي ل�رضكات . 2
ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، فتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال ت�شاعد على 
اتخاذ  عملية  ت�رضِّع  كذلك  واملنتج،  التناف�شية  واملكانة  امل�شتهدفة  بال�ش�ق  الت�شعري  ربط 

قرارات الت�شعري وتنفيذها.
ال�شناعات . 3 �رضكات  طرف  من  االلكرتونية  الت�زيع  قن�ات  على  الرتكيز  زيادة 

التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، لغر�س حتقيق فعالية وكفاءة عملية التبادل االإلكرتوين، 
وكذا تقلي�س دور ال��شطاء التقليديني واأهميتهم.

والء . 4 لزيادة  ي�ؤدي  الذي  االأمر  زبائن،  مع  االأنرتنت  عرب  التفاعل  ثقافة  تكري�س 
الزبائن واإدراك ال�رضكات حلاجات ال�ش�ق ورغباته امل�شتهدفة بطريقة مبا�رضة وفعالة، مما 

يدعم مركزها التناف�شي.



315

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

الكتب 

اب� فارة ي��شف احمد، »الت�ش�يق االلكرتوين )عنا�رض املزيج الت�ش�يقي عرب االنرتنت(«، . 1
ط1، عمان، دار وائل للن�رض والت�زيع، 2004.

االإ�شكندرية، م�رض، . 2 الدار اجلامعية،  الت�ش�يق«،  اإدارة  ال�شحن حممد فريد، »قراءات يف 
.2002

العالق ب�شري، »الت�ش�يق يف ع�رض االنرتنت واالقت�شاد الرقمي«، املنظمة العربية للتنمية . 3
االإدارية، القاهرة، م�رض، 2003.

عمان . 4 والت�زيع،  للن�رض  احلامد  دار  والرتويج«،  الت�ش�يقية  »االت�شاالت  ثامر،  البكري 
االأردن، 2004

البكري ثامر، »الت�ش�يق اأ�ش�س ومفاهيم معا�رضة«، دار اليازوري، عمان، االأردن، 2006.. 5
االأردن، . 6 عمان،  للن�رض،  وائل  دار  ط1،  اال�شرتاتيجية«،  »االإدارة  ح�شن،  فالح  احل�شيني 

.2000
وا�شرتاتيجي . 7 كمي  مدخل  البن�ك  »اإدارة  الرحمان،  عبد  م�ؤبد  ح�شن،  فالح  احل�شيني 

معا�رض« ط2، دار وائل للن�رض، عمان، االأردن، 2006.
الكرخي جميد، »تق�مي االأداء يف ال�حدات االقت�شادية با�شتخدام الن�شب املالية«، دار . 8

املناهج، عمان، االأردن 2010
والت�زيع، . 9 للن�رض  املناهج  دار  االنرتنت«،  يف  الت�ش�يقية  »اال�شرتاتيجية  ب�شري،  العالق 

عمان االأردن، 2003.
الطائي حميد واآخرون، »االأ�ش�س العملية للت�ش�يق احلديث« دار اليازوري، عمان االأردن، . 10

.2007
التقليدي . 11 الت�ش�يق  يف  ودورها  املعل�مات  »تكن�ل�جيا  اهلل،  عبد  فرغلي  م��شى،  علي 

وااللكرتوين«، القاهرة، اينزاك، 2007



316

أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

عداي احل�شني فالح احل�شن، ’’ االإدارة اال�شرتاتيجية’’، دار وائل للن�رض، عمان، االأردن، . 12
2000، �س 231

الرسائل واألطروحات: 

حممد عبد العظيم احمد، »ع�امل قب�ل امل�شتهلك للت�ش�ق االإلكرتوين«، اأطروحة دكت�راه، . 1
اإدارة اأعمال، كلية التجارة جامعة االإ�شكندرية، 2005.

امل�ؤ�ش�شة . 2 يف  التناف�شية  امليزة  دعم  يف  االلكرتوين  الت�ش�يق  ‘’دور  زينب،  �شطيبة 
االقت�شادية’’، مذكرة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة قا�شدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

.2009
اأطروحة . 3 الت�ش�يق’’،  االإنتاج يف ظل هيمنة  اإدارة  تفكري جديد يف  ‘’نح�  زكية،  مقري 

دكت�راه غري من�ش�رة، جامعة احلاج خل�رض، باتنة، اجلزائر، 2008.
الزب�ن من خالل املزيج . 4 الت�جه نح�  ‘’الت�ش�يق االلكرتوين وتفعيل  �شعادي اخلن�شاء، 

الت�ش�يقي«، ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة بن ي��شف بن حدة، اجلزائر، 2006.
�ش�ادي اأمل فرحان، ’’ اثر اجل�دة ال�شاملة يف حت�شني االأداء درا�شة ميدانية يف املعهد . 5

التقني يف الب�رضة’’، ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة الب�رضة، 2005.
�شريوف ف�شيلة، ‘’اثر الت�ش�يق االلكرتوين على ج�دة اخلدمات امل�رضفية’’، ماج�شتري . 6

غري من�ش�رة، جامعة منت�ري، ق�شنطينة، اجلزائر، 2010

املقاالت العلمية: 

الداوي ال�شيخ، ’’حتليل االأ�ش�س النظرية ملفه�م االأداء’’، جملة الباحث العدد 07، جامعة . 1
ورقلة، اجلزائر، 2010.

جامعة . 2 ‘’جملة  املنظمات،  اأداة  كفاءة  رفع  يف  املعرفة  اإدارة  ’’دور  �شليمان،  الفار�س 
دم�شق للعل�م االقت�شادية و القان�نية، املجلد 26، العدد الثاين، 2010.

تركمان عبد اللطيف، ’’الرقابة اال�شرتاتيجية و اأثرها علي زيادة فعالية اأداء املنظمات«، . 3
جملة جامعة ت�رضين للدرا�شات و البح�ث العملية، �شل�شلة العل�م االقت�شادية والقان�نية، 

العدد 127، دم�شق، 2007 �س 135



317

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

ال�شبكة . 4 التجارية لالإعالن االلكرتوين يف  ا�شتخدام املن�شاآت  ’’ اثر  ي�شغ واثق �شربي، 
بالدمنارك،  املفت�حة  العربية  االأكادميية  جملة  الت�ش�يقي’’،  االأداء  على  العنكب�تية 

املجلد االأول، العدد االأول، 2006، �س 24

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Blocher Edward and al, ’’cost management: A strategic Emphasis’’, 

McGraw- Hill,1999.

2. Fill Chris, ‘’marketing comnumcation’’2ended, prentice hall, Europe, 
1999.

3. Michel Badac, Bertrand lavayssiére, Emmanuel Copin,’’E- marketing de 
la banque et l’assurance’’, Edition d’ovalisation, paris, 1999.

4. Pierre Desmet,’’la promotion des ventes’’ , DUNOD, paris, 2002.

قائمة امل�اقع: عمر اأب� امين عبد الغني، فر�س وحتديات الت�ش�يق االلكرتوين يف ظل 
http:/ / etudiant.com/ vb/ show thread.php ?t=1316 االجتاه نح� الع�ملة



318

أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة



319

حالة تعثر النمو االقتصادي 
يف اجلزائر خارج نشاط قطاع النفط

أ.شيخ رمحة
املشرف د.منصوري عبد اهلل 

   تاريخ التسليم: 9/ 2/ 2014م، تاريخ القبول: 24/ 8/ 2014م.
     طالبة دكتوراه/ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير/ جامعة باجي مختار/ عنابة/ الجزائر.

       أستاذ محاضر رتبة- أ- / كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير/ جامعة باجي مختار/ عنابة/ الجزائر.



320

أ. شيخ رحمة
املشرف د. منصوري عبد اهلل حالة تعثر النمو االقتصادي في اجلزائر خارج نشاط قطاع النفط

ملخص: 
تتميز العديد من بلدان اجلن�ب النفطية )1( بهيمنة قطاع املحروقات على االقت�شاد، 
هذه  عن  مثااًل  البحثية  ال�رقة  هذه  امل�شتدام.وُتقّدم  النم�  حتقيق  من  متكنها  وعدم 

االقت�شاديات واملتمثل يف االقت�شاد اجلزائري.
يهدف هذا امل��ش�ع اإىل درا�شة مدى ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، وت�شخي�س 
اإىل  البداية  العنا�رض االأ�شا�شية املف�رضة للنقائ�س امل�ج�دة. وذلك من خالل التعر�س يف 
القن�ات  ت�شخي�س  اإطار  يف  بالنفط،  الغنية  باالقت�شاديات  النم�  لتعرث  النظري  التاأ�شيل 
ال�شببية لتعرث النم�.ويف مرحلة ثانية، التطرق اإىل حالة االقت�شاد اجلزائري، بدرا�شة مدى 
ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، عرب الرتكيز على حتليل م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي 

يف الع�رضيتني االأخريتني.
النم�  االقت�شادي،  النم�  م�ؤ�رضات  الريع،  على  يق�م  اقت�شاد  املفتاحية:  الكلمات 

امل�شتدام.

(1) تم اعتماد مصطلح بلدان الجنوب النفطية، ألن غالبية البلدان المصدرة للنفط التي تتوزع جنوب الكرة األرضية،
تتميز من الناحية االقتصادية بأنها أقل تقدما (بدرجات متفاوتة) مقارنة بمصدري النفط في الشمال، كالنرويج وبريطانيا.
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THE STATUS OF ECONOMIC DECLINE IN ALGERIA, 
OUTSIDE THE CONTEXT OF OIL SECTOR

Abstract: 

The issue of the sustainable growth characterizes many 
hydrocarbon exporting countries of the South.Indeed, hydrocarbons 
remain the dominant sector of the economy.This study aimed to figure 
the sustainability of growth in the case of Algeria, and to explore the 
factors that determine the existing deficiencies.To achieve this, the 
researcher proposes a literature review about various channels that 
could explain the poor performance of many oil exporting countries, and 
then, an analysis of the sustainability of growth in Algeria by examining 
economic indicators in the last twenty years.

Keywords: rentier economy, indicators of economic growth, sustainable 
growth.
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مقدمة: 
اأدت طفرة االأ�شعار النفطية عام 1973م اإىل خلق طم�ٍح لدى بلدان اجلن�ب النفطية، 
التي حت�ز على اجلزء االأعظم من هذه الرثوة بعهٍد جديد، تغرّي فيه من م�قعها �شمن الهيكل 
التقليدي للتجارة الدولية، كما كانت تهدف )خا�شة اأع�شاء منظمة الدول امل�شدرة للنفط( 

اإىل ا�شتغالل ق�تها النفطية لتحقيق مكا�شب تنم�ية.
اآليات  خالل  من  له،  االأمثل  اال�شتغالل  بال�رضورة  يعني  ال  النفط  فامتالك  ذلك  مع 
واأوجه ا�شتخدام امل�ارد النفطية، �ش�اًء يف العمليات االإنتاجية الالحقة اأو الت�ظيف الكفء 
ال�شياق  هذا  للرثوة.ويف  م�لِّدٍة  اإنتاجية  اأ�ش�ٍل  اإىل  بتح�يلها  عنها،  املرتتبة  لالإيرادات 
تتمح�ر االإ�شكالية الرئي�شة لهذا امل��ش�ع، ح�ل حالة االقت�شاد اجلزائري، يف االآتي: »اإىل 
ل االقت�شاد اجلزائري، الذي ميثل اأحد اقت�شاديات اجلن�ب النفطية، يف تهيئة  اأي مدى ت��شّ

اقت�شاده ملا بعد ن�ش�ب النفط؟ «.
يهدف هذا امل��ش�ع اإىل درا�شة مدى ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، وت�شخي�س 
االأداء  يعك�س  امل�شتدام  النم�  اأن  امل�ج�دة.ذلك  للنقائ�س  املف�رضة  االأ�شا�شية  العنا�رض 
عرب  الرثوة  انتقال  يف  ي�شاهم  مما  النفطية،  للعائدات  ال�شليمة  واالإدارة  اجليد  االقت�شادي 

االأجيال.
النم�  لتعرث  النظري  التاأ�شيل  اإىل  البداية  يف  التعر�س  مّت  االإ�شكالية،  هذه  وملعاجلة 
باالقت�شاديات الغنية بامل�ارد الطبيعية، خا�شة النفط، كتمهيد يف اإطار ت�شخي�س القن�ات 
التي نفت  الدرا�شات  اإليها جمم�عة  لت  التي ت��شّ النتائج  النم�؛ مع ترجيح  ال�شببية لتعرث 
العالقة احلتمية للعنة امل�ارد.مّما يفتح املجال اأمام اإمكانية حت�شني االأداء االقت�شادي من 

خالل االإ�شالحات االقت�شادية واالإ�شالح امل�ؤ�ش�شاتي.
درا�شة مدى  االقت�شاد اجلزائري، من خالل  اإىل حالة  التعر�س  مّت  ثانية،  يف مرحلة 
ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر، بالرتكيز على حتليل موؤ�رشات النمو القت�صادي 

يف الع�رشيتني الأخريتني، ل�صيما: 
درا�شة االرتباط االإح�شائي بني الناجت املحلي االإجمايل يف اجلزائر واأ�شعار نفط  -
برنت؛ 
درا�شة تط�ر معدالت النم� االقت�شادي، وهيكل القيمة امل�شافة؛  -
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حتليل مدى اعتماد االقت�شاد اجلزائري على امل�ارد الطبيعية؛  -
ت�شخي�س العنا�رض الرئي�شية لرتاجع النم� االقت�شادي يف اجلزائر. -

واأخريا، ومن خالل حم�شلة الدرا�شة، ا�شُتنبطت بع�س العنا�رض الرئي�شية التي ميكن اأن 
ت�شّكل ركائز اأ�شا�شية للنم� امل�شتدام يف اجلزائر، وكذلك اقت�شاديات اجلن�ب النفطية.

فيما يخ�س منهج الدرا�شة، فلقد مّت االعتماد على االأ�شل�ب ال��شفي التحليلي، الأجل 
درا�شة مدى اعتماد االقت�شاد اجلزائري على امل�ارد الطبيعية، وت�شخي�س العنا�رض الرئي�شة 
بع�س  يف  املقارن،  باملنهج  اال�شتعانة  متت  اجلزائر.كما  يف  االقت�شادي  النم�  لرتاجع 
اأف�شل  ميّثل  الذي  الرنويجي  االقت�شاد  عليها.فاختري  ِل  امُلَتح�شّ النتائج  لتعزيز  االأحيان، 
من�ذج ميكن اال�شتناد اإليه ح�ل االإدارة اجليدة للم�ارد النفطية، واالقت�شاد الت�ن�شي، الفقري 

من حيث امل�ارد املعدنية مقارنة باجلزائر اإال اأنه يتميز باأدائه اجليد.
وفيما يتعلق بامل�صادر الأ�صا�صية التي اعُتِمدت يف الدرا�صة، فتمثلت يف: 

على  ♦ االعتماد  م��ش�ع  تناولت  التي  االأدبيات  �شّم  النظري:  للتاأ�شيل  بالن�شبة 
امل�ارد الطبيعية، خا�شة النفط وتاأثريه على االأداء االقت�شادي؛ 

الهيئات  ♦ بالن�شبة حلالة االقت�شاد اجلزائري: فُاعتِمد على تقارير وق�اعد بيانات 
الر�شمية واملنظمات الدولية ب�شكل اأ�شا�شي، وكذا قاعدة بيانات بريتي�س برتولي�م، اإ�شافة 

اإىل امللتقيات الدولية.

1- القنوات السببية لتعثر النمو خارج نشاط قطاع النفط: )2( 
فيما يتعلق بالتاأ�شيل النظري لتعرث النم� باالقت�شاديات الغنية بامل�ارد الطبيعية 
اأهمية بالغة يف  ز تيار معني واإمنا ت�جد مفاهيم رئي�شة عدة القت  النفط، ال مُييَّ وخا�شة 
القن�ات  حتليل  يف  الرتكيز  يتم  ما  عادة  التاأخر.وعم�ما،  هذا  تف�رض  التي  االأ�شباب  حتليل 
ال�شببية لالآثار اجلانبية لرثوة امل�ارد الطبيعية على اأداء اقت�شاديات اجلن�ب امل�شدرة لها، 

على العنا�رش الآتية: 
من  ♦ االإيرادات  يجعل  مما   : النفط(  )خا�شة  االأ�شا�شية  امل�اد  اأ�شعار  تقلب  اأوال- 

�شادرات املحروقات تت�شف بالتذبذب وعدم اليقني، حيث ال تخ�شع فقط لع�امل اقت�شادية 
داخلية، بل تتاأثر اأي�شا بع�امل خارجية، ك�نها �شلعة اإ�شرتاتيجية نا�شبة.وي�ؤثر ذلك تبًعا 
َثَمّ على النم� واال�شتقرار االقت�شادي، كما ي�ؤثر �شلبًا على  على م�شار االإنفاق العام، ومن 

مت�يل العملية التنم�ية.
من  ♦ مرة  الأول  الريعية«  »الدولة  م�شطلح  ُطرح  لالقت�شاد:  الريعي  الطابع  ثانيا- 
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طرف ح�شني هديف )1970، �س.428( .والذي عّرف الدول الريعية على اأنها تلك الدول التي 
ل ب�شكل منتظم على مبالغ كبرية من الريع اخلارجي. تتح�شّ

ولقد ا�شرتط الببالوي )1987( �رضورة ت�افر اأربع خ�شائ�س لت�شنيف دولة ما على 
م�شدر  يك�ن  اأن  االقت�شاد،  على  الريع  هيمنة  اخل�شائ�س:  هذه  ت�شمل  ريعية.و  دولة  اأنها 
ا�شتهالكه،  و  بت�زيعه  فُتعنى  االأغلبية  اأّما  الريع  ت�ليد  امل�شاهمني يف  قلة  الريع خارجيا، 
كما البد للحك�مة من اأن تك�ن امل�شتقبل الرئي�شي للريع اخلارجي يف اقت�شاد البلد املعني.

واعترب Luciani (1987) ال�ّشمة الرئي�شة يف الدولة الريعية هي حترير الدولة من احلاجة 
التي  االإنتاجية«  »الدولة  خالف  املحلي.فعلى  االقت�شاد  من  اإيراداتها  على  احل�ش�ل  اإىل 
تعتمد على �رضائب االقت�شاد املحلي، ت�شكل ال�شادرات م�شدر اإيرادات اأ�شا�شية لالقت�شاد 
يف »الدولة الت�زيعية« )ح�ايل 40 %( ؛ فهي ال ترتبط مب�شادر الدخل املحلية.االأمر الذي 
تلك  ف�شلت  االقت�شادي، يف حني  النم�  زيادة  اإىل  االإنتاجية م�جهة  الدولة  �شيا�شة  يجعل 

الت�زيعية يف اإر�شاء ما ميكن اأن ُيطلق عليه �شيا�شة اقت�شادية فعالة.
اإىل  املنجمي  االقت�شاد  ت�شنيف  اإرجاع  فيمكن  التقنية،  بالناحية  يتعلق  فيما  اأما 
البنك  اإىل  املقدمة  درا�شته  يف  اعترب  .والذي   Nankani (1979) اعتمده  الذي  الت�شنيف 
الدويل، اقت�شاداً منجميًا: »كل اقت�شاد ينتمي اإىل جمم�عة البلدان النامية، ويتميز بارتفاع 
% على االأقل( ، وكذلك ارتفاع  ح�شة االإنتاج املنجمي من الناجت املحلي االإجمايل )10 
 ،Nankani، 1979(.» االأقل(  على   %  40( ال�شادرات  اإجمايل  من  املنجمية  ال�شادرات 
�س.i( .وي�ؤخذ على هذا التعريف اأن ن�شبة كل من االإنتاج و ال�شادرات املنجمية، ال تعك�شان 
ب��ش�ح مدى ارتباط االقت�شاد املعني بالقطاع االإ�شتخراجي؛ ومنه اإمكانية التفريق بني 

االأداء االقت�شادي ملختلف البلدان النامية امل�شدرة للم�ارد املنجمية.
الطبيعية«،  ♦ امل�ارد  »لعنة  عبارة:  �شياغة   Auty اإىل  ُتن�شب  امل�ارد:  لعنة  ثالثا- 

اأدائها  وانخفا�س  النامية  البلدان  يف  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  بني  املفارقة  ل��شف 
 ،Auty، 1993(.االقت�شادي، الذي قد يك�ن اأ�شعف من البلدان االأقّل وفرة من حيث امل�ارد
�س.1( .يف حني �شّكلت درا�شة Sachs و Warner ُمنطلًقا الأدبيات االقت�شاد القيا�شي، التي 
انت�رضت فيما بعد، بالرتكيز على العالقة ال�شلبية بني وفرة امل�ارد الطبيعية )ال�شيما النفط 
و املعادن( و�شعف النم� االقت�شادي، يف االقت�شاديات النامية.اإذ متيل عّينة الدرا�شة يف 
جمملها، اإىل النم� على نحٍ� اأبطاأ مقارنة بعينة الدول الفقرية من حيث امل�ارد يف الفرتة 

)Sachs & Warner، 1995(. )1989 - 1970، �س.2 - 3( .
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اأقّرت باإيجاد تاأثري �شلبي للنفط على وجه اخل�ش��س على  الدرا�شات التي  ومن بني 
 )16  - �س.13   ،Subramanian (2003 و   Sala- i- Martin اأعمال  االقت�شادي،  االأداء 
العديد  ت�جد  .وعم�ما   )2000  -  1970( الفرتة  يف  لنيجرييا  االقت�شادي  االأداء  ح�ل   ،
االأداء  و�شعف  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  بني  ال�شلبية  ال�شببية  العالقة  ح�ل  االأبحاث  من 
ال�شلبية  العالقة  اأخرى، جزمت بغياب هذه  اإح�شائية  االقت�شادي.باملقابل ت�جد درا�شات 
للم�ارد الطبيعية، من خالل الدرا�شة التي قام بها Alexeev و  Connard (2009)على عينة 

من البلدان التي ت�شهد عملية انتقال اقت�شادي.)3( 
رابعا- الهيكل امل�ؤ�ش�شاتي/ احل�كمة: )4( ركزت العديد من الدرا�شات، منذ نهاية  ♦

الثمانينيات و بداية الت�شعينيات )من القرن املا�شي( ، على اأثر ج�دة امل�ؤ�ش�شات على االأداء 
االقت�شادي، كاأعمال North، Schleifer و Vishny.(Leite & Weiderman، 1999، �س.3( 
ال�شلبية ل�فرة  التاأثريات  اإىل حماولة ت��شيح  .وه� ما يف�رض اجتاه عدد من االقت�شاديني 
امل�ارد الطبيعية على ج�دة امل�ؤ�ش�شات، وبالتايل تاأثريها على االأداء االقت�شادي للبلدان 

املعنية.
والف�شاد  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  ارتباٍط بني  بنّي وج�د عالقة  االقت�شاديني  فبع�س 
Weid- و Leite  خخا�شة النفط و بع�س املعادن( .كالدرا�شة القيا�شية التي قام بها كّل من
mann (1999) ، ح�ل العالقة ال�شببية بني االعتماد على امل�ارد الطبيعية ومظاهر الف�شاد 

 Subramanian (2003) و   Sala- i- Martin درا�شة  اإىل  االقت�شاد.اإ�شافة  ت�شيب  التي 
بالرتكيز على حالة نيجرييا.كذلك Ross (2014) ، اعترب اأن ثروة امل�ارد الطبيعية ت�ؤدي 
اإىل انحراف احل�كمة، من خالل درا�شة االآثار ال�شلبية للنفط على عدد من البلدان النفطية.
فح�شب Ross، مييل النفط اإىل اإطالة فرتة حكم االأنظمة اال�شتبدادية، وتف�شي بع�س اأ�شكال 
الف�شاد، كما ي�شاعد على اإثارة �رضاعات عنيفة يف الدول املنخف�شة واملت��شطة الدخل.ولقد 
حّث Stiglitz (2005) ، احلك�مات الغربية على �رضورة حماولة احلّد من ال�رضاعات الداخلية 
الأجل اال�شتح�اذ على الريع، يف البلدان الغنية بامل�ارد، بت�شجيع البلدان االأقل تقدما على 

تبني دميقراطية �شاملة.
مع ذلك جتدر االإ�شارة اإىل نفي العالقة ال�شببية بني وفرة امل�ارد ونق�س الدميقراطية 
اللذان  ، و   Menaldo (2011) و    Haber الباحثان  التي قام بها  من خالل درا�شات كتلك 
Mehrara، Al-  ععتمدا يف من�ذجْيهما القيا�شي على �شال�شل زمنية ط�يلة.كما نفت درا�شة
hosseini و Bahramirad (2008) حتمّية ارتباط الرثوة النفطية بلعنة امل�ارد، من خالل 
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درا�شة تاأثري ن�عية امل�ؤ�ش�شات القائمة يف البلدان الغنية بها.حيث قام�ا بفح�س العالقة 
فئتني:  من  مك�نة  نفطية،  دولة   42 يف  االقت�شادي  والنم�  الطبيعية  امل�ارد  وفرة  بني 
 )2006  -  1976( الفرتة  بها، يف  القائمة  امل�ؤ�ش�شات  واأخرى غنية من حيث  فئة فقرية 
�شلبي  بتاأثري  تتميز  القائمة،  امل�ؤ�ش�شات  الفقرية من حيث  الفئة  اأن  اإىل  الدرا�شة  .وت��شلت 
م�ؤ�ش�شات  تت�افر على  التي  تلك  االقت�شادي.يف حني  النم�  النفطية على  لالإيرادات  معترٍب 
ق�ية، متيزت بتاأثري اإيجابي معترب لالإيرادات النفطية على النم�.بالتايل فن�عية امل�ؤ�ش�شات 
القائمة يف البلد املعني، هي التي تت�شبب يف حت�يل الرثوة النفطية اإىل نعمة اأو اإىل نقمة.
النم�  على  النفطية  لالإيرادات  ال�شلبي  التاأثري  ازداد  امل�ؤ�ش�شات  ن�عية  تده�رت  فكلما 

االقت�شادي.
من خالل هذا الطرح، يتبنّي تنّ�ع التاأ�شيل النظري واختالفه لتعرث النم� باالقت�شاديات 
اإرجاع هذا الت�شارب يف  اإليها.وميكن  الغنية بالنفط، بل ت�شارب بع�س النتائج امُلتّ��شل 
نتائج الدرا�شات القيا�شية، اإىل االختالفات التي قد ت�شمل كالًّ من: عينات الدرا�شة، والفرتة 
الطبيعية،  امل�ارد  وفرة  على  االقت�شاد  اعتماد  قيا�س  واأ�شاليب  االعتبار،  بعني  املاأخ�ذة 
واختالف  املتبعة،  القيا�شي  االقت�شاد  ومناذج  املدرو�شة،  االقت�شادي  النم�  وحمددات 
البيانات املجّمعة.مع ذلك، ال ميكن اعتبار �شعف االأداء االقت�شادي نتيجة طبيعية ل�فرة 
امل�ارد.فهناك اأمثلة تاريخية ناجحة لتنميٍة قائمٍة على امل�ارد الطبيعية، ال�شيما حالة كل 
من: ال�اليات املتحدة )والتي كانت من اأغنى االقت�شاديات باملعادن عندما اأ�شبحت رائدة 
ما  والرنويج.و ه�  وت�شيلي، وماليزيا  واأ�شرتاليا،  ، وكندا،  التح�يلية(  ال�شناعة  عامليًا يف 
لت اإليها جمم�عة الدرا�شات التي نفت العالقة احلتمية للعنة  يرّجح �شحة النتائج التي ت��شّ
امل�ارد.مما يفتح املجال اأمام اإمكانية حت�شني االأداء االقت�شادي للبلدان النفطية من خالل 

االإ�شالحات االقت�شادية واالإ�شالح امل�ؤ�ش�شاتي.

2- حمصلة حول األداء االقتصادي للجزائر من خالل مؤشرات النمو االقتصادي: 
اأظهر تقرير«االآفاق االقت�شادية يف اإفريقيا« )2014( ، متكن االقت�شاد اجلزائري يف 
ظل اال�شتقرار ال�شيا�شي الذي �شهدته خالل ال�شن�ات االأخرية، من حتقيق نتائج اقت�شادية 
اجلاري،  امليزان  فائ�س  الت�شخم،  البطالة،  االقت�شادي،  النم�  معدل  ناحية:  من  ح�شنة 

احتياطيات ال�رضف االأجنبي، و�شعف اال�شتدانة اخلارجية.
اإذ �شمحت ع�دة ارتفاع اأ�شعار النفط يف االأ�ش�اق الدولية منذ �شنة 2000، 
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بت�شطري ال�شلطات العم�مية لربامج ا�شتثمارية طم�حة لدعم النم� االقت�شادي.وتتمثل 
هذه الربامج ح�شب ما اأوردته ال�زارة االأوىل للجزائر )تقارير ال�زارة االأوىل، 2008، 2010( 
يف: برنامج دعم االإنعا�س االقت�شادي )2001 - 2004( ، الربنامج التكميلي لدعم النم� 
�شت لها  )2005 - 2009( ، وبرنامج ت�طيد النم� االقت�شادي )2010 - 2014( .ُخ�شّ
اأمريكي،  دوالر  مليار   16 بح�ايل:  الت�ايل  ُقِدرت على  نهائية  مالية  مبالغ  املراجعة،  بعد 
130 مليار دوالر )مبا يف ذلك خم�ش�شات الربنامج ال�شابق وخمتلف امل�شاريع االإ�شافية( 
وبرناجما جديدا  دوالر  مليار   130 يعادل  برناجمًا جاريًا  )ي�شمل  مليار دوالر   286 و   ،

مببلغ 155 مليار دوالر( .
وذلك لتدارك التاأخر التنم�ي الذي اأ�شابها عقب انهيار اأ�شعار النفط �شنة 1986، مبا 
يت�افق مع منظ�ر البنك الدويل، اإذ يتم ا�شتهداف التنمية امل�شتدامة، واالإنفاق على التنمية 

الب�رضية ومكافحة الفقر.
باملقابل، من ناحية الت�زيع القطاعي للناجت الداخلي اخلام، يبقى االقت�شاد اجلزائري 
.اإذ ي�شكل هذا  �شديد االرتباط بقطاع املحروقات )من غاز طبيعي ونفط خام و�شبه خام( 
% من   70 ، ي�شمن   )2012 % ل�شنة  الناجت املحلي االإجمايل )36  اأكرث من ثلث  االأخري 
اإيرادات ميزانية الدولة، و 98 % من ال�شادرات.ويف ظل كل من انخفا�س م�شت�يات اإنتاج 
القطاع، وزيادة اال�شتهالك املحلي للطاقة، وانخفا�س �شادرات املحروقات )5( )من حيث 
، ازدادت ح�شا�شية االقت�شاد اجلزائري اجتاه تقلبات   )2013 القيمة خالل �شنة  الكمية و 

االأ�شعار خالل �شنة 2013.
)Perspectives Économiques en Afrique : Algérie : 2014، 2014، �س.2 

. )3 -
قطاع  على  اجلزائري  االقت�شاد  اعتماد  مبدئيا  ُتظهر  التي  احلالة،  هذه  وتدفع 
املحروقات، اإىل الت�شاوؤل ح�ل مدى ا�شتدامة النم� االقت�شادي يف اجلزائر على املدى البعيد.

وه� ما �شيتم درا�شته من خالل حتليل م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي بالرتكيز على الع�رضيتني 
االأخريتني.

1.2 - الناجت املحلي الجمال: 
الناجت املحلي االإجمايل للجزائر )وفقا  القيا�شي لعالقة االرتباط بني  التحليل  الأجل 
 British لقاعدة بيانات البنك الدويل( ومت��شط اأ�شعار نفط برنت ال�شن�ية )6( )وفقا ملعطيات
(Petroleum للفرتة )1993 - 2012( ، �شيتم اتباع من�ذج االنحدار اخلطي الب�شيط ذي 

.Eviews6 ال�شيغة اخلطية، باال�شتعانة بربنامج
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الجدول )1( 
- تقدير تأثير أسعار نفط برنت على مستويا	 الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر

 )Eviews6( االنحدار الخطي البسيط 	باستخدام نموذ

 :PIB ، )شعر نفط برنت )متغري م�شتقل� :P :تاأخذ العالقة الريا�شية ال�شكل التايل: .حيث
الناجت املحلي االإجمايل للجزائر )متغري تابع( ، e: حّد اخلطاأ، b: معامل االرتباط، :a قيمة 
ياأخذ  اجلدول1،  انطالقا من  النفطية.و  العائدات  االإجمايل يف حالة غياب  املحلي  الناجت 

التمثيل الريا�شي للعالقة ال�شكل التايل: 
PIB = 1662.44713961*P + 17508.8856711

م�جبة  عالقة  هي  املتغريين  بني  اخلطية  العالقة  اأن  االنحدار،  عالقة  من  يتبني 
املحلي  الناجت  م�شت�يات  على  طرديًا  ت�ؤثر  النفط  فاأ�شعار  .وعليه   )b=1662.447(
االإجمايل  الناجت املحلي  النفط بدوالر واحد زيادة  اأ�شعار  ارتفاع  اإذ يرتتب عن  االإجمايل، 
مببلغ 1662.447 ملي�ن دوالر.وه� مبلغ كبري مقارنة بحجم الناجت املحلي يف اجلزائر، 
ففي �شنة 2012، ُقدِّر مت��شط اأ�شعار نفط برنت بـ 111.67 دوالرا، اأما الناجت املحلي فقدر 

مببلغ 205788.796 ملي�ن دوالر.
النم�ذج  وميكن من خالل نتائج االنحدار امل��شحة يف اجلدول1، اختبار �شالحية 
املقرتح لتمثيل العالقة بني م�شت�يات الناجت املحلي االإجمايل كمتغري تابع واأ�شعار النفط 

كمتغري م�شتقل، اإذ منيز اأن: 
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م�ؤ�رض قيا�س ج�دة النم�ذج R- squared، ُيقّدر بـ0.983699 )قريب من ال�احد( . 1
، اأي اأن اأ�شعار النفط تف�رض ن�شبة كبرية من التغريات على م�شت�ى الناجت املحلي االإجمايل؛ 

%؛ . 2  10 % و   5  ،% F- statistic )اإح�شائية في�رض( هي معن�ية عند 1 

t- Statistic )اإح�شائية �شت�دنت( هي معن�ية عند 1 %، 5 % و 10 %.. 3

املحلي  الناجت  م�شت�يات  تغريات  تف�شري  يف  النفط  اأ�شعار  اأهمية  على  ي�ؤكد  ما  وه� 
االإجمايل يف اجلزائر، كما يعك�س تبعية االقت�شاد اجلزائري اجتاه اأ�شعار النفط.

البنك  بيانات  قاعدة  ملعطيات  وفقا  الرنويجية،  احلالة  مع  املنهجية  نف�س  وباتباع 
الدويل ومعطيات British Petroleum، مت تقدير من�ذج االنحدار اخلطي الب�شيط باال�شتعانة 

بربنامج Eviews6.والذي نتج عنه التمثيل الريا�شي االآتي: 
PIB = 3.89168401582*P + 87.1803672073

م�جبة  عالقة  هي  املتغريين  بني  اخلطية  العالقة  اأن  االنحدار  عالقة  من  يتبني 
)b=3.892( .وعلى الرغم من اأهمية اأ�شعار النفط يف تف�شري تغريات م�شت�يات الناجت املحلي 
االإجمايل يف الرنويج، ومعن�ّيتها، فاإن هذا االأثرمبلغ جّد منخف�س.فكل تغري بدوالر واحد 
يف اأ�شعار النفط ي�ؤثر على م�شت�يات الناجت املحلي مببلغ 3.892 ملي�ن دوالر.وي�شكل هذا 
املبلغ 2.34  % من مبلغ التغري امل�شجل يف اجلزائر، والذي يقدر مببلغ 1662.447 ملي�ن 
اأن حجم الناجت االإجمايل الرنويجي يتجاوز �شعف حجم الناجت اجلزائري. دوالر.يف حني 
التنم�ية، يف حني  لدعم براجمه  النفطية  االقت�شاد اجلزائري لالإيرادات  مّما يعك�س تبعية 

تن�يع االقت�شاد الرنويجي خارج ن�شاط قطاع النفط.
وتبني قاعدة بيانات البنك الدويل (http://data.worldbank.org/ country) التبعية 
الناجت  اإىل  الطبيعية  امل�ارد  ريع  ن�شبة  م�ؤ�رض  خالل  من  اجلزائر،  يف  النفط  اأ�شعار  اجتاه 
املحلي االإجمايل، والذي يرتاوح عم�ما بني 25 % و 45 %.كما ت��شح تقّلب ريع امل�ارد 
الطبيعية ال�شيما املحروقات، ومتثيله لن�شبة معتربة من الناجت املحلي االإجمايل للجزائر.
وه� ما يف�رض التاأثري الق�ي لتغريات اأ�شعار املحروقات، والتي ي�شكل الريع اأحد عنا�رضها، 

على م�شت�يات الناجت املحلي االإجمايل.
2.2 - معدلت النمو القت�صادي: 

اقت�شادي منخف�شة  م�شت�يات منٍ�  ال�شكل1،  الدويل، من خالل  البنك  تبني معطيات 
ن�شبيًا، كما تتميز هذه االأخرية بالتذبذب، مما يدل على ه�شا�شة النم� وعدم ا�شتقراره.
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الشكل )1( 
تطور مستويا	 النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )1993 - 2012( 

 ( /http:/ / data.worldbank.org) المصدر: من إعداد الباحث وفقا لبيانات البنك الدولي

الدويل،  النقد  ، وهي مرحلة تنفيذ برامج �شندوق   )1998 الفرتة )1994 -  متيزت 
التي ا�شُتكملت �شنة 1998، بتزايد ن�شبي يف م�شت�يات النم� بعد فرتة من الرك�د.مّت خالل 
هذه الفرتة ت�شجيل جملة من النتائج االإيجابية على م�شت�ى امل�ؤ�رضات االقت�شادية الكلية 
ال�شيما النم� االقت�شادي، اإ�شافة اإىل ا�شرتجاع الت�ازنات املالية.باملقابل، كان للربنامج 
االإنتاجية،  القطاعات  ُمنيت  االجتماعية.اإذ  اأم  االقت�شادية  الناحية  من  �ش�اء  �شلبية  اآثار 
قائم  اقت�شاد  من  اجلزائري  االقت�شاد  انتقال  اإطار  يف  كبرية  بخ�شائر  ال�شناعية،  خا�شة 
واخلدمات  املعي�شة  م�شت�يات  تده�رت  ال�ش�ق.كما  اقت�شاد  اإىل  املركزي  التخطيط  على 

االجتماعية و تفاقمت البطالة.
ويف ظل هذه احلالة، ا�شتغّلت ال�شلطات اجلزائرية ع�دة انتعا�س اأ�شعار النفط منذ �شنة 
للنم�  مت�ا�شعة  م�شت�يات  ت�شجيل  عنها  ترّتب  ا�شتثمارية �شخمة،  برامج  الإطالق   2000
االقت�شادي، خا�شة يف ال�شن�ات االأخرية )يف حدود 3 %( .وعلى الرغم من تعدد االأ�شباب 
االإنتاجي  اجلهاز  مرونة  االهتمام مب��ش�عي  ازداد  فقد  املفارقة،  لتف�شري هذه  املطروحة 

واحل�كمة.
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اأول- مدى مرونة اجلهاز الإنتاجي:  ◄
النم�  يف  االنخفا�س  هذا  ا�شنه�،  بن  اللطيف  عبد  االأ�شبق  املالية  وزير  ُيرِجع 
قام  الرئي�شية.حيث  االأ�شباب  كاأحد  للدولة  االإنتاجية  اال�شتثمارات  تراجع  اإىل  االقت�شادي 
الناجت  % من   2 بـ   )2010  -  2000( الفرتة  الفعلية يف  االإنتاجية  اال�شتثمارات  بتقدير 
املحلي االإجمايل، مقارنة بـ 22 - 23 % يف املخططات ال�شابقة.يف حني َقدََّر خم�ش�شات 
تراجٌع  ُيالَحُظ  .بالتايل   (Benachenhou، 2012) الناجت  % من   20 بـ  االأ�رض  دعم قطاع 
لدور الدولة يف القطاع االإنتاجي وتعزيز اال�شتهالك، على الرغم من تراجع العر�س املحلي 

الذي ُع�ِّ�س عرب اال�شترياد.
الكلية  االقت�شادية  االآثار  بدرا�شة   )2010( �شك�ري  و  ب�زيان  بن  �شيبي،  قام  كما 
ل�شدمات ال�شيا�شة املالية باجلزائر، با�شتخدام مقاربة مناذج االأ�شعة الهيكلية ذات االنحدار 

الذاتي، با�شتعمال بيانات �شن�ية للفرتة )1965 - 2007( .
التي  الت��شعية  املالية  ال�شيا�شات  اأن  الدرا�شة  لهذه  التطبيقية  النتائج  اأو�شحت 
الرفع من عر�س االإنتاج ال�طني، خالفت  العام بهدف  الدولة، عرب رفع االإنفاق  انتهجتها 
التاأثري  على  باجلزائر  املالية  لل�شيا�شة  الن�شبية  القدرة  �شعف  خالل  من  الكينـزية  االآثار 
اجلهاز  �شعف  خالل  من  اأ�شا�شي،  ب�شكل  ال�شعف،  هذا  االقت�شادية.وف�رضِّ  املتغريات  يف 
االإنتاجي وحمدودية قدراته.فرغم �شخامة امل�ارد املالية املخ�ش�شة لدعم النم�، مل ت�شتطع 
اأثر امل�شاعف احلك�مي، وحت�يل هذه  اإىل �شعف  اأدى  اإنتاجها، مما  الرفع من  امل�ؤ�ش�شات 
املبالغ اإىل اإن�شاء الهياكل القاعدية وتزايد واردات ال�شلع فقط.)�شيبي واآخ.، 2010، �س.12 

. )17 -
كما ت��شل كل من لعايب وب�خاري )2012، �س.12 - 16( اإىل النتيجة نف�شها، من 
اأثر �شيا�شة االإنفاق احلك�مي على النم� االقت�شادي خالل الفرتة )1990 -  خالل حتليل 
الكامنة خلف انخفا�س قيمة  االأ�شباب  اإرجاع  با�شتخدام من�ذج امل�شاعف.ومت   ،  )2011
امل�شاعف اإىل الع�امل امل��ش�عية التي حتدُّ من مفع�له، كعدم ت�افر االقت�شاد اجلزائري 
الكبرية يف  االإنتاجي، والت�رضبات  الهيكل  اإىل �شعف مرونة  ال�ش�ق، باالإ�شافة  اآليات  على 

الدخل.
وتكمن خط�رة هذه احلالة، يف اأنه اإىل جانب املفارقة بني �شخامة املبالغ املنفقة، 
و�شعف تاأثريها على الناجت املحلي يف االقت�شاد اجلزائري، ت�جد م�شكلة اأخرى ترتبط مبدى 
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الدولة لربامج االإنعا�س االقت�شادي.اإذ ي��شح تط�ر قيم ح�شابات  ا�شتدامة م�شادر مت�يل 
 (http:/ وفقا لبيانات وزارة املالية اجلزائرية )ميزانية الدولة يف الفرتة )2000 - 2013
(www.mf.gov.dz / ، اعتماد اإيرادات الدولة ب�شكل كبري على االإيرادات النفطية.حيث تتجاوز 

ح�شتها اإجماال الـ 50 % من االإيرادات الكلية مل�ازنة الدولة.يف ظل تفاقم عجز امل�ازنة، 
الذي انتقل من 61 مليار دينار جزائري �شنة 2000 اإىل 2652 مليار دينار جزائري �شنة 
العم�مية املم�ل من  االإيرادات  �شبط  �شندوق  خالل  من  العجز  هذا  تغطية  )يتم   2013
االإيرادات النفطية( .ويرتتب على هذا االعتماد على االإيرادات النفطية، والتي ت�شّكل م�شدر 

دخٍل غري دائم، اإ�شكالية التم�يل امل�شتقبلي لالقت�شاد.
ثانيا- احلوكمة يف اجلزائر:  ◄

ا�شتفاد برنامج العمل ال�طني يف جمال احل�كمة )1 ي�لي� 2007( ، املنبثق
عن االآلية االإفريقية للتقييم من قبل النظراء، من مت�يٍل �شامل من ميزانية الدولة.)7( 
وقد مّت اإدماج هذا الربنامج �شمن الربامج ال�طنية االإمنائية، الأجل حتقيق ن�ع من التجان�س 
والرتابط بني كل من برنامج عمل احلك�مة يف جمال احل�كمة، والربنامج احلك�مي الذي 
�شادق عليه املجل�س ال�شعبي ال�طني بتاريخ 28 ي�ني� 2007.)تقرير احلك�مة اجلزائرية 

ح�ل حالة تنفيذ برنامج العمل ال�طني يف جمال احلكامة، 2008( .
عن  بعيدة  امللم��شة  النتائج  تبقى  اجلزائرية،  ال�شلطات  مبادرة  من  الرغم  وعلى 
االأهداف املرجّ�ة.و�شيتم فيما ياأتي عر�س بع�س االأمثلة عن هذه النتائج كن�شيب الفرد من 
الناجت املحلي االإجمايل، وم�ؤ�رضات احل�كمة العاملية، ومناخ االأعمال الذي ي�شمل اجلانب 

امل�ؤ�ش�شاتي.)8( 
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمال: أ. 

يت�شح من خالل تتبع تط�ر م�شت�يات ن�شيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي )وفقا 
لتعادل الق�ى ال�رضائية و االأ�شعار الثابتة للدوالر االأمريكي ل�شنة 2005( ، اأن ن�شبة ن�شيب 
الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ازدادت، يف اجلزائر، مبا يتجاوز ال�شعف.فخالل الفرتة 
 3212 اإىل  اأمريكيا  1513 دوالرا  الفرد اجلزائري من  ، انتقل ن�شيب   )2012  - 1966(
دوالرا، بن�شبة زيادة تقدر بـ 112.3 %، و من خالل مت��شط معدِل منٍ� �شن�ٍي يقدر بـ 1.6 
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اأعلى ب�شكٍل طفيف مقارنة بالن�شبة واملعدل العامليني. %.والذي ه� 
الجدول )2( 

تطور مستويا	 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الخام خالل الفترة )-1966 2012(
وفقا لتعادل القوى الشرائية واألسعار الثابتة للدوالر األمريكي لسنة 2005 الوحدة: دوالر أمريكي

النيبيري  اللوغاريتم  يتم حساب   :  (2012 1966-) الفترة  في  السنوي  النمو  لحساب متوسط معدل 
لحاصل قسمة الناتج الداخلي الخام الفردي لسنة 2012 على الناتج الداخلي الفردي لسنة 1966، وتقسيمه 
 ln (PIB2012/ PIB1966) / » :على عدد سنوات الدراسة، والتي هي 47 سنة في هذه الحالة كما يلي

.«  ((47
 http:/ /) المصدر: من إعداد الباحث وفقا لبيانات البنك الدولي حول مؤشرات التنمية العالمية لسنة

. (/data.worldbank.org

ن�شف  من  اأقل  اجلزائر  يف  الفرد  ن�شيب  يبقى  املطلقة،  االأرقام  ناحية  من  اأنه  اإال 
دولة غري  ت�ن�س  اأن  من  الرغم  وعلى  دوالرا.باملقابل،   7751 بـ  املقدر  العاملي  امل�شت�ى 
نفطية، كما اأنها اأفقر من اجلزائر من حيث امل�ارد الطبيعية، اإال اأنها �شجلت زيادة كبرية يف 
م�شت�يات ن�شيب الفرد من الناجت املحلي اخلام، مبا يتجاوز الدخل الفردي للجزائر.حيث 
ت�شاعف الدخل الفردي بها بح�ايل ثالثة اأ�شعاف الدخل امل�شجل يف �شنة 1966، فانتقل 
من 985 دوالرا اأمريكيا اإىل 3783 دوالرا �شنة 2012، من خالل مت��شط معدل من� �شن�ي 
يقدر بـ 2.86 %.)9( اأما بالن�شبة حلالة الرنويج، فتميز الدخل الفردي بها، منذ ال�شتينيات 
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مب�شت�اه املرتفع عاليًا، مقارنة بامل�شت�ى العاملي.وا�شتمّر الدخل الفردي بها يف االرتفاع، 
فانتقل من 21520 دوالرا اأمريكيا �شنة 1966، ليبلغ 65617 دوالرا �شنة 2012، بزيادة 

ن�شبية تقدر بـ 204.9 %؛ اأي مبا يتجاوز 8 اأ�شعاف الدخل العاملي.
موؤ�رشات احلوكمة العاملية ومناخ الأعمال: ب. 

الشكل )2( 
مؤشرا	 الحوكمة العالمية للجزائر/ تونس/ النرويج لسنة 2012
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 http:/ / info.worldbank.org/) العالمية  للحوكمة  الدولي  البنك  مؤشرات  المصدر: 
 (governance/ wgi/ index.aspx#reports

الجدول )3( 
مؤشرا	 التنافسية العالمية للجزائر/ تونس/ النرويج لسنة 2013/ 2014 )10( 

المصدر: (World Economic Forum، 2013، ص.102 - 302 - 370) 

ال�شيما  االأعمال،  مناخ  م�ؤ�رضات  اإىل  اإ�شافة  العاملية،  احل�كمة  م�ؤ�رضات  خالل  من 
امل�ؤ�رضات مع  ت�افق هذه  يت�شح  والرنويج،  وت�ن�س  اجلزائر،  لكل من  امل�ؤ�ش�شاتي  اجلانب 
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احل�كمة  دور  اأهمية  يعك�س  ما  االإجمايل.وه�  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  م�شت�يات 
واالإطار امل�ؤ�ش�شاتي يف االأداء االقت�شادي.فالرنويج تتميز بج�دة م�ؤ�رضاتها على امل�شت�ى 
ي�شاهم  االأوىل من حيث احل�كمة واملناخ اجليد لال�شتثمار.مّما  املراتب  اإذ حتتل  العاملي، 
يف تف�شري الفج�ة بني ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل مقارنة ببقية بلدان العامل، 
امل�شجلة  تلك  من  اأح�شن  اأي�شا، مب�ؤ�رضات  ت�ن�س  تتميز  بها.كما  النم�  ا�شتدامة  اإىل  اإ�شافة 
باجلزائر، على الرغم من خ�ش��شية احلالة التي متّر بها يف ال�شن�ات االأخرية.بالتايل فالنم� 
االقت�شادي يف ت�ن�س اأكرث ا�شتدامة من اجلزائر، التي تتجه اإىل تع�ي�س هذه النقائ�س عرب 

�رضاء ال�شلم االجتماعي.
النفقات  اإجمايل  بلغ  باأهمية كبرية، حيث  اجلزائر  االجتماعي يف  اجلانب  اإذ يحظى 
االإجمايل. الناجت املحلي  % من   30 اأي ما يتجاوز قليال  االجتماعية 54.9 مليار دوالر 
وعلى الرغم من اأهمية هذه النفقات يف �شمان حماية قطاع االأ�رض من ذوي الدخل ال�شعيف، 
اأكرب  املي�ش�رة  الطبقة  ت�شّكل  وامل�شت�شعفني،  الفقراء  لفئة  ٍز  مركَّ ا�شتهداٍف  غياب  يف  فاإنه 
 Perspectives Économiques en Afrique : Algérie : 2014،(.م�شتفيٍد من هذه النفقات

. )13 2014، �س.12 - 
بعدم  العم�مية،  امل�ؤ�ش�شات  ال�شيما  اجلزائر،  يف  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات  تتميز  كما 
ر مل�شلحة  خ�ش�عها، عم�مًا، ملتطلبات امل�شاءلة.فبا�شتثناء املعل�مات املحا�شبية التي ُت�فَّ
فيما  تربير خياراتهم  اأو  ن�شاطاتهم  باالإف�شاح عن  لي�ش�ا مطالبني  فامل�شرّيون  ال�رضائب، 
اجلزائر  يف  لال�شتثمار  امل�ؤ�ش�شية  البيئة  تتميز  امل�ؤ�ش�شة.كما  م�ارد  بتخ�شي�س  يتعلق 
جمال  يف  الفاعلة  املنظمات  وتعدد  لها،  امل�ؤطرة  النظم  ا�شتقرار  عدم  ال�شيما  بتده�رها 

اال�شتثمار؛ مّما ي�ؤثر على تكاليف املعامالت املرتبطة بالعملية اال�شتثمارية.
)Moulai & Benabdallah، 2012، �س.11( .

3.2 - هيكل امل�صاهمة يف القيمة امل�صافة: 
لقاعدة  وفقا  امل�شافة،  القيمة  يف  االقت�شادية  القطاعات  م�شاهمة  لهيكل  بالن�شبة 
االأ�شا�شية  ، تبقى امل�شاهمة   (http:/ / www.ons.dz/ ) ال�طني لالإح�شاء  الدي�ان  بيانات 
 %  48.5 و   %  33.5 بني  ترتاوح  بن�شبة   ، االإ�شتخراجي(  )القطاع  املحروقات  لقطاع 
العم�مية،  البناء واالأ�شغال  القطاع، قطاع اخلدمات،  القيمة امل�شافة.يلي هذا  اإجمايل  من 
لل�شكن  ال�شخمة  امل�شاريع  اإىل  اإ�شافة  التداول  على  القائم  االقت�شاد  بطابع  مدع�مًا 
ن�شبيًا مع بع�س  ا�شتقراراً  الزراعي، فلقد �شهد  القطاع  العم�مية.اأما فيما يخ�ّس  واالأ�شغال 
معترٍب  تخفي�ٍس  عن  بعيداً  يبقى  لكنه  املناخية،  بالع�امل  اأ�شا�شا  ارتبطت  التي  التذبذبات 
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لفات�رة اال�شترياد.
وفيما يتعلق بالقطاع ال�شناعي فما زالت حلقة تده�ر الت�شنيع م�شتمرة، اإذ تراجعت 
2011.وح�شب معطيات وزارة  % �شنة   4.9 القيمة امل�شافة لتبلغ  اإجمايل  م�شاهمته من 
املالية �شجلت غالبية فروع القطاع ال�شناعي، خارج ن�شاط قطاع املحروقات وال�شناعة 

الغذائية، تراجعًا �شنة 2011.)11( )تقرير وزارة املالية، 2011، �س.7( .
ولقد ّبني امل�شح االقت�شادي الذي قام به الدي�ان ال�طني لالإح�شاء )2012، �س.9 
- 10( ، تهمي�س القطاع االإنتاجي يف االقت�شاد اجلزائري.اإذ يتميز الن�شيج االقت�شادي، من 
حيث عدد ال�حدات االقت�شادية، بهيمنة القطاع اخلا�س، والذي ي�شكل 95.9 % من اإجمايل 
عدد ال�حدات االقت�شادية.تن�شط غالبيتها يف قطاع التجارة بن�شبة 55.7 % )منها84.3 
النقل،  وحدات  �شمن  خا�شة  اخلدمات،  �شمن   %  33.5 و   ، التجزئة(  جتارة  �شمن   %
والتخزين واملطاعم.فيما يتعلق بال�شناعة املانيفاكت�رية فهي متثل 9.7 % من اإجمايل 
املالب�س  �شناعة  �شمن   %  10.9 و  الغذائية  ال�شناعة  �شمن   %  24.2 منها  ال�حدات، 
يف  االقت�شادية،  امل�ؤ�ش�شات  عدد  اإجمايل  من   %  2.4 في�شكل  العام  القطاع  اجلاهزة.اأما 

حني امل�ؤ�ش�شات امل�شرتكة واالأجنبية فتمثل 1.7 %.)12( 
ومما �شبق يت�شح تركز وحدات القطاع اخلا�س يف قطاعي التجارة و اخلدمات، يف 
الريع(  تدوير  باإعادة  )املرتبطة  اال�شتثمارية  املخاطر  وقلة  ال�رضيع  بالربح  تتميز  اأن�شطة 
للفراغ  ال�حدات امل�شغرة،  الذي تغلب عليه  القطاع اخلا�س  .مما ترتب عنه عدم تع�ي�س 
الذي خلفه تراجع دور الدولة يف الن�شاط االإنتاجي، يف ظل تده�ر مناخ االأعمال وم�ؤ�رضات 
احل�كمة.مما يف�رض انخفا�س اال�شتثمارات االإنتاجية يف ال�شن�ات االأخرية، وتده�ر القدرات 
النم�  ا�شتدامة  ومنه  االقت�شادي  االأداء  م�شت�يات  على  بدورها  اأثرت  التي  االإنتاجية 

االقت�شادي يف اجلزائر.

4- نتائج الدراسة: 
بينت درا�صة حالة القت�صاد اجلزائري توافقا، مع العديد من جوانِب التاأ�صيل 

النظري املطروح، ل�صيما: 
االآثار ال�شلبية حل�شا�شية االقت�شاد اجلزائري اجتاه تقلبات اأ�شعار النفط؛ . 1
ت�افق االقت�شاد اجلزائري مع مفه�م الدولة الت�زيعية )الدولة الريعية( ، انعك�س . 2

يف غياب ما ميكن اأن ُيطلق عليه ب�شيا�شة اقت�شادية فعالة؛ 
ت�افق االقت�شاد اجلزائري مع ت�شنيف Nankani لالقت�شاد املنجمي؛ . 3
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اأظهرت معطيات كل من االقت�شاد الرنويجي واجلزائري، ت�افقهما مع نتائج درا�شة . 4
امل�ؤ�ش�شات  حيث  من  الفقرية  .فاجلزائر   Bahramirad (2008) و   Mehrara، Alhosseini
القائمة بها، متيزت بتاأثري �شلبي معترب لالإيرادات النفطية على النم� االقت�شادي.يف حني 
الرنويج التي تت�اّفر لديها م�ؤ�ش�شات ق�ية، متيزت بتاأثري اإيجابي معترب لالإيرادات النفطية 
على النم�.بالتايل فن�عية امل�ؤ�ش�شات القائمة يف البلد املعني، هي التي تت�شبب يف حت�يل 
االعتبار  بعني  باالأخذ  النتيجة،  هذه  تاأكيد  مت  نقمة.كما  اإىل  اأو  نعمة  اإىل  النفطية  الرثوة 
لكنه  باجلزائر،  مقارنة  الطبيعية  امل�ارد  حيث  من  بفقره  يتميز  الذي  الت�ن�شي  االقت�شاد 

اأف�شل من حيث هيكله امل�ؤ�ش�شاتي، وه� ما انعك�س على اأدائه االقت�شادي.
اأظهر حتليل م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي يف اجلزائر خالل الع�رضيتني االأخريتني  كما 
ال�شن�ات االأخرية، من حتقيق نتائج اقت�شادية ح�شنة.فاإنه  اأنه على الرغم من متكنها، يف 
ال�شخمة، يف تهيئة االقت�شاد ملا بعد  اال�شتثمارية  الربامج  ال�شعب احلكم على جناح  من 
املحروقات ال�شيما النفط.اإذ مل يتمكن االقت�شاد اجلزائري من اإقامة اقت�شاد اإنتاجي ي�شمح 
بتحقيق منٍ� م�شتدام، يعك�س االأداء االقت�شادي اجليد واالإدارة ال�شليمة للعائدات النفطية، مما 

ي�شاهم يف انتقال الرثوة عرب االأجيال، من خالل النتائج الآتية: 
اأظهر كل من التحليل القيا�شي لعالقة االرتباط بني الناجت املحلي االإجمايل للجزائر . 1

اإىل معطيات  اإ�شافة   ،  )2012  - 1993( الفرتة  ال�شن�ية، يف  اأ�شعار نفط برنت  ومت��شط 
م�ؤ�رِض ن�شبة ريع امل�ارد الطبيعية اإىل الناجت املحلي االإجمايل، وهيكل اإيرادات الدولة، تبعية 

االقت�شاد اجلزائري لالإيرادات النفطية؛ 
متيزت م�شت�ياَت النم� االقت�شادي بانخفا�شها الن�شبي، مع تذبذب م�شت�ياته، مما . 2

يدل على ه�شا�شة النم� وعدم ا�شتقراره؛ 
بالن�شبة لهيكل م�شاهمة القطاعات االقت�شادية يف القيمة امل�شافة، تبقى امل�شاهمة . 3

االأ�شا�شية لقطاع املحروقات، بن�شبة م�شاهمٍة ترتاوح بني 33.5 % و 48.5 % من اإجمايل 
القيمة امل�شافة، يف حني تتميز م�شاهمة القطاعات االإنتاجية بال�شعف.

ومن اأهم العوامل املف�رشة ل�صعف القدرة الن�صبية لل�صيا�صة املالية باجلزائر يف 
التاأثري على الأداء القت�صادي: 

اإذ اأظهرت م�ؤ�رضات احل�كمة العاملية، اإ�شافة اإىل . 1 امل�شكالت املرتبطة باحل�كمة: 
م�ؤ�رضات مناخ االأعمال ال�شيما اجلانب امل�ؤ�ش�شاتي تده�راً كبرياً.وذلك على الرغم من اأهمية 

دور احل�كمة واالإطار امل�ؤ�ش�شاتي يف االأداء االقت�شادي؛ 
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يف . 2 تراجعًا  االأخري  هذا  ل  ُي�شجِّ حيث  االإنتاجي:  بالقطاع  املرتبطة  امل�شكالت 
اأدى  مما  قدراته،  وحمدودية  االإنتاجي  اجلهاز  مرونة  و�شعف  االإنتاجية،  اال�شتثمارات 
وتزايد  القاعدية  الهياكل  اإن�شاء  اإىل  النفقات  وحت�يل  احلك�مي،  امل�شاعف  اأثر  �شعف  اإىل 
ال�اردات.كما ترتكز وحدات القطاع اخلا�س يف قطاعي التجارة واخلدمات، يف اأن�شطة تتميز 
بالربح ال�رضيع و قلة املخاطر اال�شتثمارية )املرتبطة باإعادة تدوير الريع( .مما ترتب عليه 
عدم تع�ي�س القطاع اخلا�س الذي تغلب عليه ال�حدات امل�شغرة، للفراغ الذي خّلفه تراجع 
دور الدولة يف الن�شاط االإنتاجي، يف ظل تده�ر مناخ االأعمال وم�ؤ�رضات احل�كمة.وه� ما 
االإنتاجية  القدرات  وتده�ر  االأخرية،  ال�شن�ات  يف  االإنتاجية  اال�شتثمارات  انخفا�س  يف�رض 
االقت�شادي يف  النم�  ا�شتدامة  االقت�شادي ومنه  االأداء  بدورها على م�شت�يات  اأثرت  التي 

اجلزائر.
اأن  اجلزائر،  حالة  ال�شيما  النم�  لتعرث  ال�شببية  القن�ات  ت�شخي�س  عن  نتج  ولقد 
امل�شكلة لي�شت يف ريع امل�ارد الطبيعية واإمنا يف ت�شيري هذا الريع.وه� ما يفتح املجال 
من خالل ثالثة ركائز  النفطية،  اإمكانية حت�شني االأداء االقت�شادي لبلدان اجلن�ب  اأمام 

اأ�صا�صية تتمثل يف: 
ت�فري . 1 يف  ي�شاهم  مبا  النفط  باإيرادات  املرتبِط  والاليقني  التذبذب  اآثار  حتييد 

املالية  االإدارة  بني  التن�شيق  �رضورة  النفط.مع  �شناديق  كاإن�شاء  االقت�شادي،  اال�شتقرار 
ال�شفافية،  الدولة.وكذلك احرتام  النقدية خلزانة  التدفقات  واإدارة  الدي�ن  واإدارة  لل�شندوق، 

واالن�شباط املايل يف ت�شيري م�ارد النفط؛ 
القطاع . 2 وحتفيز  االقت�شادي،  الن�شيج  بتن�يع  املرتبطة  االقت�شادية  االإ�شالحات 

اخلا�س وتك�ين راأ�س املال الب�رضي، لتعزيز القطاع االإنتاجي؛ 
االعتبار، ال�شيما . 3 واحل�كمة عامة بعني  امل�ؤ�ش�شاتي،  االإطار  اأخذ حت�شني  �رضورة 

ال�شيا�شات  فعالية  لزيادة  اال�شتثمار  ومناخ  االقت�شاد،  الأداء  امل�ؤطرة  امل�ؤ�ش�شات  ن�عية 
االقت�شادية.
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اهلوامش: 
التي . 1 للنفط  امل�شدرة  البلدان  غالبية  الأن  النفطية،  اجلن�ب  بلدان  م�شطلح  اعتماد  مت 

تت�زع جن�ب الكرة االأر�شية، تتميز من الناحية االقت�شادية باأنها اأقل تقدما )بدرجات 
متفاوتة( مقارنة مب�شدري النفط يف ال�شمال، كالرنويج وبريطانيا.

عدة . 2 اإىل  تنق�شم  التي  النفطية،  بال�شناعة  يرتبط  النفطي  الريع  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
م�شت�يات: اال�شتخراج، النقل، التكرير، الت�زيع.وكل برميِل نفٍط خاٍم، ي�ّلد خالل عملية 
.ويتم  البرتويل(  الفائ�س  )اأو  الريع  نهائٍي، مبالغ معتربة من  اإىل منتج مكّرٍر  حت�يله 
العاملية،  واالأ�ش�اق  النفطية  ال�شناعة  يف  الق�ى  مل�ازين  وفقا  املبالغ  هذه  اقت�شام 

. (Bendib، 1995).ويرجع ذلك اإىل تاريخ ال�شناعة النفطية على امل�شت�ى العاملي
3 ..Economies in transition

ُتعّرف Roumeen Islam (2002، �س.48( امل�ؤ�ش�شات على اأنها: » ق�اٌعد حتكم ال�شل�ك، . 4
واالآليات التي تق�م بتنفيذ هذه الق�اعد، واملنظمات، التي ت�ؤثر يف ح�افز االأفراد، و تدعم 
عمليات االأ�ش�اق«.وي�شنف Rodrik و Subramania (2003، �س.32( ، امل�ؤ�ش�شات من 
تخلق  التي  امل�ؤ�ش�شات  هي:  جمم�عات  اأربعة  اإىل  ال�ش�ق  م�شت�ى  على  ال�ظيفة  حيث 
ال�ش�ق، وامل�ؤ�ش�شات  ال�ش�ق، امل�ؤ�ش�شات املنظمة لل�ش�ق، امل�ؤ�ش�شات املحققة ال�شتقرار 

التي متنح ال�رضعية لل�ش�ق.
ي�شمل قطاع املحروقات يف اجلزائر النفط و الغاز الطبيعي، اإال اأن اإيرادات النفط اأكرب من . 5

اإيرادات الغاز، و ه� ما يف�رض اهتمام هذه الدرا�شة بقطاع النفط.
نفط برنت ه� االأقرب لن�عية النفط اجلزائري، كما يتميز ب�فرة املعطيات ح�ل مت��شِط . 6

اأ�شعاره ال�شن�ية.
احل�كمة . 7 ال�شيا�شية،  احل�كمة  يف:  تتمثل  م��ش�عية  حماور  اأربعة  الربنامج  ي�شم 

االقت�شادية، احل�كمة وامل�ؤ�ش�شات، والتنمية االجتماعية واالقت�شادية.
والتي ت�شكل اأمثلة اإ�شافية، اإىل جانب م�ؤ�رضات النم� االقت�شادي التي مت التعر�س اإليها . 8

�شابقا.
اإال اأن هذا مل مينع قيام الث�رة يف ت�ن�س )نهاية عام 2010( ، حيث ات�شح اأن النظام . 9

امل�اطنني  على  اجليد  االقت�شادي  االأداء  لنتائج  العادل  للت�زيع  اأهميًة  يعري  يكن  مل 
الت�ن�شيني.
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تالحظ النتائج نف�شها، يف حالة م�ؤ�رضات تقرير البنك الدويل ح�ل مناخ اال�شتثمار يف . 10
كل من اجلزائر/ ت�ن�س/ الرنويج ل�شنة 2013/ 2014.غري اأنها اأكرث �ش�ءا فيما يتعلق 

باجلزائر واأح�شن بالن�شبة لت�ن�س.
 -  214  - �س.174   ،(World Bank Doing Business Report 2014، 2013  

.  )231
برامج . 11 جانب  اإىل  العم�مية  ال�شلطات  بها  قامت  التي  االإ�شالحات  عن  ترتب  فلقد 

�شندوق النقد الدويل: تفكيك القطاع ال�شناعي العم�مي، خ�شخ�شة االأ�ش�ل، انخفا�س 
االإنتاجية، ت��شيع انفتاح للتجارة اخلارجية )الذي اأدى اإىل زيادة ال�شغ�ط التناف�شية( 

، اإحالل ال�اردات حمل االإنتاج املحلي، وت��شع القطاع غري الر�شمي.
Perspectives Économiques en Afrique : Algérie : 2014، 2014)، �س.15( .

جتدر االإ�شارة اإىل اأنه ح�شب تقرير »االآفاق االقت�شادية الإفريقيا« )2014، �س.14( ، . 12
ي�شاهم القطاع اخلا�س بن�شبة %52 من اإجمايل القيمة امل�شافة، من خالل م�ؤ�ش�شات 
عائلية م�شغرة.تتميز هذه االأخرية ب�شعف قدرتها على اال�شتثمار، حمدودية ح�ش�لها 
والقطاع  العام  القطاع  م�ؤ�ش�شات  النم�.اأما  اآفاق  �شعف  مع  امل�رضيف،  االئتمان  على 
امل�ؤ�ش�شات  هذه  امل�شافة.وتتميز  القيمة  اإجمايل  من   48% بن�شبة  فت�شاهم  امل�شرتك، 
بكرب حجمها )ت�شم اأكرث من 250 م�ظفا و ُيّقدر رقم اأعمالها مبلياري دينار جزائري 
العم�مية،  �ش�ناطراك  م�ؤ�ش�شة  املحروقات  املثال ي�شم قطاع  �شبيل  .على  االأقل(  على 

التي ت�شمن ل�حدها %36 من الناجت املحلي االإجمايل.
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رودريك، داين و�ش�برامانيان، اأرفيند.( 2003( .اأ�شبقية امل�ؤ�ش�شات: ماذا تعني وماذا ال . 2

تعني.جملة التم�يل والتنمية.2 )40( .
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قحايرية سيف الدين
القرض السندي وأثره على الوضعية املالية للمؤسسة 

دراسة حالة شركة سونلغاز - اجلزائر-

ملخص: 
ان التم�يل ك�ظيفة من ال�ظائف احل�شا�شة داخل امل�ؤ�ش�شة، ونظرا الأهميته ودوره يف 
حتريك خمتلف االأن�شطة، يحظى باأهمية خا�شة من طرف االإدارة املالية، لذا يت�جب عليها 
اختيار الهيكل التم�يلي املنا�شب من بني امل�شادر املتاحة، والقر�س ال�شندي باعتباره اآلية 
مت�يل يف امل�ؤ�ش�شة فاإنه ي�فر االأم�ال ال�رضورية للم�ؤ�ش�شة، وكذا ا�شتثماراتها باعتباره اأقل 
تكلفة من بني م�شادر التم�يل اخلارجية، وهنا وجب درا�شة وقيا�س مدى تاأثري هذا امل�شدر 
على امل�ؤ�ش�شة وو�شعيتها املالية من خالل قيامنا بتحليل جمم�عة من امل�ؤ�رضات والن�شب 
والغاز  للكهرباء  ال�طنية  لل�رضكة  درا�شتنا  خالل  واملردودية.من  التم�يل  بهيكل  املتعلقة 
ال�شندي  »�ش�نلغاز« يف اجلزائر وبا�شتخدام اختبار غراجنر لل�شببية ملعرفة تاأثري االإ�شدار 
على و�شعية امل�ؤ�ش�شة ميكننا الق�ل اإنه مثل لها م�شدراً مت�يليًا مهمًا وجيداً، ورغم ت��شلنا 
على  ال�شندي  القر�س  تاأثري  اأن  اإال  املردودية  امل�ؤ�رضات يف حت�شني  بع�س  ت�شبب  عدم  اإىل 
ال��شعية املالية كان وا�شحًا من خالل تاأثري قدرة امل�ؤ�ش�شة على ال�شداد على مردوديتها 

املالية، وبخا�شة خالل �شن�ات اال�شدار.
ال�شداد،  على  القدرة  املايل،  الهيكل  ال�شندي،  القر�س  التم�يل،  املفتاحية:  الكلمات 

املردودية املالية.
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Bond Loan and Its Impact on Financial Situation of Institution: 
Sonelgaz Company in Algeria as a Case Study

Abstract: 

The funding in the institution as a sensitive function has a special 
importance in the financial management because of its importance and role in 
funding and developing various activities.Thus, it is compelling to determine 
the appropriate financing structure from the available sources and the bond 
loan as a funding mechanism provides funds necessary to the institution’s 
activities and investments.We are obliged to study and measure the impact 
of this source of funding on the institution and its financial situation through 
the analysis of indicators and ratios related to the financing structure and 
profitability.Through our study to the national company of electricity and gas 
»SONELGAZ« in Algeria, and by using granger causality test to determine 
the impact of the bond issue on enterprise situation, the researcher finds that 
it represents a good source of funding despite the fact that there was no effect 
for some indicators on profitability; however, the effect of bond loan on the 
financial situation was clear through the impact of institution›s ability to 
repay on financial profitability especially during the years of the loan.

Keywords: funding, bond loan, financial structure, repayment capacity, 
financial profitability.
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مقدمة: 
تعد ال�ظيفة املالية واحدة من اأهم ال�ظائف، وميثل قرار التم�يل اأحد اأهم القرارات 
التي تتخذها امل�ؤ�ش�شة يف �شبيل ت�شيري ن�شاطها، فالتم�يل ع�شب امل�ؤ�ش�شة والطاقة املحركة 
للم�ؤ�ش�شة، وهذا من خالل جمم�عة م�شادر  العليا  االإدارة  ال�ظائف واملنفذ خلطط  جلميع 
متعددة تتباين من حيث خ�شائ�شها وتكاليفها و�رضوط احل�ش�ل عليها، لذا من ال�رضوري 
على االإدارة املالية اإن حتدد بدقة م�شادر التم�يل املتاحة، وتختار منها املزيج التم�يلي 
حتقيق  من  وميكنها  امل�ؤ�ش�شة  خلطط  ي�شتجيب  الذي  املايل  الهيكل  بذلك  مك�نة  االأن�شب 

االهداف امل�شطرة.
اإن تط�ر امل�ؤ�ش�شات االقت�شادية وزيادة حجم معامالتها وات�شاع ن�شاطها يدفعها اإىل 
الت�جه اإىل بدائل مت�يل خارجية اإما عن طريق البن�ك وامل�ؤ�ش�شات املالية، اأو اللج�ء اإىل 
ال�ش�ق املايل من خالل بيع واإ�شدار اأوراق مالية، وهذا ما ي�فره التم�يل بال�شندات الذي 
يعدُّ اأداة مهمة ت�فر مت�ياًل م�شتقراً ط�يل االأمد للم�ؤ�ش�شات واأقل تكلفة من التم�يل البنكي، 

باالإ�شافة اإىل اإنه ال يحدث ت�شخمًا الإن نف�س الكمية من االأم�ال يتم تداولها.
باإ�شدار  التم�يل  يف  يتمثل  خارجي  مت�يل  بديل  على  امل�ؤ�ش�شة  ح�ش�ل  امكانية  اإن 
اأمام حتمية درا�شة وتق�مي  ادارتها املالية  ال�شندي، يجعل  ال�شندات او ما يعرف بالقر�س 
هذا امل�شدر وكذا حتليل وقيا�س اأثره على امل�ؤ�ش�شة ككل، وبخا�شة على و�شعيتها املالية 

ومردودية ن�شاطها وهنا تربز اأهمية م��ش�ع الدرا�شة.
الدرا�شة،  اإ�شكالية  اأكرث يف  والتدقيق  امل��ش�ع وحتليلها  ولالإحاطة مبختلف ج�انب 

�شنق�م بطرح الت�شاوؤل التايل، الذي يعدُّ ج�هريًا وذا اأهمية كبرية: 

اإىل  بالن�صبة  مهماً  متويلياً  م�صدراً  ال�صندي  القر�س  يعدُّ  مدى  اأي  اإىل 
املوؤ�ص�صة القت�صادية؟ وما مدى تاأثري اللجوء اإىل هذا امل�صدر التمويلي على 

الو�صعية املالية للموؤ�ص�صة؟ 
وهذا من خالل التطرق اإىل املحاور والنقاط الآتية: 

القر�س ال�شندي، ع�امل م�ؤثرة، حدود ا�شتخدامه وتاأثريه على امل�ؤ�ش�شة. -
ن�شب  - ت�شخي�س،  واأدوات  طرق  االقت�شادية،  للم�ؤ�ش�شة  املالية  ال��شعية 

وم�ؤ�رضات حتليل.
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والغاز  - الكهرباء  ل�رضكة  ال�شندي  القر�س  تاأثري  ملدى  اإح�شائية  قيا�شية  درا�شة 
»�ش�نلغاز« يف اجلزائر على ال��شعية املالية لل�رضكة ومردوديتها.

فرضيات الدراسة: 

�صياغة  متت  فقد  الإ�صكالية  على  والإجابة  الدرا�صة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
الفر�صيات الآتية: 

الفر�شية االأوىل: »ن�شبة القدرة على ال�شداد ال ت�شبب وال ت�ؤثر يف املردودية املالية  ♦
للم�ؤ�ش�شة االقت�شادية«.

الفر�شية الثانية: »ن�شبة القدرة على تغطية الف�ائد ال ت�شبب وال ت�ؤثر يف املردودية  ♦
املالية للم�ؤ�ش�شة االقت�شادية«.

يف  ♦ ي�ؤثر  وال  ي�شبب  ال  امل�ؤ�ش�شة  لدى  االأجنبية  االأم�ال  »حجم  الثالثة:  الفر�شية 
مردوديتها املالية«.

للم�ؤ�ش�شة  ♦ املالية  املردودية  يف  ت�ؤثر  ال  الذاتي  التم�يل  »قدرة  الرابعة:  الفر�شية 
االقت�شادية«.

املالية  ♦ املردودية  يف  ي�ؤثر  ال  اال�شتغالل  فائ�س  »اإجمايل  اخلام�شة:  الفر�شية 
اخلا�شة بامل�ؤ�ش�شة االقت�شادية«.

يف  ♦ ي�ؤثر  وال  ي�شبب  ال  للم�ؤ�ش�شة  املالية  امل�شاريف  »حجم  ال�شاد�شة:  الفر�شية 
املردودية املالية«.

أهمية البحث: 

اإن تن�ع م�شادر التم�يل املتاحة اأمام امل�ؤ�ش�شة واختالفها من جهة، وت��شعها وبحثها 
عن النم� الدائم واال�شتمرارية وزيادة اأعبائها وحاجتها اإىل االأم�ال من جهة اأخرى، جعلت 
عملية احل�ش�ل على التم�يل الالزم حتظى باأهمية بالغة من طرف ال�حدات االقت�شادية 
اأمامها  املتاحة  امل�شادر  املفا�شلة بني  بعملية  اأكرث  االهتمام  املالية  االإدارة  وحتم على 
الن�شاط ب�شفة عادية،  اأجل تك�ين هيكل مايل منا�شب ملمار�شة  واختيار االأمثل منها من 
وهنا تت�شح جليًا اأهمية الدرا�شة من خالل حماولة ت�شليط ال�ش�ء على اأحد هذه امل�شادر 

وحتليله وقيا�س مدى تاأثريه على امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية وو�شعيتها املالية.
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أهداف البحث: 
للم�ؤ�ش�شة . 1 متاح  خارجي  مت�يلي  كم�شدر  ال�شندي  القر�س  اأهمية  مدى  اإبراز 

االقت�شادية.
اأدوات، . 2 للم�ؤ�ش�شة من خالل  املالية  ال��شعية  لت�شخي�س وحتليل  عام  اإطار  تقدمي 

م�ؤ�رضات ون�شب.
التعرف اإىل مدى تاأثري اللج�ء اإىل التم�يل بال�شندات كم�شدر لالأم�ال على امل�ؤ�ش�شة . 3

االقت�شادية و كذا و�شعيتها ومردوديتها.
حماولة الت��شل اإىل نتائج دقيقة من خالل الدرا�شة القيا�شية ملدى تاأثري االإ�شدار . 4

ال�شندي ل�رضكة �ش�نلغاز على و�شعيتها املالية من اأجل و�ش�لها اإىل اال�شتفادة الق�ش�ى من 
هذا امل�شدر واحل�ش�ل على االأم�ال الالزمة وجتنب �شلبيات هذا التم�يل.

منهج البحث: 
االإحاطة  اأجل  من  التحليلي  ال��شفي  املنهج  على  االعتماد  البحث  هذا  يف  مت  لقد 
اإىل  اإ�شافة  املت�افرة،  للمعل�مات  الدقيق  والتحليل  بالفح�س  امل��ش�ع  ج�انب  مبختلف 

درا�شة قيا�شية اإح�شائية من اأجل ال��ش�ل اإىل النتائج املرج�ة با�شتخدام اختبار ال�شببية.

الدراسات السابقة: 
طامل زين الدين )2012( ، التجربة اجلزائرية يف مت�يل امل�ؤ�ش�شات عن طريق القرو�س 
ال�شندية، حيث تطرق الباحث اإىل خمتلف البدائل التم�يلية املتاحة اأمام امل�ؤ�ش�شة اجلزائرية 
وجل�ء بع�شها اإىل �ش�ق ال�شندات لتغطية احتياجاتها، وقد ت��شلت هذه الدرا�شة وبعد تق�مي 
الالزمة  االأم�ال  على  احل�ش�ل  يف  امل�ؤ�ش�شة  جناح  �شع�بة  اإىل  اجلزائري  ال�شندي  ال�ش�ق 
وكذا  فعاليتها  ونق�س  املالية  ال�ش�ق  �شعف  نتيجة  امل�شدر،  هذا  من  املثلى  واال�شتفادة 

نتيجة هيمنة البن�ك على مت�يل االقت�شاد ال�طني.
وهي  ال�شندي،  القر�س  طريق  عن  اال�شتثمارات  مت�يل   ،  Akssil Kayssa )2011(
درا�شة قامت بتحليل مدى كفاءة ال�ش�ق املالية اجلزائرية وامكانية منحها للتم�يل الالزم 
ال�شتثمارات م�ؤ�ش�شات قطاع االأعمال من خالل ا�شدار ال�شندات، وقد ت��شلت هذه الدرا�شة 
اإىل اأهمية هذا امل�شدر من خالل انخفا�س تكلفته، واعتماده على جمع املدخرات ومت�يله 
اجلزائري  املايل  ال�ش�ق  تط�ير  على  العمل  �رضورة  اإىل  كذلك  ت��شلت  وقد  لال�شتثمارات، 

لتفعيل هذه ال�شيا�شة.
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االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شة  مت�يل  يف  ال�شندي  القر�س  اأهمية   ،)2009( اإينا�س  �شي�دة 
اجلزائرية –درا�شة حالة القر�س ال�شندي مل�ؤ�ش�شة �ش�ناطراك- ، حيث تطرقت الدرا�شة اإىل 
الت�جهات اجلديدة التي اأ�شبحت تعتمد عليها امل�ؤ�ش�شات يف مت�يل احتياجاتها املختلفة 
ت��شلت  وهنا  وخارجية،  داخلية  �شغ�طات  نتيجة  اجلزائري  االقت�شاد  يف  احلال  وه� 
اأهم البدائل التي قد ت�شتعملها امل�ؤ�ش�شة،  اإن التم�يل بال�شندات يعدُّ واحداً من  اإىل  الباحثة 
وحال ل�شع�بات احل�ش�ل على االأم�ال خا�شة بالن�شبة اإىل امل�ؤ�ش�شات العم�مية اجلزائرية 

الكبرية.
مرمي باي )2008(، ال�ش�ق ال�شندي واإ�شكالية مت�يل امل�ؤ�ش�شات االقت�شادية اجلزائرية- 
اأمام  امل�ؤ�ش�شة  باإن  درا�شتها  يف  وجاء   ، والغاز-  للكهرباء  ال�طنية  ال�رضكة  حالة  درا�شة 
بديلني مت�يليني لدى جل�ئها اإىل االأ�ش�اق املالية وهما االأ�شهم وال�شندات ويبقى على عاتقها 
املفا�شلة بينهما، وقد ت��شلت هذه الدرا�شة اإىل اإن التم�يل عن طريق ال�شندات اأقل تكلفة من 
بني امل�شادر التم�يلية اخلارجية، فه� يزيد من املردودية املالية للم�ؤ�ش�شة باال�شتفادة من 
االأثر االإيجابي للرفع املايل، غري اإنه يزيد من املخاطر ب�شبب االلتزام بدفع اأ�شل القرو�س 

وكذا الف�ائد.
اال�شتدانة  نظامي  بني  االقت�شادية  املن�شاآت  مت�يل   ،)2006( عادل  طاللة  درا�شة 
والب�ر�شة –درا�شة الأثر التم�يل املبا�رض على قيمة امل�ؤ�ش�شة- ، وهدفت هذه الدرا�شة اإىل 
اإبراز مدى تاأثري التم�يل املبا�رض على امل�ؤ�ش�شة، والذي يعدُّ طريقة مهمة للتم�يل من خالل 
ت�فريه مل�شادر مميزة، وقد ت��شلت هذه الدرا�شة اإىل تبيان وج�د عالقة ق�ية بني كل من 
االقرتا�س و�شيا�شة ت�زيع االأرباح على امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية وقيمتها من خالل بناء هيكل 

مت�يلي يتيح اال�شتفادة من ال�فر وكذا اتباع �شيا�شة مالئمة لت�زيع االأرباح.
)Modigliani and Miller )1963 ، وهي الدرا�شة الثانية لهما يف هذا املجال وهي 
ا�شقاط  مت  فقد  وبالتايل  ال�ش�ق،  كمالية  عدم  بفر�س  وهذا  االقت�شادي،  ال�اقع  اإىل  اأقرب 
فرو�س الدرا�شة ال�شابقة بعدم وج�د تكاليف ال�رضيبة وبالتايل عدم ثبات تكلفة االأم�ال 
وقيمة امل�ؤ�ش�شة، وقد ت��شل�ا اإىل اإن القيمة ال�ش�قية للم�ؤ�ش�شة املقرت�شة ترتفع عن القيمة 
ال�ش�قية مل�ؤ�ش�شة اأخرى مماثلة وتنتمي لنف�س �رضيحة اخلطر غري اإنها مم�لة بالكامل عن 
طريق املالك، و�ش�ف ترتفع القيمة ال�ش�قية للم�ؤ�ش�شة املقرت�شة مبقدار ال�ف�رات ال�رضيبة 

الناجتة عن االقرتا�س.
)Modigliani and Miller )1958 ، نظريتهما االأوىل والتي تعدُّ اجتاهًا فل�شفيًا غاية 
يف االأهمية يف النظرية املالية املعا�رضة فرغم اإنها جاءت يف منت�شف القرن املا�شي فما 
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زال يدور ح�لها جدل كبري، حيث تطرقت اإىل �شياغة وتك�ين الهيكل املايل وتاأثريه على 
امل�ؤ�ش�شة وقيمتها، اإذ اأكد مدكلياين وميلر اإنه يف ظل غياب ال�رضيبة فاإن القيمة ال�ش�قية 
للم�ؤ�ش�شة ال تتاأثر ب�شياغة الهيكل املايل اأي بتغريات ن�شبة الرافعة املالية، ولذلك هم اأكدوا 

على عدم وج�د هيكل مايل اأمثل.

القرض السندي كمصدر متويلي يف املؤسسة اجلزائرية: 

العوامل املوؤثرة على قرار القر�س ال�صندي: . 1
اإن امل�ؤ�ش�شة ال تعمل فقط للتعرف اإىل م�شادر التم�يل فح�شب بل هي تعمل للح�ش�ل 
عليها باأف�شل ال�رضوط املمكنة، فن�شبة التم�يل عن طريق القرو�س ال�شندية حتظى بعناية 
خا�شة من طرف م�شريي امل�ؤ�ش�شة ومالكها، نظراً ملا يتمتع به من خ�ش��شية متيزه عن 
وكذا  التم�يل  تكلفة  على  مبا�رضاً  تاأثرياً  ميار�س  ك�نه  االأخرى  التم�يل  م�شادر  من  غريه 
ع�ائد امل�ؤ�ش�شة وخماطرها، االأمر الذي يجعله على عالقة مبا�رضة مع التاأثري على امل�ؤ�ش�شة 

وقيمتها )عبد الغفار حنفي، 2007( .
1.1 تاأثري تكلفة الأموال: 

تعدُّ تكلفة االأم�ال من اأهم العمليات التي ترتكز عليها القرارات املالية، حيث اإن قب�ل 
اال�شتثمار يت�قف على حتقيق الثنائية )تكلفة/ عائد( فاال�شتثمار الذي ال يحقق عائدا يعادل 
على االأقل تكلفة االأم�ال يجب رف�شه، فتكلفة االأم�ال هي احلد االأدنى الذي ينبغي حتقيقه 
على اال�شتثمارات الراأ�شمالية املقرتحة وحتقيق معدل عائد اأقل من هذا املعدل ي�ؤدى اإىل 
(Aswah Damo-  شش�ء احلالة املالية للم�ؤ�ش�شة، وهناك ع�امل ت�ؤثر على تكلفة هذه االأم�ال

. daran, 2007)

حيث يت�قع املالك والدائن�ن عند و�شع االأم�ال احل�ش�ل على  ♦ العوامل العامة: 
عائد يكفي للتع�ي�س عن حرمانهم من ا�شتغالل اأم�الهم، كما يت�قع�ن كذلك احل�ش�ل على 
عائد لتع�ي�شهم عن املخاطر التي قد يتعر�س لها عائد ا�شتثماراتهم، و يعدُّ اجلزء االأول من 
اإنه عائد يح�شل عليه كتع�ي�س عن تاأجيل احل�ش�ل  اإذ  الزمن  العائد تع�ي�شًا عن عن�رض 
على ا�شباع من اأم�اله، اأما اجلزء الثاين فه� تع�ي�س امل�شتثمر عن املخاطر التي يتعر�س 
لها اال�شتثمار ذاته، فيطلق عليه بدل املخاطرة وهنا يك�ن التاأثري على تكلفة االأم�ال )منري 

ابراهيم هندي، 1998( .
التي تتعر�س لها،  ♦ التم�يل من حيث املخاطر  تتفاوت م�شادر  العوامل خا�صة: 

فاملقر�ش�ن اأقل تعر�شا للمخاطر، اإذ اإن لهم احلق يف احل�ش�ل على الف�ائد الدورية ب�رضف 
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النظر عن حتقيق امل�ؤ�ش�شة للربح من عدمه كما اإن لهم االأول�ية يف احل�ش�ل على م�شتحقاتهم 
التي  املخاطر  على  تت�قف  امل�ؤ�ش�شة  تدفعها  التي  التكلفة  الأن  ونظرا  الت�شفية،  اأم�ال  من 
 (Floozet تتعر�س لها فمن املت�قع اأن يك�ن القر�س ال�شندي ه� اأقل م�شادر التم�يل تكلفة

. Denise, 1998)

الذي  ♦ الفعلي للفائدة  تتمثل تكلفة االقرتا�س يف املعدل  ال�صندي:  القر�س  تكلفة 
تدفعه امل�ؤ�ش�شة وذلك بعد ا�شتبعاد ال�ف�رات ال�رضيبية، فاإن عملية االقرتا�س ترتتب عليها 
ال�شندات، كما يرتتب عليها تدفقات  تدفقات نقدية داخلة حت�شل عليها امل�ؤ�ش�شة من بيع 
ينبغي  التي  املقرت�شة  االأم�ال  قيمة  اإىل  باالإ�شافة  ال�شن�ية  الف�ائد  يف  تتمثل  خارجية 

�شدادها يف تاريخ اال�شتحقاق )طارق احلاج، 2010( .
عند تقدير تكلفة القر�س ال�صندي هناك حالتني: 

احلياة  - خالل  ت�شدد  ال  التي  ال�شندية  القرو�س  وهي  امل�صتمرة:  القرو�س  تكلفة 
االإنتاجية للم�ؤ�ش�شة ويتم ح�شابها وفق املعادلة التالية: 

D= Ca+  ( ) T

D: حجم االأم�ال املقرت�شة التي حت�شل عليها امل�ؤ�ش�شة يف بداية الفرتة.
ال�ف�رات  خ�شم  بعد  القرو�س  على  والتعاقد  باالإ�شدار  املتعلقة  امل�شاريف   :Ca

ال�رضيبة.
F: عبارة عن التدفقات النقدية اخلارجة املتمثلة يف الف�ائد بعد ال�رضيبة.

Kd: متثل تكلفة االأم�ال املقرت�شة بعد ال�رضيبة.

تكلفة القرو�س امل�شرتدة: وهي قرو�س تك�ن امل�ؤ�ش�شة ملزمة بت�شديد اأ�شل املبلغ  -
املقرت�س بعد فرتة حمددة و يك�ن اما: 

Ú :ت�شديد على دفعة واحدة

 D= Ca+  ) ( t +d ) ( n 
حيث: 

.n ا�شل املبلغ املقرت�س امل�شدد يف الزمن :d
K’d: تكلفة القر�س امل�شرتد دفعة واحدة بعد ال�رضيبة.
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Ú :ت�شديد على دفعات

 D= Ca+  +  +………+  

تأثري الرفع التشغيلي والرفع املالي: 
االأف�شل  التم�يلي  البديل  اختيار  يف  امل�ؤ�ش�شة  قرار  على  كبرياً  تاأثرياً  الرفع  ميار�س 
من بني جمم�ع البدائل التم�يلية املتاحة لها، ويرجع ذلك اإىل ت�شخيم الرفع لتاأثري حجم 
اإذ يجب على امل�ؤ�ش�شة اختيار البديل التم�يلي  املبيعات على ف�ائد امل�ؤ�ش�شة وخماطرها، 
املنا�شب الذي يعظم عائد امل�شاهمني ويحد من املخاطر التي تتعر�س لها امل�ؤ�ش�شة )منري 

ابراهيم هندي، 1999( .
تاأثري الرفع الت�شغيلي: ميار�س تاأثرياً على تكلفة القر�س ال�شندي، اإذ اإن درجة الرفع  ♦

االأم�ال  اأ�شحاب  امل�ؤ�ش�شة، مما يدفع  لها  التي تتعر�س  اإىل زيادة املخاطر  ت�ؤدى  العالية 
ف�ائد  اأن  ومبا  املخاطر،  عن  يع��شهم  اكرب  بعائد  للمطالبة  دائنني  اأم  مالكا  كان�ا  �ش�اء 
امل�ؤ�ش�شة  ال�فاء بها مهما كانت نتيجة  التي يجب  االلتزامات  ال�شندي من  القر�س  واأ�شل 
فاإنه ي�شبح من االأف�شل للم�ؤ�ش�شة التي تعانى من عدم ا�شتقرار يف مبيعاتها جتنب ال�ش�ق 
القر�س  فاإن  وبالتايل  االأمان،  من  هام�شًا  لنف�شها  ت�فر  حتى  للتم�يل  كم�شدر  ال�شندي 
ال�شندي يعدُّ م�شدراً جيداً للتم�يل بالن�شب للم�ؤ�ش�شات التي تعرف ا�شتقراراً يف مبيعاتها اأو 

يف حالة انتعا�س اقت�شادي )اأر�شد ف�ؤاد التميمي، 2004، �س86( .
التم�يلي  ♦ البديل  اختيار  قرار  على  مبا�رضاً  تاأثرياً  ميار�س  املايل:  الرفع  تاأثري 

الرفع  .ينتج  خماطرة(  )عائد/   ، عائد(  )تكلفة/  الثنائية  على  تاأثريه  خالل  من  املنا�شب 
املايل عن قرار القر�س ال�شندي، والذي يعدُّ من امل�شادر االأقل تكلفة واأكرث عائداً غري اأنه 
يجب عدم الت��شع يف ا�شتخدامه اإذ من املمكن اإن يزيد من املخاطر املالية التي تتعر�س 
لها امل�ؤ�ش�شة، لذا فاإن قرار التم�يل بالقر�س ال�شندي يت�قف على مدى الت�ازن بني العائد 
الذي يطلبه حملة االأ�شهم واملخاطر التي �ش�ف يتعر�س لها هذا العائد، والت�ازن ه� ك�ن 
العائد املت�قع كاف لتع�ي�س حملة االأ�شهم العادية عن املخاطر التي يتعر�س لها العائد 
الذي �شيح�شل�ن عليه، لذا فاإن مقارنة ربحية ال�شهم العادي باملخاطر التي يتعر�س لها 
التم�يل عن  قرار  اتخاذ  وبالتايل  التم�يلية  البدائل  للمفا�شلة بني  اأ�شا�شًا  يك�ن  اإن  ميكن 

طريق القر�س ال�شندي من عدمه )عبد الغفار حنفي، 2003( .
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�صيا�صة التمويل بال�صندات والبيئة القت�صادية اجلزائرية: . 1
1.1 واقع التمويل يف القت�صاد اجلزائري: 

اإن تتكفل الدولة بتم�يل  لقد ق�شت ظروف عديدة بعد اال�شتقالل ال�طني يف اجلزائر 
املهمة  بهذه  القيام  عن  العم�مية  ال�شلطات  عجز  واأمام  العم�مية،  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شة 
اإىل االقرتا�س اخلارجي، كما ظلت اخلزينة  اللج�ء  يف ظل غياب االأم�ال الالزمة لذلك مّت 
الن�شاطات  التم�يل.وارتبطت فعالية  يعّ�ل عليه يف عملية  الذي  ال�حيد  العم�مية امل�شدر 
االقت�شادية بالتم�يل البنكي، وقد �شعت الدولة بامل�ازاة مع ذلك اإىل و�شع ق�اعد لتم�يل 
االقت�شاد تتما�شى ومتطلبات التنمية االقت�شادية والركب العاملي، وهنا �شجعت هذه االأزمة 
باالإ�شافة اإىل �شغ�ط املنظمات املالية الدولية )�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل( على 
حترير االقت�شاد، وبالتايل الت�جه نح� حترير االأ�ش�اق املالية، مّما �شي�شمح بظه�ر و�شائل 

جديدة فظهرت ال�ش�ق املالية كم�شدر للتم�يل.
للبلد  االقت�شادي  ال��شع  املايل،  النظام  بطبيعة  �شيتاأثر  بال�شندات  التم�يل  قرار  اإن 
وبالتايل ال��شطاء املاليني املعنيني بالعملية التم�يلية باالإ�شافة اإىل هيكل املحيط املايل 
والذي يعطي تغريه امل�شتمر تن�عًا يف ال��شائل التم�يلية املتاحة اأمام امل�ؤ�ش�شة، ويف هذا 
بال�شندات جزء  والتم�يل  املختلفة  التم�يل  الرئي�شية مل�شادر  البيئة  الب�ر�شة  تعدُّ  ال�شدد 
 (F.Rosenfeld,( منها، وهذا يت�قف بطبيعة احلال على فعالية هذه ال�ش�ق يف االقت�شاد
اأين  املدي�نية  اقت�شادها مبنيًا على  يعدُّ  التي  اجلزائر  ن�شبيًا يف  اأمراً  يعدُّ  ما  1998، وه� 

امل�ؤ�ش�شة  اأمام  يتيح  ال  ما  االقت�شاد،  مت�يل  على  كلّية  تك�ن  تكاد  ب�شفة  البن�ك  تهيمن 
قدرة  وكذا  بال�شندات  التم�يل  اإىل  الت�جه  على  قدرتها  من  ويحد  للتم�يل  كثرية  خيارات 

االقت�شاد ككل على اإجناح هذه ال�شيا�شة.
جناح �شيا�شة التم�يل بال�شندات يف اأي م�ؤ�ش�شة مره�ن بدرجة اأوىل مبدى تط�ر �ش�ق 
االأوراق املالية يف اقت�شاد الدولة التي تنتمي اليها، وهذا ما يجعل من جناح هذه ال�شيا�شة 
اأمراً �شعبًا ومرتبطًا باإزالة جمم�عة من العراقيل،  يف بيئة االقت�شاد واالأعمال اجلزائرية 
اإليها الدولة �شنة  وكذا تط�ير هذا املجال وال�ش�ق املايل، فربغم اال�شالحات التي بادرت 
2003 على هذا ال�ش�ق، والتي اأعطت دفعة ق�ية ونف�شًا جديداً لل�ش�ق فاإنه مل يدم ط�يال، 
و�رضعان ما �شجل ال�ش�ق تده�راً يف �شنة 2007 ما جعلها مت�ا�شعة باملقارنة مع اأ�ش�اق 
التم�يل  �شيا�شة  تطبيق  �شعف  نقاط  معاجلة  اإىل  للتطرق  يدفعنا  ما  اأخرى.وهذا  نا�شئة 

بال�شندات يف البيئة االقت�شادية اجلزائرية وكذا �رضوط وحل�ل جناحها.
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والأعمال  القت�صاد  بيئة  يف  بال�صندات  التمويل  �صيا�صة  جناح  معوقات   1.1
اجلزائرية: 

الع�ائق  من  جمم�عة  اجلزائر  يف  ككل  والب�ر�شة  بال�شندات  التم�يل  �شيا�شة  ت�اجه 
ونقاط ال�شعف حالت دون الرقي بها اأو ال��ش�ل اإىل امل�شت�ى املطل�ب ونلخ�شها يف ما 

ياأتي: 
عوائق على م�صتوى اإ�صدار وعر�س ال�صندات:  ♦

ال�ش�ق  يف  ال�شندات  عر�س  م�شت�ى  على  ال�شعف  ونقاط  االن�شداد  ع�امل  اأهم  تتمثل 
املالية اجلزائرية يف ما ياأتي: 

االقت�شاد،  - لتم�يل  اأهم م�شدر  البنكي ميثل  فالتم�يل  القرو�س امل�رضفية  هيمنة 
املحلي  الناجت  من   42% ن�شبة  اإىل  االأحيان  بع�س  يف  املمن�حة  القرو�س  ت�شل  حيث 

االإجمايل.
للت�شيري  - املغلق  الطابع  عن  الناجت  اجلزائرية  امل�ؤ�ش�شة  و�شفافية  ت�شيري  منط 

ت�افر  ال�رضيبي و�شع�بة  والتهرب  واالإف�شاح  ال�شفافية  ق�اعد  تطبيق  اإىل عدم  باالإ�شافة 
وانتقال املعل�مة.

�شغر حجم ال�رضكات وفر�س ا�شتثمارها وكذا قلة تن�ع ال�شندات واقت�شارها على  -
ال�شندات العادية.

عدم وج�د مرجع م�ث�ق لت�شعري �شندات ال�رضكات ل�شعف ن�شاط ال�ش�ق الثان�ية  -
واالعتماد على ال�شندات احلك�مية املماثلة من اأجل الت�شعري )�شيخي بالل، 2009، �س126( 

.
عوائق على م�صتوى الطلب على ال�صندات:  ♦
البنكية  - امل�ؤ�ش�شات  قدرة  �شعف  نتيجة  املحليني  للم�شتثمرين  �شيقة  قاعدة 

يبقى  ال�ش�ق  اإىل  ال�اردة  االأم�ال  فاإن حجم  وبالتايل  االدخارات،  على جتميع  والتاأمينية 
حمدوداً.

هائلة  - نقدية  كتلة  وج�د  نتيجة  وهذا  اجلزائري،  امل�شتثمر  وت�جهات  تف�شيالت 
تتداول خارج القن�ات امل�رضفية، وه� االأمر الذي نتج عن ه�شا�شة النظام امل�رضيف وعدم 

ال�ث�ق به.
وكذلك  - متخ�ش�شة،  واقت�شادية  مالية  �شحافة  من  املايل  الرتويج  حميط  غياب 

مكاتب اال�شت�شارة والتحليل املايل )حممد براق، 2007، �س78( .
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النقائ�س على م�صتوى �صوق ال�صندات:  ♦
غياب التن�ع يف املعامالت واأدوات ت�شيري املخاطر واقت�شار التبادل يف ال�ش�ق  -

الثان�ية على ال�رضاء والبيع، وكذلك �شغر حجم التداول وال�شندات امل�شدرة.
املادية،  - ال��شائل  ونق�س  التك�ين  غياب  نتيجة  ال��شطاء  م�شت�ى  على  النقائ�س 

باالإ�شافة اإىل هياكل �ش�ق ال�شندات والب�ر�شة التي تبقى �شعيفة وحمدودة.
وعدد  - اأوقات  احرتام  وعدم  والتنظيمية  الت�رضيعية  االأحكام  تطبيق  يف  التهاون 

اخلا�شة  الالزمة  وال�ثائق  ال�شجالت  م�شك  وكذا  ال�شحفية  والبالغات  التقارير  ن�رض  مرات 
بامل�ؤ�ش�شة اجلزائرية.

البيئة املحيطة ب�صوق ال�صندات اجلزائرية:  ♦
اجلزائر  - يف  املعتمد  ال�رضف  �شعر  نظام  وكذا  واحلذرة  امل�جهة  النقدية  ال�شيا�شة 

ال�شلطات  مب�شداقية  ال�رضر  ويلحق  االقت�شاديني  املتعاملني  ثقة  على  ي�ؤثران  واللذان 
النقدية والنظام املايل ككل.

ممار�شة ن�شاط االأعمال يف اجلزائر والتي حتتل اجلزائر فيها مراتب متاأخرة و�شعف  -
امل�شتثمرين  م�ؤ�رض حماية  االئتمان، وكذا  باملمتلكات واحل�ش�ل على  املتعلقة  م�ؤ�رضاتها 
ومنه  اجلزائرية  املالية  ال�ش�ق  اإىل  االأجنبية  االأم�ال  دخ�ل  من  يحد  ما  وهذا  وال�رضائب، 

ل�ش�ق ال�شندات.
غياب العزمية اجلادة من قبل ال�شلطات الإن�شاء �ش�ق مالية فعالة وتط�يرها، نتيجة  -

غياب ال��ش�ح يف الروؤية والت�افق، وه� ما ي�ؤثر على ال�ش�ق ال�شندي )عبد الرحمان ت�مي، 
2009، �س67( .

2.1 حلول و�رشوط جناح �صيا�صة التمويل بال�صندات يف اجلزائر: 
�رشوط مرتبطة باجلانب الت�رشيعي والتنظيمي:  ♦
مراجعة االطار الت�رضيعي من خالل �شن الق�انني والت�رضيعات واآلية العمل املنا�شبة  -

والق�انني  الل�ائح  وخمتلف  ال�شندات،  �ش�ق  قان�ن  اأم  ال�رضكات  قان�ن  اإىل  بالن�شبة  �ش�اآء 
)ر�شيد  بال�شندات  التم�يل  على  املبا�رضة  غري  والتاأثريات  وال�رضيبة  باال�شتثمار  املرتبطة 

ب�ك�شاين، 2010، �س10( .
تعزيز ال�شفافية واالف�شاح يف جانبي امل�ؤ�ش�شة وال�ش�ق املايل من اأجل ال��ش�ل اإىل  -

ال�رضيبية  الن�رضات املختلفة والت�رضيحات  ال�شيا�شة من خالل  ت�شهيل املعامالت وكفاءة 
الالزمة وغريها.



358

قحايرية سيف الدين
القرض السندي وأثره على الوضعية املالية للمؤسسة 

دراسة حالة شركة سونلغاز - اجلزائر-

�رشوط مرتبطة باجلانب القت�صادي واملال:  ♦
حتفيز الطلب على ال�شندات من خالل تخفي�س اأ�شعار الفائدة، وت�شجيع امل�شتثمرين  -

وكذا ا�شالح النظام اجلبائي، وتخفي�س ال�رضائب وتقدمي احل�افز للم�شتثمرين.
وتقلي�س  - ال�شندات  ل�ش�ق  عالية  حركة  اعطاء  اأجل  من  املالية  االأدوات  تن�يع 

املخاطر، وت��شيع قاعدة املتدخلني ب�شفتهم عار�شني اأو طالبني من خالل فتح راأ�س املال 
للم�شتثمرين االأجانب.

الت��شع يف برامج اخل��ش�شة بالن�شبة اإىل امل�ؤ�ش�شات اجلزائرية التي تعدُّ من اأهم  -
املتطلبات لتعزيز العر�س والتداول يف ال�شندات وجناحها، يعزز من ثقة امل�شتثمرين ويفعل 

ال�ش�ق.
حلول تخ�س اجلانب الجتماعي والثقايف:  ♦

من ال�رضوري العمل على اإر�شاء الثقافة الب�ر�شية لدى االأفراد وامل�ؤ�ش�شات من اأجل 
ت�جيه قدراتهم التم�يلية نح� اال�شتثمار يف ال�شندات، وذلك بالعمل على الت�ش�يق والتعريف 
وتفعيل  ال�طني  االقت�شاد  مت�يل  يف  واأهميتها  بال�شندات  التم�يل  و�شيا�شة  بال�ش�ق 

اال�شتثمارات )زيدان حممد، 2006، �س3( .

الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية: 

ت�صخي�س الو�صعية املالية للموؤ�ص�صة: . 1
عملية  ت�شبق  وهي  للم�ؤ�ش�شة  الداخلي  املايل  ال��شع  حتليل  هي  الت�شخي�س  عملية 
ال�ق�ف  بهدف  املالية  وامل�ؤ�رضات  االأدوات  من  جمم�عة  با�شتخدام  وتتم  القرار  اتخاذ 
من  ال�اردة  املالية  املعطيات  هي  االأ�شا�شية  وقاعدتها  وال�شعف،  الق�ة  نقاط  على 
اإىل درا�شتنا فهي متكن  العامة، وبالن�شبة  املحا�شبة واملحيط املايل ونظام املعل�مات 
التم�يل  م�شادر  اأي  املعتمد  املايل  بالهيكل  للم�ؤ�ش�شة  املايل  ال��شع  تاأثر  معرفة  من 

. (P.Gourlaouen.1998) امل�شتخدمة 
1.1 اأدوات ت�صخي�س الو�صعية املالية: 

وهي ذات اأهمية بالغة بالن�شبة اإىل امل�ؤ�ش�شة للم�شاعدة على تق�مي جيد لل��شع املايل، 
 :(J.C- Mathé, 1991) وميكن اإن نق�شمها اإىل

�شمان  ♦ منه  والهدف  الدرا�شة  اإىل  بالن�شبة  جدا  مهم  املايل:  وه�  الهيكل  حتليل 
مت�يل االحتياجات دون التاأثري على الت�ازن املايل واملردودية واملالءة املالية، باالعتماد 
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على منظ�ر الذمة املالية ومبداأ ال�شي�لة واال�شتحقاق، اأو على املنظ�ر ال�ظيفي بالف�شل بني 
الن�شاطات الرئي�شة يف التحليل.

الن�شاط والنتائج: يهتم بكيفية حتقيق امل�ؤ�ش�شة للنتائج واحلكم على مدى  ♦ تق�مي 
قدرة الن�شاط على حتقيق الربحية، وذلك با�شتخدام االأر�شدة ال��شيطة، مما ميكن من اتخاذ 

القرارات املنا�شبة )منري �شاكر حممد، 2000( .
تق�مي املردودية: هي و�شيلة ذات اأهمية كبرية متكن من مقارنة النتائج املحققة  ♦

االأداء  تق�مي  يف  م��ش�عية  االأكرث  امل�ؤ�رض  وهي  حتقيقها،  يف  �شاهمت  التي  ال��شائل  مع 
وميكن من خاللها اتخاذ قرارات التم�يل واال�شتثمار وغريها.

حتليل التدفقات املالية: ميثل التحليل االأكرث تط�راً فه� ميكن من حتليل الت�ازن  ♦
اأو الفائ�س يف اخلزينة وحتديد الدورة امل�ش�ؤولة، كما  اأ�شباب العجز  املايل وال�ق�ف على 
يح�ي هذا التحليل جمم�عة من امل�ؤ�رضات ذات البعد اال�شرتاتيجي التي ت�شاعد يف اتخاذ 

. (Eric Stephany, 1999) القرارات اال�شرتاتيجية وتق�مي اال�شرتاتيجية املالية املعتمدة
2.1 طرق الت�صخي�س املال لو�صعية املوؤ�ص�صة: 

من اأجل القيام بعملية الت�شخي�س، فاإن هناك اأ�شاليب وطرقًا متبعة لل��ش�ل اإىل ذلك 
 :(J.C- Mathé, 1991) ويف درا�شتنا �ش�ف نركز على طرق الت�شخي�س املايل كاالآتي

اأي يف  ♦ الت�شخي�س املايل التط�ري: يق�م هذا الت�شخي�س على املقارنة العم�دية، 
الزمن حيث ت�ؤخذ دورات مالية عدة متتالية، وعلى اأ�شا�شها ميكن تقدير ال��شعية امل�شتقبلية، 

ويتطلب هذا نظام معل�مات حما�شبيًا وماليًا متط�راً وفعااًل، وعنا�رضه كاالآتي: 
تط�ر الن�شاط: اأي تغريات الن�شاط عرب الزمن اعتماداً على التغري يف رقم االأعمال اأو  -

القيمة امل�شافة اأو خمتلف النتائج املحا�شبية مع مراقبة هيكل التكاليف الذي من املفرت�س 
اإن يتنا�شب مع تط�ر الن�شاط.

تط�ر اأ�ش�ل امل�ؤ�ش�شة: االأ�ش�ل هي جمم�ع االإمكانيات املادية واملعن�ية واملالية  -
امل�شتخدمة يف ممار�شة ن�شاطها، حيث اإن تط�رها يبني م�شت�ى النم� الداخلي واخلارجي 
للم�ؤ�ش�شة ويعد م�ؤ�رضاً عن ال�جهة اال�شرتاتيجية للم�ؤ�ش�شة اإن كانت تتجه نح� النم�، البقاء 

اأو االن�شحاب من ال�ش�ق.
تط�ر هيكل دورة اال�شتغالل: يتك�ن هذا الهيكل من العمالء، امل�ردين واملخزونات،  -

وهي التي ت�شكل االحتياجات املالية لدورة اال�شتغالل، ينبغي مراقبة تط�رها عرب الزمن، 
ومقارنة من�ها بنم� الن�شاط من اأجل احلكم على م�شت�ى االحتياجات املالية.
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دراسة حالة شركة سونلغاز - اجلزائر-

ل الهيكل املايل من م�شادر  - تط�ر الهيكل املايل: وه� حم�ر م��ش�ع البحث ويت�شكَّ
مت�يل امل�ؤ�ش�شة، واملتمثلة اأ�شا�شًا يف االأم�ال اخلا�شة والدي�ن، حيث ميكن مراقبة م�شت�يات 
اال�شتدانة والتم�يل الذاتي وم�شاهمة ال�رضكاء وحتديد قدرة امل�ؤ�ش�شة على مت�يل احتياجاتها 

وقدرتها على ال�شداد ومدى ا�شتقالليتها املالية وتاأثري اال�شتدانة على املردودية.
الأنها  - املردودية،  على  ي�شتند  م�ؤ�ش�شة  لكل  االقت�شادي  الهدف  املردودية:  تط�ر 

�شمان البقاء والنم� واال�شتمرارية، وهي م�ؤ�رض مهم لقيا�س اأداء امل�ؤ�ش�شة، وعليه فمراقبة 
تط�ر معدالت املردودية املختلفة ميثل قاعدة اأ�شا�شية للت�شخي�س املايل التط�ري للم�ؤ�ش�شة، 

وذلك عن طريق ن�شب املردودية واآلية اأثر الرافعة املالية )مفلح حممد عقل، 2006( .
املالية  ♦ ال��شعية  مقارنة  على  الت�شخي�س  هذا  يرتكز  املقارن:  املايل  الت�شخي�س 

للم�ؤ�ش�شة مع م�ؤ�ش�شات مماثلة يف الن�شاط ويف اأغلب االأحيان امل�ؤ�ش�شات املناف�شة اأو الرائدة 
يف القطاع نف�شه وذلك با�شتعمال جمم�عة من االأر�شدة واالأدوات وامل�ؤ�رضات املالية.يهدف 
بناء على  للم�ؤ�ش�شة  املايل  االأداء  مراقبة  اإىل  املقارن  الت�شخي�س  املايل من خالل  املحلل 

التغري يف املحيط وخا�شة يف حاالت املحيط غري امل�شتقر.
يف  ♦ عنه  ويختلف  املقارن  للت�شخي�س  امتداد  ه�  املعياري:  املايل  الت�شخي�س 

اعتماده على معدالت معيارية ُتختار بناء على درا�شات �شاملة وم�شتمرة لقطاع معني من 
طرف مكاتب درا�شات متخ�ش�شة، اأو من طرف اخلرباء واملحللني العاملني يف الب�ر�شات.

موؤ�رشات ون�صب حتليل الو�صعية املالية: . 2
من اأجل جناح عملية ت�شخي�س ال��شعية املالية تعتمد االإدارة املالية للم�ؤ�ش�شة على 
اأهمها  ومن  ال��شعية،  هذه  لتحديد  مقيا�شًا  تك�ن  التي  والن�شب  امل�ؤ�رضات  من  جمم�عة 

واأكرثها دقة تلك املتعلقة بالت�ازن املايل ل��شعية امل�ؤ�ش�شة.
1.2 موؤ�رشات التوازن املال لتحليل الو�صعية: 

درا�شة  اإنها  من  بالرغم  املايل،  امل�ؤ�ش�شة  ل��شع  وا�شح  مدل�ل  ذات  م�ؤ�رضات  وهي 
�شاكنة حيث ترتكز اأ�شا�شًا على راأ�س املال العامل انطالقا من مك�نات امل�ج�دات املتداولة 

واملطل�بات املتداولة: 
راأ�س املال العامل:  ♦

م�ؤ�ش�شة  اأي  يف  املايل  الت�ازن  حال  عن  املعربة  املالية  امل�ؤ�رضات  اأهم  من  يعدُّ 
اأف�شل م�ؤ�رض يبني مدى تطبيق قاعدة الت�ازن واحرتامها، ومن ثم حتديد  اقت�شادية، الأنه 
م�شت�ى الت�ازن املايل وحاله، فراأ�س املال العامل ه� جزء من روؤو�س االأم�ال التي ت�شلح 
لتم�يل االحتياجات ناق�س عنا�رض االأ�ش�ل الناجتة عن دورة اال�شتغالل، ولتحقيق ال�شري 
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العادي لن�شاط امل�ؤ�ش�شة، فعلى روؤو�س االأم�ال اإن مت�ل االأ�ش�ل الثابتة واالأ�ش�ل املتداولة؛ 
تاريخ  التي  اأي  الدائمة  االأم�ال  من  جزء  ه�  العامل  املال  راأ�س  اإن  الق�ل  ميكن  وبالتايل 
اإن  ميكن  التي  املتداولة  االأ�ش�ل  عنا�رض  بع�س  مي�ل  والذي  ال�شنة،  يتجاوز  ا�شتحقاقها 

. (1993 latreyte Pitverdier) ت�شبح �شائلة يف اأقل من �شنة
نظرا الأهمية هذا امل�ؤ�رض املايل فالبد من حتري الدقة يف ح�شابه، وبالتايل فاإنه ميكن 
ح�شاب راأ�س املال العامل تبعًا ملنظ�رين خمتلفني، املنظ�ر االأول ه� من اأعلى امليزانية، 
اأما املنظ�ر الثاين فه� اأ�شفل امليزانية، وعليه يح�شب راأ�س املال العامل كما ياأتي )اليا�س 

بن �شا�شي، 2006( : 
من اأعلى امليزانية:  -

الدائمة  االأم�ال  بني  الفرق  اإىل  ي�شاوي  العامل  املال  راأ�س  فاإن  املنظ�ر  هذا  ح�شب 
واالأ�ش�ل الثابتة يف امليزانية املالية، وهذا ح�شب العالقة التالية: 

من اأ�شفل امليزانية:  -
االأ�ش�ل املتداولة  الفرق بني  اإىل  العامل ي�شاوي  راأ�س املال  ح�شب هذا املنظ�ر فاإن 

والدي�ن ق�شرية االأجل يف امليزانية، ح�شب هذه العالقة: 

احتياج راأ�س املال العامل:  ♦
يت�لد االحتياج املايل لال�شتغالل عندما ال ت�شتطيع امل�ؤ�ش�شة م�اجهة دي�نها املرتتبة 
اإن  عليها  يت�جب  هنا  ومن  وخمزوناتها،  املتعاملني  لدى  حق�قها  ب��شاطة  الن�شاط  عن 
لراأ�س  باالحتياج  يعرف  ما  وهذا  املحتمل،  العجز  هذا  لتم�يل  اأخرى  م�شادر  عن  تبحث 
احتياج  من  اجلزء  العامل ه�  املال  راأ�س  احتياج  اإن  الق�ل  وبالتايل ميكن  العامل،  املال 
القيم اجلاهزة من خمزون وقيم حمققة،  االأ�ش�ل املتداولة، با�شتثناء  الناجم عن  التم�يل 
اأ�شا�شني  عن�رضين  االحتياج  هذا  وي�شم  االأجل،  ق�شرية  بالدي�ن  مغطى  غري  يك�ن  حيث 
(BFRE) ، واحتياج راأ�س املال العامل خارج  هما احتياج راأ�س املال العامل لال�شتغالل 
اال�شتغالل (BFRHE) ، فالن�ع االأول مرتبط بالن�شاط اال�شتغاليل للم�ؤ�ش�شة االقت�شادية اأي 
يرتبط مبا�رضة بالن�شاط العادي، اأما الن�ع الثاين فه� ا�شتثنائي وخا�س ال يتكرر وال يرتبط 
بالن�شاط العادي للم�ؤ�ش�شة.ميكننا اإن نعطي العالقة التي من خاللها نح�شب هذا االحتياج: 

راأ�س املال العامل = الأموال الدائمة – الأ�صول الثابتة

راأ�س املال العامل = الأ�صول املتداولة – القرو�س ق�صرية الأجل

الحتياج لراأ�س املال العامل BFR = قيم ال�صتغالل + قيم الغري جاهزة – )د.ق.اأ – ت�صبيقات( 
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من خالل هذه العالقة فاإن النتيجة امل�جبة تعني اإن احتياجات التم�يل مل تغط كلية 
مب�ارد الدورة ومنه فامل�ؤ�ش�شة بحاجة اإىل راأ�س مال عامل لتم�يل احتياجاتها، اأما النتيجة 
فامل�ؤ�ش�شة  وبالتايل  الدورة،  مب�ارد  مغطاة  التم�يل  احتياجات  جميع  اإن  فتعني  ال�شالبة 
لي�شت بحاجة اإىل م�ارد للتم�يل، واإمنا على امل�ؤ�ش�شة اإن تفكر يف ح�شن ا�شتغالل الفائ�س 

ورفع املردودية.
اخلزينة االإجمالية:  ♦

اإن اخلزينة يف امل�ؤ�ش�شة تعرب عن ذلك الفرق بني االأ�ش�ل التي تتمتع بال�شي�لة الف�رية 
والدي�ن ذات اال�شتحقاقية احلالية، اأي اإن االأ�ش�ل التي تتمتع بقابلية للتح�ل اإىل �شي�لة 
ا�شتحقاقها  ت�اريخ  التي بلغت  الدي�ن  اأما عنا�رض  للخزينة،  االإيجابي  �شتك�ن يف اجلانب 

فتمثل اجلانب ال�شلبي لها.
تت�شكل اخلزينة ال�شافية االإجمالية عندما ي�شتخدم راأ�س املال العامل ال�شايف االإجمايل 
اأي عجز يحدث يف احتياجات اال�شتغالل وه� ما ميثل االحتياج االإجمايل من  يف مت�يل 
االحتياج مينحها  امل�ؤ�ش�شة يف تغطية هذا  اإن جناح  نق�ل  اإن  املال، وبالتايل ميكن  راأ�س 
حال  اأي  �شالبة  اخلزينة  فتك�ن  املعاك�شة  احلال  اأما  الفائ�س،  حالة  وهي  م�جبة  خزينة 

العجز.
حت�شب اخلزينة ال�شافية االإجمالية انطالقا من امليزانية ال�ظيفية باإجراء الفرق بني 
اإىل  ي��شلنا  وامل�ارد  اال�شتخدامات  من  كل  قيم  وبتع�ي�س  اخلزينة،  وم�ارد  ا�شتخدامات 

ا�شتخراج العالقة النهائية حل�شاب اخلزينة االإجمالية للم�ؤ�ش�شة كما ياأتي: 

2.2 الن�صب املالية لتحليل الو�صعية: 
تعدُّ اأداة لقيا�س فعالية امل�ؤ�ش�شة فت��شع لها قيم من�ذجية تقا�س اإليها القيم الفعلية 
للم�ؤ�ش�شة عند ت�شخي�س ال��شعية املالية اأو ا�شتغاللها، باالإ�شافة اإىل اإنها تعطي تف�شريات 
وهناك  واال�شتغاليل،  املايل  التط�ر  وكذا  امل�ؤ�ش�شة  يف  املتخذة  املالية  ال�شيا�شات  لنتائج 
اإننا يف درا�شتنا  اإال  امل�ؤ�ش�شة  التي ت�شتخدم يف ت�شخي�س ن�شاط  الن�شب املالية  العديد من 
�ش�ف نقت�رض على تلك التي تركز على حتليل ال��شعية املالية فقط، اأي من ناحية التم�يل 

واملردودية ب�شكل خمت�رض.

BFRg احتياج راأ�س املال العامل – FRng راأ�س املال العامل = Tng اخلزينة الإجمالية
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ن�شب التم�يل:  ♦
مدى  تقي�س  اإنها  اإىل  بالنظر  درا�شتنا  يف  جدا  ومهمًا  جيداً  م�ؤ�رضاً  الن�شبة  هذه  تعد 
اأهم هذه الن�شب  اأم�الها اخلا�شة واالأجنبية يف مت�يلها العام، ومن  اعتماد امل�ؤ�ش�شة على 

 : (P.Conso, 2005)

Ú  = ن�شب التم�يل الدائم

الن�شبة  هذه  اعتبار  اأي ميكن  بامل�ؤ�ش�شة  اخلا�س  التم�يل  هيكل  عن  معرباً  مقيا�شًا 
راأ�س  اإن  يعني  اإذا كانت =1 هذا  احتياجاتها،  لتغطية  تعتمد عليها  التي  االأم�ال  م�شادر 
املال العامل معدوم، وحتى تعمل امل�ؤ�ش�شة بارتياح البد اإن تك�ن هذه الن�شبة اأكرب من1، 

اأي اإن االأم�ال الدائمة تغطي االأ�ش�ل الثابتة.

Ú  = ن�شبة الرافعة املالية

تدل هذه الن�شبة على مدى اعتماد امل�ؤ�ش�شة على اأم�ال االقرتا�س يف مت�يل م�ج�داتها 
القدرة على  زادت خماطر عدم  ارتفعت  وكلما  اأف�شل،  دل على و�شع  فكلما كانت �شغرية 

ال�فاء.
Ú   = ن�شب املدي�نية

الدائنني يف  لقيا�س مدى م�شاهمة  الن�شبة  0.5 وت�شتعمل هذه  تقل عن  اإن  ي�شتح�شن 
مت�يل امل�ؤ�ش�شة، وكذا العالقة بني راأ�س املال العامل اخلا�س والدي�ن، فهي متكن من معرفة 

درجة اخلطر املايل ومدى قدرة امل�ؤ�ش�شة على ت�شديد التزاماتها اجتاه الغري.
ن�شب املردودية:  ♦

القرارات  التي جتنيها امل�ؤ�ش�شة من عدد كبري من  الثمرة  اإنها  تعرف املردودية على 
وال�شيا�شات التي نفذتها يف فرتة معينة وبخا�شة املردودية املالية التي تعدُّ م�ؤ�رضا مهمًا 

(J.Treulié, 1998) على �شحة ال��شعية املالية للم�ؤ�ش�شة وكذا قراراتها التم�يلية خا�شة
Ú  = املردودية االقت�شادية
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املردودية من وجهة نظر ال��شائل امل�شتعملة من قبل امل�ؤ�ش�شة ملمار�شة ن�شاطها، تبني 
االجتماعي  املحيط  امل�ؤ�ش�شة يف  م�شاهمة  اأي  امل�شتثمرة  االأم�ال  روؤو�س  ا�شتخدام  فعالية 

واالقت�شادي.
Ú  = املردودية املالية

من  واأكرب  مرتفعة  الن�شبة  كانت  فاإذا  بامل�شاهمني،  كبرية  بدرجة  يهتم  مهم  م�ؤ�رض 
ن�شبة الفائدة املطبقة على ال�ش�ق املايل فاإن امل�ؤ�ش�شة ال جتد �شع�بة يف الرفع من اأم�الها 

اخلا�شة.

Ú  = مردودية االأم�ال اخلا�شة

حيث  من  واالقت�شادية  املالية  املردودية  مقام  يف  تاأتي  ال  اإنها  همية رغم  الأ ا
فاإنها تقي�س مدى قدرة امل�ؤ�ش�شة على التحكم واال�شتعداد اجليد لت�ظيف االأم�ال، ل�شمان 

حتديد و�شائل االإنتاج وتط�يرها ق�شد تنمية ن�شاطها.
جدول التمويل وحتليل الو�صعية املالية: . 3

1.3 مفهوم جدول التمويل واأهميته: 
مبا اإن درا�شتنا ت�شمل جانبًا مت�يليًا اأال وه� التم�يل بال�شندات فاإن هذا اجلدول يعدُّ 
اأداة مهمة لل��ش�ل اإىل حتليل ال��شعية املالية، فه� جدول يظهر االآثار املرتتبة عن قيام 
املختلفة  العنا�رض  يف  االنخفا�س  اأو  الزيادة  طريق  عن  وعملياتها  بن�شاطاتها  امل�ؤ�ش�شة 
خالل  من  التغريات  هذه  مالحظة  وميكن  اخلا�شة،  االأم�ال  فيها  مبا  واخل�ش�م  لالأ�ش�ل 
مقارنة امليزانيات مع بع�شها ل�شن�ات عدة، وهذه املالحظات تقدم معل�مات لها قيمتها 
عند ا�شتخال�س اأي راأي يتعلق بتط�ر امل�ؤ�ش�شة وو�شعيتها املالية وبالتايل فه� مينح عملية 

تق�مي ال��شعية املالية الديناميكية الالزمة )اليا�س بن �شا�شي، 2006( .
ومن هنا تظهر االأهمية البالغة لهذا اجلدول يف منح حتليل ال��شعية املالية للم�ؤ�ش�شة 
التالية  االأهمية  عنا�رض  نذكر  اأن  وميكن  االأدق  النتائج  تعطي  التي  الالزمة  الديناميكية 

)مبارك ل�شل��س، 2004( : 
ا�شتفادة املحلل املايل من ا�شتخدام جدول التم�يل للح�ش�ل على املعل�مات التي  -

متكنه من متابعة تنفيذ اخلطة املالية املا�شية للم�ؤ�ش�شة.
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اإظهارها،  - امليزانيات املحا�شبية واملالية  ت�شتطيع  التي ال  املالية  التغريات  اإبراز 
وكذا اإظهار �شايف التم�يل الذاتي كم�شدر اأ�شا�شي للتم�يل.

اال�شتخدام  - يف  امل�ؤ�ش�شة  تخ�س  التي  القرارات  اتخاذ  يف  املايل  امل�شري  م�شاعدة 
االأمثل لالأم�ال التي حتت ت�رضفها، ويف اختيار اال�شتثمارات م�شتقباًل، واللج�ء اإىل امل�شادر 

املنا�شبة للتم�يل.
 يعدُّ اجلدول اأداة حتليلية تقدم معل�مات لها اأهميتها يف عملية ت�شخي�س ال��شع  -

املايل نتيجة لديناميكية هذا اجلدول.
2.3 بناء جدول التمويل: 

اجلزء االأول من جدول التم�يل:  ♦
يحت�ي اجلزء االأول من جدول التم�يل على م�ارد وا�شتخدامات، وهي امل�ارد الدائمة 
التي جلبتها امل�ؤ�ش�شة خالل الدورة املالية، واال�شتخدامات امل�شتقرة التي ك�نتها امل�ؤ�ش�شة 
العامل  املال  راأ�س  يف  التغري  يت�شمن  اجلدول  من  االأول  فاجلزء  وبالتايل  نف�شها،  للدورة 

ويت�شكل من )اليا�س بن �شا�شي، 2006( : 
حيازة  - من  تتك�ن  وهي  التم�يل،  جلدول  اليمنى  اجلهة  امل�شتقرة:  اال�شتخدامات 

االأم�ال اخلا�شة،  الدي�ن، وكذا تخفي�س  ا�شتثمارات جديدة وامل�شاريف امل�زعة، وت�شديد 
وت�شديد مكافاأة راأ�س املال.

القدرة على  - التم�يل، وت�شتمل على  الي�رضى جلدول  امل�ارد امل�شتقرة: وهي اجلهة 
التم�يل الذاتي، التنازل عن اال�شتثمارات، باالإ�شافة اإىل الرفع يف االأم�ال اخلا�شة واحل�ش�ل 

(Eli Cohen, 1991) على قرو�س جديدة.متثل يف جمم�عها التغري يف امل�ارد امل�شتقرة
اجلزء الثاين من جدول التم�يل:  ♦

باعتبار اجلزء االأول من جدول التم�يل يتناول التغري يف راأ�س املال العامل ال�شايف 
اأ�شفل  العامل من  املال  راأ�س  التغري يف  يتناول  الثاين منه  فاإن اجلزء  امليزانية،  اأعلى  من 

امليزانية، والعنا�رض املك�نة له هي )اليا�س بن �شا�شي، 2006( : 
التغري يف عنا�رض اال�شتغالل: ونق�شد بها االحتياجات املالية لدورة اال�شتغالل  -

التغري يف م�ارد اال�شتغالل والتي تتمثل  ا�شتخدامات اال�شتغالل، وكذا  التغري يف  وت�شمل 
يف الدي�ن.
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عن  - الناجتة  املالية  االحتياجات  ت�شمل  اال�شتغالل:  خارج  العنا�رض  يف  التغري 
الن�شاطات غري االأ�شا�شية، وكذا التغري يف اال�شتخدامات خارج اال�شتغالل والتغري يف امل�ارد 

خارج اال�شتغالل.
ال�شابقة،  - التغريات  كل  حم�شلة  تعدُّ  وهي  االإجمالية:  ال�شافية  اخلزينة  يف  التغري 

وت�شمل اأ�شا�شًا التغري يف م�ارد اخلزينة من اعتمادات بنكية جارية خالل الدورة، باالإ�شافة 
اإىل التغري يف ا�شتخداماتها وهي ال�شي�لة النقدية التي هي يف �شكل متاحات.

و بناًء على التغريات يف العنا�رض الثالثة ال�شابقة ميكن ح�شاب التغري يف راأ�س املال 
العامل من اأ�شفل امليزانية، وبعد تك�ين هذا اجلدول بطرفيه االأول والثاين ميكن تقدمي حتليل 

ديناميكي لل��شعية املالية للم�ؤ�ش�شة من خالل تف�شري تغريات راأ�س املال العامل.

الدراسة القياسية ألثر القرض السندي على الوضعية املالية لشركة سونلغاز 
)اجلزائر(: 

من اأجل اإ�شفاء الدقة وال�اقعية على امل��ش�ع حمل الدرا�شة، ومن اأجل ال��ش�ل اإىل 
درا�شة اأثر التم�يل بالقر�س ال�شندي على ال��شعية املالية للم�ؤ�ش�شة، �شنق�م بدرا�شة قيا�شية 
 ،EVIEWS اإح�شائية با�شتخدام اأ�شل�ب غراجنر لل�شببية باالعتماد على خمرجات برنامج
و�شتك�ن �رضكة �ش�نلغاز – اجلزائر- هي حمل الدرا�شة لل��ش�ل اإىل معرفة اأثر ا�شدارتها 

ال�شندية على و�شعيتها املالية.
القر�س ال�صندي ل�رشكة �صونلغاز: . 1

تعدُّ »ال�رضكة اجلزائرية للكهرباء والغاز« �ش�نلغاز �رضكة وطنية كبرية يف اجلزائر يف 
اأدائها وكفاءتها  اأجل تط�رها، واملحافظة على ح�شن  جمال ت�زيع الكهرباء والغاز، ومن 
جندت »�ش�نلغاز« طاقة مهمة من اأجل تط�ير املن�شاآت الكهربائية والغازية وتعزيزها ثم 
و�شعت برناجمًا ا�شتثماريًا ا�شتثنائيًا م��شع التنفيذ، االأمر الذي زاد من حجم االحتياجات 
ال�شندي لتغطية احتياجاتها املالية بالنظر  ال�ش�ق  اإىل  الت�جه  اإىل  املالية وه� ما دفعها 
اأكرث يف احل�ش�ل على القرو�س البنكية الداخلية لذلك قامت  اإمكانية للت��شع  لعدم وج�د 
ال�رضكة مبجم�عة من االإ�شدارات ال�شندية ابتداًء من �شنة 2004 وهي تعدُّ اأكرب متعامل يف 
ال�ش�ق ال�شندي اجلزائري من حيث عدد االإ�شدارات وكذلك حجم االأم�ال، وهذا ما دفعنا اإىل 

اختيارها لتك�ن حمل الدرا�شة.
القر�س ال�شندي االأول:  ♦

الب�ر�شة  اإىل  االأول  الت�جه  �شنة  وهي   ،2004 دي�شمرب  يف  القر�س  هذا  اإ�شدار  مت 
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بالن�شبة لل�رضكة اجلزائرية للكهرباء والغاز، وكاإن هذا االإ�شدار ه� االأول بالن�شبة لل�رضكة، 
ا�شتحقاق �شطره  20 مليار دينار وتاريخ  للم�ؤ�ش�شات فقط، مببلغ قدره  وه� قر�س م�جه 

االأخري يف دي�شمرب 2011.
القر�س ال�شندي الثاين:  ♦

م�جها  املرة  هذه  كاإن  والذي  الثاين،  باإ�شدارها  ال�رضكة  قامت   2005 مار�س  يف 
للم�ؤ�ش�شات مببلغ 10 مليار دينار وتاريخ ا�شتحقاقه مار�س 2016، وكذا اجلمه�ر ال�ا�شع 

مببلغ 16 مليار دينار وتاريخ ا�شتحقاقه ماي 2011.
القر�س ال�شندي الثالث:  ♦

مببلغ  وكان  فقط،  للم�ؤ�ش�شات  م�جه  ثالث  باإ�شدار  ال�رضكة  قامت   2006 ماي  يف 
11.65 مليار دينار وتاريخ ا�شتحقاق �شطره االأخري ماي، 2017 وه� اأط�ل ا�شتحقاق من 

بني القرو�س امل�شدرة.
القر�س ال�شندي الرابع:  ♦

رابع،  �شندي  باإ�شدار  والغاز  للكهرباء  �ش�نلغاز  �رضكة  قامت   2008 ماي  �شهر  يف 
 25 االإ�شدار  مبلغ  كاإن  حيث  ال�ا�شع،  للجمه�ر  والثاين  للم�ؤ�ش�شات،  م�جه  االأول  القر�س 

مليار دينار بتاريخ ا�شتحقاق ميتد اإىل �شهر ج�ان من �شنة 2014.
بعد هذه االإ�شدارات اأ�شبحت ال�رضكة ال�طنية للكهرباء والغاز »�ش�نلغاز« هي الرائد 
يف جمال ال�شندات يف �ش�ق االأوراق املالية يف اجلزائر ب�شبب عدد القرو�س ال�شندية امل�شدرة 

وحجمها.
املعطيات املتعلقة مبتغريات الدرا�صة: . 2

حتديد  منا  يتطلب  للم�ؤ�ش�شة  املالية  ال��شعية  على  ال�شندي  القر�س  اأثر  درا�شة  اإن 
امليزانيات  على  باالعتماد  وهذا  الدرا�شة،  جانبي  من  جانب  كل  متثل  مف�رضة  م�ؤ�رضات 
املمتدة بني  الفرتة  والغاز، وذلك يف  للكهرباء  �ش�نلغاز  بن�شاط �رضكة  اخلا�شة  والن�رضات 

�شنة 2001 و�شنة 2012، وبالتايل وجب علينا حتديد متغري تابع واآخر م�شتقل.
املتغري امل�صتقل وطريقة ح�صابه: 

اإن القر�س ال�شندي ه� الذي ميثل املتغري امل�شتقل يف درا�شتنا، والذي ميكن قيا�شه من 
خالل جمم�عة من امل�ؤ�رضات من اأهمها: 
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القدرة على ال�شداد: تف�رض هذه الن�شبة املدة التي قد ت�شتغرقها امل�ؤ�ش�شة املقرت�شة  ♦
جمم�ع  بق�شمة  الن�شبة  هذه  وحت�شب  الغري،  جتاه  التزاماتها  ت�شديد  وكذا  بدي�نها  لل�فاء 

االم�ال االأجنبية على قدرة التم�يل الذاتي اخلا�شة بامل�ؤ�ش�شة.
للقر�س  ♦ املف�رضة  امل�ؤ�رضات  يف  وتدخل  الذاتي:  التم�يل  وقدرة  االأجنبية  االأم�ال 

ال�شندي ب�شفتها ع�امل تقف وراء حتديد ن�شبة القدرة على ال�شداد اخلا�شة بامل�ؤ�ش�شة.
ن�شبة تغطية الف�ائد: تقدم هذه الن�شبة تف�شرياً على قدرة امل�ؤ�ش�شة على دفع الف�ائد  ♦

بق�شمة  الن�شبة  هذه  وحت�شب  اال�شتغالل،  فائ�س  اإجمايل  على  اعتماداً  بالدي�ن  املتعلقة 
اإجمايل فائ�س اال�شتغالل على امل�شاريف املالية.

التي تقف  ♦ الع�امل  اأهم  املالية: وهي من  اال�شتغالل وامل�شاريف  اجمايل فائ�س 
وراء حتديد ن�شبة تغطية الف�ائد يف امل�ؤ�ش�شة لذا فهي تدخل يف امل�ؤ�رضات املف�رضة للقر�س 
ال�شندي اخلا�شة بالدرا�شة، وفيما ياأتي اجلدول )1( والذي ي�شمل امل�ؤ�رضات املف�رضة للقر�س 

ال�شندي: 
الجدول )1( 

نتائج حساب المؤشرا	 المفسرة )المبالغ بالمليون د	( 

ن�صبة القدرة ال�صنوات
على ال�صداد

ن�صبة تغطية 
الفوائد

الأموال 
الأجنبية

قدرة التمويل 
الذاتي

اجمال فائ�س 
ال�صتغالل

امل�صاريف 
املالية

20011.6710.414963729 613353323394

20021.8111.635477430 187418253596

20031.6313.387078743 465482803608

20041.894.189728651 390201304815

20052.7910.4513241147 519595265696

20063.509.1517813550 874638896982

20075.205.4526101650 1906786212451

20087.724.8336856247 7666715113902

20098.503.3640840348 0317661422801

201016.643.6092296454 4606516118100

201123.953.351 19971350 0474774514252

201228.053.881 45007951 6915253713540
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 -  2001) لسونلغاز  النتائج  حسابات  وجداول  ميزانيات  على  باالعتماد  الباحث  اعداد  من  المصدر: 
 (2012

املتغري التابع وطريقة ح�صابه: 
عنها  نعرب  اإن  ميكن  والتي  للم�ؤ�ش�شة  املالية  ال��شعية  يف  التابع  املتغري  يتمثل 
االأكرث متثياًل  امل�ؤ�رض  �ش�ف نختار  درا�شتنا  اأنه يف  اإال  امل�ؤ�رضات املختلفة،  مبجم�عة من 
امل�ؤ�ش�شة،  على  ال�شندي  القر�س  تاأثري  درا�شة  ب�شدد  الأننا  نظراً،  وهذا  التم�يل،  ناحية  من 
وه� واحد من م�شادر التم�يل املتاحة للم�ؤ�ش�شة واملك�نة لهيكلها التم�يلي، وبالتايل فاإن 

املتغري �شيك�ن: 
االأم�ال  ♦ على  للدورة  ال�شافية  النتيجة  بق�شمة  حت�شب  والتي  املالية:  املردودية 

والتي  املالية،  الناحية  من  امل�ؤ�ش�شة  و�شعية  عن  املعربة  الن�شب  اأهم  من  وهي  اخلا�شة، 
ن�شب  على  يحت�ي  والذي   )2( اجلدول  ياأتي  وفيما  لها،  مف�رضاً  م�ؤ�رضاً  لتك�ن  اخرتناها 

املردودية املالية: 
الجدول )2( 

نتائج حساب نسب المردودية المالية

ن�صبة املردودية املاليةالأموال اخلا�صةال�صنوات

200129 6133352.11

200230 1875152.73

200343 4657384.78

200451 390613 0.10-

200547 5194893.46

200650 8746323.40

200750 1903181.71

200847 7667640.02

200948 031465 0.80-

201054 4605302.05

201150 047325 1.90-

201251 691321 1.57-

 -  2001) لسونلغاز  النتائج  حسابات  وجداول  ميزانيات  على  باالعتماد  الباحث  اعداد  من  المصدر: 



370

قحايرية سيف الدين
القرض السندي وأثره على الوضعية املالية للمؤسسة 

دراسة حالة شركة سونلغاز - اجلزائر-

 (2012

بعد حتديد كل من املتغري التابع واملتغري امل�شتقل وكذا حتديد امل�ؤ�رضات املف�رضة لكل 
جانب، متت عملية ح�شاب امل�ؤ�رضات خالل فرتة زمنية حمددة م�شبقًا يف الدرا�شة، وبالتايل 
احل�ش�ل على ال�شال�شل الزمنية للمعطيات التي �ش�ف ت�شتخدم يف قيا�س االأثر يف ال�رضكة 

املعنية )�ش�نلغاز( .
3 . :EVIEWS اختبار ال�صببية ونتائج الدرا�صة با�صتخدام برنامج

اختبار ا�شتقرار ال�شال�شل الزمنية: 
الجدول )3(

 )ADF( نتائج اختبار ديكي- فولر الموسع

YX1X2X3X4X5X6

ال�شال�شل 
الرئي�شية

 )a( 2,01- 2,01- 4,391,92-3,71 4,16-4,21 النم�ذج -

 )b( 1,16- 2,11- 2,40/ -1,69 / / النم�ذج -

 )c( 0,06- 0,840,23/ -3,38 / / النم�ذج

�شال�شل 
الفرق 
االأول

 )a( 2,79- 2,50- 3,73/ / / / النم�ذج -

 )b( 2,83- 4,14- 2,93/ / / / النم�ذج -

 )c( 2,82/ - 2,69/ / / / النم�ذج -

القيم احلرجة عند م�شت�ى معن�ية %5
YX1X2X3X4X5X6

 4,21-4,16 3,71-4,10 -3,93 -3,93 -3,93 -

 / / 1,69- /3,17 -3,17 -3,17 -

 / / 3,38- /1,97 -1,97 -1,97 -

 / / / /4,00 -4,10 -4,00 -

 / / / /3,21 -3,21 -3,21 -

 / / / /1,98 - /1,98 -

.EVIEWS 6.0 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج

حيث اإن: 
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Y : املردودية املالية.
X1 : ن�شبة القدرة على ال�شداد.

X2 : ن�شبة تغطية الف�ائد.

X3: االأم�ال االأجنبية.

X4: قدرة التم�يل الذاتي.

X5: اإجمايل فائ�س اال�شتغالل.

X6: امل�شاريف املالية.

دلت النتائج امل��شحة يف اجلدول )3( اإن ال�شل�شلة الزمنية للمردودية املالية، ن�شبة 
م�شت�ياتها، حيث  م�شتقرة يف  االأجنبية  واالأم�ال  الف�ائد  تغطية  ن�شبة  ال�شداد،  القدرة على 
يالحظ اإن القيمة املطلقة لالإح�شائية (t) اأكرب من القيمة املطلقة للقيمة احلرجة عند م�شت�ى 

معن�ية 5 %، اأي اإن ال�شال�شل متكاملة من الدرجة �شفر.
وامل�شاريف  اال�شتغالل  فائ�س  اإجمايل  الذاتي،  التم�يل  لقدرة  الزمنية  ال�شال�شل  اأما 

املالية فهي م�شتقرة عند اأخذ الفرق االأول.
حتديد درجات التاأخر: 

قبل اإن نق�م بتطبيق اختبار غراجنر لل�شببية وهي من اأهم املراحل، ينبغي اإن نحدد 
 Schwarz و   Akaike على معياري  اعتماداً  ذلك  ويتم  النم�ذج،  لهذا  التاأخر  عدد درجات 
التي حتدد درجة التاأخر P التي حتقق اأقل قيمة للمعيارين ال�شابقني.اعتماداً على خمرجات 

برنامج Eviews 6.0، فقد مت الت��شل اإىل النتائج امل��شحة يف اجلدول )4( .
الجدول )4(

نتائج تحديد درجا	 التأخر

12

Y, X1
Akaike8,899,49

Schwarz9,119,79

Y, X2
Akaike9,039,45

Schwarz9,259,75
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Y, X3
Akaike31,0331,49

Schwarz31,2431,79

Y, X4
Akaike38,8138,60

Schwarz38,9938,81

Y, X5
Akaike26,8927,01

Schwarz27,0727,03

Y, X6
Akaike24,6524,59

Schwarz24,8324,81

.EVIEWS 6.0 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج

العالقة بني  تقدير  1 عند  التاأخر  Schwarz ت�شاحب  و   Akaike اأقل قيمة ملعياري 
االأم�ال  الف�ائد،  تغطية  ن�شبة  ال�شداد،  على  القدرة  ن�شبة  من  كل  وبني  املالية،  املردودية 

االأجنبية واإجمايل فائ�س اال�شتغالل.
العالقة بني  تقدير  2 عند  التاأخر  Schwarz ت�شاحب  و   Akaike اأقل قيمة ملعياري 

املردودية املالية، وبني كل من قدرة التم�يل الذاتي وامل�شاريف املالية.
اختبار غراجنر لل�صببية: 

الجدول )5( 
نتائج اختبار غرانجر للسببية

قيمة الحتمالقيمة اإح�صائية في�رش

Y X19,92220,0136

Y X22,70310,1388

Y X33,74960,0888

Y X40,91280,4714

Y X50,48310,5094

Y X61,41170,3436

.EVIEWS 6.0 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج
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من خالل نتائج اختبار �شببية غراجنر، يتبني لنا اإن ن�شبة القدرة على ال�شداد ت�شبب 
املردودية املالية عند م�شت�ى معن�ية 5 %، حيث اإن قيمة االحتمال م�شاوية ل 0،0136 
وهي اأقل من 0،05.اأما ن�شبة تغطية الف�ائد فهي ال ت�شبب وال ت�ؤثر يف املردودية املالية 
عند م�شت�ى معن�ية 5 %، فقد كانت قيمة االحتمال ت�شاوي 0،1388 وهي اأكرب من 0،05.

اأن  فنجد  ال�شابقني  امل�ؤ�رضين  حتديد  وراء  تقف  التي  الع�امل  يخ�س  فيما  اأما 
وامل�شاريف  اال�شتغالل  فائ�س  واإجمايل  الذاتي،  التم�يل  وقدرة  االأجنبية،  االأم�ال 
كانت  فقد   ،%  5 معن�ية  م�شت�ى  عند  املالية  املردودية  يف  ت�ؤثر  وال  ت�شبب  ال  املالية 

.0،05 اأكرب من  قيمة االحتمال 

خــــامتـــة: 
عائد  اأعلى  على  احل�ش�ل  من  اأهدافها  وحتقيق  امل�ؤ�ش�شة  مت�يل  اأهمية  اإىل  بالنظر 
البدائل  خمتلف  بني  املفا�شلة  االقت�شادية  امل�ؤ�ش�شة  على  ينبغي  التكاليف،  تخفي�س  اإىل 
اأمام  نف�شها  جتد  للم�ؤ�ش�شة  املالية  فاالإدارة  لذا  املتاحة،  واخلارجية  الداخلية  التم�يلية 
ال�ق�ع  لتفادي  حت�شيلها  وكيفية  االأم�ال  م�شادر  اختيار  يف  ال�شع�بات  من  جمم�عة 
يف اخل�شائر املالية، وهذا ما يجعل من التم�يل الدائم �شاحب احليز االأكرب يف اهتمامات 
امل�ؤ�ش�شة، وبخا�شة بعد الت�جه اإىل ال�ش�ق املايل حيث يعدُّ القر�س ال�شندي بدياًل مت�يليًا 
اأثرا  ال�شندي  للقر�س  فاإن  لذا  الذاتي،  التم�يل  ا�شتنفاذ  بعد  االقت�شادية  للم�ؤ�ش�شات  جيداً 
ت�ازن  للم�ؤ�ش�شة، وهذا من خالل جمم�عة م�ؤ�رضات ون�شب  املالية  ال��شعية  وا�شحا على 
ت�شمح بت�شخي�س و�شع امل�ؤ�ش�شة االقت�شادية وحتليلها وكذا، هيكلها التم�يلي لقيا�س مدى 

تاأثري هذا الن�ع من التم�يل، وكذا اإن كاإن تاأثرياً �شلبيًا اأو اإيجابيًا.
ال�ش�ق  اإىل  ومتجٍه  متدخل  اأكرب  »�ش�نلغاز«  والغاز  للكهرباء  اجلزائرية  ال�رضكة  تعدُّ 
ملجمع  العامة  ال�شيا�شة  مع  التم�يل  هذا  لت�افق  نظراً  اجلزائري  امل�ؤ�ش�شاتي  ال�شندي 
»�ش�نلغاز« من جهة وال�شيا�شة املالية من جهة اأخرى، وكذا متتع ال�رضكة بطاقة اقرتا�شية 
اأثر  اإىل هيكل مت�يلي خا�س، من هنا مت قيا�س  ا�شتثماري �شخم يحتاج  عالية وبرنامج 
هذا االإ�شدار ال�شندي على و�شعية ال�رضكة املالية باختيار جمم�عة من امل�ؤ�رضات املف�رضة 

ملتغريات الدرا�شة.

نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: 

الدرا�صة  اإىل نتائج  تو�صلنا  اإليه �صابقاً  اإىل ما مت ا�صتعرا�صه والتطرق  بالنظر 
الآتية: 
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نتائج اختبار غروجنل لل�شببية بينت اإن ن�شبة القدرة على ال�شداد ل�رضكة �ش�نلغاز . 1
ت�ؤثر وب�شكل مبا�رض يف مردوديتها املالية، وبالتايل ومن خالل هذه النتائج، فاإننا نرف�س 
ال�شداد ت�شبب وت�ؤثر يف  القدرة على  اإن ن�شبة  اأي  البديلة،  الفر�شية  االأوىل ونقبل  الفر�شية 

املردودية املالية للم�ؤ�ش�شة االقت�شادية.
املالية، . 2 �ش�نلغاز على مردوديتها  ل�رضكة  الف�ائد  تغطية  لن�شبة  تاأثري  عدم وج�د 

وبالتايل فاإننا نقبل فر�شية العدم الثانية، اأي اإن ن�شبة تغطية الف�ائد ال ت�شبب وال ت�ؤثر يف 
املردودية املالية للم�ؤ�ش�شة.

اختبار ال�شببية لتاأثري الع�امل التي تقف وراء حتديد القدرة على ال�شداد، بينت عدم . 3
وج�د تاأثري حلجم االأم�ال االأجنبية على املردودية املالية، وبالتايل نقبل فر�شية العدم اأي 

اإن االأم�ال االأجنبية لدى امل�ؤ�ش�شة ال ت�ؤثر وال ت�شبب املردودية املالية.
قدرة التم�يل الذاتي ال ت�ؤثر يف املردودية املالية ل�رضكة �ش�نلغاز، اأي اإننا �شنقبل . 4

الفر�شية العدمية باأنه ال ي�جد تاأثري لقدرة التم�يل الذاتي على املردودية املالية.
اختبار ال�شببية لتاأثري الع�امل التي تقف وراء حتديد ن�شبة تغطية الف�ائد، بينت عدم . 5

وج�د تاأثري الإجمايل فائ�س اال�شتغالل على املردودية املالية ل�رضكة �ش�نلغاز، وبالتايل 
فاإننا �شنقبل فر�شية العدم اخلام�شة، اأي ال ي�جد تاأثري لفائ�س اال�شتغالل على املردودية 

املالية للم�ؤ�ش�شة.
عدم وج�د تاأثري حلجم امل�شاريف املالية على املردودية، وه� ما يدفعنا لقب�ل . 6

فر�شية العدم ال�شاد�شة، اأي اإن امل�شاريف املالية ال ت�شبب وال ت�ؤثر يف املردودية املالية 
للم�ؤ�ش�شة االقت�شادية.

اأن  الق�ل  ميكننا  الرئي�س  الت�شاوؤل  على  ولالإجابة  الدرا�شة  نتائج  ومن  االأخري،  يف 
مقارنته  خالل  ومن  للم�ؤ�ش�شة  وجيداً  مهمًا  مت�يليًا  وم�شدراً  بدياًل  ميثل  ال�شندي  القر�س 
يف  املقا�س  التاأثري  اقت�شار  ورغم  بينها،  كلفة  االأقل  يعدُّ  االأخرى  اخلارجية  بامل�شادر 
الدرا�شة على تاأثري قدرة ال�رضكة على ال�شداد على املردودية املالية دون امل�ؤ�رضات االأخرى، 
فيمكن اعتبار اأن للقر�س ال�شندي تاأثرياً جليًا يف حت�شني ال��شعية املالية للم�ؤ�ش�شة، وه� 

ما كاإن عليه احلال مع ال�رضكة حمل الدرا�شة »�ش�نلغاز« –اجلزائر.

التوصيات: 

من خالل ما تو�صلنا اليه والدرا�صة التي قمنا بها ميكننا اأن نقدم التو�صيات 
الآتية: 
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امل�ؤ�ش�شات . 1 من  كل  ومت�س  اجل�انب،  لكافة  �شاملة  اإ�شالح  بعملية  القيام  حتمية 
وال�ش�ق املالية يف اجلزائر من اأجل اإجناح �شيا�شة التم�يل بال�شندات وخلق م�شادر مت�يل 

جديدة لالقت�شاد.
عند . 2 ال�شداد  على  قدرتها  مع  جيدة  اقرتا�شية  قدرة  على  امل�ؤ�ش�شة  حفاظ  �رضورة 

اأجل حت�شني مردوديتها املالية، وكذا اال�شتفادة من االأثر  ال�شندي من  اإىل القر�س  الت�جه 
االيجابي للرفع املايل.

على . 3 يفر�س  بال�شندات  التم�يل  �شيا�شة  نح�  الت�جه  من  املثلى  اال�شتفادة  اإن 
امل�ؤ�ش�شة حماولة ال��ش�ل اإىل اإ�شفاء التكامل الالزم مع خمتلف امل�شادر التم�يلية االأخرى 

يف الهيكل املايل اخلا�س بها.
�رضورة قيام اإدارة امل�ؤ�ش�شة بتحليل ودرا�شة و�شعيتها املالية ب�شكل دقيق وم�شتمر . 4

من خالل ربط جدول التم�يل اخلا�س بها مع امل�شادر التم�يلية املختلفة من اأجل حت�شني 
اأدائها املايل.

مت�يلي، . 5 كم�شدر  ال�شندي  القر�س  واأهمية  الكبرية  االقرتا�شية  القدرة  من  بالرغم 
فاإن جل�ء �رضكة �ش�نلغاز املتكرر لال�شتدانة لن يخدمها على املدى الط�يل، لذا نقرتح عليها 
لتجنب  امل�شتقبلية  اال�شتثمارية  الفر�س  مل�اجهة  هام�س  وترك  الطاقة  هذه  ا�شتنفاذ  عدم 

اعتماد م�شادر اأكرث تكلفة.
من . 6 احتياجاتها  لتغطية  اإ�شافية  مت�يلية  اأ�شاليب  عن  بالبحث  ال�رضكة  نن�شح 

خالل  من  املحتجزة  االأرباح  �شيا�شة  اإىل  كاللج�ء  الط�يل،  املدى  على  وتخدمها  االأم�ال 
اعادة ا�شتثمار النتيجة ال�شافية بدل القيام بت�زيعها.
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Recommendations:
The researcher recommends the following:

Based on the findings of this study, the researcher recommends the 
following: 

First, teachers of the English language should seek the most important 
qualities that help them make their teaching approaches and activities more 
effective. 

Second, this study is by no means comprehensive and other similar 
studies are recommended to be conducted to shed some light on other qualities 
of an effective teacher that may be absent in this study to help the teacher give 
better teaching. 
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I J I - J P

Scientific
literary 0.24 0.01 * 

Commercial 0.14 0.07

Commercial
literary 0.38 0.00 *

Scientific 0.14 0.07

Table 9 shows that there is a significant difference at (α = 0.05) the 
characteristics of an effective school teacher of the English language in 
secondary schools due to stream between literaryand scientific in favor of 
scientific, and between literary and commercial in favor of commercial.

Conclusion and Recommendations:

Conclusion:
This study investigated the characteristics of an English language 

effective teacher of the as perceived by secondary school students through 
a questionnaire consisting of three domains: personality, professionalism, 
and communication skills. The discussion of the results leads us to conclude 
that,as seen in table (2), students identified the most important personality 
qualities an effective teacher should possess are: (patient, open-minded, 
smart and fair). As for professionalism, students identified an effective 
teacher should possess (fluency and knowledge in the subject he/ she teaches, 
prepares well for his/ her classes, gives clear instructions, maintains class 
discipline),As for communication skills students identified the most important 
qualities an effective teacher should possess: (respecting students’ opinions, 
reinforcing students, and encouraging them to participate in classes, arousing 
students motivation and interest and having positive attitudes toward his/ her 
students. Overall, there are statistical significant differences among students 
in different streams, specifically speaking; there are significant differences in 
the characteristics of an effective school teacher of English language between 
city and village in favor of village students, and between camp and city in favor 
of camp students. There are significant differences in the characteristics of an 
effective school teacher of English language between literary and scientific 
students in favor of scientific students and between literary and commercial 
students in favor of commercial students. 
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Differences due to stream:
To answer the third question of the study, are there any differences in 

the characteristics of an effective school teacher of the English language in 
secondary schools due to stream?

An analysis of variance (ANOVA) was used to compare the differences 
in the characteristics of the effective school teacher of theEnglish languagein 
secondary schools due to stream. Table 7 and table 8 show the results.

Table 7
Means, standard deviations of the characteristics of the effective school teacher 

of the English languagein secondary schools due to branch.

stream N Mean

Literary 103 3.80

Scientific 154 4.04

Commercial 74 4.18

Table 8
ANOVA the characteristics of an effective school teacher of the English language

in secondary schools due to stream

Variance Sum of squares Df Mean square F P-value 

Between Groups 7.05 2 3.52
11.95 0.000

Within Groups 96.72 328 0.29

Table 8 shows that there are statistical significant differences in the 
characteristics of aneffective school teacher of theEnglish languagein 
secondary schools due to branch. L.S.D post hoc test (table) was utilized to 
detect the group(s) that differed statistically (p≤ 0.05) among students groups. 
The L.S.D post hoc results were cleared in Table 9

Table 9
 Results of post hoc test comparisons using L.S.D Method 

for independent variable due to stream

I J I - J P

Literary
Scientific 0.24 0.01 *

Commercial 0.38 0.00 *
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Table 4
Means, standard deviations of the characteristics of an effective school teacher

of the English language in secondary schools due to residence.

Residence N Mean

City 156 3.86

Village 85 4.13

Camp 90 4.12

Table 5.
ANOVA in The characteristics of an effective school teacher of the English language

in secondary schools due to residence

Variance Sum of squares df Mean square F P-value 

Between Groups 5.93 2 2.96
9.94 0.00

Within Groups 97.84 328 0.23

Table 5 Shows that there are statisticalsignificant differences in the 
characteristics of an effective school teacher of the English language in 
secondary schools due to residence. L.S.D post hoc test (table) was utilized to 
detect the group(s) that differed statistically (p≤ 0.05) among students groups. 
The L.S.D post hoc results are shown in Table 6

Table 6
 Results of post hoc test comparisons using L.S.D Method for independent variable residence

I J I – J P

City
Village 0.27 0.00 *

Camp 0.26 0.00 *

Village
City 0.27 0.00 *

Camp 0.01 0.91

Camp
City 0.26 0.01 *

Village 0.01 0.91

Table 6 shows that there is a significant difference at (α = 0.05) in 
the characteristics of  an effective school teacher of the English language 
in secondary schools due to residence between cityand village in favor of 
village, and between city and  camp in favor of camp.
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ones who give clear instructions, ones who prepare well for their classes and 
ones who maintain class discipline.

Communication skills:
As can be seen in table 2, students think that the most important 

communication skills that effective teacher should posses are respecting 
students’ opinions, having positive attitude toward his/her students, arousing 
students’ motivation and interest , reinforcing students and encouraging them 
to participate.

To answer the second question of the study, are there differences in the 
characteristics of an effective school teacher of English in secondary schools 
due to gender? The researcher used the t-test to analyze the data from the 
questionnaire, table 3 shows the results. 

Table 3
T-test of the differences among the means of the characteristics of an effective teacher

of the English language in secondary schools due to gender.

Variable N Mean Std t-value Sig

Male 148 4.06 0.47
1.91 0.06

Female 183 3.94 0.61

Table 3 shows that the means of the characteristics of an effective 
school teacher of  the English language in secondary Schools for the males 
were (4.06) and the means of the females were (3.94), and no significant 
relationship (t = 1.91, p = 0. 06).

Differences due to residence:
To answer the third question of the study, are there differences in the 

characteristics of an effective School teacher of the English language in 
secondary schools due to residence?

An analysis of variance (ANOVA) was used to compare the differences 
in the characteristics of an effective school Teacher of the English language 
in secondary schools due to residence. Table 4 and table 5 show the results.
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No Items Mean St.D Estimation

6 Maintains on-going knowledge and awareness of current 
content developments 3.98 0.95 High

7 Organizes teaching time effectively 3.99 0.94 High

8 Makes use of pupils experiences interests and real life 
situations in instruction 3.92 0.96 High

9 Minimizes teacher-talking time and maximizes pupils-
talking time 3.47 1.06 Moderate

10 Allows enough time for students to do their work 3.89 1.08 high

11 Creates learning environment where students are active 
participants 3.94 1.10 high

12 Maintains class discipline 4.01 1.01 high

Total 3.96 0.60 high

III. Communication skills

1 Communicatates with local community and students’ 
parents 3.21 1.12 moderate

2 Reinforces students and encourages them to participate 4.04 0.91 high

3 Arouses students’ motivation 4.01 0.99 high

4 Provides essential support for pupils who are struggling 
with the content 3.95 1.04 high

5 Gives constructive feedback 3.94 0.97 high

6 Respects students’ opinions 4.13 1.02 high

7 Has positive attitudes toward his/ herstudents 4.10 0.97 high

8 Has high expectations for his/ herstudents 3.98 1.00 high

Total 3.92 0.72 high

As can be seen in table 2, students identified the most important 
personality qualities an effective school teacher of the English language 
should posses as friendly, reports to class on time, has sense of humor, open 
minded, and always looks smart.

Professionalism:
As can be seen in table 2, students believe that effective teachers are ones 

who are fluent and knowledgeable on the content of the subject they teach, 
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who were chosen from government schools in Tulkarm directorate of 
education. The chosen students were learning English during the second 
semester of the academic year 2014- 2015. 

Results:
Results related to the first question: What are the characteristics of an 

effective schoolteacher of English in secondary schools?

To answer this question, means and standard deviations of each item 
were calculated as shown in Table 2.

Table 2
Means and standard deviations of the characteristics of an effective school teacher 

of the English in secondary schools

No Items Mean St.D Estimation

I. Personality

1 Friendly 4.25 0.73 High

2 Patient 4.02 0.95 High

3 Fair to all 4.09 0.91 High

4 Flexible 3.87 0.90 High

5 Has sense of humor 4.18 0.93 High

6 Holds high self-esteem 4.00 0.88 High

7 Highly motivated 4.28 0.78 High

8 Always looks smart 4.12 0.92 High

9 Open-minded 4.17 0.94 High

10 Reports to class on time 4.18 0.91 High

Total 4.12 0.54 High

II. Professionalism

1 Fluent and knowledgeable on the content of subject he/ 
she teaches 4.36 0.85 High

2 Gives clear instructions 4.20 0.85 High

3 Prepares well for his /her classes 4.23 0.88 High

4 Uses  a variety of classroom activities 3.66 1.02 moderate

5 Uses various teaching aids that suit the learning style 3.66 1.11 moderate
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Scale No of items Alpha Reliability

Personality 10 0.81

Professionalism 12 0.86

Communication 8 0.87

Total 30 0.91

The following key has been used to judge the paragraphs of the 
questionnaires: an average of less than 2.33 indicates a low score; an average 
of 2.33 - 3.67, indicates a moderate score; an average of more than 3.67 
indicates a high score.

Procedure of the studyThe researcher used the following procedure 
during the application of this study:First, after establishing the validity and 
reliability of the instrument by experts in the field of TEFL who approved 
the utility of the instrument for carrying out the study, their suggestions 
and modifications were incorporated into the questionnaireand made the 
appropriate amendments.

Second, the reliability of the instrument was explored using Cronbach’s 
alpha (α). The Cronbach’s (α) for the instrument was (0.91). This reliability 
makes the instrument suitable for this study.

Third, the researcher got the population of the study from the data base 
of Tulkarm educational directorate through the supervisor of the English 
language in the directorate.

Fourth, the approval was taken from Tulkarm educational directorate to 
apply the copies of the questionnaire to the sample of the study in the targeted 
schools.

Fifth, the researcher himself distributed the copies of the questionnaire 
and the students were given freedom to complete the questionnaire in order to 
obtain more valid and credible results. 

Sixth,the researcher managed to collect all the copies. Then the 
questionnaire data were statistically treated.

Limitations of the study:
This study was limited to 331 male and female eleventh grade students 
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Variable Level Frequency Percent

 stream

literary 103 31.1.1 %

Scientific 154 46.5 %

Commercial 74 22.4 %

Instrument:  
In order to find out how foreign language learners perceive the 

characteristics of an effective teacher of the English language, a 30 –item 
questionnaire was developed based on the literature; the questionnaire consisted 
of three sections (teacher’s personality, professionalism and communication 
skills)and itwas administered to330 male and female eleventh grade students 
in Arabic in different educational stream, residence, and gender in Tulkarm 
directorate.

The researcher adopted the Likert’s five- level scale:

Strongly agree                                       5 degrees

Agree                                                     4 degrees

Neutral                                                   3 degrees

Disagree                                                 2 degrees

Strongly disagree                                   1 degree

Validity and reliability of the instrument:
To validate the questionnaire, the researcher gave it to colleagues who 

hold p.h.D in education in general and in Methods of teaching English as a 
foreign language in particular.

Reliability:
Table 1 shows the Internal consistency reliability (Cronbach’s alpha 

coefficient) for the individual students as the unit of analysis for the 
questionnaire (N = 331)
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characteristics. Findings showed that a teacher of English language should 
have a balanced combination of these four main aspects.

Uygun (2013) in his comparative study” How to become an effective 
teacher of the English language” aimed to find out the ideas and views of the 
Turkish University preparatory school students on the effective teacher of the 
English  language.  In addition, the ideas and views of the native and nonnative 
English teachers are also investigated to find out if there are any differences 
between the ideas and views of the students and the teachers. The results of 
the study revealed some important characteristics and qualities of an effective 
teacher of the English language. According to the results, an effective teacher 
of the English language should frequently use computer based technologies.

In conclusion, the characteristics of an effective teacherof the English 
language which tackle his /her personality, professionalism and skills of 
communication have been studied by previous studies. Most of these studies 
agreed on the important characteristics of an effective teacher of the English 
language. Some of these characteristics are: teacher’s knowledge of subject 
matter, creative, humorous, enthusiastic, friendly, having a positive relationship 
with his / her students, reinforcing and motivating his/ her students.

 The Population of the study:
The population of the study consisted of all eleventh grade students in 

Tulkarm directorate in different educational streams, (1478 male and 1809 
female) students. A female students were selected. 

  The Sample of the study:
Table 1

Distribution of the study sample according to Variables (N = 331)

Variable Level Frequency Percent

Gender
Male 148 44.7 %

Female 183 55.3 %

Residence

City 156 47.1 %

Village 85 25.7 %

Camp 90 27.2 %
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The results indicated that the ideal teacher is a person who guides students, 
motivates them, gives them confidence, has a tendency to build more positive 
relationship and has earned respect from students.

Walker (2008) found out that there were 12 identifiable personal 
and professional characteristics of an effective teacher in his study and 
these characteristics included being prepared, being positive, having 
high expectations, being creative, being fair, displaying a personal touch, 
developing a sense of belonging, admitting the mistakes, having a sense of 
humor, giving respect to students, forgiving, and being compassionate. 

Takrimi (2009) identified teacher’s effectiveness factors, according to the 
perceptions of teachers in Khuzestani. Participants were 215 male and female 
secondary school teachers of English, selected by a multi-stage sampling 
method. A 50-item questionnaire was administered to these teachers asking 
them what characteristics they thought effective teachers of the English 
language should possess or demonstrate. Results indicated that, to teachers, 
instructional strategies were viewed as more critical for teacher instructional 
effectiveness than other characteristics such as communication (social) skills, 
personal characteristics and knowledge.

Wichadee (2010) in his study explored the characteristics of aneffective 
teacher of the English language as perceived by students and teachers at 
Bangkok University, Thailand, based on four categories: English proficiency, 
pedagogical knowledge, organization and communication skills, and socio-
affective skills. The subjects were 400 students and 53 full-time teachers who 
taught four basic courses in the academic year 2008. The findings revealed 
that the students placed high level of importance on all the characteristics 
included in the survey.

Dincer, et al. (2013) presented the literature review about the features of 
an effective  teacher of the  English language by comprising of the common 
characteristics in the studies and to give some pedagogical suggestions for 
the teacher of English language on how to increase their effectiveness in the 
classroom. Therefore, over 30 studies conducted in foreign language education 
area were overviewed and the main characteristics of an effective teacher 
of English language most often cited in these studies were characterized 
under four headings. These headings are as follows: socio-affective skills, 
pedagogical knowledge, and subject-matter knowledge and personality 
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teachers, 34 primary teachers, 11 college professors, and 1 parish priest. 
Subject area of frequently selected secondary teachers is: social studies, 89, 
English, 89, mathematics 55, foreign language 33 and science 27. Results 
showed that the personality characteristics most often cited by the students 
were: challenging/ had reasonably high expectations 82, sense of humor, 59, 
enthusiastic, 56, creative, 39, caring, 35, explains complicated material well, 
39, and flexible instructional style, 33

Park and Lee (2006) investigated the characteristics of effective teachers 
of the English language as perceived by 169 teachers and 339 students 
in high schools in Korea, with a self- report questionnaire consisting of 
three categories: English proficiency, pedagogical, knowledge, and socio-
affective skills. Their findings indicated that the whole teacher’s perception 
of characteristics important for a teacher of the English language to possess 
differed significantly from those of the students in all three categories, with 
the teachers ranking English proficiency the highest and the students ranking 
pedagogical knowledge the first.

Arikan, et al. (2008) studied the effective teacher of English language 
from the perspective of Turkish preparatory school students”. The sample 
was 100 foreign language learners studying at two state universities’ English 
language preparatory schools. Also, participants’ written responses were 
collected to understand the qualities attributed to the effective teacher.  Results 
showed that an effective teacher is a friendly, young, enthusiastic, creative 
and humorous person whose gender is not important. Also, students claim 
that an effective teacher of English language has correct pronunciation.

Raymond (2008) maintained that both faculty and students in the Gulf 
stated that an effective university professor as a person who: (1) is appreciative, 
(2) makes classes interesting, (3) is fair, (4) cares about students’ success, 
(5) shows a love for their subject, (6) is friendly, (7) encourages questions 
and discussion, (8) is always well prepared and organized, and (9) simplifies 
their materials. Findings of students’ and faculty’s perspectives suggest that 
effective teaching is the blending of both personality and ability factors. The 
key factor, however, remains the teacher’s personality.

Telli, et al (2008) in their study “Teachers’ and students’ perception 
of the ideal teacher” They aimed to describe the characteristics of an ideal 
Turkish teacher from an interpersonal point of view. A total of 21 teachers 
and 276 students (grades 9-11) answered the questions of the interviews. 
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of the English language. These studies identify different characteristics, but it 
has been noticed that they do share some characteristics while they disagree 
with others. 

Richardson and Thomas (1989) investigated the characteristics 
of an effective teacher by a sample of 160 elementary as well as 60 high 
school pupils and 60 elementary and 30 high school teachers in a selected 
Caribbean territory. Results indicated agreement among students and 
teachers with respect to a number of characteristics perceived as being very 
important for effective teaching: (1) the giving of examples by the teacher, 
(2) properly planned lessons by the teacher,  (3) Teacher’s knowledge of 
subject matter, (4) Teacher’s knowledge of student learning. Results showed 
that males’ preferences for teacher characteristics are reflective of authority 
and dominance. While females regarded organization and nurture- related 
characteristics as being of greater importance.

(Murray, 1991 as cited in Bell 2005:259) stated that many researchers 
and professionals for teacher development and evaluation have been seeking 
to establish criteria for assessing effective teaching. While there is little 
agreement regarding which specific behaviors constitute effective teaching, 
researchers agree at least on some dimensions that describe effective teaching 
in general regardless of subject matter. These included enthusiasm or 
expressiveness, clarity of explanation, and rapport or interaction.

Borg, 2006 as cited in Shishavan&Sadeghi 2009:130)   examined the 
definition of over 200 participating and prospective English language teachers 
from a variety of contexts about the distinction between language teachers and 
those of other fields. His analysis also included the opinions of mathematics, 
history, science and chemistry teachers on the extent to which characteristics 
claimed to be distinctive of language teachers applied to their own subjects. 
His participants believed that subject matter and the medium were the same 
in language teaching and that there was no clear distinction between them as 
in other subjects.

Malikow (2006) in his study: Effective teacher study, the students were 
provided with the definition:  Exceptionally effective, the students were 
instructed that they could select one of their teachers from any grade level 
or subject. The distribution of selected teachers is as follows: 315 secondary 
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 The Purpose of the study:
This study aims to investigate the characteristics of an effective teacher 

from the perspectives of eleventh grade students in the scientific, literary and 
commercial streams in Tulkarm educational directorate. 

 Hypotheses of the study:
1. There are no statistical significant differences at (α ≥ .05) from students’ 

perspectives according to gender. 

2. There are no statistical significant differences at (α ≥ .05) from students’ 
perspectives according to residence.

3. There are no statistical significant differences at (α ≥ .05) from students’ 
perspectives according to educational stream.

Questions of the study:
The main question of this study is:

What are the most important characteristics of an effective teacher of the 
English language from their students’ perspectives?

The above-mentioned question underlines the following sub- questions:

1. What are the most important characteristics of an effective teacher of the 
English language from their students’ perspectives according to gender?

2. What are the most important characteristics of an effective teacher of 
the English language from their students’ perspectives according to 
residence?

3. What are the most important characteristics of an effective teacher 0f 
the English language from their students’ perspectives according to 
educational stream?

Reviewing the related literature:
Following is a brief review of the current related literature on the 

characteristics of effective teachers of the English language. Numerous studies 
have been conducted on the characteristics or qualities of effective teachers 
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from supervisors and administrators (Stronge, 2002,as  cited in Arikan, et al, 
2008) However, Vadillio (1999) argued that effective language teachers have 
been described in the literature as having not only a profound competence in 
the target language but a set of personal qualities like sensitivity, warmth and 
tolerance. In an investigation of the characteristics of good language teachers.

(Clark &Walsh, 2002 as cited in Arikan, et al, 2008:43) suggested some 
of the common features which described the qualities of effective teachers 
were as follows: First, strong content knowledge. Second, pedagogical skills 
appropriate to the environment and discipline. Third, personal knowledge 
which included the ability to forge strong relationship with the students, 
a concern for individual students and a firm moral code.Fourth, intimate 
knowledge for the context in which they were teaching.

Markley (2004) believed that good and qualified teachers are essential 
for efficient functioning of educational systems and for enhancing the quality 
of learning. He added that taking some actions by a good teacher plays a vital 
role in provoking effective and efficient learning on the part of the students. 

(Rockoff, 2004 as cited in Shishavan and Sadeghi, 2009) stated that 
teachers also have a fundamental role in their learners’ academic achievement 
and their quality can highly influence student outcomes.

According to Anderson (2004) and Borich (2000), an effective teacher is 
one who possesses competence in organizational skills such as systematizing 
materials in logical sequence with a high degree of clarity and presenting those 
materials in structured, step-by-step procedures. The purpose of this study is 
to shed some light on the characteristics of an effective teacher of the English 
language to find out how good characteristics of the teacher help pupils learn 
English. A teacher’s general performance in teaching is influenced by various 
internal and external factors. These different teaching factors are measured 
and assessed in order to come up with indicators of successful teaching that 
would effectively regulate pupils’ learning and serve as success indicators for 
a school. (Magno&Sembrano, 2001).

Uygun (2013) believed that in the process of language learning, the 
language teacher has a very important effect on the students ‘success. 
Identifying the characteristics of an effective teacher is not an easy task, since 
different people can interpret the term effective differently.
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      Introduction:
The teacher plays an essential role in the teaching – learning process and 

his \ her effectiveness has a positive influence on the students’ behavior. Thus, 
the students’ ‘mental, intellectual, emotional, and psychological development 
depends upon improving the characteristics of the teacher.

Brosh (1996) found the desirable characteristics of an effective teacher 
of the English language to be: having knowledge and command of the target 
language; being able to organize, explain, and clarify, as well as to arouse 
and sustain interest and motivation among students; being fair to students by 
showing neither favoritism nor prejudice; and being available to students. 

Pettis (1997) identified three main characteristics for a professionally 
competent teacher. According to her, an effective teacher must firstly be 
principled and knowledgeable in addition to being skillful. Secondly, 
professional needs and interests of an effective language teacher must 
continually develop throughout his/her service in teaching. Thirdly, a teacher 
must be personally committed to his/her professional development.

Benson et al. (2001) stated that if the focus is on the teaching process not 
on the result, then it is possible to define an effective teacher as a person who 
provides information to students in a way that is clear, understandable, and 
motivating.

Richards (1989) maintained that an effective teacher is the teacher 
whose duty is to create a desirable climate, to plan a variety of learning 
activities, and to use materials effectively. In other words, creating and 
maintaining stimulating learning environments can be achieved through 
effective classroom organization so there are a lot of competencies, skills and 
knowledge that the teacher must possess. In addition, another essential feature 
that helps to establish a positive classroom climate is the teacher’s personal 
qualities. The literature suggests that depending on the criterion used to judge 
effectiveness, an “effective teacher”  is a teacher who always produces a class 
of high- achievers or a teacher who generally receives positive evaluations 
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Abstract:

This study aimed to investigate the characteristics of an effective 
teacher of the English language in secondary schools in Tulkarm educational 
directorate as perceived by eleventh grade students of these schools. To 
achieve this purpose, the researcher developed a thirty-item questionnaire in 
Arabic, consisting of three domains including personality, professionalism and 
communication skills. For the purpose of statistical analysis, the items of the 
questionnaire were translated into English. The sample of the study consisted 
of 331 male and female students, selected randomly from secondary boys’ 
and girls’ schools in Tulkarm Educational Directorate. The results revealed 
that there are differences in the characteristics of an effective school teacher 
of the English language due to place of residence between city and village 
in favor of village, and between city and camp in favor of camp. Moreover, 
there are significant differences in the characteristics of an effective school 
teacher of the English language between literary and scientific streams in 
favor of scientific stream, and between literary and commercial streams 
in favor of commercial stream. But there are no significant differences in 
the characteristics of an effective school teacher of the English language 
due to gender. Students gave greater attention to characteristics relating 
to personality,(friendly, fair to all, sense of humor, and highly motivated), 
professionalism (fluency and knowledge on the content of the subject he/
she teaches, giving clear instructions, preparing well  for his /her classes,  
maintaining class discipline) and communication skills (respecting students’ 
opinions, having a positive attitude towards his / her students, arousing 
students’ interest and motivation, reinforcing students and encouraging them 
to participate ).The researcher ended this study with two recommendations: 
First, teachers of the English language should seek the important qualities 
that help them make their teaching procedure and activities more effective. 
Second, this study is by no means comprehensive and other similar studies 
are recommended to be conducted to shed some light  on other qualities of 
an effective teacher that  may be absent in this study to help the teacher give 
better teaching.

Key words: teacher characteristics, effective English language teacher
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�صفات معلم  اللغة االجنليزية الفعال يف املدار�س الثانوية يف مديرية 
الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر طلبة هذة املدار�س  

ملخص:
هدفت هذة الدرا�صة اىل التعرف على �صفات معلم اللغة االجنليزية الفعال يف املدار�س 
ال�صف  طلبة  نظر  وجهة  من  طولكرم  حمافظة  يف  النعليم  الرتبيةو  مديرية  يف  الثانوية 
احلادي ع�رش لهذه املدار�س. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير ا�صتبانة يف اللغة 
العربية  تكونت من ثالثة جماالت وهي ال�صخ�صية و املهنية و مهارات االت�صال و التوا�صل 
ومكونة من ثالثني بندا، حيث مت توزيعها على 331 طالبا و طالبة من طلبة ال�صف احلادي 
ع�رش يف الفروع العلمي واالأدبي و التجاري يف املدار�س الثانوية للذكورواالناث يف مديرية 

تربية طولكرم. وقد خل�صت نتائج هذة الدرا�صة اىل ما ياأتي:
- اوال: وجود فروقات ذات داللة ح�صائية يف �صفات املعلم الفعال تعزى اىل مكان 
االقامة واأن هذة الفروقات موجودة بني طلبة القرية وطلبة املدينة ل�صالح طلبة املدينة و 

يوجد كذلك فروقات بني طلبة املدينة و طلبة املخيم ل�صالح طلبة املخيم.
- ثانياآ: يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية بني طلبة الفرع العلمي و االدبي ل�صالح 
طلبة الفرع العلمي و يوجد فروقات بني طلبة الفرع االدبي والتجاري ل�صالح  طلبة الفرع 

التجاري.
- ثالثاآ: ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية يف و�صف �صفات املعلم الفعال تعزى 

اىل متغري النوع االجتماعي.
لوحظ باأن الطلبة ب�صكل عام قد اعطوا وزناآ اكرب لل�صفات املتعلقة بال�صفات ال�صخ�صية 
كذلك  و  العالية  الدافعية  و  الذكاء  و  اجلميع  مع  العدل  لقد  االن�صانية   بالتحديد �صفات  و 
الوزن نف�صه اعطي لل�صفات التي تتعلق باملهنية مثل الطالقة و معرفة حمتوى املو�صوع 
للدرو�س  جيدا  والتح�صري  وا�صح  ب�صكل  التعليمات  واعطاء  املعلمة  او  املعلم  يدر�صه  الذي 
واملحافظة على النظام داخل ال�صف. وكذالك مت االنتباه ملهارات التوا�صل مع الطلبة مثل 
احرتام اآراء الطلبة والتمتع باجتاه ايجابي نحوهم و اثارة دافعيتهم و اهتماماتهم وتعزبز 
الطلبة و ت�صجيعهم على امل�صاركة يف ال�صف . وقد انهى الباحث هذة الدرا�صة بتو�صينت: اوال، 
على املعلمني ان يبحثوا عن ال�صفات املهمة  ملعلم  اللغةاالجنليزيةالفعال حتى ت�صاعدهم 

هذة ال�صفات على جعل طريقتهم و ن�صاطاتهم التعليمية اكرث فعالية .
درا�صات  باعداد  الباحث  لذا يو�صي  �صاملة  لي�صت  املقايي�س  بكل  الدرا�صة  ثانيا: هذة 
م�صابهةاللقاء ال�صوء على �صفات اخرى ملعلم اللغةاالجنليزية الفعال والتي قد تكون غائبة 
االت�صال  على  ت�صاعده  و  تعليمه  ا�صلوب  يجود  و  املعلم  بها  ياخد  حتى  الدرا�صة  هذة  يف 

والتوا�صل مع طلبته ب�صكل جيد.
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